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Słowo wstępne
Rybnik tworzą małe ojczyzny. Pomiędzy kościołem, szkołą, przedszkolem,
sklepem, remizą strażacką, warsztatem rzemieślniczym. Świat małych i wielkich
trosk. Świat naznaczony pamięcią i tajemnicą zrozumiałą tylko dla tych, którzy
tam żyli i żyją dziś. Ale jak każdy świat również i ten ulega powolnemu zapomnieniu. My sami w otaczającym nas pędzie współczesności ulegamy zapom
nieniu. Nasz śląski – górnośląski świat – ma tendencje do zacierania. Kto będzie
pamiętał o dawnych czasach gdy nas zabraknie?
Świat, który próbujemy zachować, jest jak piękny kwiat uchwycony na cyfrowej matrycy aparatu. Jest, lecz w zasadzie już go nie ma. Odeszli ludzie, znik
nęły pejzaże, pojawiło się nowe. Wraz z nowym niepamięć i obcość zanurzona
w coraz rozleglejszej obojętności. Czy takiego świata chcemy? Czy całe nasze
dziedzictwo to kilka podręcznikowych wydukanych historyjek, już bez własnej
tożsamości? Powiedzmy nie, to było tu i tu, to byli ci a ci, dobrzy i źli, ale zrozumiali nie anonimowi w swych dziejach. Nasza historia musi żyć. Bo nie jest
tylko tym co było. Ma nas kształtować, pobudzać, cucić z dnia dzisiejszego i globalnej wioski, która zdaje się być wszędzie, ale tak naprawdę nie ma jej – bo czy
możemy szczerze rozumieć i w pełni utożsamiać się z odległym i nieprzeżytym
duchowo i fizycznie światem?
Dzieje Popielowa i Radziejowa i na odwrót Radziejowa i Popielowa są przeżyte, a także namacalne. Świat wokół wzgórza. Czy mogło obie dzielnice, dawnej samodzielne jednostki w śląskim świecie, spotkać coś piękniejszego jak owe
„wyniesienie”. Ku Bogu, ku wieczności, setki lat pod płaszczem świętej Anny.
Ona, Maryja i Boże Dziecię, są jak kościelne wzgórze i przylegające doń osady.
Zjednoczone w bożej jedności drugiej świątyni Trójcy Przenajświętszej. Choć
różni, to jednak we wspólnocie. Wokół sacrum jest i profanum. Ludzkie życie
pomiędzy wielkością ducha i słabością materii. Taki zdaje się być ludzki los. Na
łamach monografii obu dzielnic Rybnika spotykamy się ze skomplikowanym,
ale jakże barwnym światem.
Prezentowane dzieło wpisuje się w podjęty przez rybnickie Muzeum program poznania naszego miasta poprzez pryzmat najmniejszych społeczności.
Dzielnice to nie anonimowe społeczeństwo konsumentów, lecz dziś dopasowany do realiów administracyjnych świat zbiorowości o swojej tożsamości, którą
należy pielęgnować. Jego poznanie to nasze zadanie. Należy podkreśli, iż proces
powstania publikacji zawdzięczamy przychylności władz miasta, na czele z Adamem Fudali, Prezydentem Miasta Rybnika.
W dziele tym nie byliśmy osamotnieni, gdyż Rady i Zarządy Dzielnic Popielowa oraz Radziejowa czynnie i z dużym zainteresowaniem wsparły to dzieło.

Nasze podziękowanie kierujemy też na ręce Radnych Rady Miasta Rybnika –
Piotra Kuczery i Zygmunta Gajdy – reprezentantów Popielowa i Radziejowa.
Wielkie podziękowania należą się duszpasterzowi parafii, ks. Antoniemu Odrób
ce, i wszystkim działaczom społecznym, instytucjom oraz osobom prywatnym
– tym, które udostępniły nam źródła oraz materiał ilustracyjny. Słowa podziękowania składamy na ręce tych, którzy wsparli wydanie tej publikacji – firmom
„Artech” Piotr Chwołka, Rak and Roll Sp. J. oraz „Uliarczyk” Sp. z o.o. Nie
można zapomnieć i o autorce tej pracy. Pani dr Ewa Kulik dokonała kolejny raz
wielkiego naukowego czynu, zgłębiając się w lokalność obu dzielnic. Doceńmy
jej badawczy wysiłek. Niech to dzieło świadczy o naszej historii, bo jesteśmy jej
strażnikami i powiernikami. Żyjmy jej doświadczeniem, aby dała nam owoce
na następne pokolenia.
dr Bogdan Kloch
dyrektor Muzeum w Rybniku
lipiec 2013 r.

Wstęp
Kontynuacja prac badawczych dotyczących poszczególnych części miasta Rybnika
w jego obecnych granicach administracyjnych objęła dwie dzielnice — Popielów
i Radziejów. Nie jest to wybór przypadkowy. Stanowi nie tylko element większego
zamysłu, ale jest też naturalnym rozszerzeniem poprzedniego etapu poświęconego
analizie dziejów Zamysłowa – dostrzegalna jest bliskość geograficzna i historyczna
(Nacyna dawniej należąca do gminy Popielów obecnie stanowi część Zamysłowa).
Popielów i Radziejów do 1945 r. stanowiły jedną gminę. Nie można więc rozdzielać tych wsi, jednakże w źródłach i literaturze niejednokrotnie posługiwano się
nazwą tylko Popielowa, chociaż de facto chodziło o Radziejów. Niekiedy obu nazw
używano wymiennie. W niniejszej pracy wszelkie nieścisłości w nomenklaturze starano się wykazać, jednocześnie posługując się pojęciem gminy popielowsko-radziejowskiej, traktując obie części z jednakową wagą – jeśli omawiany problem obejmował całą gminę lub odnosił się do okresu formalnego połączenia obu wsi w jedną
całość administracyjną. Przykładowo w wypadku edukacji należy pamiętać, że do
powołania odrębnej szkoły w Radziejowie, działała tylko jedna placówka, obsługująca całą gminę. Dopiero powstanie odrębnych dzielnic, najpierw miasta Niedobczyce,
potem Rybnika, wymusiło prowadzenie dwutorowej, w miarę możliwości równoległej, narracji.
Tematyka podjęta w niniejszej pracy obejmuje szeroki wachlarz spraw: geograficzno-przyrodniczych, historycznych, administracyjno-samorządowych, gospodarczych, demograficznych, społecznych i kulturalnych, wreszcie poszczególnych instytucji. Szczególnie dużo miejsca poświęcono sprawom codziennym, jakimi żyli mieszkańcy Popielowa-Radziejowa, a potem dzielnic Popielowa i Radziejowa.
Wiele informacji przyniosła kwerenda archiwalna w oddziale w Raciborzu
Archiwum Państwowego w Katowicach. Szczęśliwie zachowały się protokolarze z posiedzeń Rady Gminnej (RG) w Popielowie z lat 1910–19451. Wykorzystano również
materiały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Niedobczycach2
i Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku3. Ponadto kwerendą objęto księgi Urzędu
Stanu Cywilnego (USC) w Popielowie4 oraz akta stanu cywilnego Parafii EwangelickoAugsburskiej w Rybniku5. Cenne okazały się również popielowskie akta gruntowe6.
Do analizy okresu przed 1922 r. wykorzystano także akta Starostwa Powiatowego
w Rybniku z lat 1818–19227. Ponadto posłużono się dokumentacją Starostwa

1 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: APR), Akta gminy
Popielów (zespół nr 445, dalej: Akta gminy Popielów), sygn. 1, 2.
2 APR, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Niedobczycach (zespół nr 159, dalej:
PMRN w Niedobczycach).
3 APR, Miejska Rada Narodowa w Rybniku (zespół nr 304, dalej: MRN Ryb).
4 APR, Urząd Stanu Cywilnego w Popielowie (zespół nr 288, dalej: USC Popielów).
5 APR, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku (zespół nr 112).
6 APR, Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku (zespół nr 119, dalej: KAG).
7 APR, Starostwo Powiatowe w Rybniku (zespół nr 78, dalej: LRyb).
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Rybnickiego8 i szczątkowych materiałów urzędu Starosta Powiatu Rybnickiego9.
Szczególnie ważne dla zbadania okresu między zakończeniem II wojny światowej
a nadaniem gminie Niedobczyce praw miejskich okazały się materiały z Powiatowej
Rady Narodowej (PRN) w Rybniku10 oraz Starostwa Powiatowego w Rybniku11.
Udało się również wykorzystać zachowane materiały po Towarzystwie Młodych Polek
(TMP)12 oraz dokumentację Inspektoratu Szkolnego13.
Kwerendę archiwalną przeprowadzono także w archiwum Działu Historii
i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku, gdzie znalazły się materiały Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD)14
Oprócz materiałów archiwalnych przeprowadzono kwerendę biblioteczną, która
objęła zarówno pozycje książkowe, jak i prasę regionalną. Z przedwojennych tytułów
prasowych należy wymienić „Polskę Zachodnią”, „Sztandar Polski i Gazetę Rybnicka”,
„Gazetę Żorską”, „Powstańca Śląskiego”, „Śpiewaka Śląskiego”, z powojennych natomiast „Nowiny”, „Gazetę Rybnicką” i „Tygodnik Rybnicki”.
Wykorzystano również niepublikowane źródła z archiwum parafii p.w. Trójcy
Przenajświętszej w Rybniku-Popielowie. W tym miejscu składamy podziękowania
ks. Antoniemu Odróbce za ich udostępnienie. Ponadto dzięki życzliwości prezesa
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Popielowie, Alfreda Frelicha, uzyskano
dostęp do rękopiśmiennego opracowania działalności tego stowarzyszenia. Swoje
archiwum udostępnił również Klub Seniora z Radziejowa, za co także składamy
podziękowania. W części poświęconej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Po
pielowie wykorzystano akta z archiwum tej jednostki, udostępnione przez Henryka
Rojka, który przekazał również materiały ze swojego prywatnego zbioru dotyczące
szkolnictwa w gminie Popielów-Radziejów, chóru „Słowiczek” oraz Koła Gospodyń
Wiejskich (KGW).
Trudności, jakie towarzyszyły poszukiwaniom, to przede wszystkim rozproszenie
materiałów. Obie dzielnice doczekały się już opracowań. Wcześniejsza była praca
Norberta Niestolika dotycząca Radziejowa15. Kilka lat później powstało opracowanie
dziejów Popielowa autorstwa H. Rojka16. Obie prace, chociaż nie wolne od pewnych
niedociągnięć, stanowią pierwszą próbę całościowego przedstawienia dziejów i mieszkańców dwóch wsi. Mankamentem jest traktowanie ich jako odrębnych miejscowości w okresach, kiedy stanowiły jeden organizm administracyjny.
Całościowa praca poświęcona jednocześnie Popielowowi i Radziejowowi została
pomyślana jako kolejne opracowanie monograficzne dzielnic Rybnika. Miała uzupełnić lukę w stanie wiedzy o dawnych wsiach podrybnickich, a także usystematy8 APR, Starostwo Rybnickie 1922–1939 (zespół nr 79, dalej: StRyb).
9 APR, Starosta Powiatu Rybnickiego (zespół nr 80, dalej: LandRyb).
10 APR, Powiatowa Rada Narodowa w Rybniku (zespół nr 154, dalej: PRN w Rybniku).
11 APR, Starostwo Powiatowe w Rybniku (zespół nr 153, dalej: StPow Ryb).
12 APR, Towarzystwo Młodych Polek – Zarząd Powiatowy w Rybniku (zespół nr 134,

dalej: TMP).

13 APR, Inspektorat Szkolny w Rybniku (zespół nr 84, dalej: Inspektorat Szkolny).
14 Muzeum w Rybniku, Zbiory Działu Historii i Kultury Regionu, sygn. MRy/ADH/

1692–1694.

15 N. Niestolik, Radziejów. Nasza mała Ojczyzna, Rybnik 2000.
16 H. Rojek, Kronika Popielowa, Czerwionka-Leszczyny 2007.

zować dotychczasowy zasób informacji. Chodziło również o przeanalizowanie sieci
połączeń między większymi ośrodkami (Niedobczyce, Rybnik) a samymi dzielnicami oraz relację pomiędzy dwoma członami tworzącymi niegdyś jedną gminę.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy dzięki zrozumieniu,
życzliwości i współpracy przyczynili się do powstania opracowania kolejnych dzielnic Rybnika.

11

Popielów i R adziejów geograficzne
Wsie Popielów i Radziejów zlokalizowano na południe od Rybnika, w odległości około 7 km. Współcześnie Popielów sąsiaduje z Niedobczycami, których częścią
stał się w 1946 r., a od południa dodatkowo z Radlinem i gminą Marklowice.
Sąsiadujący z nim Radziejów graniczy z Chwałowicami i Jankowicami Rybnickimi,
a wąskim klinem, przeciętym przez linię kolejową, z Zamysłowem. W 1933 r. Rada
Gminna podjęła uchwałę odnośnie granicy z Radlinem. Chodziło o sporną drogę,
której przynależności do Popielowa-Radziejowa jednogłośnie nie uznano, bowiem
nie była mieszkańcom potrzebna. W ten sposób zatwierdzono granicę z Radlinem1.
Sprawa granicy z tą miejscowością wróciła jednak w 1961 r., kiedy to w związku
z planami urządzenia parku leśnego przy ul. Prusa miasto Radlin zwracało się do
Niedobczyc o odstąpienie części terenu. Zamierzano przeprowadzić wizję lokalną.
Ponieważ jednak zmianie uległaby nie tylko granica obu miast, lecz także powiatów,
w sprawie tej miała również wypowiedzieć się PRN w Rybniku. Prezydium MRN
w Niedobczycach wyraziło zgodę na odstąpienie terenu leśnego przy ulicy B. Prusa
w Popielowie na rzecz MRN w Radlinie, w celu urządzenia tam parku wypoczynkowego2 .
Powierzchnia gminy zmieniała się. W 1885 r. wynosiła 510 ha (w tym 340 ha
gruntów uprawnych, 76 ha łąk i 30 ha lasów). Odrębną część stanowiły dobra
Popielów, których obszar wynosił 92 ha (w tym 70 ha gruntów uprawnych, 14 ha
łąk i 2 ha lasów)3. Po wydzieleniu kolonii Nacyna w 1909 r. terytorium to zmniejszyło się do 484,7 ha. Obszar dworski pozostał taki sam, natomiast kolejne zmiany
nastąpiły po jego wcieleniu w granice gminy. Wreszcie w 1945 r. obszar gminy wynosił 771,31 ha4.
W XIX w. (a zapewne były to podziały jeszcze z wcześniejszego okresu) obie wsie
dzieliły się na mniejsze jednostki, osiedla, przysiółki i kolonie. Część Popielowa stanowiło dominium, wymieniane odrębnie od samej wsi. Wydaje się, że Popielów
charakteryzował się większą zwartością, natomiast Radziejów posiadał więcej mniejszych jednostek, bowiem zabudowa była bardziej rozciągnięta i skupiała się w rozrzuconych przysiółkach i koloniach. W. Molly wymieniał oprócz dominium i folwarku oraz wsi Popielów kolonie: Radziejów, Świercze, Nacyna5. Do tej listy należało jeszcze dodać Mośnik i Gzel6. Wydaje się, że Świercze we wcześniejszym okresie
1 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 335.
2 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 36, 37, 51, 55.
3 Gemeindelexikon für die Prowinz Schlesien. Auf Grund der Materialen der Volkszählung vom 1 De
zember 1885 und anderer austliches Quellen, Berlin 1887, s. 410. H. Rojek przytaczał jedynie dane dla
gminy Popielów. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 26.
4 APR, PRN Ryb, sygn. 317, s. 75; sygn. 319, s. 52.
5 W. Molly, Ortsschaft und Entfernungs Tabelle des Regierungsbezirks Oppeln [...], Oppeln 1860, s. 89.
H. Rudolph, Vollständigstes geographisch-topographische-statistisches Orts-lexikon von Deutschland: sowie
der unter Österreichs und Preussens Botmässigkeit stehenden nichtdeutschen Länder, Bd. 2, Leipzig 1868,
s. 3488, 3605. Te same części gminy wymieniano w opracowaniu na potrzeby Wydziału Powiatowego
z 1900 r. APR, Wydział Powiatowy w Rybniku (zespół nr 81, dalej: KARyb), sygn. 60, k. 1, 5.
6 H. Rudolf, Vollständigstes geographisch-topographische-statistisches..., Bd. 2, s. 2987; Gemeiden und
Gutsberzirke Provinz Schlesien, Breslau 1871, Gemeindelexikon für das Königreich Preussen..., Berlin
1887; 1895, 1905.
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stanowiło pewną całość, natomiast dopiero z czasem zaczął wyodrębniać się osobno Mośnik jako młyn. Jeszcze pod koniec pierwszej połowy XIX w. użyto bowiem
określenia Mośnik=Mühle oder Swierczyna7. Z czasem zaczęto te dwie części uznawać
za odrębne8. Dodatkowo o ¼ mili na południe znajdował się Karslhof z leśniczówką9,
o którym w późniejszych opracowaniach już nie wspominano. Sam Radziejów na
początku XX w. miał status osiedla10. Kolonia Nacyna w 1909 r. została odłączona
od Popielowa i włączona do Zamysłowa11. Istnieją jednak podstawy, by uważać, że
decyzje o zmianie granic obu gmin nastąpiły o kilka lat wcześniej, a przynajmniej
poruszano już wtedy kwestię odłączenia tej części od gminy popielowsko-radziejowskiej i przyłączenia jej do Zamysłowa. Na spotkaniu, jakie odbyło się w sali
Holony 11 stycznia 1903 r. omówiono wspomniany problem, ale na kolejnym,
jakie odbyło się 22 marca tr., sprawę uznano za zamkniętą12 . Po przyłączeniu części
Górnego Śląska do Polski stopniowo znoszono obszary dworskie (na postawie rozporządzenia wojewody śląskiego z 13 lipca 1922 r., zatwierdzonego ustawą Sejmu
Śląskiego z 10 lipca 1923 r.13; w następnych latach wydawano regulacje prawne,
znoszące obszary dworskie w poszczególnych powiatach — w rybnickim regulowało to rozporządzenie z 3 czerwca 1924 r.14). Na tej postawie obszar dworski
Popielów został wcielony do gminy wiejskiej Popielów15. Po wejściu w życie wspomnianych aktów prawnych RG przystąpiła do stopniowej ich realizacji. Najpierw
9 listopada 1923 r. uchwalono zniesienie i wcielenie obszaru dworskiego do gminy16 , a 15 listopada 1925 r. ponownie podjęto taką uchwałę17. Tereny dawnego
dominium zostały po części skomunalizowane, po części rozparcelowane i sprzedane miejscowej ludności. Pozostała jeszcze lokalnie używana nazwa Dwór, odnoszą7 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und an
dern Orte der Königl. Provinz Schlesien, Breslau 1845, s. 505; E. Huhn, Topographisch-statistischhistorisches Lexikon von Deutschland [...], Bd. 5, Hildburghausen 1849, s. 180; Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski,
t. 6, Warszawa 1885, s. 691; por. t. 8, s. 788; N. Niestolik, Radziejów..., s. 12.
8 Nazwa Świercza wywodzi się od świerków. Rozpoczyna się ono od doliny, przy obecnej ul.
L. Okulickiego aż po Mośnik, którego istnienie wiąże się z majątkiem Mandrelów – gospodarstwem,
w którym istniały młyn, tartak i stawy rybne. Teren ten mieści się przy granicy z Chwałowicami.
Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Szląsku pruskim, oprac. J. Mycielski, Poznań 1909,
s. 62; J.K. Benisz, Skorowidz miejscowości oraz urzędów państwowych i autonomicznych Województwa
Śląskiego, Katowice 1928, s. 43; N. Niestolik, Radziejów..., s. 67–68; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami Zielonego Śląska 2, Czerwionka-Leszczyny 2008, s. 248; M. Szołtysek, „Rybnik”
znaczy „Staw”, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 33, s. 5.
9 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht..., s. 505; Słownik geograficzny..., t. 8,
s. 788; N. Niestolik, Radziejów..., s. 12.
10 Pierwotne słowiańskie nazwiska..., s. 44.
11 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa, dzielnicy Rybnika, „Zeszyty Rybnickie 10”, Rybnik 2011, s. 13.
12 APR, KARyb, sygn. 60, k. 41, 51.
13 Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w porozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką z dnia
13 lipca 1922 r. w sprawie zniesienia obszarów dworskich na części górnośląskiej województwa śląskiego (Dz.U. Śl. 1922, nr 7, poz. 29), zatwierdzone ustawą z dnia 10 lipca 1923 r. (Dz.U. Śl. 1923,
nr 29, poz. 161).
14 Rozporządzenie Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 3 czerwca 1924 r. w sprawie zniesienia obszarów dworskich w powiecie rybnickim (Dz.U. Śl. 1924, nr 17, poz. 68).
15 Ustawy Sejmu Śląskiego 1922–1932, Katowice 1932, s. 168–169.
16 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 131.
17 Tamże, s. 189–191.

ca się do części Popielowa w rejonie obecnej ul. Różyckiego18 . W październiku
1934 r. pojawił się projekt, aby zmienić nazwę kolonii Gzel – proponowano nazwy
Bajana lub kolonia Daszyńskiego19. Być może ta propozycja wówczas nie weszła
w życie. W marcu 1947 r. radny J. Papok wnioskował, aby nazwę kolonii Żabik
zmienić na kolonię Ignacego Daszyńskiego, co Prezydium PRN zatwierdziło20.
Wydaje się, że obie nazwy funkcjonują równolegle lub wymiennie21.
Stopniowo zaczęła się zaludniać część leżąca przy granicy z Niedobczycami, przy
drodze prowadzącej do linii kolejowej i kopalni „Rymer”, tzw. Społecznik22 .
Wyodrębnił się także Żabik, leżący między współczesnymi ulicami L. Staffa i nowo
wybudowaną ul. Śląską23.
Poza oficjalnymi nazwami pojawiają się też nazwy zwyczajowe odnoszące się do
niewielkiego terenu, rzadko umieszczane na mapach i pomijane w oficjalnej dokumentacji, używane głównie przez miejscową społeczność, nieoficjalne. Należy do
niej Centrum odnoszące się do centralnej części Popielowa. W Radziejowie takich
pomniejszych części jest całkiem sporo. Poza starymi koloniami Świercze i Mośnik
wymienia się Podlesie, umiejscowione przy granicy z Jankowicami. Jak się można
domyślić z nazwy, chodziło o teren położony pod lasem. Do porośniętych drzewami obszarów nawiązują również lokalne nazwy Grabowina, Czarny Las, Marcolczyn
Las, Lyszcze oraz Dąbrowina w środkowej części dzielnicy24. W XIX w. (1865 r.)
funkcjonowała jeszcze nazwa Dębina, zapisana w formie Dembine25, leżąca w kolonii Nacyna, co potwierdza mapa26 . Użyte nazewnictwo mogło w jakiś sposób
odnosić się do zadrzewienia dębami Lasu Nacyńskiego, precyzując też datę powstania alei dębowej po jego wschodniej stronie27. Do nazw topograficznych należy
również Bagienko, podmokły teren naprzeciw restauracji „Radziejowianka”28 .
Istnieją też części Radziejowa związane z gospodarowaniem, mianowicie Gęsi Rynek
i Łączki, pierwsza mieszcząca się bliżej Podlesia, druga natomiast odnosi się do
rozległych terenów łąkowych ciągnących się aż do ul. Popielowskiej29. Z kolei
Grobek określa teren w okolicach, jak łatwo się domyślić, cmentarza30. Zadki to
miejsce już na końcu Radziejowa, przy granicy z Jankowicami31. Niektóre opraco18 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237.
19 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 357–358.
20 APR, PRN Ryb, sygn. 545, s. 36, 135.
21 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237.
22 Tamże.
23 Skorowidz miejscowości Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego z wyszczególnieniem powiatu, poste
runku względnie Komisarjatu Policyjnego tudzież Sądów Grodzkich, oprac. W. Kropiwnicki, Katowice
1931, s. 69; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237.
24 N. Niestolik, Radziejów..., s. 64, 66–67; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami...,
s. 248.
25 APR, LRyb, sygn. 187, s. 167–185.
26 APR, KARyb, sygn. 60, k. 16. Reprodukcję można znaleźć m.in. u N. Niestolika. Zob. N. Nie
stolik, Zabytki Jankowic na tle dziejów wsi, Rybnik–Jankowice 1996, s. 122.
27 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 29.
28 N. Niestolik, Radziejów..., s. 67; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 248.
29 N. Niestolik, Radziejów..., s. 64, 66–67; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 248.
30 Czy istotnie chowano tam zmarłych, nie jest pewne. N. Niestolik, Radziejów..., s. 67; A. Żukow
ski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 248.
31 N. Niestolik, Radziejów..., s. 68; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 248.
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wania osobno wymieniały obszar wokół szybu Marcin jako tzw. Szyb Powietrzny32 .
Ostatnią częścią są Zakluki, leżące na linii między Popielowem a Świerczem, których
druga nazwa Pogorzelec odnosi się do pogorzeliska33.
Pod względem fizyczno-geograficznym Popielów i Radziejów są zlokalizowane
na Płaskowyżu Rybnickim, stanowiącym środkową część większej jednostki, jaką
jest Kotlina Raciborsko-Oświęcimska. Popielów wymieniano jako jedną w wyżej
położonych miejscowości tego regionu34. W ukształtowaniu terenu południowych
dzielnic Rybnika uwidoczniły się elementy pochodzenia antropogenicznego. Są to
w pierwszej kolejności różnych kształtów i rozmiarów ugięcia terenu, niecki osiadania,
zapadliska itp., występujące zwłaszcza wzdłuż przebiegu z południa na północ, na
styku dzielnic Chwałowice i Niedobczyce, uskoku tektonicznego [...]35. Użyte sformułowanie: styk dzielnic Chwałowice i Niedobczyce, nie odpowiada rzeczywistości,
bowiem pomiędzy nimi leżą właśnie Popielów i Radziejów i do nich powinno się
odnosić ten opis. Do najciekawiej ukształtowanych terenów o bogatej rzeźbie z dolinami, parowami, nieckami, debrzami i deliami należy położone na południe od
Popielowa i Radziejowa Podlesie36.
Radziejów i Popielów leżą w obrębie rybnickiego podregionu hydrologicznego
z poziomami użytkowymi wody podziemnej w piaskach czwartorzędowych, pylastych piaskach mioceńskich oraz piaskowcach i mułowcach karbonu górnego, na
głębokości do 30 m. Obie dzielnice znajdują się na terenie bogatym w obszary
źródliskowe. Popielów należy również do dzielnic, w których pierwszy poziom wodonośny mieści się najniżej, poniżej 10 m. Najgłębsza studnia, jaką zmierzono,
mieści się w Popielowie przy ul. Niepodległości i ma 21,3 m do zwierciadła wody37.
Sieć wodna to przede wszystkim Potok Radziejowski, łączący się na Kielowcu
z Potokiem Chwałowickim i razem z nim zasilający wody Nacyny. Warto przy
okazji zauważyć, że w zasadzie rzadko wspomina się o przepływającej przez tereny
Popielowa rzeczce, chociaż odgrywała ona swoją rolę w gospodarce folwarcznej,
a dzięki niej działały przecież fryszerki. W opracowaniach o charakterze ogólnym
pomijano mniejsze jednostki administracyjne. W pracy poświęconej jednej z dzielnic, przez które przepływa Nacyna, autorka skupiła się na zamysłowskim odcinku
rzeki, pomijając inne38. Po przekroczeniu granicy Niedobczyc, Nacyna wpływała
na tereny Popielowa i dalej, już w Świerczu, zmieniała kierunek ze wschodniego na
północny. W 1900 r. przystąpiono do prac regulacyjnych, które miały zlikwidować
większość zakoli39. Jak wspomniano, wśród cieków zasilających wody Nacyny znajduje się płynący z południa na północ Potok Radziejowski, którego źródeł należy

32 Skorowidz..., s. 41, 53.
33 APR, LRyb, sygn. 187, s. 167–185; N. Niestolik, Zabytki..., s. 122, mapa; tenże, Radziejów...,
s. 67.
34 F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Breslau 1865, s. 733.
35 S. Żmuda, Warunki przyrodnicze, [w:] Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych
do 1980 roku, red. J. Walczak, Katowice 1986, s. 17.
36 D. Absalon, M. Leśniok, Przewodnik przyrodniczy po Rybniku, Rybnik 1999, s. 50–51.
37 Tamże, s. 16.
38 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 23.
39 APR, KARyb, sygn. 124.

szukać na terenie sąsiedniej gminy Jankowice. Według opisów klasa czystości wód
potoku była bardzo wysoka40.
Na tym obszarze mieścił się niegdyś młyn wodny, gospodarstwo rolne Mandrelów
oraz staw Mośnik, który w okresie międzywojennym i krótko po wojnie cieszył się
sporym zainteresowaniem rybniczan. Niedaleko Rybnika leży znany od dawna młyn
Mośnika, który od lat już bywa zwiedzany przez wycieczkowiczów, nawet z dalszych
okolic. Przez łąki i lasy prowadzą tamdotąd drogi z Rybnika i dworca Niedobczyckiego.
W pośród lasu leży staw 40-morgowy, nadający się do uprawiania sportu wioślarskiego.
Posiedziciel ma większą łódkę, „Helenę”, która pomieścić może 20 osób. Znajdująca się
pośrodku stawu wysepka, porośnięta trzciną i drzewami, przedstawia się bardzo ma
lowniczo41. Brakowało tylko większego domu wycieczkowego. Musiało być to istotnie urokliwe miejsce, gdzie na stawie mieściła się pływająca wyspa, można było
pływać łódkami, urządzać zabawy ludowe, a gospodyni Mandrelowa serwowała
chleb razowy z maślanką42. Staw ten uległ degradacji za sprawą KWK „Chwałowice”,
która odprowadzała wodę z płuczki bezpośrednio do zasilającego go strumyka.
Mieszkańcy obu dzielnic żądali od władz, aby przywrócić Mośnikowi dawny charakter miejsca sportów wodnych i wczasów niedzielnych, ale okazało się to niemożliwe, bo teren ten przejęła kopalnia „Chwałowice”43.
Szata roślinna jest dość typowa, niemniej można odnotować ciekawe przyrodniczo miejsca. Dość interesujący ze względu na różnorodność morfologiczną jest
las Podlesie, gdzie na skutek erozji powstały liczne parowy, niecki i zbocza44. Być
może właśnie te tereny, określone jako lewe zbocze doliny w Popielowie, zostały
objęte ochroną przed zabudową oraz zmianami zagospodarowania przestrzennego
na podstawie uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego z 2005 r.45
Lasy stanowiły istotny element w gospodarce chłopskiej i dworskiej, ale były też
źródłem konfliktów między mieszkańcami wsi a posesorami dóbr dworskich. Przy
uwłaszczeniu często zachowywano prawo do zbierania chrustu i owoców, a także
wypasania bydła. Służby leśne miały obowiązek dopilnowania, by właściciele lasów
nie ponosili szkód przez kradzież drewna lub kłusownictwo, dbały również o stan
zadrzewienia.
W Popielowie w 1923 r. leśniczym był niejaki Weber, który otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 200 marek, zmienione później na cztery furmanki drewna46.
W dodatku była to forma podwyżki – widocznie cztery furmanki drzewa kosztowały w tym czasie więcej niż 200 marek. W 1935 r. gajowym był Alojzy Zając
z Popielowa, który natknąwszy się w lesie na bezrobotnego Alfreda Skatułę, które40 Relacja Zygmunta Gajdy [w:] N. Niestolik, Radziejów..., s. 58.
41 Młyn Mośnika jako miejsce wycieczkowe, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 113,
s. [3].
42 I. Libura, Z dziejów domowych powiatu, Opole 1984, s. 101; Spacerkiem po Rybniku i okolicy.
Przewodnik turystyczny po Rybniku, oprac. L. Musiolik, Rybnik 1997, s. 76; W. Troszka, Rekultywowa
ne uroczysko, „Nowiny” 2003, nr 47.
43 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 16; sygn. 10, s. 134.
44 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 250.
45 Uchwała nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
46 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 135.
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go uznał za kłusownika, wdał się w pościg a potem szarpaninę, w czasie której jego
broń wystrzeliła. W wyniku postrzału Skatuła zmarł, a gajowy trafił na ławę oskarżonych. Otrzymał wyrok ośmiu miesięcy więźnia, bowiem sędziowie uznali, że
gdyby broń była zabezpieczona, nie doszłoby do nieszczęścia47.
Flora Popielowa-Radziejowa nie doczekała się jak dotąd opracowania. Z pojedynczych egzemplarzy flory dendrologicznej wymienia się m.in. dąb szypułkowy
o obwodzie 416 cm. Jest to jedno z drzew, jakie otaczały kościół św. Anny, a w wy
niku pożaru uległo ono częściowemu opaleniu. Ponieważ pień jest w znacznym
stopniu spróchniały, zabezpieczono go siatką48. Jest także dąb szypułkowy o obwodzie 352 cm, rosnący na skraju lasu przy skrzyżowaniu ul. Okulickiego i Śląskiej49.
Ponadto Rada Miasta Rybnika ustaliła bezwzględne zachowanie dębu szypułkowego przy ul. Konarskiego50.
W większości rośliny zielne, jednoroczne i wieloletnie, to gatunki pospolite.
Brakuje jednak szerokich opracowań, które pozwoliłyby na poznanie roślin rzadziej
występujących i podlegających ochronie.
Warto jednak zauważyć, że XIX-wieczne opracowanie Uechtritza Seltenere
Pflantzen der Flora von Rybnik wymieniało wiele roślin i mszaków, które obecnie
na terenie Polski należą do objętych ochroną częściową lub ścisłą. Czy nadal występują one w okolicach Popielowa i Radziejowa – nie wiadomo. Należy się raczej
spodziewać, że wiele z dawniej występujących gatunków wymarło.
Spośród paproci Uchetrnitz wymieniał paprotkę zwyczajną (Polypodium vulga
re), obecnie pod ścisłą ochroną gatunkową, rosnącą w lesie popielowskim hinter
Radziow51, zachyłkę oszczepowatą (Polypodium Phegopateris), podrzeń (Blechnum
boreale), nerecznicę rozszerzoną (Aspidium dilatatum) oraz obecnie objętego ścisłą
ochroną jako narażonego na wyginięcie widłaka torfowego (Lycopodium inunda
tum). Wszystkie te rośliny można było spotkać w różnych miejscach Popillauer
Forst, w pobliżu torów kolejowych lub idąc w kierunku Wodzisławia52 . Wśród
roślin zielnych uwagę zwraca: rosnący w lesie w Popielowie w kierunku Wodzisławia
kozłek całolistny (Valeriana simplicifolia); występująca w rowach na trasie na Mośnik
aż pod kolej żelazną niezapominajka darniowa (Myosotis caespitosa), oraz pospolita
na całym obszarze, w tym i na ugorach pod Radziejowem lnica polna (Linaria
arvensis). Na ugorach w kierunku Mośnika znajdowano połonicznika kosmatego
(Herinaria hirsuta) razem z połonicznikiem nagim (Herinaria glabara). Nie brakowało też w lesie pod Mośnikiem świerząbka orzęsionego (Chaerophyllum hirsutum),
rzeżusznika piaskowego (Arabis Arenosa) oraz gwiazdnicy gajowej (Stellaria nemo
rum), występującej na Mośniku i w lesie. W popielowskim lesie nierzadko można

47 Tragiczne spotkanie w lesie, „Polska Zachodnia” 1935, nr 189, s. 10.
48 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 250.
49 Tamże.
50 Uchwała nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.
51 R. von Uechtritz, Beiträge zur Flora von Schlesien, „42. Jahrebericht Abhandlungen der
Schlesischen Gesellschaft für faterländische Cultur, Abtheilung für Naturwissenschasten und
Medicin”, Breslau 1864, s. 22.
52 Tamże; tenże, Nachträge zur schleslisches Flora (III), „Verhandulheng des botanisches Vereins
für der Provinz Brandenburg und die angrenzenden Länder”, 6 Jahrgang, Berlin 1864, s. 128–129.

było napotkać zielone kule jemioły pospolitej (Viscum album), porastające świerki
i sosny53.
Rodzinę mszaków w XIX w. reprezentowały na terenie gminy gatunki obecnie
zagrożone wyginięciem, jak np. kulczak obcięty (Acaulon muticum), wówczas rosnący na ugorach Mośnika, różyczkoprątnik (Bryum roseum) häuflig mit Frucht im
Popillauer Forst, obecnie jeden z najrzadszych mchów na terenie Rybnika; dzióbkowiec bruzdowany (Eurhynchium striatum), również podlegający ochronie; gajnik
nastroszony (Hylocomium squarrosum), pojawiający się w lesie hinter Radziow;
Isthecium miurum w lesie popielowskim, merzyk pokrewny (Mnium affine)
Fruchtend sparram in waldschluchten des Popillauer Forstes, miechera (neckera pen
nata), torfowiec nastroszony (Sphagnum squarrosum) i, narażony obecnie na wyginięcie, nastroszek kędzierzawy (Ulota cripsa)54. Do tego zestawu roślinności dochodziły jeszcze gatunki z rodziny wątrobowców: beznerw (Aneura multifida), pleszanka pospolita (Pellia epiphylla) oraz obecnie bardzo rzadki, wymierający na terenie
Górnego Śląska, piórkowiec kuterowaty, zwany również rzęsienicą kuterowatą
(Trichocolea Tomentella)55.
Współczesna szata roślinna Popielowa i Radziejowa nie doczekała się jeszcze
podobnego opracowania. Niemniej warto wspomnieć o wrzosowiskach, gdzie zde
cydowanie dominuje wrzos zwyczajny. Wrzosowiska o powierzchni większej niż 1 ha
występują rzadko, głównie w Popielowie i posiadają duże walory estetyczne i krajobra
zowe56.
Poza roślinnością występującą dziko, rzadką i pospolitą, zieleń Radziejowa
i Popielowa uzupełniają przydomowe ogródki, pielęgnowane z wielkim zaangażowaniem przynajmniej przez niektórych mieszkańców oraz kwiaty doniczkowe57.
O wiele słabiej zajmowano się fauną popielowsko-radziejowską. Można jedynie
założyć, iż nie odbiegała ona w zasadzie od innych rejonów.
Jako ciekawostkę można wymienić występujące w Radziejowie gniazdo bociana
białego. Zadomowienie się tego gatunku nastąpiło w 1989 r.58, a ponieważ bociany corocznie wracają do gniazda, istnieje prawdopodobieństwo, że, jeśli nie pojawią
się poważne przeszkody, para lęgowa pozostanie na stałe.

53 R. von Uechtritz, Beiträge..., s. 23–24; tenże, Nachträge..., s. 109.
54 R. von Uechtritz, Beiträge..., s. 25–26; http://www.2007.przyroda.katowice.pl/pl_czerwona_
lista_mchow.html; http://rybnickaprzyroda.w.interia.pl/flora.html.
55 R. von Uechtritz, Beiträge..., s. 26; K. Jądrzejko, Czerowna lista wątrobowców Górnego Śląska,
Katowice–Sosnowiec [b. d.], s. [9, 11], http://www.2007.przyroda.katowice.pl/documents/czerwona_lista_watrobowcow.pdf.
56 http://rybnickaprzyroda.w.interia.pl/flora.html.
57 [W. Troszka], Nocka z królową, „Nowiny” 1998, nr 29, s. 3.
58 (y), Polubił Radziejów, „Nowiny” 1989, nr 15, s. 1; N. Niestolik, Radziejów..., s. 59. W artykule
w „Nowinach” zdjęcie przedstawiało bocianie gniazdo na słupie energetycznym, u Niestolika zaś
na drzewie. Być może (o ile faktycznie oba zdjęcia odnoszą się do tego samego gniazda) pierwotnie
rzeczywiście ptaki zaczęły budować gniazdo na słupie, ale ze względu na bezpieczeństwo przeniesiono
je w inne miejsce.
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1 Widok Popielowa (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

2 Widok Popielowa (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

Historia Popielowa i R adziejowa
Etymologia nazw miejscowych i historia Popielowa i Radziejowa
Wiele miejscowości nosi nazwy związane z działalnością ludzką, a do takich
można zaliczyć nazwę Popielów. Dość łatwo jest wyjaśnić jej pochodzenie, odwo
łując się do popiołów, jakie wykorzystywano do produkcji smoły i potażu, wytwa
rzanych z węgla drzewnego1. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że niedaleko
znajduje się Smolna, której mieszkańcy również trudnili się wyrobem smoły2 . Obie
nazwy wywodzą się z języków słowiańskich (Smolna: pol. smoła, cz. smola, niem.
Pech; Popielów: pol. popiół, cz. popel, niem. Asche). Obie wskazują też na stosunko
wo wczesne wykorzystywanie miejscowych lasów w gospodarce. Nazwę wsi zapi
sywano w wersji niemieckiej jako Poppelau (częściej) lub Popelau (rzadziej), zdarzy
ła się także wersja Poppelan3, w polskiej najczęściej jako Popielów. Natomiast łącze
nie nazwy Popielowa z osobą Władysława Starszego Lobkowica o przydomku
„Popiel” wydaje się mylnym tropem4. Nie zyskuje również aprobaty opinia A. Mrow
ca, jakoby nadanie wsi nazwy Poppelau wiązało się ze wzmożonymi staraniami
germanizacyjnymi. Popielów znalazł się w grupie miejscowości, których nazwy
kończyły się na „-waw”, „-owa” i „-ów”, zmienione na „-au”5, jednakże nazwa (po
dobnie jak Radziejowa) funkcjonowała dwoiście, w mowie mieszkańców posługu
jących się językiem polskim oraz w formie pisanej, sporządzanej najczęściej w języ
ku niemieckim.
Nazwa Radziejowa również nie nastręcza zbyt wielu problemów, bowiem jest to
nazwa patronimiczna, utworzona od nazwy osobowej Radziej6, oznaczającej „pilny”,
„zatroskany” lub też „dający radę”, „doradca”. Nazwa ta występowała w formach:
Rastow, Radziegow, Radzcow, Radzew, Radzeow, Radzinów 7.
Obie wsie mają metrykę sięgającą średniowiecza, ale datacja powstania jest bar
dziej skomplikowana. Pierwsza prawdopodobna wzmianka o Radziejowie pojawiła
1 F. Idzikowski, Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Oberschlesien, Breslau
1861, s. 35; M. Szołtysek, Dzielnice Rybnika, Rybnik 1999, s. 60.
2 L. Musiolik, Nasza Mała Ojczyzna. Kronika gminy Smolna od 1907 roku dzielnicy Rybnika,
Rybnik 1995, s. 9.
3 Popelan znalazł się w opracowaniu Zarańskiego jako wieś w księstwie raciborskim, wydaje
się jednak, że należy uznać to za omyłkowe odczytanie niemieckiej wersji Popelau: S. Zarański,
Gieograficzne imiona słowiańskie: zestawienie: alfabetycznie według nazw ich niemieckich, włoskich,
rumuńskich, węgierskich i tureckich, z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych spolszczonych, Kraków 1878, s. 161.
4 M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 60.
5 A. Mrowiec, Ziemia Rybnicko-Wodzisławska pod naporem germanizacji, cz. 2, „Nowiny” 159,
nr 41, s. 3.
6 K. Rymut, Nazwy miast polskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 201.
Wprawdzie przytoczony przez autora przykład odnosił się do miasta w ówczesnym województwie
włocławskim, ale wydaje się, że nazwa wsi pod Rybnikiem została utworzona w taki sam sposób,
jako pochodząca od imienia dawnego właściciela lub mieszkańców za pomocą przyimka dzierżaw
czego „-ów”. I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 62; M. Malec, Słownik etymologiczny nazw
geograficznych Polski, Warszawa 2002, s. 206.
7 A Nowack, Geschichte der Landpfarreien des Archipresbyterates Sohrau O.-S, Oppeln 1912, s. 104;
Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzisławskiej, oprac. I. Libura, Katowice 1965; W. Sienkiewicz,
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się w księdze fundacyjnej biskupstwa wrocławskiego, w części Registrum Wyasdense,
w brzmieniu: Item [in] Rastow utroque solvitur decima more polonico et valet marcam8.
Problem polega na tym, że wydawcy utożsamili Rastow z Radoszowami, przeważa
jednak opinia, by identyfikować ów Rastow z Radziejowem. Istnienie Radziejowa,
a przypuszczalnie również Popielowa, można zatem datować na wiek XIII lub pierw
szą połowę XIV w.9 Kolejny raz Radziejów pojawił się w spisie świętopietrza z 1447 r.,
ale wydawca żywił wątpliwości, czy nie była to pomyłka pisarska i ów Radzeow nie
powinien być uznany za Ruptawę10. Są to pierwsze wzmianki pisane, natomiast nie
ma innych źródeł materialnych, potwierdzających istnienie osad.
Wprawdzie zabytki archeologiczne wskazują, że przynajmniej od II w. aż do
V w. n.e. okolice Rybnika i Wodzisławia zamieszkiwała ludność kultury przewor
skiej, ale zagęszczenie osadnicze było niewielkie. O licznych dowodach osadnictwa
epoki kamiennej, znajdowanych w powiecie rybnickim, w tym również na terenie
gminy Popielów, wspominał F. Hübner11, ale tak ogólnikowa wzmianka nie może
być brana za pewnik. Trudno więc twierdzić, że w okolicach dzisiejszego Popielowa
i Radziejowa już wtedy znajdowały się jakieś osady. Wprawdzie w Popielowie zna
leziono domniemany grób całopalny12 oraz w latach pięćdziesiątych XIX w. dwie
zapinki rzymskie, z których jedna, należąca do typu datowanego na połowę II w.,
jest znana bliżej w literaturze13, a także monety z tego samego okresu14, jednak to

Średniowieczne nazwy miejscowe ziemi rybnickiej, „Kroniki Rybnickie”, nr 1, 1983, s. 35. M. Szoł
tysek, Dzielnice..., s. 63.
8 Codex Diplomaticus Silesiae (CDS), Bd. 14: Liber fundationis Episcopatus Vratislaviensis, wyd.
H. Markgraf, J. W. Schulte, Breslau 1889, s. 108.
9 W. Kuhn, Neue Beiträge zur schlesischen Siedlungsgeschichte. Eine Aufsatzsammlung, Sigmaringen
1984, s. 155; M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 60, 63; B. Kloch, Rybnik w średniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV wieku, Rybnik 2002, s. 135; tenże, Radziejów czy Popielów – czyli
zagmatwane początki parafii, „Gazeta Rybnicka” 2008, nr 12, s. 41.
10 Die Rechnung über Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447 von H. Markgraf, oprac. A. Wel
tzel, Breslau 1892, s. 21. Autor miał jednak pewne wątpliwości, czy nie pojawiła się jakaś pomyłka
pisarska i nie chodziło o miejscowość Ruptawa [przypis 166]. W innym wydaniu tego samego źródła
Radzcow jest już identyfikowany z Radziejowem: Die Rechnung des peterspfennig im Archidiakonat
Oppeln 1447, Wyd. H. Markgraf, „Zeitschrift des Vereins Geschichte Schlesien”, Bd. 27, 1893,
s. 373 [przypis 166].
11 F. Hübner, Walka o polskość ziemi rybnickiej [rękopis], Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH
308, s. 2.
12 J. Szydłowski, Przeszłość pradziejowa ziemi rybnicko-wodzisławskiej – osiągnięcia i potrzeby,
„Kroniki Rybnickie”, nr 1, 1983, s. 20.
13 M. Jahnm, Die oberschlesischen Funde aus der romischen Kaiserzait, „Prähistorische Zeitschrift”,
Bd. 10, 1918, s. 114; E. Konik, Śląsk starożytny a Imperium Rzymskie, Warszawa–Wrocław 1959,
s. 163; Ziemia rybnicko-wodzisławska, red. J. Ligęza, Katowice 1970, s. 78; I. Salamon, Dwie broszki
rzymskie sprzed 2200 lat, „Tygodnik Rybnicki” 2007, nr 47. Wspominał o niej również F. Hübner,
określając ją jako pochodzącą z bliżej nieokreślonego okresu kultury łużyckiej, prawdopodobnie
przeworskiej, F. Hübner [maszynopis], Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH 316, s. 12.
14 Wspominał o tym H. Rojek, Kronika..., s. 9. Być może są to te same monety, wymieniane jako
znalezione w Radziejowie. Zob. M. Męclewska, A. Mikołajczyk, Skarby monet z lat 1650–1944 na
obszarze Polski. Inwentarz, Wrocław 1991, s. 83.

za mało, aby stwierdzić, iż rzeczywiście było to miejsce tak wcześnie zamieszkałe.
Niemniej pojawiły się i takie opinie15.
Popielów i Radziejów były wsiami rycerskimi. Czy trafiły w ręce rycerstwa dro
gą nadania książęcego, nie sposób stwierdzić, ale z całą pewnością w XV w. obie
wsie były tego typu własnością16.
Powstanie prywatnej własności ziemskiej oraz ukształtowanie się jej cech feu
dalnych wiązało się ze wzmożonym obrotem nieruchomościami. W źródłach z XII
i XIII w. pojawiali się nie tylko posiadacze wielkich majątków, ale także rycerze
jednowioskowi, a nawet posiadający część wsi. Na Śląsku w okresie średniowiecza
drobni właściciele świeccy stanowili najliczniejszą grupę, a majątki jednowioskowe
przeważały aż po czasy nowożytne17. Właściciel lub właściciele Popielowa i Radzie
jowa zapewne należeli do tej grupy feudałów. Wzmożone rozdawnictwo ziemi zo
stało – ze względu na postępujące rozdrobnienie księstw – w pewnym stopniu za
hamowane w drugiej połowie XIII w.
Jak wspomniano, Popielów i Radziejów pozostawały własnością rycerską, praw
dopodobnie tego samego posesora, zatem ich losy mogły, ale nie musiały, łączyć się
z dziejami Rybnika. W drugiej połowie XIV w. zaczęły się ponownie pojawiać na
Śląsku wielkie majątki ziemskie, o charakterze latyfundialnym, tworzone kosztem
ziemi państwowej i książęcej poprzez nadania, zakupy i zastawy. Właścicielami,
tudzież użytkownikami, tych dóbr byli przeważnie cudzoziemcy, którzy świeżo
osiedlali się na Śląsku18 . Proces ten można zaobserwować także na przykładzie
Rybnika, który jako własność książęca poprzez zastaw stał się prywatnym domi
nium. Zasadnym pytaniem jest, czy i w jaki sposób Popielów i Radziejów stanowi
ły jego część.
Wymienia się Rugerta, dziedzica Popielowa (w domyśle także Radziejowa, cho
ciaż wspomina się o trzymaniu przez niego Rybnika), który świadkował przy prze
kazywaniu darowizny na rzecz księdza Wawrzyńca z Rybnika, dokonanej 7 maja
1357 r. przez Margaretę i Elżbietę, córki Abrahama, dziedzica Chwałowic19.
Jeśli zatem mniej więcej w połowie XIV w. właścicielem wsi był ów Rugert,
w jaki sposób doszło do wypuszczenia dóbr ziemskich z rąk książęcych? Prawdo
15 W tzw. okresie wpływów rzymskich (I–IV w. n.e.) przypuszczalnie istniała osada w Popielowie [...]
Zob. D. A. Z dziejów Rybnika, „Nowiny” 1992, nr 30, s. 10.
16 F. Idzikowski, Geschichte der Stadt..., s. 52; E. Zivier, Geschichte des Fürstentums Pless, I. Teil:
Entstehung der Standsherrschaft Pless (bis 1517), Kattowitz 1906, s. 186, nr 12; B. Kloch, Rybnik...,
s. 140; Gdy Ziemią Rybnicką władali Piastowie, „Nowiny” 1962, nr 46, s. 3.
17 W. Korta, Historia Śląska do 1763 roku, oprac. M. Derwich, Warszawa 2003, s. 129, 130–131,
197.
18 Tamże, s. 197.
19 Autorem krótkiego opracowania historii wsi był nauczyciel Benno Wolff, który zapisał naj
ważniejsze fakty 6 października 1874 r. Powoływał się przy tym na Weltzla, ale u tego autora brak
wzmianki dotyczącej przytoczonego dokumentu. U Wolffa pojawiła się wzmianka o wspomnianej
darowiźnie, której akt był przechowywany w archiwum parafialnym w Rybniku, ale pisał tylko
o proboszczu Wawrzyńcu z Rybnika, nie dodając nic o Popielowie i Radziejowie. Również Rugert
został określony jako Erbherr von Popielow und Rybnik. Tymczasem Rybnik należał wówczas do
księcia Mikołaja Przemyślidy. Uczynienie z Wawrzyńca również proboszcza Popielowa i Radziejowa
wydaje się przedwczesne, bowiem w tym czasie obie wsie mogły po prostu stanowić część parafii
rybnickiej (wzmianka dotycząca świętopietrza jest o prawie wiek późniejsza). Tymczasem H. Rojek,
opierając się na rękopisie Wolffa, nie tylko opisał Ruperta jako dziedzica Popielowa i Radziejowa, ale
napisał też, że ksiądz Wawrzyniec był również proboszczem w Popielowie i Radziejowie. Składnica
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podobnie sprzyjały temu niespokojne czasy rywalizacji między Polską a Czechami
o dominację nad bardzo rozdrobnionymi księstwami śląskimi. Być może doszło do
transakcji handlowej. Wydaje się jednak raczej pewne, że Popielowa i Radziejowa
nie obejmował zastaw, jakim stał się Rybnik w 1473 r., gdy miasto przeszło w ręce
pierwszego zastawnika, Wacława Kropacza z Niewiadomia 20, ponieważ obie wsie,
jako własność rycerska, nie pozostawały w dyspozycji miejscowego księcia.
Przekonanie to dodatkowo opiera się na postaci wzmiankowanego w 1466 r. wła
ściciela Popielowa, Johanna von Popelau 21, którym mógł być Jan Rostek.
Przy założeniu, że szlachta używała nazw swoich włości jako formy nazwiska,
można wnioskować, że niejaki Mikołaj Popielowski, wymieniony w dwóch skryp
tach księżnej Magdaleny opolsko-raciborskiej z 1496 r. (datowanych na 18 czerwca
i 29 sierpnia)22, faktycznie posiadał Popielów, ale nie rozstrzyga to, o którą miejsco
wość chodziło. Być może wymienianie go obok Mikołaja Kropacza z Niewiadomia
(w czerwcu) i Jana Gotartowskiego (w sierpniu) sugeruje, że rzeczywiście chodziło
o miejscowości w okolicach Rybnika. Ponieważ jednak w 1466 r. jako właściciela
wymienia się owego Johanna, a posesorem Popielowa (i Radziejowa) na początku
XVI w. był Jan Rostek, wymieniany w skrypcie dłużnym księcia Walentyna, spi
sanym w Raciborzu 27 stycznia 1509 r. jako Jan Rostek (z) Popelowsy ze Bozie 23,
który wzniósł pierwszy drewniany dwór24, pojawiają się wątpliwości, czy na pewno
Mikołaja Popielowskiego można uznać za posiadacza dwóch wsi w okolicy Rybnika.
W nieco późniejszym okresie wspomina się o zawarciu transakcji kupna Popielowa
i Radziejowa wraz z Biasawicami25 między Baltazarem Korniczem z Dubowca 26

akt Szkoły Podstawowej nr 24 w Rybniku-Popielowie, Kronika szkoły w Popielowie. Por. H. Rojek,
Kronika..., s. 10.
20 U. Zgorzelska, W czasach feudalizmu i kapitalizmu, [w:] Rybnik. Zarys dziejów..., s. 52; taż,
Rybnik, miasto zastawne, miasto prywatne, [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości
Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 60. H. Rojek łączył to
wydarzenie z dziejami Popielowa. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 10.
21 E. Zivier, Geschichte..., s. 186, nr 12; B. Kloch, Rybnik..., s. 140.
22 CDS, Bd. 16, s. 141–142.
23 CDS, Bd. 6, Registrum St. Wenceslai., Wyd. W. Wattenbach, C. Grünhagen, Breslau 1865,
s. 156; A. Weltzel, Geschichte der Stadt Sohrau in Ober-Schlesien, Sohrau 1888, s. 70. Bracia Chris
tian i Jan z Bzia (powiat pszczyński) 30 listopada 1514 r. otrzymali od króla Macieja Korwina za
twierdzenie dziedziczenia ich dóbr: C.J. Blażek, Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappenbuch,
Nürnberg 1890, s. 107.
24 N. Niestolik, Radziejów..., s. 16; H. Rojek, Kronika..., s. 10.
25 Zestawienie Popielowa i Radziejowa z Bijasowicami w kontekście zakupu dóbr przez Baltazara
Kornicza skłania do pytania, czy rzeczywiście chodziło o tę miejscowość. Koncepcja pierwsza wska
zuje na pomyłkę i powinny być to Buzowice (u Pilnacka zapisano jako Besovice), leżące wszak blisko
Niewiadomia, a zatem przemawiałaby za tym bliskość terytorialna. Druga koncepcja wskazuje na
wieś Bijasowice, która obecnie stanowi dzielnicę miasta Bieruń, choć nie ma żadnych wskazówek,
w jaki sposób miałaby ona należeć do B. Kornicza. Wreszcie trzecia sugeruje, iż chodziło o kolo
nię Biasawice, mieszczącą się między Michałkowicami a Świerklanami, która była przedmiotem
transakcji między spadkobiercami J. Rostka a B. Korniczem. Wydaje się, że z powodu tej niejasności
problem zasługuje na szczegółową analizę.
26 J. Pilnaček i R. Sękowski tę gałąź rodu Korniczów potraktowali odrębnie, opisując ich jako
(z) Dubowca, natomiast rodowi Korniczów poświęcili osobne hasło. J. Pilnaček, Rody stareho Sleska,
Brno 1991, s. 201–203; R. Sękowski, Herbarz szlachty śląskiej, t. 2, Katowice 2003, s. 92–93; t. 4,
Katowice 2005, s. 45–46. Za nim H. Rojek, Kronika..., s. 10.

a wdową Anną Rostek oraz jej córką Katarzyną i zięciem Melchiorem Sobkiem.
Zakup zatwierdził 5 grudnia 1524 r. książę opolski Jan27.
Kolejne zmiany posesorów odbywały się prawdopodobnie w kręgu rodzinnym
Korniczów. Baltazar był dwukrotnie żonaty, zmarł przed 1536 r.28 Po jego śmierci
skomplikowała się kwestia własności Popielowa i Radziejowa. Wdowa po nim po
nownie wyszła za mąż za Stanisława Chochołowskiego. Kornicz pozostawił czworo
dzieci: dwóch synów – Bartosza i Jana oraz dwie córki – nieznaną z imienia żonę
morawskiego szlachcica Wacława Sedlnickiego oraz Kunę. Jan Kornicz stał się pa
nem zastawnym Rybnika 29. Dziedziczne prawo do wsi Popielów, Radziejów i Bia
sawice przeszły na Jana z Dubowca, który 22 grudnia 1536 r. odstąpił je Lehartowi
Kaschowi z Jankowic30. Umowa została potwierdzona w 1538 r.31 Jednocześnie
wiadomo również, że Bartosz Kornicz z Dubowca i Popielowa w piątek po św. Win
centym 1540 r. zapisał swemu ojczymowi na Popielowie i Radziejowie 150 gulde
nów32 . Tymczasem pojawia się informacja o tym, iż w 1585 r. Popielów należał do
braci Jana i Mikulasza Żegotów ze Słupska 33. Pytanie zatem, jak weszli oni w po
siadanie wsi? Być może stało się to drogą związków matrymonialnych. Wprawdzie
tylko H. Rojek podawał, że żoną Jana Żegoty była Kunegunda Chochołowska 34,
ale może być to punkt wyjścia do dalszych rozważań. Dokumenty nie wskazują
27 A. Weltzel, Geschichte..., s. 70; C.J. Blażek, Siebmacher’s Wappenbuch..., s. 107 (tutaj data
9 grudnia); A. Nowack, Geschichte..., s. 103; J. Pilnaček, Rody..., s. 202; N. Niestolik, Radziejów...,
s. 9; H. Rojek podał datę transakcji jako 5 grudnia 1492 r. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 10, ale nie
wydaje się to poprawne, skoro w skrypcie z 1509 r. występuje jeszcze Jan Rostek.
28 Wprawdzie pojawiła się informacja, że Baltazar zmarł przed 1538 r., ale datę tę być może na
leżałoby przesunąć o dwa lata wcześniej, skoro w 1536 r. Jan Kornicz majątki otrzymane w spadku
przekazał Lenhartowi Kaszy z Jankowic; R. Sękowski, Herbarz..., t. 2, s. 92; H. Rojek, Kronika...,
s. 11.
29 U. Zgorzelska, W czasach..., s. 68; taż, Rybnik, miasto zastawne..., s. 60–61; H. Rojek, Kronika...,
s. 10–11.
30 Warto również rozważyć osobę owego Kaszy. Według L. Musioła, na którego powoływał się
N. Niestolik, Mikołaj z Jankowic, pochodzący ze szlacheckiego rodu, doczekał się dwóch synów,
Leonarda i Sebastiana, z których pierwszy otrzymał w spadku dobra jankowickie i radziejowsko-po
pielowskie, drugi natomiast został księdzem i pracował jako proboszcz w Rybniku. W omawianym
okresie wspomina się o Janie, właścicielu Jankowic, ale pochodził on z rodu Jankowskich. Skąd
zatem Kaszowie? Otóż jeden z Jankowskich określany był przydomkiem „Kasse” (tę informację
podał Sękowski, nie ma jej jednak u Pilnačka). Mogło zatem dojść do przeinaczenia nazwiska wła
ściciela dóbr i zamiast Kaszy (Kasza) powinno mówić się o Jankowskim. W każdym razie Musioł,
za nim Niestolik, a jako ostatni Rojek, stwierdzili, że doszło do alienacji Radziejowa i Popielowa
na rzecz właściciela Jankowic, ten zaś przekazał je w spadku swojej córce, zamężnej z Kasprem
von Schickiem, w 1577 r. Szerzej o Jankowskich: J. Pilnaček, Rody..., s. 677–679; R. Sękowski,
Herbarz..., t. 3, 2003, s. 229–230; N. Niestolik, Zabytki Jankowic..., s. 14; H. Rojek, Kronika...,
s. 11.
31 J. Chrząszcz, Die Landbücher von Oppeln-Ratibor, „Oberschlesische Heimat”, Bd. 11, Oppeln
1915, s. 82–83; J. Stibor, Zemska kniha opolsko-ratibořska z let 1532–1543, Ostrava [b. d], s. 56,
nr 156/160b–16a. Fakt ten znalazł potwierdzenie w aktach gruntowych dóbr rycerskich. APR,
KAG, sygn. 2968, f. 1. J. Pilnaček, Rody..., s. 202; R. Sękowski, Herbarz..., t. 2, s. 92; N. Niestolik,
Zabytki..., s. 14, H. Rojek, Kronika..., s. 11.
32 J. Stibor, Zemska..., s. 89, nr 254 /268b–269a/; J. Pilnaček, Rody..., s. 202; R. Sękowski,
Herbarz..., t. 2, s. 92; H. Rojek, Kronika..., s. 10.
33 J. Pilnaček, Rody..., s. 1132. Szerzej o rodach wywodzących się ze Słupska niedaleko Toszka:
tamże, s. 1129–1133.
34 Według autora w latach 1570–1580 jako właściciele Popielowa i Radziejowa występowali mał
żonkowie Jan Żegota ze Słupska i Kunedunda Chochołowska, H. Rojek, Kronika..., s. 11.
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jednoznacznie na alienację dóbr. Wydaje się możliwe, że rodzeństwo Korniczów nie
dokonało podziału własności i każde z nich dysponowało prawem do wymienionych
wsi, albo takiego działu faktycznie dokonało, a umowa między Janem Korniczem
a Kaschem obejmowała tylko część nieruchomości. Wydaje się również, że była to
umowa tylko czasowa, na czas określony (np. cztery lata) lub dożywotnia, bez pra
wa dziedziczenia, a po śmierci lennika lub dzierżawcy dobra wróciły do właściciela.
Zapewne na dobrach popielowsko-radziejowskich ciążyły także jakieś zobowiązania
finansowe na rzecz matki. Istnieje też możliwość, że w wyniku działów rodzinnych
Popielów i Radziejów otrzymały córki Baltazara, a być może Chochołowska była
przyrodnią siostrą Korniczów, z drugiego małżeństwa matki. Być może jednak to
ona była ową Kuną, a zatem byłaby siostrą rodzoną. Wspomina się też wprawdzie,
że córka Jana Kornicza wraz z mężem Kacprem von Schickem w 1604 r. dokonała
transakcji z Władysławem Lobkowicem Młodszym, ale nie obejmowała ona Popie
lowa i Radziejowa 35. Widocznie nie mogli tego uczynić, bowiem obie wsie nie
stanowiły ich własności dziedzicznej. Można założyć, że w wyniku działów rodzin
nych nie dysponowała prawem do tych wsi. Wydaje się zatem, iż niemal do końca
XVI w. prawo dziedziczne do obu wsi znajdowało się w rękach właścicieli z kręgu
rodzinnego Korniczów.
Zatem nieprawdziwa jest informacja, jakoby właścicielem Popielowa i Radziejowa
w latach 1575– 1584 był Władysław Lobkowic Starszy36, jak również wymienianie
Popielowa i Radziejowa jako części tworzących „państwo rybnickie”37.
Wsie przeszły następnie na Wacława Żegotę, który w 1595 r. sprzedał majętność
Jerzemu Niewiadomskiemu za 5300 talarów 38 . W ten sposób własność przeszła
w ręce Niewiadomskich, zapewne potomków zmarłego w 1460 r. Kropacza, który
dał początek dwóm liniom: morawskiej Kropaczów oraz górnośląskiej Niewiadom
skich39. Jerzy, syn Erazma i Doroty Kopenickiej – brat Jana, który zamieszkał w Po
pielowie w 1604 r., zmarł w 1613 r., a jego zwłoki spoczęły na miejscowym cmen
tarzu, dobra zaś przeszły na wdowę, Wiktorię Bogunkę von Tluk40. Kolejnym
właścicielem był zapewne syn. W kolejnych latach jako właściciela Popielowa wy
mieniano Bogusława Niewiadomskiego41, prawdopodobnie krewnego Jana Niewia
domskiego, który był właścicielem Niewiadomia. Spis szlachty, sporządzony dla
biskupa wrocławskiego Karola Ferdynanda Wazy, wymieniał trzech szlachciców
35 N. Niestolik, Zabytki..., s. 14, 133; H. Rojek, Kronika..., s. 11.
36 M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 60.
37 Warto w tym momencie podkreślić, że Rybnik nigdy nie był stolicą państwa stanowego. Status
mniejszego państwa miał Wodzisław, natomiast nazywanie Rybnika stolicą państwa stanowego
jest niewłaściwe. Pojęcie „państwa” odnosi się tu bowiem do dużego majątku prywatnego, klucza.
B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, Opole
1985, s. 28.
38 APR, KAG, sygn. 2968, f. 1; J. Pilnaček, Rody..., s. 833, 1132; R. Sękowski, Herbarz..., t. 5,
2007, s. 382; H. Rojek, Kronika..., s. 11.
39 J. Pilnaček, Rody..., s. 832; R. Sękowski, Herbarz..., t. 3, 2005, s. 140–142, t. 5, 2007; s. 382–383.
40 Taką informację podał Wolff, a za nim przytoczył H. Rojek, z tym że u Wolffa to Bobunka
von Tluc, u Rojka Wiktoria Bogunka. Kronika szkoły w Popielowie...; H. Rojek, Kronika..., s. 11.
41 APR, KAG, sygn. 2968, f. 1. Małżonkowie Bogusław i Katarzyna z Goczałkowskich Niewia
domscy posiadali Popielów w 1639 r. J. Pilnaček, Rody..., s. 833; F. Idzikowski, Geschichte der
Stadt..., s. 95. N. Niestolik, Radziejów..., s. 16. Wolff i Rojek zapisali go jako Boleslausa, z tym że
Wolff podawał lata 1633–1646, a Rojek 1644–1652, zob. H. Rojek, Kronika..., s. 11.

o tym nazwisku, ewangelików: Bogusława, Jana i Krzysztofa42. Niewiadomski wraz
z żoną Katarzyną Goczałkowską43 był posesorem trzech wsi. Sprzedali oni jednak
Popielów i Radziejów, a nabywcą był Mikołaj von Strzała, posesor tychże wsi od
1652 r.44
Kolejne zmiany właścicieli są trudne do odtworzenia, ponieważ wszystko wska
zuje na to, iż dobra przekazywano w linii żeńskiej, zatem choć kolejni właściciele
w różnym stopniu pozostawali spokrewnieni i spowinowaceni, zmieniały się nazwi
ska. Dostępna literatura nie ułatwia rozeznania w tym zagadnieniu. Według proto
kołu wizytacyjnego z 1652 r. Mikołaj Strzała zamknął kościół św. Anny, przejął
kielich i zakazywał chłopom uiszczania danin na rzecz rybnickiego proboszcza, a nie
były to jedyne zarzuty. Takie same stawiano w 1688 r. Zygmuntowi Skrbeńskiemu45.
W tej sytuacji trudno orzec, czy nastąpiła pomyłka i Skrbeńskiemu przypisano zda
rzenie, w którym udział brał M. Strzała, czy obaj po prostu zachowywali się podob
nie. Jako właściciela wsi wymienia się też Dietricha Skrbeńskiego z Popielowa koło
Rybnika, męża Heleny Plawetzki, córki Jerzego i jego trzeciej żony Katarzyny von
Wrbna z Bruntalu46 . Jednak ta informacja nie zgadza się z pozostałymi, bowiem
Helena i Dietrich żyli w pierwszej połowie XVII w., a wtedy Popielów należał do
Niewiadomskich. Wspominano jeszcze, zupełnie nieprawdziwie, że w czasie wizy
tacji w 1679 r. właścicielem wsi był Jerzy von Rottenberg47, co przesuwałoby wejście
tej rodziny w posiadanie dóbr popielowsko-radziejowskich o kilkadziesiąt lat wcze
śniej, gdyż Rottenbergowie władali wsiami od około 1722 r.48
Wszystkie te konstrukcje okazują się nieprawdziwe, skoro w 1690 r. Maria
Elżbieta von Larisch de domo Strzała przekazała dobra Popielów i Radziejów
Zygmuntowi Jarosławowi Skrbeńskiemu za 5 tys. talarów49. Prawdopodobnie spad
kobierczyni M. Strzały zdecydowała się z jakiegoś powodu sprzedać odziedziczone
wsie.
Nie wiadomo, jak doszło do następnej zmiany posesorów, i czy alienacja doko
nała się bezpośrednio między Skrbeńskim a Rottenbergiem, w każdym razie od oko
ło 1722 r. właścicielem majątku popielowsko-radziejowskiego był, jak wspomniano,
42 R. Sękowski, Herbarz..., t. 5, 2007, s. 382.
43 Katarzynę z Goczałkowskich herbu Śreniawa, żonę Bogusława Niewiadomskiego wymienia
R. Sękowski, Herbarz..., t. 2, s. 407.
44 A. Nowack, Geschichte..., s. 103; N. Niestolik, Radziejów..., s. 16; H. Rojek, Kronika..., s. 11.
45 J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonatt Oppeln, Teil 1, Breslau 1904,
s. 16; A. Nowack, Geschichte..., s. 82; F. Maroń, Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII
wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 12, 1979, s. 235; T. Sakwerda, Relacje wyznaniowe w archiprezbiteriacie żorskim na podstawie protokołów z wizytacji kanonicznych z drugiej połowy
XVII w., Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2007, z. 1, s. 186; N. Niestolik, Radziejów...,
s. 10, 16; H. Rojek, Kronika..., s. 28–29.
46 R. Sękowski, Herbarz..., t. 6, Katowice 2008, s. 284, 285.
47 A. Nowack, Geschichte..., s. 82. Archiwum parafialne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej
w Popielowie (dalej: AP Trójcy), H. Bywalec, Popielów. Kuracja Trójcy Przenajświętszej (praca pisemna do egzaminu proboszczowskiego), [mps], Katowice 1964, s. 6.
48 A. Nowack, Geschichte..., s. 103. Tę informację podał również N. Niestolik, zob. N. Niestolik,
Radziejów..., s. 16.
49 APR, KAG, sygn. 2968, f. 1. Data ta jest o dwa lata późniejsza niż wspominana w protokołach
wizytacyjnych. Wydarzenie to B. Wolff przesuwał o dziesięć lat, na rok 1680, a transakcji miał
dokonać sam Mikołaj Strzała. Kronika szkoły w Popielowie..., b.p.
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Jerzy von Rottenberg50. Dobra te przekazał swojemu synowi, Karolowi Leopoldowi
oraz jego żonie Annie Marii von Greinferberg51. Karol Leopold zmarł 15 paździer
nika 1751 r., nieprawdą jest jednak jakoby wdowa po nim wyszła ponownie za mąż
za Jana von Smeskala52 .
Anna Maria Rottenberg po śmierci męża pozostawała właścicielką i użytkownicz
ką majątku, który około 1764 r. przekazała synowi Karolowi Henrykowi53. Zapewne
do niego odnosi się wzmianka, zapisana przez szkolnego kronikarza na podstawie
ustnej informacji, że właściciel dóbr popielowsko-radziejowskich był wielkim miło
śnikiem łowiectwa, miał 80 psów, a psiarczykiem (jednocześnie leśniczym i gajowym)
był ojciec rozmówcy. Psiarnia mieściła się w niżej położonej części majętności, na
zachód od południowego skrzydła szkoły54. Karol Henryk ożenił się z Anną Marią
von Bojar i to ona po śmierci pierwszego męża (przed 1781 r.) wyszła powtórnie za
Jerzego Smeskala55. Z pierwszego jej małżeństwa przyszły na świat dzieci: syn Karol
oraz córka Charlotta Alojzja, które jako małoletnie pozostawały pod kuratelą matki.
Zimmermann informował, że w 1784 r. właścicielami Popielowa i Radziejowa byli
Herrn von Zmiskal, z których H. Rojek uczynił „panów”, wszystko wskazuje jednak,
że właścicielką majątku była pani Smeskal. To Anna Maria von Smeskal de domo
Bojar primo voto Rottenberg sprzedała w 1785 r. Karolowi Moritzowi von Poserowi
Popielów i Radziejów za 1454 dukaty czyli 4362 talary56.
Następne zmiany posesorów okazały się nie mniej skomplikowane, do czego
przyczynili się Laryszowie. Wspominano, że w 1719 r. szlachcic o takim nazwisku,
Franciszek Wacław, posługiwał się określeniem aus Radzieow57. Jeszcze bardziej
wszystko zagmatwał H. Rojek, za Wolffem pisząc, że w 1791 r. Maria Franciszka
Larisch58 zakupiła miejscowość za 56 tys. talarów, a w 1792 r. Popielów i Radziejów
50 Ród Rottenbergów był silnie rozgałęziony na Śląsku. J. Pilnaček, Rody..., s. 1015. Autor kroniki
szkolnej, powołując się na informacje uzyskane od A. Weltzla, zapisywał nazwisko właściciela jako
Rollenberg i Lottenberg. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 10 i b.p. Jerzego Rottenberga H. Rojek
za Wolffem przedstawił jako Georga Sigismunda Rollenberga. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 12, 28.
51 APR, KAG, sygn. 2968, f. 1; H. Rojek, Kronika..., s. 13.
52 H. Rojek, Kronika..., s. 13. W maszynopisie I. Dziwoki widnieje data 1781. I. Dziwoki, Krótka
monografia Popielowa, Katowice 1991, s. 3. Oboje mylnie podali imię drugiego męża, Jan zamiast
Jerzy.
53 APR, KAG, sygn. 2968, f. 87.
54 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 10.
55 Nazwisko to sprawiało problemy. Pod jednym z dokumentów Jerzy podpisał się jako von
Schmiskal, w innym nazwisko przybrało formę Smeskal, Smeszkal. APR, KAG, sygn. 2968, f. 202,
sygn. 2967, f. 12, 16. W podobnej formie Smeskal podał je A. Nowack i N. Niestolik, ale F.A. Zim
mermann odczytał je jako Zmiskal, co powtórzył za nim H. Rojek. A. Nowack, Geschichte..., s. 103;
N. Niestolik, Radziejów..., s. 16 por. F.A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien,
Brieg 1784, s. 164; H. Rojek, Kronika..., s. 25.
56 APR, KAG, sygn. 2967, f. 231.
57 A. Nowack, Geschichte..., s. 103; N. Niestolik, Radziejów..., s. 16. Trzeba jednak zaznaczyć, że
Nowack miał wątpliwości, co do tożsamości właściciela, i obok jego nazwiska umieścił znak zapy
tania, pominięty przez Niestolika.
58 Maria Franciszka Romana Barbara Szymońska, córka Karola Józefa i Karoliny von Gruttschrei
ber, żona Karola Józefa von Larischa (od 1779 r.). R. Sękowski, Herbarz..., t. 4, s. 205. Natomiast
nie jest prawdą, jakoby zmarła ona w Popielowie i została pochowana w Rogoźnej 23 września
1810, jak podawał H. Rojek, który pomylił zarówno osobę, jak i datę. Otóż z notki B. Wolffa,
sporządzonej w 1874 r. wynika, że faktycznie w Popielowie zmarła pani Larisch, ale nie Maria
Franciszka, tylko Anna i nie pochowano jej 23 września 1810 r., tylko 23 października 1710 r. Por.

trzymali Józef von Larisch i Karol von Donal, jako ich ostatni prywatni właściciele59.
Tymczasem dotychczasowa literatura wydawała się zgodna co do tego, że ostatnim
prywatnym właścicielem Popielowa i Radziejowa był Karl Moritz Poser, który sprze
dał majętność skarbowi pruskiemu za 30 tys. talarów (mniej niż sam zapłacił), a wieś
weszła w skład „państwa rybnickiego”60.
W aktach gruntowych znalazł się jednak kontrakt zawarty między Karlem Mo
ritzem Poserem a Marią Franciszką z Szymońskich Laryszową, datowany na 23 li
stopada 1791 r.61 Zaledwie kilka miesięcy później, 24 lutego 1792 r., została doko
nana we Wrocławiu cesja na rzecz Józefa Franciszka Larysza, który 20 sierpnia 1792 r.
podpisał konfirmację (czyli potwierdzenie) dotyczącą dóbr Popielów i Radziejów,
ale już dla Karla von Donata. Oba te dokumenty przywoływano w wypisie datowa
nym na 28 marca 1798 r., ale Donat jako właściciel Popielowa i Radziejowa wystę
pował już dwa i cztery lata wcześniej62 . Jednocześnie Donat posiadał Zebrzydowice.
Z dalszych dokumentów wynika, że von Donat zdecydował się sprzedać swoje dobra,
na co wskazuje dokument datowany na 31 grudnia 1802 r.63 Zatem to nie porucz
nik Karl von Poser, ale Karl von Donat był ostatnim prywatnym właścicielem
Popielowa i Radziejowa. Wymieniano jako właściciela Popielowa i Radziejowa jesz
cze Franciszka von Starzyńskiego w 1787 r. i barona Linkerta64, ale ich posesja budzi
zastrzeżenia i wątpliwości.
Nadanie wolności i uwolnienie od służebności mieszkańców Popielowa
i Radziejowa nastąpiło na podstawie ustalonego 22 grudnia 1829 r., a przeprowa
B. Wolff, Kronika..., b.p, H. Rojek, Kronika..., s. 12. Autorzy używali również tytułu baronowej,
który nie znajduje potwierdzenia. Ani Marii Franciszce, ani Józefowi von Larisch nie przysługiwał
tytuł arystokratyczny, co potwierdziła konsultacja z rodziną z linii Moennich i Gross-Nimsdorff, za
co niniejszym autorka składa podziękowania.
59 B. Wolff, Kronika..., b.p.; H. Rojek, Kronika..., s. 12.
60 Podawano rok 1802 (H. Rojek, Kronika..., s. 12), rok 1803 (A. Nowack, Geschichte..., s. 103;
F. Idzikowski, Geschichte der Stadt... s. 149; T. Schück, Gewerbe-Statistik von Preussen, Teil 2: OberSchlesien: Statistik des Regierungs-Bezirks Oppeln mit besonderer Beziehung auf Landwirthschaft,
Bergbau, Hüttenwesen, Gewerbe und Hande, [Opole] 1860, s. 703; M. Szołtysek, Dzielnice...,
s. 62; N. Niestolik, Radziejów..., s. 16) oraz rok 1806 (L. Musioł, S. Płuszczewski, Wykaz zakładów dawnego hutnictwa żelaza na Górnym Śląsku od XIV do połowy XIX wieku, „Studia z Dziejów
Górnictwa i Hutnictwa”, t. 5, 1960, s. 11–15; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy..., s. 45;
A. Frużyński, 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. 18,
20; M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 60) jako datę tej transakcji. R. Sękowski nie odnotował faktu
nabycia i zbycia przez K. M. von Posera Popielowa i Radziejowa. Zob. R. Sękowski, Herbarz...,
t. 6, 2008, s. 389. Mylił się także F. Hübner wymieniając Popielów i Radziejów wśród wsi, które
w 1788 r. przeszły na własność domeny królewskiej. F. Hübner, Walka..., s. 8. Th. Schück podawał,
że Popielów v. Poser musiał zbyć, ponieważ był sekwestrowany.
61 APR, KAG, sygn. 2981, k. 6–12.
62 Tamże, k. 6–13; sygn. 2982, k. 34, 79, 94. W 1793 r. ogłoszono zapowiedzi przedślubne Carla
von Donata z Popielowa i Radziejowa i panny Christiany Dorotei von Suchodolsky, którzy pobrali
się na początku 1794 r. APR, Akta urzędu cywilnego parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku,
sygn. 2.
63 APR, KAG, sygn. 2983, k. 4. R. Sękowski nie odnotował Karla Donata, zob. R. Sękow
ski, Herbarz..., t. 2, 2003, s. 71–74. Informację o posiadaniu przez Donata dóbr popielowskoradziejowskich i Zebrzydowic podawał B. Wolff nadając mu przy okazji tytuł hrabiowski. Zapisał
też, że powodem sprzedaży były znaczne długi, w tym także niepłacone od kilku lat podatki. Kroni
ka szkoły w Popielowie..., s. 10.
64 A. Nowack, Geschichte..., s. 103; N. Niestolik, Radziejów..., s. 16. I podobnie, jak w odniesieniu
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dzonego sądownie 15 lutego 1830 r. kontraktu, który wszedł w życie z dniem 1 lip
ca 1830 r.65 Dominium reprezentowali naczelnik Langer i sekretarz Sualbach, zaś
chłopstwo Paweł Basista i Jakub Kuczera z Popielowa oraz Jan Grieger, Franciszek
Trybuś i Jan Maciejczyk z Radziejowa. Na podstawie tej umowy chłopi otrzymali
na własność uprawianą przez siebie ziemię oraz zostali uwolnieni od wszelkich świad
czeń na rzecz dominium, w tym renty odrobkowej. Uwłaszczenie nastąpiło za od
szkodowaniem, wynoszącym 15 talarów, wypłacanych rocznie w czterech ratach
(1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października) po 3 talary 22 srebrne grosze i 6 fe
nigów. Wśród zobowiązań finansowych znalazły się również czynsze gruntowe (co
rocznie 24 srebrne grosze, a także danina w postaci dwóch kur i 30 jaj), jak i opłata
za sprzęt (po dwa konie i dwa woły, kompletny wóz, pług z lemieszem, parę bron
i radło), wynosząca 20 talarów, które należało spłacić przez pięć lat, wypłacając po
4 talary na św. Marcina, tzn. 11 listopada. Dominium ze swej strony, poza uwłasz
czeniem, rezygnowało z usług i roszczeń do zapłaty za pomoc budowlaną od 1811 r.,
pozwalało nadal wypasać chłopskie bydło w dworskich lasach, zbierać w nich chrust
i ściółkę, jak również utrzymało prawo do polowań na gruntach wiejskich. Wieśniacy
zgadzali się na odstąpienie od roszczenia do pomocy w dominium na wypadek nie
szczęśliwych zdarzeń, dotychczasowych uprawnień do darmowego drewna na na
prawę i budowę gospodarstw, deputatów żniwnych, łowienia w stawach dworskich
oraz wypasania bydła na ugorach i łąkach w miesiącach letnich.
Odrębną częścią Popielowa pozostawał folwark, stanowiący w późniejszym okre
sie obszar dworski, włączony do gminy dopiero w latach dwudziestych XX w. Zanim
jednak to nastąpiło, dominium podlegało pod urząd w Rybniku, zaś zu Folge Allrh.
Kabinets=Order vom 8. Juli 1850 der Oberschlesisches Thypus=Waisen=Verwaltung66.
Przez cały czas dobra pozostawały własnością królewską. W późniejszym okresie
dominium było dzierżawione, a następnie odkupione (18 marca 1891 r.) przez
Centralne Zrzeszenie Rolnicze Śląska (Landwirthschaftliche Centralverein für
Schlesien).
Po rozpadzie dominium i utworzeniu powiatu rybnickiego funkcjonował Popie
lów-Radziejów jako gmina wiejska do końca 1945 r., a obie miejscowości włączono
do gminy zbiorczej Niedobczyce67.
***
Wydarzenia o szerszym, ogólnym zasięgu w pewnym tylko stopniu dotykały tak
że oddalonych od centrum wsi, wpływając na życie ich mieszkańców. Niewiele wia
domo o tym, jaki oddźwięk w Radziejowie i Popielowie zyskała reformacja, chociaż

do Franciszka Wacława Larysza, tak i w tym wypadku Nowack posiłkował się znakiem zapytania,
pominiętym przez Niestolika, por. przypis [52]. O Linkrecie mieszkającym w Rybniku jako właści
cielu Popielowa (i Zebrzydowic) przed Rottenbergiem pisał jedynie B. Wolff, a baronostwo wydaje
się nadużyciem. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 10.
65 APR, LRyb, sygn. 187, s. 2–28; H. Rojek, Kronika..., s. 191.
66 T. Schück, Gewerbe-Statistik..., s. 703.
67 N. Niestolik, Radziejów..., s. 46.

doprowadziła ona do upadku parafii radziejowskiej, a w efekcie podporządkowania
obu wsi administracji fary rybnickiej.
Można się jedynie domyślać udziału popielowian i radziejowian w zdarzeniach,
jakie niosły kolejne stulecia, lecz informacji na ten temat zachowało się niewiele.
Wiadomo, że mieszkańcy Radziejowa i Popielowa przyłączyli się do buntu chłop
skiego, jaki miał miejsce w 1811 r., podczas którego chłopi domagali się od rybnic
kiego proboszcza wydania „edyktu wolności”68.
Okres powstań i plebiscytu miał dość istotne znaczenie dla mieszkańców
Radziejowa i Popielowa, chociażby z tego względu, że ważyła się wtedy przynależność
państwowa tego regionu. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego częścio
wo o przebiegu granicy między Niemcami a odradzającą się Polską miał zdecydować
plebiscyt. Nie jest celem tej pracy omawianie powstań śląskich ani samego plebiscy
tu, a jedynie przedstawienie, jak na tym szerokim tle prezentują się Popielów
i Radziejów. Plebiscyt trzeba było przygotować starannie, a poprzedzała go wzmo
żona akcja propagandowa. Brali w niej udział Paweł Bednorz i Nikodem Holona69.
Wyniki uzyskane w głosowaniu nie pokazywały, jak głosowali osobno mieszkań
cy Popielowa i Radziejowa, bowiem w urnie znalazły się głosy oddane w samej gmi
nie i w obszarze dworskim. Wynikało to z regulaminu plebiscytowego, który ustalał,
że jeśli obszar dworski 1 grudnia 1910 r., kiedy odbywał się spis powszechny, liczył
mniej niż 101 mieszkańców, wówczas nie tworzono dlań osobnego okręgu głosowa
nia, tylko włączano do sąsiedniej gminy. Ustalono, iż gmina głosowała za Polską,
zatem można wnioskować, iż obszar dworski raczej głosował za Niemcami. Upraw
nionych do głosowania było 1189 mieszkańców gminy i obszaru dworskiego, z któ
rych 1031 urodziło się i mieszkało na tym terenie, 141 osób nie mieszkało na stałe
w miejscu urodzenia, zaś 17 głosujących przyszło na świat poza PopielowemRadziejowem. W głosowaniu wzięło udział 1176 uprawnionych, zatem prawie 99%.
Cztery głosy zostały unieważnione (0,3%), za Polską padło 956 głosów (81,3%), za
Niemcami 216 głosów (18,4%)70. Jeśli zatem przyjąć, iż mieszkańców obszaru dwor
skiego było maksymalnie 100 i wszyscy posiadali prawo głosu, oznaczało to, że przy
najmniej sto głosów w gminie padło za Niemcami.

68 F. Idzikowski, Geschichte der Stadt..., s. 165–167; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu...,
s. 105; S. Michalkiewicz, Powstanie chłopskie na Górnym Śląsku w 1811 roku, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1967, s. 102, 107–109; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów..., s. 136–
137; M. Szołtysek, Bunty chłopskie w Rybniku, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 1, s. 22; D. LubinaCipińska, Bunt chłopów, „Nowiny” 2002, nr 1, s. 11.
69 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/153, s. 2; sygn. MRy/ADH/1694/1455, s. 1.
70 Oficjalne wyniki plebiscytu górnośląskiego, „Gazeta Urzędowa Górnego Śląska” 1921, nr 21,
[cyt. za:] Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1982, s. 700; B. Kloch, D. Keller, Zarys dziejów
Rybnika (do 1989 r.), „Zeszyty Rybnickie 7”, Rybnik 2008, s. 93 [marginalium]; http://www.obe
rschlesien.de/oberschlesien/Abstimmung/rybnik.html.
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Tabela 1: Wyniki glosowania w gminie Popielów 21 marca 1921 r.
Okręg
głosowania
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Nazwa
miejscowości

Polska
nazwa
miejscowości

Poppelau

Popielów

Uprawnieni do głosowania

Urodzeni
1031

141

Wyniki głosowania

Zamieszkali nie
urodzeni

Razem

Liczba
głosujących

Polska

Niemcy

Unieważnione

17

1189

1176

956

216

4

Źródło: Encyklopedia..., s. 700.

Według dostępnych informacji we wszystkich trzech powstaniach brali udział
mieszkańcy gminy Popielów-Radziejów, w pierwszym 67, w drugim – 59, w trzecim
– 10971. Pojawiły się też znacznie wyższe liczby: Podczas powstań liczyła nasza kompania 250 chłopa [...]72 . Trudno jest ustalić pełną i pewną listę uczestników powstań
śląskich. Właściwie do tej pory nie ustalono, jak liczna była faktycznie grupa uczest
ników powstań śląskich z terenu gminy popielowsko-radziejowskiej. Materiały te
zostały zniszczone na początku II wojny, by nie narażać ludności na jeszcze poważ
niejsze represje. W późniejszych latach nie wszyscy należeli do Związku Weteranów
Powstań Śląskich (ZWPŚl) i Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
(ZBoWiD), co najczęściej oznaczało, że nie zachowała się żadna dokumentacja,
wspominająca o uczestnictwie w powstaniach. Nie wszyscy członkowie tych organi
zacji w czasie powstań zamieszkiwali w badanej gminie, wprowadzając się do niej
później. Dane są niedokładne. Brakuje dokładnych informacji o rannych i poległych.
Wiadomo, że tacy byli, bowiem peowiacy z materiałów wybuchowych sami produkowali petardy. Przy takiej to produkcji wybuch bomby rozszarpał Emanuela Holonę
z Popielowa73. Była to zatem bardziej śmierć w wyniku wypadku niż na polu walki.
Oprócz Holony organizowaniem komórek POW w Popielowie zajmował się
Wincenty Hajski, zaś w Radziejowie Józef Kłosek i Wincenty Kuchcik74. Nie wszy
scy dożyli weryfikacji, przeprowadzanej najpierw w latach 1936–1939 przez Związek
Powstańców Śląskich (ZPŚl), a potem w latach powojennych. W rzeczywistości ten
temat wymaga długotrwałych poszukiwań, które dopiero w przyszłości ewentualnie
pozwolą na ustalenie prawdziwej liczby popielowian i radziejowian biorących udział
w zrywach.
W pierwszym i drugim powstaniu mieszkańcy gminy, pod dowództwem
Antoniego Lazara, uczestniczyli przede wszystkim w walkach w najbliższej okolicy,
zwłaszcza o dworzec kolejowy w Rybniku, natomiast w czasie trzeciego – w potycz
kach w okolicach Rybnika, Wodzisławia, Pszczyny, Godowa i Pszowa75. Wśród do
wódców oddziałów byli m.in. Alojzy Nieszporek z Radziejowa, który w I powstaniu
dowodził plutonem radziejowian76. W trzecim powstaniu m.in. popielowianie i ra
71
72
73
74
75
76

H. Rojek, Kronika..., s. 130–131.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 93.
A. Mrowiec, Narodziny Polskiej Organizacji Wojskowej, „Nowiny” 1957, nr 12, s. 3.
Tenże, Niedobczyce mają 750 lat, „Nowiny” 1968, nr 37, s. 5.
H. Rojek, Kronika..., s. 130.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/3205, s. 10. Również J. Danel podawał, że

dziejowianie tworzyli kompanie, wchodzące w skład II baonu rybnickiego. Dowódcą
V kompanii był Józef Komarek, VI – Adam Sitek i Bruno Ochojski, VII – Józef
Ochojski, a VIII – Józef Kłosek77. 2 maja 1921 r. wydano rozkaz poszczególnym
kompaniom stawienia się w punkcie alarmu, którym dla kompanii V, VI i VII wraz
z cekaemem był lasek na Nacynie w Zamysłowie, punktualnie o godzinie 23.0078.
Kompania VIII miała się zebrać w lasku w Kuźni Rybnickiej. Kompania V zajęła
stanowiska od szosy rybnickiej do wodzisławskiej, VI – od wodzisławskiej do starej
jankowickiej, VII od drogi jankowickiej do dworca i wieży wodnej, gdzie miała
łączność z baonem Nikodema Sobika, zaś VIII od szosy na Orzepowice do szosy
Wielopole – Rudy, gdzie wchodziła w łączność z baonem żorskim. W czasie walk
V i VIII kompanie atakowały szpital psychiatryczny. Większość bojowników, którzy
mieszkali w Popielowie w okresie powstań, w trzecim zrywie walczyło pod dowódz
twem J. Komarka w V kompanii79. Po walkach w Rybniku powstańcy wymaszero
wali 3 maja o 16.00 do Rzuchowa, gdzie baon II zatrzymał się do następnego dnia,
a następnie zajął stanowiska od Brzezia, poprzez Lukasynę, Markowice i Zawadę
(Łęg). V kompania na lewym skrzydle połączyła się z pułkiem raciborskim, a na
prawym z baonem III 5. pp. rybnickiego. Na tym odcinku doszło do epizodu,
w którym wyróżnili się mieszkańcy Popielowa: Paweł Gojny, Nikodem Holona i Emil
Węgrzyk – w czasie ataku Grenzschutzu na posterunek nie odstąpili od karabinu
maszynowego i nie dopuścili do przerwania frontu, aż doczekali przybycia posił
ków80. 4 czerwca baon otrzymał rozkaz wycofania się do drugiej strefy (Babice,
Adamowice, Raszczyce), 21 czerwca w kierunku Nowej Wsi, Dzimierza i Lysek, a 27
czerwca do Chwałowic, gdzie na przełomie czerwca i lipca 1921 r. ludzi zwolniono,

w pierwszym i drugim powstaniu brał udział w walce pod dowództwem A. Nieszporka. Muzeum
w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/677, s. 4.
77 Dowódcą II baonu 5 pp. rybnickiego był Józef Płaczek, adiutantem Teofil Zając, dowódcą
V kompanii Józef Komarek, VI – Jan Musioł, później Adam Sitek i Bruno (występujący też jako
Bronisław) Ochojski, VII –Teodor Wąglorz, później Józef Ochojski, VIII – Józef Kłosek (pojawia
jący się też jako Kłosok), zaś komp. karabinów maszynowych Feliks Wowra. Krótki zarys historii
baonu II=go 5 p. p. rybnicki, „Powstaniec Śląski” 1936, nr 5, s. 89; 5-ty pułk piechoty rybnickiej wojsk
powstańczych, „Powstaniec Śląski” 1936, nr 5, s. 92; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 119,
250; A. Kwiatek, Rybnicki pułk powstańczy, [w:] Encyklopedia..., s. 491; J. Przewłocki, W latach
i wojny światowej, powstań śląskich i plebiscytu, [w:] Rybnik..., s. 167–170. Pawła Ochojskiego jako
dowódcę VII kompanii II baonu wymienili E. Wyglenda i H. Rojek. Zob. E. Wyglenda, Rybnik,
[w:] Encyklopedia..., s. 493, H. Rojek, Kronika..., s. 131.
78 Krótki zarys..., s. 90 (plan), 91. Taką lokalizację punktu zbornego potwierdzają też wspomnienia
Józefa Konkola. Zob. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 41.
79 Udział w tej formacji zaznaczali byli powstańcy w życiorysach i deklaracjach członkowskich
ZBoWiD. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/9, s. 4–5; 1694/172, s. 7; 1694/767, s. 2;
1694/1338, s. 2; 1694/1370, s. 3; 1694/1453, s. 5; 1694/1455, s. 3; 1694/1457, s. 1; 1694/1472, s. 5.
80 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1154, s. 4; sygn. MRy/ADH/1694/1455, s. 3;
sygn. MRy/ADH/1694/5129, s. 4. Wspominano również, że Alojzy Wala zmusił do odwrotu patrolu
Grenszucu, ale Krzyża Waleczności nie otrzymał z powodu wybuchu II wojny światowej. W 1958 r.
zastanawiano się, czy nie wystąpić z wnioskiem o odznaczenie pośmiertne. Muzeum w Rybniku,
sygn. MRy/ADH/1694, s. 181. Grenzschutz (Ochrona Pogranicza) – niemiecka formacja wojskowa,
F. Hawranek, Grenzschutz, [w:] Encyklopedia..., s. 158.
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a baon likwidowano81. Mieszkańcy Popielowa i Radziejowa, którzy przebywali w tych
oddziałach, mogli wrócić do domów.
Nie wszyscy członkowie związku powstańczego walczyli bezpośrednio. Niektórzy
jako zasługę wpisywali przewożenie broni i amunicji z zagranicy (chodziło o Śląsk
Cieszyński) lub dostarczanie jej powstańcom82 . Inni służyli jako straż gminna, któ
ra liczyła co najmniej czterech ochotników83.
Warto też wspomnieć kobiety, które brały udział w walkach powstańczych m.in.
jako sanitariuszki. Służbę taką pełniła Maria Hoła z d. Karwot84. Nie wiadomo, jaką
rolę odgrywała Jadwiga Karwot, która zapytywała o możliwość przyjęcia jej jako
czynnej członkini koła ZBoWiD, gdyż brała czynny udział w III. powstaniu85. Być
może również służyła jako sanitariusza albo łączniczka.
Dość ciekawie przedstawia się podejście władz gminy do idei powstania. Zapewne
było ono bardzo pozytywne, jednocześnie jednak traktowano te zrywy jako swoistą
inwestycję. Podczas III powstania spodziewano się ze strony nowych władz polskich
rekompensaty... za obuwie. Wymienione zostało, aby trzewiki gminne, które zakupiono i później dla powstańców rekwirowano, muszą być przez władze polskie na Górnem
Śląsku po objęciu odszkodowane86. Chętnie też witano osoby, które przybywały z te
renów objętych walkami, zgadzając się, aby stawały się członkami miejscowych sił
porządkowych. Niejaki Edward Wohl/Pohl został jednogłośnie przyjęty do milicji
gminnej ze względu na to, że jest uciekinierem od powstania trzeciego87. Wspierano
też finansowo rodziny powstańców, chociaż w przypadku Chlubkowej/Hlubkowej,
która otrzymywała miesięcznie 180 marek bez powstanie, dotacje te zostały zakwe
stionowane i stwierdzono, że mają zostać zwrócone do kasy gminnej88.
Innym wydarzeniem okresu przejściowego był strajk szkolny, jaki odbywał się
w 1920 r. Konstytucje Rzeszy (z 31 lipca 1919 r.) i Prus (z 30 listopada 1920 r.) oraz
rozporządzenie pruskiego ministra oświaty z 31 grudnia 1918 r. (dotyczące rejencji
opolskiej, kwidzyńskiej i gdańskiej) gwarantowały wprawdzie swobodę używania
i nauczania rodzimego języka obcojęzycznym obywatelom, lecz realizacja tego prawa
napotykała na utrudnienia, brakowało bowiem i podręczników, i nauczycieli, a kosz
ty spadły na gminy. Przy różnych działaniach utrudniających wprowadzenie i pro
wadzenie nauki języka polskiego, doszło do strajków szkolnych. Jako pierwsza
w 1919 r. protestowała szkoła w Miedźnej. W pierwszej połowie 1920 r. strajk szkol
ny w powiecie rybnickim prowadzono w 13 miejscowościach, a obejmował on 5678
81 Krótki zarys..., s. 92.
82 Dostarczania broni i amunicji dla powstańców wymieniali m.in. Wojciech Holona, Muzeum
w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1459; s. 1 [pozostałe sygnatury również dotyczą materiałów
przechowywanych z Muzeum w Rybniku]; Alojzy Kaczmarczyk, sygn. 1646, s. 6; Antoni Kuśka,
sygn. 2444, s. 2; Ryszard Liszka, sygn. 2618, s. 10; Józef Mańka (I), sygn. 2780, s. 1; Karol Pielorz,
sygn. 3628, s. 4; Paweł Skiba, sygn. 4316, s. 1.
83 O służbie w straży gminnej informowali Wawrzyn Gojny, Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/
ADH/1694/1156, s. 1; Wincenty Holona, sygn. 1458, s. 1; Franciszek Podleśny, sygn. 3762, s. 1;
Augustyn Rduch, sygn. 4000, s. 1; Teodor Węgrzyk, sygn. 5140, s. 1; Stanisław Wycisk, sygn. 5875,
s. 1.
84 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1378, s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 142.
85 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 32.
86 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 136.
87 Tamże, s. 134.
88 Tamże, s. 137–138.

uczniów na ogólną liczbę 10 173, tj. 59%, zaś w drugiej połowie tego roku w straj
ku brało udział 31 szkół i 6700 uczniów (60%). W powiecie tym protestowano do
31 marca 1921 r. Cała akcja w 1920 r. miała dwie fazy – czerwcową, zakończoną
wprowadzeniem doradców technicznych powołanych przez Międzysojuszniczą
Komisję do nauki języka polskiego oraz sierpniową, która doprowadziła do usunięcia
ze szkół nienawidzonych przez ludność polską nauczycieli hakatystów89.
Strajk ów nie ominął też szkoły w Popielowie, a zapewne miał miejsce również
w szkole radziejowskiej. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem ministra oświa
ty w szkole popielowskiej od 17 lutego 1919 r. zaczęto nauczać pisania i czytania po
polsku tymczasowo w klasach I, II oraz III a i b. Trzeba przy tym pamiętać, że w sze
ściu klasach pracowało wówczas czterech nauczycieli. Jednakże stosunkowo niewie
lu rodziców było zainteresowanych posyłaniem dzieci na te lekcje. W klasach I i II
na 91 dzieci naukę pobierało 21 czyli 23%, zaś w klasach trzecich 30 uczniów ze
102 (niecałe 30%)90. Trudno powiedzieć skąd to raczej słabe zapotrzebowanie. Może
wynikało ono z braków zaplecza, może rodzice woleli nie narażać siebie i dzieci na
ewentualne szykany, może w niepewnej sytuacji politycznej nie widziano sensu w in
westowaniu w naukę przedmiotu, który niekoniecznie byłby przydatny, skoro nie
było jeszcze wiadomo, które państwo otrzyma ten teren. W nauce religii po polsku
uczestniczyło 215 uczniów z 302, czyli nieco ponad 70%. W następnym roku doszło
do strajku szkolnego, który w Popielowie trwał do miesięcy letnich. W tym czasie
dyscyplina w szkole była bardzo rozluźniona, a na lekcje przychodziło 40–50 uczniów
z około 320, zatem strajkowało od 84,4 do 87,5% dzieci, a właściwie ich rodzin.
Ponieważ absencja była tak znaczna, nie można było dokonać promocji do następnej
klasy91. Wydaje się to nieco zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że na wprowa
dzone rok wcześniej lekcje języka polskiego znacznie mniej rodziców posyłało swo
je potomstwo. Strajk w Popielowie zakończył się w czerwcu, nie wspominano o po
wtórzeniu protestów w sierpniu, nie było też mowy o usunięciu ze szkoły jakichkol
wiek nauczycieli. Wprawdzie odszedł Josef Urbanek, ale dopiero w grudniu, a jego
odejście wiązało się z podjęciem pracy w Siemianowicach i nie miało nic wspólnego
ze strajkiem szkolnym.
Przygotowania do zmiany przynależności państwowej wymagały również pewnej
reorganizacji. Doktor Feliks Biały jako doradca powiatowy w 1921 r. wprowadził
podział powiatu rybnickiego oraz obsadzonej przez powstańców części powiatu ra
ciborskiego, na komisariaty obwodowe. Gmina Popielów została przypisana obwo
dowi III z siedzibą w Rybniku, którym miał kierować dr Marian Różański92 .
Międzywojnie obfitowało w wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne, lecz
ich echo w niewielkiej gminie odbijało się z mniejszym natężeniem niż w ważniej
szych miejscowościach. Z tej przyczyny znalazły się one w rozdziałach szczegółowych,
co pozwala prześledzić, jak ważne były ogólne zdarzenia dla małej lokalnej społecz
ności. Początek II wojny światowej na Śląsku wiązał się z szykanami wobec osób
o propolskiej orientacji politycznej. Przygotowany przez Urząd Policji Kryminalnej
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91
92

P. Świerc, Strajk szkolny 1920, [w:] Encyklopedia..., s. 530.
H. Rojek, Kronika..., s. 66.
Tamże.
„Sztandar Polski” 1921, nr 122, s. [4].
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w Berlinie spis Sonderfahndungsbuch Polen zawierał również nazwiska mieszkańców
Popielowa i Radziejowa oraz osób związanych z tymi miejscowościami93.
Funkcjonowanie państwa totalitarnego oraz losy ludności cywilnej w okresie
II wojny światowej wielokrotnie poddawano szerokiej analizie, znacznie przekracza
jącej założenia niniejszej pracy. Dlatego też omijając ogólne, dobrze rozpoznane
w literaturze zagadnienia94, skupiono się na szczegółach bezpośrednio związanych
z Popielowem i Radziejowem.
Nieuniknioną konsekwencją prowadzenia wojen było powoływanie mężczyzn
pod broń. Nie miała znaczenia narodowość ani poczucie jej odrębności, jeśli państwo
uznawało ludność za swoich obywateli. Było oczywiste, że mieszkańcy Popielowa
i Radziejowa w chwili wybuchu I wojny światowej, jako obywatele państwa niemiec
kiego zostali objęci powszechną mobilizacją. Podaje się, że 42 mieszkańców gminy
zginęło95. II wojna światowa spowodowała jeszcze większe straty. W dodatku sytuacja
Ślązaków była skomplikowana ze względu na podjęte przez III Rzeszę decyzje wpro
wadzenia Niemieckiej Listy Narodowościowej (Deutsche Volksliste, DVL) i podej
mowane odgórnie decyzje komisji o przyznaniu konkretnej grupy. Problem służby
Polaków w Wehrmachcie był zresztą tematem publikacji96 . Jednakże tematyka ta
zdecydowanie wykracza poza ramy rozważań dotyczących Popielowa i Radziejowa.
Jeśli chodzi o straty wojenne Popielowa i Radziejowa, należałoby osobno wymie
nić żołnierzy, którzy polegli w kampanii wrześniowej, osobno ofiary represji hitle
rowskich, osobno zaś żołnierzy polskich formacji poległych na froncie. Nie wiadomo,
czy byłoby możliwe ustalenie mieszkańców Popielowa i Radziejowa, którzy zginęli
bądź zaginęli na Wschodzie, czy to jako żołnierze polscy, czy jako niemieccy. Nie
wszystkie nazwiska udało się stwierdzić.
Ofiarą walk kampanii wrześniowej z Popielowa był Alojzy Dawidowski, urodzo
ny 17 marca 1917 r., absolwent gimnazjum w Rybniku (obecnie I LO im. Powstańców
Śląskich). W 1938 r. Dawidowski ukończył kurs podchorążych w Cieszynie, a w cza
sie walk w okolicach Kolbuszowej we wrześniu 1939 r. został ciężko ranny. Prze
wieziony do szpitala w Zamościu, gdzie poddano go amputacji nogi. Zmarł 4 listo
pada, a pochowany został na tamtejszym cmentarzu97. W czasie kampanii poległ też
93 Na liście tej znajdował się Maksymilian Czernik, urodzony 12 kwietnia 1910 r. urzędnik celny
i Franciszek Głombica oraz Ernest Golik. E. Golik wprawdzie na tej liście figurował jako miesz
kaniec Rybnika, ale uwzględnia się go jako byłego kierownika szkoły w Popielowie. A. Mrowiec,
Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Rybnickiem, Katowice 1958, s. 29–32; F. Pietrzyk, Wrzesień
1939 przygotowany był wcześniej, „Nowiny” 1959, nr 41, s. 4; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek,
Wypisy do dziejów..., s. 221– 225; H. Rojek, Kronika..., s. 133; http://wiki-de.genealogy.net/
Landkreis_Rybnik/Sonderfahndungsbuch_Polen_1937–1939.
94 Na temat II wojny światowej na Górym Śląsku m.in. J. Böhler, Najazd 1939. Niemcy przeciw
Polsce, Kraków 2011; G. Aly, Państwo Hitlera, Gdańsk 2006; Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku,
(red), G. Bębnik, Katowice-Kraków 2008; R. Kaczmarek, Górny Śląsk podczas II wojny światowej,
Katowice 2008; J. Delowicz, Ziemia rybnicko-wodzisławska i jej mieszkańcy w wojnie obronnej 1939,
Żory 2009.
95 N. Niestolik, Radziejów..., s. 38; H. Rojek, Kronika..., s 15.
96 Na temat Górnoślązaków wcielonych do armii niemieckiej, zob. np. Z. Kapała, Ślązacy i Za
głębiacy w walkach PSZ na obczyźnie, Bytom 1992; A. Lysko, Losy Górnoślązaków przymusowo
wcielonych do Wehrmachtu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 6–7, s. 64–79;
R. Kaczmarek, Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010.
97 H. Rojek, Kronika..., s. 143; N. Niestolik, Radziejów..., s. 36. I. Libura twierdził, że Dawidowski
został ranny w okolicach Sanoka i zmarł w październiku w szpitalu w Przemyślu. Zob. I. Libura,

Józef Abrachamczyk98. Jako polski oficer w lesie katyńskim zginął ppor. Franciszek
Rduch, nauczyciel miejscowej szkoły. Mianowany na kierownika od 1 września
1939 r. – pracy tej już nie zdążył podjąć99. W czasie próby przedostania się na tere
ny Generalnego Gubernatorstwa (GG) zginął Polikarp Rek, ale niestety nie wiado
mo, kiedy dokładnie to się stało, bowiem czas określono jedynie podczas okupacji100.
W każdym razie jego nazwisko znalazło się na tablicy pamiątkowej pod obeliskiem
przy ul. Górnośląskiej w Niedobczycach. W walkach o przyczółki warszawskie
w 1944 r., na Czerniakowie, jako żołnierz LWP zginął Ryszard Musioł z Popielowa101.
Osobną grupę poległych stanowili popielowianie i radziejowianie, którzy po wcie
leniu do Wehrmachtu często ginęli jako niemieccy żołnierze, bądź w trakcie działań
wojennych lub w wyniku dezercji dostali się do niewoli alianckiej, a następnie zo
stali wcieleni do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wśród nich byli: Franciszek
Spandel, Konrad Trybuś, Paweł Smołka, Józef Smyczek. F. Spandel (urodzony 26
sierpnia 1926 r. – zmarły 19 sierpnia 1944 r.) poległ we Włoszech jako żołnierz
5 baonu Strzelców Karpackich II Korpusu WP pod Mondolfo i został pochowany
na cmentarzu cywilnym w Pengallia Grazie-Italia102 . P. Smołka (urodzony 28 maja
1922 r., zmarły 17 listopada 1944 r.) zginął we Francji jako żołnierz I Dywizji
Pancernej gen. Maczka w czasie walk o Bayeux103. W tej samej dywizji jako strzelec
służył K. Trybuś (urodzony 15 lutego 1926 r., zmarły 2 lutego 1944 r.), który poległ
w Holandii podczas walk o Beek104. J. Smyczek, noszący niemiecki mundur, zginął
we wrześniu 1944 r. w zasadzce zorganizowanej przez Résistance – francuski ruch

Z dziejów domowych powiatu..., s. 361–362. Niestety zdjęcie grobu jest zbyt niewyraźne, by można
było odczytać datę.
98 H. Rojek, Kronika..., s. 143.
99 Franciszek Rduch, syn Wiktora i Franciszki z d. Blanik, urodzony 15 października 1909 r.
w Świerklanach Dolnych, ukończył Seminarium Nauczycielskie w Bobrku k. Cieszyna. 1 września
1931 r. został nauczycielem w Bełku, tam też się ożenił w 1935 r. z Elżbietą z d. Pyszny. W tym
samym roku przenieśli się do Popielowa, gdzie w 1936 r. urodził się syn Stanisław. W 1938 r. Rduch
rozpoczął Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski, po jego ukończeniu mianowano go kierowni
kiem szkoły od 1 września 1939 r. Po mobilizacji skierowany do 1. Pułku Strzelców Podhalańskich
w Nowym Sączu armii „Karpaty”, internowany 17 września 1939 r., wywieziony do obozu
w Kozielsku, zginął w Katyniu w 1940 r. (nr ewidencyjny 03227). Imieniem jego oraz żony Elżbiety
nazwano szkołę w Bełku. J. Delowicz, Zginęli w Katyniu, „Nowiny” 1992, nr 7, s. 5; B.N., Jak dwie
połowy jabłka, „Nowiny” 1993, nr 12, s. 7.
100 APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 18–19.
101 J. Delowicz, Polegli na wszystkich frontach, „Nowiny” 1992, nr 24, s. 5.
102 Informacje w tekście są sprzeczne, bowiem przy krótkim biogramie autor podał, za A. Szefe
rem, że Spandel zginął pod Loreto, a w podpisie pod fotografią grobu, że pod Monte Cassino, jed
nocześnie jednak umieszczając fotokopię przysłanego rodzinie zawiadomienia o śmierci, z którego
wynika, że F. Spandel poległ pod Mondolfo, a jego ciało spoczęło w Pengallia Grazie-Italia, nr gro
bu 37. Zob. A. Szefer, Żołnierze polscy z terenu obecnego województwa katowickiego polegli i zmarli
w szeregach Polskich Sił Zbrojnych w latach 1939–1945, [w:] Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w walce
z okupantem hitlerowskim 1939–1945. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w 70 rocznicę
najazdu hitlerowskiego na Polskę, red. A. Szefer, Katowice 1969, s. 320–338; B. Cimała, P. Porwoł,
W. Wacław, Wypisy do dziejów..., s. 235; H. Rojek, Kronika..., s. 143, 148.
103 A. Szefer, Żołnierze..., s. 320–338; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów...,
s. 236; H. Rojek, Kronika..., s. 143.
104 A. Szefer, Żołnierze..., s. 320–338; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów...,
s. 236; H. Rojek, Kronika..., s. 143.
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oporu. Wyjątkowym świadectwem stały się jego listy do żony, wydane przez kato
wicki oddział IPN105.
Inną grupę ofiar wojny stanowili przedwojenni działacze, jak np. Stanisław Cza
ja106. Wymieniano także innych mieszkańców Popielowa i Radziejowa, którzy stali
się ofiarami represji107. Inni, jak Franciszek Kuśka, Fabian Korbel108, Wiktor Haj

105 J. Smyczek, Listy z Wehrmachtu, oprac. S. Rosenbaum, Katowice 2009; W. Troszka, Po polsku
z Wehrmachtu, „Nowiny” 2009, nr 37; B. Mońka, (kris), Listy do żony, „Tygodnik Rybnicki” 2009,
nr 37.
106 Stanisław Czaja, 29 kwietnia 1901 r. – 3 września 1939 r., syn inwalidy górniczego Karola
i Pauliny z d. Gajda z Popielowa, mąż Marii z d. Holona, powstaniec śląski, brał udział w walkach
pod Wodzisławiem (I powstanie), o Marklowice i Wodzisław (II powstanie), o Rybnik, Rzuchów
i Racibórz, w okolicach Góry św. Anny (III powstanie). Przedwojenny działacz, skarbnik Związku
Obrony Kresów Zachodnich (Polski Związek Zachodni) oddział Radziejów, zginął w Zawiści/
Łaziskach podczas próby ucieczki, wymieniony na tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Popielowie.
APR, USC Popielów, sygn. 28, 1901, nr 61; APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 71; Związek Obrony
Kresów Zachodnich. Popielów-Radziejów, „Polska Zachodnia” 1930, nr 11, s. 8; Z ruchu organizacyjnego Z. O. K. Z., „Polska Zachodnia” 1930, nr 30, s. 7; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica
Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6; nr 5, s. 3; A. Szefer, Losy powstańców śląskich w latach okupacji hitlerowskiej, Katowice 1970, s. 46; N. Niestolik, Radziejów..., s. 36; J. Delowicz, Ziemia rybnicko-wodzisławska... s. 89–90; H. Rojek, Kronika..., s. 139, 143; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
N. Niestolik napisał, jakoby S. Czaja zginął w obozie koncentracyjnym, natomiast H. Rojek podał
błędną datę urodzenia 17 listopada 1889 r.
107 Wspominano np. J. Buszkę, który został został rozstrzelany we Wrocławiu i Józefa Kuśkę.
N. Niestolik, Radziejów..., s. 36.
108 Fabian Korbel, 18 stycznia 1894 r. – 13 marca 1941 r., urodzony w Kokoszycach k. Wodzisławia
Śl., zginął w obozie koncetracyjnym Auschwitz. W 1912 r. wyemigrował z rodzicami do Westfalii,
uczestnik rewolucji listopadowej w Bottrop w szeregach „Spartakusa”. Powrócił na Górny Śląsk
(Lubliniec), zaprzysiężony w marcu 1919 r. w POW Górnego Śląska, uczestnik trzech powstań ślą
skich. W trzecim powstaniu dowódca batalionu lubliniecko-opolskiego, po powstaniach zamiesz
kał w Popielowie i pracował w kopalni „Rymer”. Członek Związku Powstańców Śląskich i działacz
związków zawodowych, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Po kapitulacji Polski ukrywał się
na terenie Generalnego Gubernatorstwa, w lutym 1941 r. powrócił do Popielowa. Aresztowany
23 lutego 1941 r. i więziony wpierw w Rybniku, następnie przekazany do obozu koncetracyjnego
Auschwitz, gdzie zginął. Za udział w powstaniach był odznaczony Krzyżem Na Śląskiej Wstędze
Waleczności i Zasługi oraz Krzyżem Walecznych. A. Szefer, Losy..., s. 111–112; L. Musiolik,
Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 83; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich
do Związku Kombatantów RP..., s. 37; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej,
Wodzisławia Śl., Żor, Raciborza w latach 1939–1945 – Słownik Biograficzny, Bielsko-Biała 2006,
s. 150–151 [uwaga: strony z numeracją liczbową odnoszą się do wydania książkowego, natomiast
z literową do wersji eletronicznej, dostępnej na stronie http://www.rybnik.pl/bsip/jk/marty.htm];
A. Paszta, Korbel Fabian (1894–1941), [w:] Encyklopedia..., s. 240; A. Żukowski, A. MatuszczykKotulska, Szlakami..., s. 250; H. Rojek, Kronika..., s. 17, 143–144; http://phps.muzeumslaskie.pl/
powstancy.

ski109, Alojzy Porwoł110 i Maksymilian Frydrych111 trafili do obozów koncentracyj
nych, których nie przeżyli. Ich nazwiska znalazły się na pamiątkowej tablicy112 .
Do obozów lub więzień trafili też Wilhelm Danel jr.113, Ludwik Halama114 ,

109 Wiktor Hajski, 28 maja 1899 r. – 3 października 1942 r., mieszkaniec Popielowa, zginął
w obozie koncetracyjnym Sachsenhausen. Górnik kopalń „Anna” i „Rymer”. W trzecim powstaniu
śląskim dowódca kompanii popielowsko-wodzisławskiej, współorganizator POW Górnego Śląska
oraz Związku Powstańców Śląskich w Popielowie. We wrześniu 1939 r. jako uczestnik walk pod
Wyrami i Bieruniem Starym dostał się do niemieckiej niewoli. Po ucieczce ukrywał się w oko
licach Krakowa, zaangażowany w działalność ruchu oporu. Podczas próby przedostania się na
Węgry złapany przez Niemców na początku 1940 r. Więziony w Ober Harz i w Goslar, następ
nie w Sachsenhausen. APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 51; APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 51–53;
A. Szefer, Losy..., s. 79; tenże, Hajski Wiktor (1899–1942), [w:] Encyklopedia..., s. 168; J. Klistała,
Martyrologium..., s. 106; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów
RP..., s. 37; L. Musiolik, Rybniczanie..., s. 62; J. Delowicz, Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 90;
H. Rojek, Kronika..., s. 17, 132, 141–144.
110 Alojzy Porwoł, 21 czerwca 1915 r. – 17 września 1941 r., urodzony w Pszowie, zmarł w obo
zie koncetracyjnym Auschwitz, mieszkaniec Popielowa. Aresztowany 8 kwietnia 1941 r., więzień
w Rybniku, przekazany do obozu Auschwitz nr 17242, wymieniany na tablicy pamiątkowej.
APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 53–54, 67, 88; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia
Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 105; J. Delowicz, Ziemia rybnicko-wodzisławska...,
s. 89; H. Rojek, Kronika..., s. 144 (podał rok urodzenia 1916).
111 Maksymilian Frydrych, 18 listopada 1922 r. – 16 sierpnia 1942 r. , syn Juliusza i Otylii
z d. Harasim, urodzony w Rogowie, zamieszkały w Popielowie, aresztowany 20 stycznia 1940 r., wię
zień obozu koncentracyjnego Auschwitz. Śmierć według wystawionego aktu zgonu nr 21658/1942,
potwierdzonego przez lekarza obozowego, z powodu niewydolności serca przy grypie. APR, PRN
Ryb, sygn. 973, s. 10–11, 66; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, „Księga zgonów”, t. 15,
s. 656, nr id. 20098; J. Klistała, Martyrologium..., s. 82; Zbiory J. Delowicza.
112 H. Rojek, Kronika..., s. 17. H. Rojek wymieniał Kuśkę, którego nazwisko nie widnieje na
tablicy, a nazwisko Buszko podał w formie Buszka.
113 Wilhelm Danel, 13 sierpnia 1920 r. – 27 kwietnia 1988 r., syn Wilhelma i Wiktorii, naj
pierw wywieziony na roboty przymusowe. Aresztowany 12 lutego 1943 r. i przewieziony do obo
zu koncetracyjnego Auschwitz. Zarejestrowany w obozowej ewidencji 12 kwietnia 1943 r. jako
więzień nr 114658, następnie przekazany do Oranienburg i Torgau (J. Klistała podawał, że do
Sachsenhausen i tam zarejestrowany jako więzień nr 76067), uwolniony 26 kwietnia 1945 r. APR,
StPowRyb, sygn. 292, s. 19; APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 46, 63–65; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska...,
s. 319; Zbiory J. Delowicza; J. Klistała, Martyrologium..., s. 64–65.
114 Ludwik Halama, urodzony 23 marca 1898 r. w Raszczycach, powstaniec, uczestnik walk
w Raszczycach w II kompanii 16. Pułku Piechoty (III powstanie). Kolejarz, skarbnik Związku
Weteranów Powstań Śląskich w 1945 r., członek zarządu Koła terenowego ZBoWiD w Popielowie
od 26 lutego 1956 r., członek GRN w Popielowie w 1945 r., aresztowany 22 kwietnia 1940 r., w okre
sie 28 czerwca –30 października 1940 r. przebywał w obozie koncetracyjnym Dachau-Oranienburg.
APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 40–41, 59; Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1375, s. 6.
J. Klistała podawał, że Halama został aresztowany w pierwszych tygodniach okupacji i przekaza
ny do obozu Buchenwald, gdzie doczekał się wyzwolenia przez wojska amerykańskie 11 kwietnia
1945 r. J. Klistała, Martyrologium..., s. H; H. Rojek, Kronika..., s. 138.
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Benedykt Holona115, Jan Chlubek116, Paweł Kuchcik117, Franciszek Lepiarczyk118,
Alojzy Nieszporek119, Józef Pieczka120, Antoni Pielorz121, Jerzy Spałek122 , Karol

115 Benedykt Holona został aresztowany przez gestapo, następnie osadzony w obozie koncentra
cyjnym Dachau jako więzień nr 12649 od stycznia 1940 do 10 lutego 1941 r., potem skierowany na
roboty przymusowe, Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/ 1453, s. 5.
116 Jan Chlubek przebywał w więzieniu w Rybniku od 21 stycznia do 20 marca 1942 r. APR, PRN
Ryb, sygn. 973, s. 12–13.
117 Paweł Kuchcik, 20 lipca 1890 r. – 28 czerwca 1961 r., syn komornika Pawła i Karoliny z d. Ber
nack a z Radziejowa, więzień nr 3049 blok 10 obozu koncentracyjnego w Dachau, ale pojawiały się
różne okresy – 1 marca 1940 r. do 1 kwietnia 1941 r. albo 3 kwietnia 1940 r. do 7 marca 1941 r.
APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 37, 61; Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/2330, s. 1, 8.
Uwięziony został z powodu zajmowania stanowiska publicznego, natomiast zwolniony za staraniem
żony. J. Klistała jako datę aresztowania podał 12 kwietnia 1940 r., poza tym informował jedynie
o tym, że więzień przeżył i odzyskał wolność. J. Klistała, Martyrologium..., s. 177, K; J. Delowicz,
Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 90.
118 Franciszek Lepiarczyk, więzień w Rybniku, mieszkaniec Popielowa. Do września 1939 r.
pracownik kopalni „Emma” w Radlinie, aresztowany 25 września 1939 r. (zabrany wprost z dołu
kopalni) pod zarzutem zabicia dwóch Niemców w czasie walk wyzwoleńczych na Paruszowcu
k. Rybnika. Po zwolnieniu z przesłuchań skazany na przymusowe roboty. Muzeum w Rybniku,
sygn. MRy/ADH/1694/2528, s. 5. J. Klistała nie posiadał innych informacji o losie tego więźnia.
J. Klistała, Martyrologium..., s. L; Zbiory J. Delowicza.
119 Alojzy Nieszporek, urodzony 11 lipca 1888 r. w Chwałowicach, zamieszkały w Popielowie,
aresztowany 6 września 1939 r. do 8 listopada 1939 r. w Rybniku, przewieziony do Gorlic (9–14 li
stopada 1939 r.) i Rawicza (15–16 listopada 1939 r.), skąd trafił 17 listopada jako więzień nr 10084 do
obozu koncentracyjnego Buchenwald (do 17 lipca 1940 r.). APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 137–140;
APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 34–35, 60; Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/3205, s. 10.
J. Klistała podawał, że aresztowanie nastąpiło już pierwszego dnia okupacji, natomiast H. Rojek
podawał, że w dniach 9–14 września 1939 r. więzień przebywał w Gorlicach, od 15 września do 15
października w Rawiczu, zaś do Buchenwald trafił 16 października. J. Klistała, Martyrologium...,
s. 232; H; J. Delowicz, Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 90; H. Rojek, Kronika..., s. 142.
120 Józef Pieczka, urodzony 24 kwietnia 1872 r., w Zabrzu-Porembie, mieszkaniec Popielowa,
aresztowany 7 września (J. Klistała twierdził, że aresztowanie nastąpiło w pierwszym dniu okupacji
hitlerowskiej) 1939 r. do 20 marca 1940 r. więzień obozu koncentracyjnego Buchenwald. APR,
PRN Ryb, sygn. 973, s. 28–29, 58; J. Klistała, Martyrologium..., s. 256; P; J. Delowicz, Ziemia
rybnicko-wodzisławska..., s. 90.
121 Antoni Pielorz, 28 lutego 1883 r. – 9 marca 1960 r., syn chałupnika/górnika Pawła i Bronisławy
z d. Adamczyk, kasjer gminny. 14 kwietnia 1940 r. aresztowany i przekazany do Mauthausen, gdzie
przebywał do 25 listopada 1940 r. (J. Klistała podawał, że aresztowanie nastąpiło 12 kwietnia i wię
zień trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau). APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 150–152; APR,
PRN Ryb, sygn. 973, s. 36, 55; J. Klistała, Martyrologium..., s. 256; Zbiory J. Delowicza.
122 Jerzy Spałek od maja 1943 r. przebywał w Buchenwaldzie, ale rodzina do czerwca 1945 r. nie
otrzymała informacji o jego losach. APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 42, 68–69.

Syrek123, Emil Szulczyk124, Wiktor i Maria Tkoczowie125 oraz Wilhelm Ulbrych126. Z ko
lei Stanisław Holona został zatrzymany i przebywał w więzieniu w Kremtschau, ponieważ
był ohne Ausweispapiere127. Józef Wawrosz został zatrzymany przez gestapo i na posterun
ku w Niedobczycach pobity128. Zginął też Nikodem Gojny129.
Nie byli to wszyscy popielowianie i radziejowianie z urodzenia, którzy trafili do obo
zów zagłady. W czasie swojego zatrzymania bracia Alojzy130 i Karol131 Stołtni, synowie
Karola i Dominiki z d. Matloch, mieszkali poza miejscowością urodzenia, w Kłokocinie.
123 Karol Syrek, urodzony 17 sierpnia 1895 r. w Michałkowicach, zamieszkaly w Radziejowie, areszto
wany 9 grudnia 1939 r. , do 28 lutego 1940 r. więzień w Rybniku (J. Klistała podawał, że aresztowanie na
stąpiło 7 listopada), wywieziony na roboty do Schatzlar (cz. Žacléř) w Sudetach, 20 maja 1940 r.– 1 sierp
nia 1942 r. APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 212 i n; APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 44–45; M. Szołtysek,
Urodził się w 1895 roku!, „Gazeta Rybnicka” 1995, nr 33, s. 1, 3; L. Musiolik, Od Związku Powstańców
Śląskich do Związku Kombatantów RP..., s. 38; tenże, Rybniczanie..., s. 171; J. Klistała, Martyrologium...,
s. S; N. Niestolik, Radziejów..., s. 51, H. Rojek, Kronika..., s. 140.
124 Emil Szulczyk podawał, że od 11 września 1939 r. do 15 kwietnia 1940 r. przebywał w więziach
w Żorach, następnie w Rybniku i Rawiczu 14 listopada 1941 r. – 2 lutego 1942 r. (za walki z okupantem).
Po zwolnieniu przebywał na terenie GG. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/4688, s. 9. Inne
dane każą jednak wątpić w to oświadczenie, bowiem Szulczyk został skreślony z członkostwa ZBoWiD
za przyczynienie się do wysłania do obozu F. Kuśki. Wdowa twierdziła jakoby w czasie widzenia z mężem
ten miał powiedzieć: zamknąć do więzienia dał mnie Emil Szulzek tyn gajowy z Popielowa i Brachman
z Orzypowic. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 51.
125 Wiktor Tkocz, urodzony 11 stycznia 1911 r. w Jankowicach, przebywał w obozie koncentracyjnego
Auschwitz od 1 kwietnia 1940 r. do 22 stycznia 1945 r. Jego żona Maria z d. Ignacy, urodzona 23 stycznia
1917 r. w Stodołach, od 14 kwietnia do 8 sierpnia 1940 r. była więźniarką obozu Ravensbrück. APR, PRN
Ryb, syn. 973, s. 30–31, 62.
126 Wilhelm Ulbrych według kwestionariusza rejestracyjnego dla byłych więźniów politycznych, został
zatrzymany 13 września 1944 r. i do 8 maja 1945 r. przebywał w obozie pracy Landeshut. APR, PRN Ryb,
sygn. 973, s. 32, 47, 49–50.
127 APR, PRN Ryb, sygn. 973, s. 38, 39. Natomiast w dokumentacji dla ZBoWiD-u twierdził, że został
zatrzymany za pracę konspiratorską w lutym 1945 r. i osadzony w więzieniu w Mirowie (nazwa oryginal
na) na Morawach, gdzie przebywał aż do wyzwolenia. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1457,
s. 2.
128 Józef Wawrosz, urodzony 28 sierpnia 1895 r. w Skrbeńsku, zamieszkały w Popielowie, APR,
StPowRyb, sygn. 292, s. 232; Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/5078, s. 11. J. Klistała poda
wał, że J. Wawrosz był przetrzymywany przez kilka dni w więzieniu w Rybniku, a po zwolnieniu otrzymał
nakaz wykonywania robót przymusowych. J. Klistała, Martyrologium..., s. 362, W; J. Delowicz, Ziemia
rybnicko-wodzisławska..., s. 89.
129 Według słów żony N. Gojny został zastrzelony na Paruszowcu, kiedy przechodził front. W kwestio
nariuszu pojawiło się również stwierdzenie został zamordowany przez gestapo 4.3.1945 r. APR, PRN Ryb,
sygn. 973, s. 43. Prawdopodobnie Gojny znalazł się na linii ognia, być może zginął z rąk radzieckich.
130 Alojzy Stołtny, 30 stycznia 1921 r. – 3 września 1942 r., urodzony w Popielowie, zginął w obozie
koncentracyjnym Auschwitz, syn Karola i Dominiki z d. Matloch, mieszkaniec Kłokocina, harcerz. Od
początku wojny członek Polskiej Tajnej Organizacji Powstańczej, kierował działalnością tej organiza
cji w rejonie żorskim, aresztowany przez gestapo, przekazany do więzienia śledczego w Mysłowicach,
następnie przewieziony 17 lipca 1942 r. do Auschwitz jako więzień nr 47720. Według aktu zgonu nr
27220/1942 zmarł o godz. 20:05 z powodu Darmkatarrh bei Körperschwäche (nieżyt jelit przy wycień
czeniu organizmu). J. Klistała, Martyrologium..., s. 323–324; L. Musiolik, Rybniczanie..., s. 170; Ziemia
rybnicko-wodzisławska..., s. 259; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., s. 199; PMA-B, „Księga zgonów”, t. 19,
s. 174, nr id. 25561.
131 Karol Stołtny, 26 kwietnia 1922 r. – 18 sierpnia 1942 r., urodzony w Popielowie, zginął w obo
zie koncentracyjnym Auschwitz, brat Alojzego. Aresztowany za działalność konspiracyjną i osadzony
w Auschwitz 17 lipca 1942 r. jako więzień nr 47721. J. Klistała, Martyrologium..., s. 324–325; Ziemia
rybnicko-wodzisławska..., s. 259; I. Pająk, Mieszkańcy Śląska..., s. 199; PMA-B, „Księga zgonów”, t. 15,
s. 1244, nr id. 20686.
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Obaj trafili do obozu koncentracyjnego Auschwitz i tam zginęli. Innym więźniem
tego obozu był urodzony w Radziejowie, a mieszkający w Bziu koło Jastrzębia,
Franciszek Stołtny, który szczęśliwie przeżył132 . Przeżył również urodzony w Radzie
jowie i zamieszkały w Zebrzydowicach Jerzy Kufieta133.
Straty ludnościowe nie obejmowały jedynie poległych i zabitych, lecz również
wiązały się z polityką represji. Wprowadzano zmniejszone pensje dla ludzi przyzna
jących się do narodowości polskiej (wiązało się to z polityką narodowościową, rów
nież szeroko omawianą w literaturze przedmiotu), szykanowano inteligencję. Józef
Kamiński, przed wojną nauczyciel w Radziejowie, po wojnie w Popielowie, w kwe
stionariuszu szkód wojennych zaznaczał, że musiał się ukrywać, stale też wisiała nad
nim groźba aresztowania134 . Wacław Mierzwiński zeznawał, że wstrzymano mu
emeryturę, zaś Augustyn Rumpel, powojenny kierownik szkoły w Popielowie, po
dawał, że w czasie wojny był zmuszony pracować jako zwykły robotnik135.
Poza stratami ludzkimi wojna przynosiła również materialne. Pogorszyły się wa
runki życiowe. Mieszkańcy Popielowa i Radziejowa ponosili również straty bezpo
średnio w wyniku działań wojennych. Zakwaterowanie żołnierzy niemieckich w do
mach ludności cywilnej przynosiło jej ubytki w zaopatrzeniu w węgiel, słomę, siano,
zboża, drób, ziemniaki. Tylko w dwóch wypadkach odnotowano, że w wyniku kwateru właściciele stracili zegarki, biżuterię, rower i gotówkę, jedna z właścicielek
nieruchomości straciła 36 sosen wyciętych z prywatnego lasu136. Znacznie poważ
niejsze szkody wyrządziły działania typowo wojenne. W czasie wysadzania mostów
przez Niemców w lutym i marcu 1945 r. uszkodzeniu ulegały domy i zabudowania
gospodarcze. W gminie Popielów odnotowano dwa takie wypadki (szkodę zgłaszali
Jan Sierny i Emil Węgrzyk)137. Najwięcej strat powstało jednak w czasie tzw. prze
sunięcia frontu, a mieszkańcy najczęściej podawali jako datę powstania szkody 26
marca 1945 r. lub dwa dni wcześniej – chociaż R. Rözner podawał, że pocisk arty
leryjski trafił w jego dom w lutym. Poza mniej lub bardziej poważnymi uszkodze
niami zabudowań, tracono inwentarz żywy (szczególnie dotkliwa była strata krowy),

132 Franciszek Stołtny, urodzony 14 grudnia 1912 r. w Radziejowie, zaangażowany w działalność
konspiracyjną, aresztowany przez gestapo w 1941 r., zwolniony, następnie ponownie aresztowany
za przynależność do AK, przekazany na posterunek policji w Pawłowicach, skąd przetransportowa
no go do więzienia śledczego w Mysłowicach, torturowany, po pięciu miesiącach przewieziony do
obozu koncentracyjnego Auschwitz i zarejestrowany 7 sierpnia 1943 r. jako więzień nr 172464. Pod
koniec funkcjonowania obozu ewakuowany, w czasie transportu z dwoma więźniami wyskoczył
z pociągu w czasie jazdy w okolicach Gierałtowic, po ucieczce udali się do Radlina i do Bzia, gdzie
cała trójka doczekała wyzwolenia. J. Klistała, Martyrologium..., s. 324.
133 Jerzy Kufieta, urodzony 22 kwietnia 1915 r. w Radziejowie, zamieszkały w Zebrzydowicach,
aresztowany 24 czerwca 1943 r. Więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz, Buchenwald,
Landeshute i innych. Wyzwolony 8 maja 1945 r. (J. Klistała podawał, że uwolnienie nastąpiło
11 kwietnia 1945 r.). APR, PRN Ryb, sygn. 983, s. 53–54; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Rybnickiem..., s. 25, 26; Rybnik... s. 244; L. Musiolik, Rybniczanie..., s. 94; Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 274; Relacja Józefa Sobika, jego pamiętnik i wykazy członków ZWZ; J. Klistała,
Martyrologium..., s. 178–179.
134 APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 66–69
135 Tamże, s. 112–114, 180–183.
136 Tamże, s. 83–85.
137 Tamże, s. 184 i n, s. 236 i n..

sprzęty domowe i wyposażenie. Doszło również do śmierci od odłamków pocisku
artyleryjskiego – 25 marca 1945 r. zginął siedemnastoletni Leon Musioł138.
Po trudnym i pełnym wyrzeczeń okresie wojny przyszedł czas na zmiany, które
również wiązały się z szeregiem mniej lub bardziej brutalnych interwencji władz. Na
to nakładały się jeszcze problemy, jakie wynikły z przyjętych po zakończeniu rozwią
zań politycznych i ich konsekwencji dla obywateli Polski. Dotykały one również
ludność Popielowa i Radziejowa.
Zakończenie wojny przyniosło do rozwiązania nowe problemy, również społecz
ne. Jedną z nich była trudna i skomplikowana kwestia ludności wpisanej na DVL.
Władzom brakowało znajomości specyfiki lokalnej, a labilność w podejściu do kwe
stii narodowościowej miejscowej ludności oraz silne nastawienie antyniemieckie po
okresie wojny dodatkowo komplikowały tę i tak trudną sprawę, dotyczącą licznej
grupy Ślązaków139.
Problem rehabilitacji czy szerzej, kwestii narodowościowych, z perspektywy
mniejszych jednostek, gmin i pojedynczych miejscowości, jak dotąd nie był poru
szany140.
Podstawy prawne rozwiązania kwestii narodowościowych przychodziły z opóź
nieniem w stosunku do rozwijającej się sytuacji. Dekret z 28 lutego 1945 r. o wyłą
czeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów, dawał osobom wpisanym do
III i IV DVL pełnię praw obywatelskich, o ile zostali wpisani pod przymusem, a jako
formalność powinni złożyć deklarację wierności141. 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 społeczeństwa polskiego wrogich ele
mentów142 . W myśl tej ustawy osoby z III i IV grupy miały otrzymać prawa obywa
telskie. W ciągu rocznej akcji złożono na terenie powiatu rybnickiego 13 448 dekla
racji wierności, a zatem te osoby otrzymały pełnię praw obywatelskich. Zauważono
jednak, że dane te nie pokrywały się z niemieckimi danymi sumarycznymi z 1943 r.,
wedle których do III i IV grupy zaliczono ponad 178 tys. ludzi143.
Wydaje się, że przy tak dużej liczbie spraw decydowano się mniej kontrowersyj
ne przypadki rozstrzygać na niskim szczeblu w okręgach rehabilitacyjnych. Popielów
i Radziejów włączono do okręgu rehabilitacyjnego w Niedobczycach, którego kie
138 Tamże, s. 133.
139 E. Kaszuba, Dzieje Śląska po 1945 roku, [w:] Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław
2002, s. 458; A. Dziurok, Problemy narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania,
[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; J. Mokrosz, Wobec niemieckiej listy narodowościowej.
Problem rehabilitacji w powiecie rybnickim 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.
140 Fragment tekstu ukazał się wcześniej jako przyczynek. Zob. E. Kulik, Akcja rehabilitacyjna
w małej miejscowości na Górnym Śląsku na przykładzie Popielowa, [w:] Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, B. Kloch, „Zeszyty Rybnickie 12”, Rybnik
2011, s. 451–456.
141 Dz.U. RP 1945, nr 7, poz. 30; E. Kaszuba, Dzieje Śląska..., s. 462; A. Dziurok, Problemy narodowościowe..., s. 544.
142 Dz.U. RP 1945, nr 17, poz. 96; E. Kaszuba, Dzieje Śląska..., s. 462; A. Dziurok, Problemy na
rodowościowe..., s. 545.
143 J. Mokrosz, Wobec niemieckiej listy..., s. 227.
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rownikiem został Augustyn Wojak. Akcję rehabilitacyjną w Niedobczycach,
Niewiadomiu i Popielowie rozpoczęto 24 lipca 1945 r., ale prace komisji trwały
różnie: w Niedobczycach 18 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
z pięciu osób, zamieszkałych w Popielowie, nie posiadających żadnej grupy DVL,
w dodatku wszyscy pracowali w szkolnictwie. Byli to Stanisław Pyzik, Stanisława
Pyzik, Augustyn Rumpel, Bronisława Ostafijczuk i Gerhard Holona144.
Bardziej skomplikowana była sytuacja osób z wyższymi kategoriami (I i II grupą
DVL). Posiadacze II grupy musieli przed sądami grodzkimi udowodnić polską od
rębność narodową. Termin składania wniosków o rehabilitację przedłużano. Najpierw
miał się on zakończyć 31 sierpnia 1945 r., potem zakończenie przyjmowania ich
przesunięto do 31 października tegoż roku, wreszcie do 31 lipca 1946 r. Ustawodawca
zakładał, że wnioski o rehabilitację będą nieliczne, tymczasem okazało się, że zaczę
ły spływać masowo. W samym powiecie rybnickim do II grupy DVL zaliczono
19 200 osób145. Oba akty normatywne z procesu rehabilitacji wykluczały ludność
posiadającą I grupę DVL.
Można jedynie przyjąć, że w Popielowie stworzono komisję, która miała zajmo
wać się sprawą rehabilitacji osób z II grupy DVL, tak samo, jak założyć, że miejsco
we stowarzyszenia i organizacje mogły zaświadczać o zachowaniu w czasie wojny. Na
pewno ZWPŚl był taką organizacją, ale czy takie wnioski spływały, nie wiadomo.
Kwestia narodowościowa była trudna do rozwiązania. Motywacje, jakimi kiero
wała się ludność przy wypełnianiu formularzy, na podstawie których władze nie
mieckie decydowały o nadaniu odpowiedniej grupy DVL, bywały bardzo różne, od
pełnej świadomości niemieckiej odrębności narodowej, poprzez powody ekonomicz
ne aż do nieświadomości, czego dotyczą dokumenty. O takiej nieświadomości pisa
ła Wiktoria Sierny we wniosku o przyznanie z powrotem obywatelstwa polskiego.
Jej ojciec był działaczem polskim w Popielowie, określanym jako król polski, komen
dantem POW. Wiktoria wraz z siostrą straciły pracę na Paruszowcu, obawiały się też
o życie z powodu aktywności ojca, wyjechały więc do Zabrza, gdzie otrzymały świa
dectwo Reichsdeutsz, ale zainteresowana nie wiedziała, jakie dokumenty właściwie
podpisała. Jej wniosek sygnowało trzech mieszkańców Popielowa mających IV gru
pę DVL146.
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, a potem
przesłać ją do wyższej instancji.
W skład komisji rehabilitacji osób wpisanych do II grupy DVL, wybranej 1 sierp
nia 1945 r. weszło sześciu ławników: Gerhard Holona, Augustyn Rumpel, Wacław

144 APR, StPowRyb, sygn. 19, s. 78.
145 J. Mokrosz, Wobec niemieckiej listy..., s. 228; A. Dziurok, Problemy narodowościowe..., s. 547.
146 APR, StPowRyb., sygn. 18, s. 89.

Mierzwiński, Alojzy Mańka, Józef Furtak i Wiktor Trybuś147. Ich zadaniem było
zaopiniowanie ludzi z gminy Popielów-Radziejów wysłanych do obozu pracy148.
Lista osób zatrzymanych, spisana przez komisję, obejmowała 37 osób149. Dwie
z nich podlegały innym jednostkom (Wodzisław, Niedobczyce). Przy nazwiskach
kolejnych zanotowano, że należy uwzględnić, co zapewne oznacza przychylne rozpa
trzenie wniosku. Wśród nich był m.in. przedwojenny kierownik USC w Popielowie
i sekretarz rady gminnej, Zacheusz Trybuś. 13 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 par
tii150. Jest to tym ciekawsze, że podczas procesu Franciszka Oślizły z Popielowa,
oskarżonego o pełnienie funkcji blockleitera NSDAP, podsądny zeznawał, że na
terenie gminy członków partii było 15, a blockleiterem był niejaki Syrek, który jest
obecnie w domu151. Wprawdzie na liście rozpatrywanej przez RG pojawiały się dwie
osoby o nazwisku Syrek, ale obie zostały uznane za lojalne wobec Polski. Jeszcze
w listopadzie 1945 r. w skardze na ówczesnego naczelnika gminy wspominano, że
w jednej z posesji wciąż mieszkają 4 rodziny niemców zagorzałych, w tym również
byli burmistrzowie hitlerowscy, ponadto w domu tym w czasie okupacji mieściła się
siedziba organizacji hitlerowskiej152, ale biorąc pod uwagę charakter tej skargi, wska
zywało to raczej na złośliwość samego autora.
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 naro
dowościowa na Górnym Śląsku sprzyjała nadużyciom, gdyż donos sąsiedzki lub
podejrzenia wystarczyły, aby kogoś osadzić w więzieniu lub obozie153. W więzieniu
w Rybniku do 1 sierpnia 1945 r. znalazło się 162 „volksdeutchów”154. Część z nich
zapewne trafiła tam po złożeniu donosu.
Można przypuszczać, iż względem osób, które komisja rehabilitacyjna w gminie
określiła jako Polaków, podjęto starania o zwolnienie z obozów pracy. Listy zatrzy
manych, jakie otrzymało starostwo rybnickie, zawierały wszystkie nazwiska155,
uwzględnione przez komisję. Co ciekawe, a jednocześnie warte podkreślenia, bo
pokazuje, jak niejednoznaczna była sytuacja ludności Śląska, jedna z tych osób, po
siadających dość wysoką grupę DVL, została przez starostę zwolniona, bowiem w cza
sie wojny przechowywała polski sztandar156 . Lista zatrzymanych przez Armię
Czerwoną pracowników kopalni „Rymer” z terenu gminy, osadzonych w obozach
w Oświęcimiu i Krakowie-Płaszowie, obejmowała 14 nazwisk. Cztery nazwiska po

147 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 79; PRN Ryb, sygn. 572, s. 15.
148 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 84–87.
149 Tamże, sygn. 1, s. 89–90.
150 Tamże, sygn. 2, s. 89–90.
151 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Główna Komisja Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Sąd Okręgowy w Raciborzu, sygn. 90.
152 APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 76.
153 A. Dziurok, Problemy narodowościowe..., s. 579.
154 Tamże, s. 580.
155 APR, StPowRyb, sygn. 17, s. 117.
156 APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 75.
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wtórzyły się na obu listach157. Do tego należałoby także doliczyć więźniów, którzy
zmarli w obozie w Świętochłowicach-Zgodzie, a były to cztery osoby, zamieszkujące
w chwili zatrzymania Popielów.
Odrębną sprawą była kwestia majątku poniemieckiego. Wprowadzenie przepisów
o konfiskacie mienia otwierało możliwości do nadużyć. Ich skala była wysoka, trud
no jednak ocenić jak znaczna w wypadku Popielowa, ponieważ dotarcie do mate
riałów dotyczących ludności niemieckiej na terenie gminy okazało się niemożliwe.
Dostępne źródła wskazują jednak, że faktycznie ta delikatna i drażliwa kwestia była
wykorzystywana w rozgrywkach prywatnych. Podstawą była ustawa z 6 maja 1945 r.
o majątkach opuszczonych i porzuconych158.
Wiele osób, które otrzymały II grupę DVL, w procesach rehabilitacyjnych uzy
skało potwierdzenie przynależności do narodu polskiego. Tym samym otwarła się
dla nich droga do odzyskania gospodarstw. Były już one bowiem zajęte przez repa
triantów, przesiedleńców, przede wszystkim jednak ludność miejscową. W powiecie
rybnickim takich spornych gospodarstw było najwięcej w całym ówczesnym woje
wództwie śląskim, bo aż 1349. Najwięcej też z nich było wspólnie użytkowanych
przez zrehabilitowanego właściciela i nowego osadnika (1013)159.
W przypadku Popielowa za majątek poniemiecki uznano w zasadzie kilka nieru
chomości. RG w lipcu postanowiła wystąpić do Urzędu Ziemskiego z wnioskami
o przejęcie sześciu na rzecz gminy160. Przejęcie uchwalano stopniowo, być może
czekając na wiążące decyzje sądowe.
Wspomniano wyżej o sytuacjach, które niewiele miały wspólnego z nawet opacz
nie pojętą sprawiedliwością, a raczej sprowadzały się do rozgrywania osobistych pre
tensji, których źródeł nie da się odnaleźć. Wyjaśnienie tej sytuacji jest bardzo trudne,
można jedynie przypuszczać, że doszło do nieporozumienia, ale nie dać się całkowi
cie wykluczyć złej woli. Przypuszczalnie w niedużych miejscowościach, jaką był
i Popielów, dochodziło do zaognienia starych konfliktów przy okazji rozwiązywania
problemu majątków poniemieckich. Można dopatrzyć się zarówno nadużywania
władzy, jak i intrygowania. Naczelnikowi gminy zarzucano, że umyślnie nie wpro
wadził posesji Poloniusów na listę majątków poniemieckich. Jak wynikało z jego
relacji, nieruchomość ta już w maju 1945 r. została przekazana repatriantce. W do
datku kobieta została powiadomiona pismem z 16 czerwca 1945 r. przez osobę
podającą się za naczelnika gminy, iż część posesji zostanie jej odebrana na rzecz osób
trzecich. Sprawa ta była rozpatrywana na posiedzeniach RG, słano również listy do
starostwa161. Chyba tylko w jednym przypadku przejęte gospodarstwo traktowano
jako ewidentnie majątek poniemiecki. Gospodarstwo liczyło 2,79 ha, nie było więc
szczególnie duże. Część gruntu należącą do tego samego właściciela określono jednak
jako opuszczony (0,33 ha). Ponadto przydzielono jeszcze jedną z opuszczonych,
157 APR, StPowRyb, sygn. 14, s. 494, 496, 498–499. Problem deportacji górników zaczęto po
ruszać w nowszej literaturze, np. B. Kubis, Wojenne losy mieszkańców Górnego Śląska, [w:], Rybnik
i powiat rybnicki..., s. 217.
158 Dz. U. RP 1945, nr 17, poz. 97.
159 A. Dziurok, Problemy narodowościowe..., s. 564.
160 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 64, 71; APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 1. Wnioski miały
dotyczyć domu i ogrodu Müllera, posiadłości Baranka, domów Mańtoka, Pawła Kuczery, Grzonki
i Alojzego Boczka.
161 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 64–70, 71–78; APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 173–182.

przejętych przez Urząd Ziemski nieruchomości o powierzchni 0,92 ha162 . Z nich
tylko jedna należała poprzednio do osoby, której dotyczyła ewentualna rehabilitacja,
a o którą występowały władze gminne.
Ostrożnie można wiec wnioskować, że w gminie popielowsko-radziejowskiej
większość wypadków, które dotyczyły osób z wyższymi grupami DVL oraz majątków
uznawanych za poniemieckie była niejednoznaczna i wymagała analizy opartej na
znajomości lokalnych warunków.
Poza przejęciem nieruchomości gmina przejęła również sieć elektryfikacyjną, na
leżącą do Müllera163. Sieć ta powstała w latach 1923–1928, a Paweł Müller był wła
ścicielem firmy, która ją zbudowała i administrowała164. Jak wspomniano, Müller
otrzymał II grupę DVL, czekał więc na rehabilitację. W tym czasie Urząd Ziemski
w Rybniku skonfiskowany majątek przekazał osobie trzeciej, zaś RG jednogłośnie
przejęła na rzecz gminy sieć elektryfikacyjną. Odebranie sieci dotychczasowemu
właścicielowi oznaczało konieczność rozpisania konkursu na fachowca, który miał
przejąć zadania związane z jej utrzymaniem165. Sprawa jednak skomplikowała się,
ponieważ w lipcu poprzedni właściciel został zrehabilitowany, a według sądowego
wyroku otrzymywał zwrot majątku. Oznaczało to nie tylko zwrot samego budynku
i gospodarstwa, lecz także sieci.
Dodatkową kwestią, która wymaga przynajmniej zauważenia, była zmiana imion
i nazwisk obywateli. Mowa tu nie tylko o zmianie pisowni, ale też całkowitej zmia
nie brzmienia. W materii tej panowało zamieszanie, a w czerwcu 1945 r. wojewoda
śląski wydał okólnik nr 94 dotyczący zmiany skażonej pisowni nazwisk, w którym
informował, jaka jest podstawa prawna podejmowanych decyzji166.
Inny charakter miała praktyka całkowitego zmieniania imion obywateli. Problem
ten jak dotąd nie był analizowany szczegółowo w literaturze, a być może warto za
stanowić się nad nim szerzej, bowiem zjawisko to dotyczyło sporej grupy mieszkań
ców nie tylko badanych miejscowości, ale większego obszaru Śląska. Wydaje się
jednak, że skala tego zjawiska zależała od lokalnych władz.
Starostwo Rybnickie podejmowało decyzje o zmianie imion obywateli również
Popielowa i Radziejowa, a przynajmniej urodzonych w tych wsiach (jako aktualne
miejsce podawano Niedobczyce, ale niemożliwe jest rozstrzygnięcie, czy chodziło
faktycznie o tę miejscowość czy posługiwano się już nazwą gminy jako całości, a cho
dziło o jej dzielnice). Wszystkie decyzje podjęto w 1949 r., a dotyczyły one młodych
mężczyzn, urodzonych w 1930 r. (w jednym wypadku 1929 r.)167, zatem procedurę
rozpoczęto zapewne po osiągnięciu przez nich pełnoletności. Można domniemywać,
iż sukcesywnie zmieniano imiona osób ze starszych roczników. Rok wskazuje też, że
nie było to zjawisko występujące krótko po zakończeniu wojny, co można by tłu
maczyć odreagowywaniem traumy i usuwaniem wszystkiego, co kojarzyło się z nie
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mieckością. We wspomnianych wypadkach zmieniono imię Gisbert Eryk na Henryk,
zmieniano też imię Gerhard, Walter i Herbert.
Powyższe rozważania, skupiające się na zaledwie jednej gminie, jako małej miej
scowości, potwierdzają złożoność problemów, jakie pojawiły się podczas realizacji
akcji rehabilitacyjnej. Można jedynie domyślać się, iż zasadniczo wpływały one na
atmosferę i jakość życia publicznego, gdzie do nierozstrzygniętych konfliktów z okre
su 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 do
tykały część ludności, która mogła korzystać z pełni praw obywatelskich, a w przy
padku gminy Popielów-Radziejów stanowiła ona około 60%, a być może więcej
uwięzionych.
Jeszcze wiele lat po zakończeniu II wojny światowej pojawiały się oskarżenia
o niewłaściwe zachowanie w czasie okupacji. W większości przypadków chodziło
o przynależność do Kriegerbundu (Związku Wojackiego). Oskarżeni usprawiedli
wiali się naciskami lub przeciwnie, przynależność do związku miała ich i ich rodziny
uchronić przed represjami. Co ciekawe i dość znamienne, sprawa została ujawniona
w 1967 r., ponieważ do władz ZBoWiD w Warszawie wysłano donos, w którym
informowano, że w kole popielowskim wśród członków jest również pięciu byłych
członków Kriegerbundu168. W jednym wypadku wątpliwości wzbudziło zatrudnie
nie w czasie wojny na stanowisku nadgórnika, a zakład pracy wydał kandydatowi do
odznaczenia medalem 10-lecia PRL bardzo złą opinię, która zresztą została zaskar
żona169.
Po zakończeniu II wojny światowej Polska stała się areną nie mniej dramatycznej
walki o wprowadzenie ustroju wzorowanego na obcym systemie Związku Radziec
kiego. Przeciwnikiem politycznym stało się PPS i PSL, a komuniści stosowali wszel
kie środki, by ograniczyć obecność innych partii na scenie politycznej. Szczególne
nasilenie walki nastąpiło w okresie przedwyborczym w 1946 r. Jednym z jej elemen
tów były rewizje przeprowadzane w lokalach opozycyjnych ugrupowań. Jedną z nich
przeprowadzono 16 października tego roku w siedzibie koła w Popielowie170.
Drugim „wrogiem” władzy ludowej był Kościół, przede wszystkim katolicki171.
Starano się tak ukształtować społeczeństwo, by wyrugować religijność, a wprowadzić
światopogląd materialistyczny. W Popielowie administrator parafii ks. Joachim Besler
uznawany był przez władze za wrogo nastawionego do nowego ustroju, co potwier

168 Trzej z nich musieli tłumaczyć się przed sądem koleżeńskim i otrzymali nagany. Muzeum
w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1212, 11–15; sygn. 3485, 20–25; sygn. 3628, s. 17–24.
169 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/4984, s. 8, 9.
170 D. Węgrzyn, Przepis na „cud nad urną”. Rola aparatu bezpieczeństwa w kampanii wyborczej
i wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r. w powiecie rybnickim, [w:] Studia z dziejów..., s. 86.
171 Zagadnieniu walki z Kościołem obszerną pracę poświeciła Łucja Marek, zob. Ł. Marek, „Kler
to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła Katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009.

dzały jego wystąpienia z ambony. J.Besler był jednym z księży, którzy nie ogłosili
w maju 1950 r. apelu obrońców pokoju, tzw. Apelu Sztokholmskiego172 .
Równie wrogo jak do księży, władze ludowe podchodziły do licznego udziału
wiernych w zgromadzeniach o charakterze religijnym, starając się różnymi sposoba
mi ograniczyć ich masowość. W dodatku istniały silne obawy przed niekontrolowa
nymi zgromadzeniami. W Popielowie doszło do takiego właśnie wydarzenia, które
poddano wnikliwemu śledztwu. Między 11 a 19 sierpnia 1952 r. pod domem
Nikodema Reka gromadzili się ludzie, około 2 tys. górników, których wabił „cud”,
jakim miało być zrzucanie węgla na dom. 19 sierpnia Milicja Obywatelska (MO)
i Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) z Niedobczyc rozpędziły zgromadzonych, a prze
prowadzone śledztwo wykazało, że na dachu sąsiedniego budynku znajdował się taki
sam węgiel, jakim obrzucano dom Reka, którego podejrzewano o udział w organi
zowaniu „cudu”173.
Wydarzenia z lat pięćdziesiątych stanowią ostatni chyba mocny akord, bowiem
późniejsze źródła niewiele wnoszą do ogólnej wiedzy na temat Popielowa i Radziejowa
na tle wydarzeń społeczno-gospodarczych i politycznych. Może być to skutek fak
tycznego braku udziału czy zainteresowania zdarzeniami ogólnymi, skupienia głów
nie na sprawach codziennych lub też niedoskonałości źródeł. Trzeba pamiętać, że
przynależność do większej struktury utrudnia przejście na poziom dzielnicy. Nawet
wydarzenia tak brzemienne w skutki jak „karnawał »Solidarności‹‹” czy kolejna prze
miana ustrojowa, są słabo odbite w materiałach dotyczących analizowanych miej
scowości. Zapewne wiele z tych zagadnień dopiero czeka na dogłębną analizę. Niektó
re z problemów można dokładniej zaobserwować w rozdziałach szczegółowych.

172 A. Dziurok, Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w powiecie rybnickim w latach 1945–1956, [w:] Studia z dziejów..., s. 269–270. Apel Sztokholmski – orędzie wystosowane
w 1950 r. przez Światową Radę Pokoju w sprawie potępienia i zakazu używania broni nuklearnej;
ponieważ Rada była sterowana przez Moskwę, jej apel odebrano jako jeden z elementów propagan
dy komunistycznej okresu zimnej wojny.
173 A. Dziurok, Władze komunistyczne..., s. 244, przypis [79].
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3 Pocztówka Popielowa z widoczną szkołą i kościołem p.w. św. Anny
(ze zbiorów Piotra Kuczery)

Popielów i R adziejów codzienne
Warunki życia ludności stanowią bardzo rozległą i wielotematyczną problema
tykę. Sprawy codzienne wyznaczały pewien rytm, zakłócany wydarzeniami nieco
dziennymi oraz świętami. Zmieniała się szybkość i aktualne problemy życia co
dziennego, wiążące się z osiągnięciami cywilizacyjnymi, które zmieniały warunki
bytu. Z jednej strony dotyczyły indywidualnych osób, z drugiej przekładały się na
społeczność lokalną, tym samym wchodząc w zakres zainteresowań i działań miej
scowych władz. Wachlarz spraw codziennych wydaje się szeroki, jednocześnie jest
dość jednolity, a te same problemy dotykają mieszkańców dowolnej miejscowości,
niezależnie od czasu i przestrzeni. Potrzeby mogły zmieniać się w zależności od
stopnia ich zaspokojenia, bywały charakterystyczne dla konkretnych warunków
cywilizacyjnych, politycznych i społecznych. Zatem jeśli stwierdzano w 1960 r., że
największe bolączki Radziejowa to ukończenie kanalizacji i oświetlenia, naprawa
dróg oraz problem z przydziałami materiałów budowlanych1, to stwierdzenie takie
mogło być prawdziwe dla bardzo wielu miast i wsi w Polsce w tym okresie.
Zabudowa
Dość skromna zabudowa obu wsi, drewniana i niska przez kilka wieków, zaczę
ła się urozmaicać w XIX w. i pierwszej połowie XX w. Pojawiły się budynki nie
tylko o charakterze prywatnym i indywidualnym, lecz również publicznym, świec
kim i sakralnym. Oczywiście, nie należy zapominać, iż drewniane budownictwo
religijne reprezentował kościół św. Anny. Stopniowo z terenu obu wsi zanikał ten
rodzaj zabudowy. Kościół św. Anny uległ spaleniu, podobnie jak część domów, inne
rozebrano. Proces ten przybrał na sile po II wojnie światowej.
W latach trzydziestych XX w. można było znaleźć w Popielowie przynajmniej
kilka domów drewnianych. Niecałe 25 m dalej, po prawej stronie stała przy drodze
stara, drewniana chata Pauliny Schener. Chyliła się ku upadkowi. [...] Dalej stała
słomą kryta chata Roberta Mańtoka. Inne budynki aż do szos były murowane i zachowały się do dnia dzisiejszego. Za szosą dalsze dwie chaty pokryte słomą. Należały do
Kondrota i Pieczki, obydwie się wypaliły. W niedalekim sąsiedztwie po prawej stronie
drogi stał stary, również pokryty słomą dom Jana Stołtnego, zwanego „Kokocikiem”.
Z domu nie pozostało śladu, a w tym miejscu stoi murowana stodoła. [...] Po jego zachodniej stronie stał drewniany budynek Dyla, pokryty słomą, który został rozebrany2 .
Ostatni drewniany dom w Popielowie (o Radziejowie nie ma podobnych informa
cji) znajdował się na Społeczniku. Spłonął w 1980 r.3 Część zabudowań Popielowa
i Radziejowa pozostawała drewniana, stopniowo jednak budownictwo to zanikało
na rzecz murowanego.
Po włączeniu Popielowa i Radziejowa do Niedobczyc niektóre domy w tych
dzielnicach miały być remontowane przez Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej
1 APR, MRN w Niedobczycach, sygn. 26, s. 45.
2 H. Rojek, Kronika... s. 17.
3 Tamze, fot. na s. 179.
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(FGM). W maju 1957 r. zarejestrowano 90 takich obiektów w całym mieście
Niedobczyce, zaś Prezydium MRN wytypowało pierwszych dziewięć. Prace zlecono
prywatnej firmie Hoły z Popielowa, którego pracownicy zostali określeni jako solid
ni i wykonujący zadania ku zadowoleniu4 . Decyzja ta bynajmniej nie wynikała
ze szczególnej troski o poprawę warunków bytowych ludności, a raczej o usprawnie
nie gospodarki, bowiem remonty obejmowały przede wszystkim te budynki, w któ
rych mieszczą się sklepy, warsztaty spółdzielcze i prywatne a najemcy płacą czynsz od
lokalu użytkowego. Ze sprawozdania z wymiaru FGM z wykonania planu wynikało,
że na remonty przeznaczono 53 928 zł, preliminowano już 24 tys. zł, wniosków zaś
złożono 65, z których w Popielowie wytypowano budynki należące do Roberta
Konska, Franciszka Szulika, Alojzego Szostka, Pawła Dronszczyka, Marty Miler
i Pawła Milera. Budżet na remonty wynosił 130 tys. zł, ale wciąż brakowało koszto
rysów, zatem trudno było stwierdzić, czy kwota ta będzie wystarczająca5. W kwietniu
1957 r. ostatecznie do remontu przeznaczono trzy domy (Dronszczyka, Szostka
i M. Miler)6 . Spośród nich zdołano jednak zakończyć remonty tylko w dwóch,
M. Miler i A. Szostka, natomiast u R. Konska i P. Dronszczyka wciąż brakowało
okien i drzwi. W dodatku firma Hoły nie zatrudniała własnych stolarzy, więc wykona
nie stolarki musiała zlecać, co wydłużało terminy odbioru gotowych budynków7.
W 1959 r. zlecono kapitalne remonty w dwóch innych budynkach na terenie Popie
lowa8. Wzięto też pod uwagę Radziejów, ale tam zdecydowano się na remont tylko
jednego domu. Remonty te przeprowadzano w ramach usuwania szkód górniczych
również w późniejszym okresie. Na lata 1964–1965 zaplanowano m.in. poprawki
w domach Pawła Milera, Marii Czai i Józefa Holony na łączną sumę 112 tys. zł9.
O tym, jakie zabudowania kwalifikowały się do remontu w ramach akcji FGM
decydowały komisje, które miały oceniać stan obiektów. W 1957 r. do takiej funk
cji zostali wyznaczeni: Władysław Czupryna, Karol Danel, Franciszek Rybka, Leon
Komarek, Wiktoria Szulik oraz Józef Musioł10.
W ustroju socjalistycznym stosowano zasadę równego podziału dóbr, nagminnie
łamaną i doprowadzoną do karykatury jakiejkolwiek równości. Dotyczyło to również
mieszkań. Lokale dysponujące sześcioma i więcej pomieszczeniami mieszkalnymi
oraz powierzchnią powyżej 110 m2, podlegały gospodarce mieszkaniowej realizowa
nej przez władze miejskie. Oznaczało to, że dokwaterowywano do nich lokatorów,
a właściciele mieli ograniczoną możliwość decydowania, kto u nich zamieszka. Nie
wszyscy oczywiście zgadzali się i pisali odwołania. Dochodziło też do sytuacji dość
dziwacznych, choć może nie niespotykanych w tym okresie. Pod obrady MRN i jej
Prezydium wpłynęła sprawa mieszkań u Pawła Milera. Była ona tym bardziej złożo
na, że skupiała się na styku interesów prywatnych i publicznych. Otóż przewodni
czący B. Zgorzyński we wrześniu 1957 r. przedstawił sprawę mieszkaniową Obyw.
Milera Pawła, który samowolnie przyjmuje lokatorów np. przedszkolankę przyjął na
dwa pokoje. Lokatora Łacioka wyrzuca, żeby mieć miejsce na Dentysty Kolarza, mimo
4 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 4, s. 21.
5 Tamże, s. 42; sygn. 21, s. 74.
6 Tamże, sygn. 21, s. 97.
7 Tamże, sygn. 4, s. 42.
8 K. Szeuer i Wincenty Bugiel. Tamże, sygn. 6, s. 41.
9 Tamże, sygn. 10, s. 56, 105, 134.
10 Tamże, sygn. 22, s. 140.

że Prezydium tut. przydzieliło mieszkanie obyw. Kolarzowi w miejscu wyprowadzonych
2-ch lokatorów. Wobec tego należy obyw. Milera Pawła wezwać, celem przeprowadzenia
z nim rozmowy11. Przedszkolanka dzięki wynajęciu mieszkania u Pawła Milera mia
ła blisko do pracy, bowiem przedszkole znajdowało się w sąsiednim budynku, nale
żącym do Marii Miler, a przychodnia dentystyczna na pewno była przydatna.
Problem leżał chyba w tym, że mieszkaniec nie informował władz o swoich zamie
rzeniach. Miler wezwany na posiedzenie Prezydium MRN przedstawił sprawę ze
swojego punktu widzenia, a widocznie był na tyle przekonujący, że postanowiono
sprawdzić sytuację przedszkolanki Gertrudy Kempy, ewentualnie przekwaterować
innego lokatora – Kozła na drugie piętro i zbadać stan mieszkań. Ponieważ budynek
Milera nie został zakwalifikowany do remontu, zalecano upewnić się, czy naprawę
dachu można wykonać z FGM12 . Pozostała jeszcze sprawa Łacioka, który nie chciał
się wyprowadzić, chociaż otrzymał przydział mieszkania kopalnianego w Chwało
wicach (wszakże zbyt małego). Większe obiecano mu w budowanym właśnie bloku,
który miał być oddany do użytku wiosną. Do tego czasu zamierzał pozostać na
starym miejscu, w domu Milera13. Najwyraźniej doszło do poważnego zatargu mię
dzy lokatorem a właścicielem domu, skoro widać upór, z jakim Łaciok nie chciał
opuścić mieszkania. Natomiast w sprawie kierowniczki przedszkola w Popielowie
Obyw. Kempa Gertruda wyrażono zgodę na przydzielenie jej jednego pokoju14, za
miast dwóch. Nie była to jedyna taka sytuacja, bowiem Albertyna Grzywocz, loka
torka mieszkająca u Marty Dworokowej, skarżyła się na groźby pod swoim adresem,
zmuszanie do opuszczenia lokalu, a interwencja u władz miejskich jedynie zaostrzy
ła konflikt. Lokatorka szukała także pomocy w ZBoWiD (jako członkini nadzwy
czajna), a po omówieniu tej sprawy na posiedzeniu zarządu postanowiono zgłosić
sprawę do prokuratury i zapewnić koleżance ochronę15.
W wypadku innych przydziałów nie pojawiały się takie napięcia, można więc
założyć, że stosunki między właścicielami domów, a wprowadzonymi na podstawie
decyzji władz miejskich lokatorami układały się poprawnie. Zresztą niekiedy miesz
kanie przyznawano członkom rodziny np. po wyprowadzeniu się ob. Sierny Marii
w Radziejowie od ob. Holony mieszkanie przydzielić córce właściciela16. Swoją drogą,
na tym przykładzie widać, jak niezdrowym był system, w którym córka lub syn
musieli się starać o zgodę władz, aby móc otrzymać mieszkanie w domu rodziców.
Wydaje się, że w innych sytuacjach między właścicielem a lokatorem nie istniały
szczególne powiązania, a przydział mieszkania następował na podstawie decyzji ad
ministracyjnej17.
Zmieniał się stosowany budulec, powoli drewno ustępowało na rzecz cegły.
Procesowi temu sprzyjał rozwój industrializacji regionu rybnickiego, przebiegający
11 Tamże, s. 92.
12 Tamże, s. 97.
13 Tamże, s. 170.
14 Tamże, sygn. 25, s. 3.
15 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 238.
16 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 26, s. 38.
17 Np. niejakiemu Teślukowi przyznano mieszkanie po Papieroku w Popielowie. Tamże, sygn.
159, s. 140; Julianowi Czarnocie mieszkanie u Anny Czyż przy ul. Sienkiewicza, ale później po
kój z kuchnią otrzymała tam ob. Deponte Franciszka (tamże, sygn. 26, s. 38, 52, 145), a Józefowi
Wojtkowi u Pawła Dronszczyka przy ul. Moniuszki, ale później decyzję te anulowano i mieszkanie
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szybciej na terenie miejskim, wolniej wiejskim. W latach osiemdziesiątych XX w.
można było spokojnie zauważyć, że w większości dzielnic, jak Orzepowice, Raszowiec,
Ligota, Boguszowice, Radziejów, Popielów, Chwałowice, Gotartowice zachowało się jeszcze sporo domów murowanych, chłopskich i robotniczych z końca XIX i początku XX
wieku, potynkowanych lub z surowej cegły, zdobionych rustyką, z drewnianym ozdobnym
gankiem, zwanym altaną, przed wejściem przeważnie dwutraktowym, o dwuspadowych
z przyczółkiem lub naczółkiem, krytych papą lub eternitem (pierwotnie dachówką)18 .
Coraz częściej jednak te stare domy były wyburzane, a na ich miejsce powstawały
nowe, częściowo wykorzystujące pozyskany materiał budowlany. W Popielowie
i Radziejowie przeważało budownictwo jednorodzinne. W 2001 r. tego typu zabu
dowa stanowiła 95%19, a wszystko wskazuje na to, iż stan ten nie ulegnie większej
zmianie. Jak zauważali znawcy tematu, tradycja posiadania własnego domu w tych
miejscowościach była bardzo silna, zaś przy nowych domach dobudowywano osob
ne mieszkania dla starszego pokolenia. Zmieniał się też sposób zdobienia domów,
a w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. popularność zdobyły mozai
ki, układane z różnych elementów: kamieni, szkiełek, lusterek, tłuczonej ceramiki20.
Wraz z kolejnymi zmianami i modami zaczął się także zmieniać wygląd budynków
w obu dzielnicach, jednakże zabudowa zachowała charakter jednorodzinny, niski.
Przykładem budownictwa wielorodzinnego był tzw. familok dla sztygarów i górni
ków, umiejscowiony w okolicy ul. Okulnickiego i Spółdzielczej w Radziejowie21.
Zmiany można zauważyć nie tylko pod względem jakościowym, ale przede
wszystkim ilościowym. Przybywało w obu wsiach budynków mieszkalnych i gospo
darczych, co wiązało się z przyrostem ludności.
Liczba budynków użyteczności publicznej, takie jak na przykład szkoła, kościół
oraz zabudowania rzemieślnicze czy przemysłowe, w zasadzie nie zmieniała się od
połowy XIX w. aż do początku XX w., niezależnie od tego, czy opisywano gminę
jako całość, czy uwzględniano poszczególne kolonie. W latach pięćdziesiątych XIX w.
w gminie wiejskiej Popielów-Radziejów znajdował się kościół, szkoła, budynek uży
teczności publicznej (być może chodziło tu o sierociniec) oraz trzy zabudowania
produkcyjne22 . Zmieniała się liczba domów mieszkalnych i gospodarczych (zasad
niczo obserwowano stały, chociaż powolny i nierównomierny wzrost). W 1831 r.
w Popielowie, Radziejowie, Nacynie i Świerczu było 69 domów23. W latach czter
dziestych XIX w. było już ponad 80 budynków mieszkalnych24. Niewiele, poza samą
przyznano Kazimierzowi Holkowi (tamże, sygn. 26, s. 52; sygn. 27, s. 92). Ponadto Henryk Kowolik
otrzymał mieszkanie u Ryszarda Herdzina, a ob. Antoni Bednarek u Obyw. Komarek Anastazji ul.
Lenina (tamże, sygn. 27, s. 92, 165).
18 I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo przeszłości i kultura współczesna, [w:] Rybnik..., s. 469–470.
19 Dzielnice zinwentaryzowane, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 1, s. 12.
20 I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo przeszłości i kultura współczesna, [w:] Rybnik..., s. 471–472.
21 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 249.
22 W. L. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle..., s. 89; F. Idzikowski, Geschichte..., s. 17;
F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 736.
23 Nazwę Świercza podano w formie Świrczyna. A. Gläser, Gerichts-Topographie von Oberchlesien,
Bd. 1, Ratibor 1831, s. 208, B. Kloch, Zarys dziejów sądownictwa..., s. 94.
24 W opracowaniu J.G. Knie liczba domów w Popielowie (rozumianym zapewne jako cała gmina)
podano liczbę domów 89, natomiast E. Huhn w późniejszej o kilka lat pracy wymieniał 80 do
mów w Popielowie. Różnica wprawdzie nie jest duża, jednak zauważalna. J.G. Knie, Alphabetischstatistisch-topographische Uebersicht..., s. 505; E. Huhn, Topographisch-statistisch-historisches Lexi

liczbą zabudowań, wnosi tutaj opracowanie F. Idzikowskiego, który korzystając
z opracowania Molly’ego uwzględnił tylko największe miejscowości gminy, czyli
Popielów i Radziejów – stąd widoczne są pewne różnice, bowiem po zsumowaniu
danych przytaczanych przez Molly’ego wynika, że w czterech częściach gminy
(Popielów, Radziejów, Świercze i Nacyna) znajdowało się łącznie 108 budynków
mieszkalnych oraz 151 budynków gospodarczych25. Natomiast F. Triest podawał
ogólne dane dla całej gminy, w której było 108 budynków mieszkalnych i 141 za
budowań gospodarczych26. Dane te pokrywają się jeśli idzie o liczbę domów, nato
miast w nieco późniejszym opracowaniu Triesta zabrakło 10 zabudowań gospodar
czych. Trudno jednak stwierdzić, czy ta różnica wynika z nieuwzględnienia którejś
kolonii, czy może ze zwykłej, niemożliwej do wyśledzenia, pomyłki.
Tabela 2: Liczba budynków mieszkalnych w gminie Popielów-Radziejów
w latach 1858–1905
Miejscowość

Liczba budynków mieszkalnych
1858

1871

1885*

1886**

1895

1905

Popielów

54

66

78

74

83

117

Radziejów

38

46

53

50

60

70

Świercze

11

6

6

8

6

6

Nacyna

5

14

13

12

16

17

Mośnik

–

1

1

2

1

2

Gzel

–

3

3

3

3

3

Razem

108

136

149

149

169

215

Źródło: H. Rojek, Kronika..., s. 26–27
*Gemeindelexikon für die Prowinz Schlesien..., Berlin 1887, s. 410, 414. Dodano pięć bu
dynków z dóbr Popielów
**Ortschafts und Entfernungs Tabelle des Regierungsbezirks Oppeln, Oppeln 1886, s. 277

Jak łatwo zaobserwować, liczba domostw w gminie w ciągu półwiecza podwoiła
się, ale stały wzrost postępował przede wszystkim w Popielowie i Radziejowie, nato
miast w koloniach wyglądało to nieco inaczej. W zasadzie w kolejnych dwudziesto
leciach przybywała mniej więcej taka sama liczba domów. Znacznie przyspieszyło
budownictwo mieszkaniowe na przełomie XIX i XX w. (ale tylko w odniesieniu do
Popielowa i Radziejowa). Na Nacynie najwięcej domów powstało między 1858
i 1871 r., później nawet odnotowano jedną rozbiórkę – w zasadzie w tej kolonii
mieściło się kilkanaście budynków. Niepokojącym i niewytłumaczalnym zjawiskiem
wydaje się zniknięcie połowy zabudowań na Świerczu. Być może część tej kolonii
została odłączona od gminy, bo tylko tak można wyjaśnić tak dużą różnicę, tym
kon... von Deutschland..., Bd. 5, Hildburghausen 1849, s. 180.
25 W. L. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle..., s. 89; F. Idzikowski, Geschichte..., s. 17.
26 F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 736.
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bardziej, że w pozostałych latach nie powstał tam ani jeden dom. Równie stabilnie
wyglądało to na Gzelu i Mośniku, ale to były właściwie odosobnione młyny.
Można zatem sądzić, że przybywało mieszkańców, których głównym zajęciem
było rolnictwo, choć raczej chałupników niż zagrodników. W późniejszym okresie,
przede wszystkim w XX w., nastąpił gwałtowny rozwój zabudowy (pomimo szeregu
przeszkód, jak ograniczenia metrażu i problemy materiałowe, będące stałym elemen
tem gospodarki socjalistycznej).
Zabudowania gospodarcze wiązały się z rolniczymi zajęciami mieszkańców. Przede
wszystkim były to pomieszczenia dla żywego inwentarza, a więc obory, stajnie, chle
wy i kurniki oraz szopy na narzędzia. Wraz z postępem mechanizacji zaczęły się
upowszechniać garaże, zaś zanikanie rolnictwa wiązało się również z rozbieraniem
starych stodół. Zapewne układ poszczególnych budynków w zagrodzie zmieniał się,
był też zależny od warunków terenowych.
Osobno znajdowały się zabudowania dworskie. Pierwszy drewniany dwór zbu
dował Jan Rostek27. Ten budynek się nie zachował, a ustalenie jego położenia jest
niemożliwe bez badań terenowych. Nie udało się stwierdzić, który z właścicieli lub
może już zarządców, zbudował późniejszy gmach. W 1842 r. w Popielowie mieścił
się budynek, może trochę na wyrost określony jako zamek28.
Zabudowa dominium popielowskiego skupiała kilka budynków, w tym usytu
owany zaraz przy wjeździe dwór, naprzeciw którego znajdował się budynek inwen
tarski, przeznaczony dla zwierząt (niem. Stallung oznacza stajnię, oborę lub chlew).
W głębi mieściła się obszerna stodoła, obok niej mniejsza, a między stajniami i sto
dołami wybudowano nieduże kurniki. Po drugiej stronie, nieco na lewo, były bu
dynki mieszkalne, zapewne pracowników. Pod ogrodzeniem ustawiono szopy, które
służyły najprawdopodobniej jako lamusy29.
Można sądzić, że przynajmniej w XIX i początkach XX w. zmian było niewiele,
ale już po II wojnie światowej zaznaczały się one wyraźniej. Dodatkowo władze za
częły naciskać na właścicieli prywatnych gospodarstw. Wśród postulatów wyborczych
w 1961 r. w Radziejowie pojawiło się też żądanie, aby w ramach akcji sanitarnej
spowodować usunięcie gnojników mieszczących się pod oknami domów od strony ulic30.
Te obiekty obecne w każdym właściwie gospodarstwie, w którym trzymano zwierzę
ta, zaczęły wzbudzać kontrowersje. W sprawozdaniu z wykonania postulatów stwier
dzono, że częściowo udało się doprowadzić do ich usunięcia31.
Realny socjalizm wiązał się z ogromnymi trudnościami w zdobywaniu materiałów
budowlanych. Kółko Rolnicze (KR) sprowadziło dla swoich członków 70 t cemen
tu na potrzeby rolnictwa, lecz ta ilość nie zaspokajała zapotrzebowania32 . Zresztą
można przypuszczać, że materiał przeznaczano nie tylko na potrzeby rolników, lecz
po prostu w ten sposób zdobywano potrzebne materiały budowlane, których stale
brakowało. Cement był towarem niemożliwym do kupienia w normalny sposób, zaś
27 H. Rojek, Kronika..., s. 10.
28 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht..., s. 505; E. Huhn, Topographischstatistisch-historisches Lexicon..., s. 180; Słownik geograficzny..., t. 8, Warszawa 1887, s. 788.
29 Plan zabudowy dominium zob.: APR, LRyb, sygn. 454, s. 164a, 354.
30 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 16.
31 Tamże, sygn. 10, s. 134.
32 Tamże, s. 82.

na sesjach MRN omawiano m.in. sprawy jego przydziału33. Mieszkańcy Popielowa
postulowali w czasie kampanii wyborczej 1961 r., aby rozpatrzono zwiększenie przy
działów, zwłaszcza na żelazo, szkło i drewno34, a w Radziejowie przypominano, aby
postarać się o to, żeby w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” (PZGS) i Państwowej Agencji Drzewnej (PAGED) w Rybniku nie prze
padły materiały, których nie otrzymali w tym kwartale35. W podsumowaniu wyko
nania stwierdzano, że w zasadzie drewno i szkło jest bez przydziału, natomiast dostęp
do żelaza zależy od zwiększenia produkcji przemysłowej36. Krótko mówiąc, nic nie
można było zrobić z brakami na rynku. W dodatku stosowano ograniczenia w wy
dawaniu zezwoleń na budownictwo indywidualne, co wydaje się słuszne, ze względu
na trudności37, z jakimi borykały się władze przy organizowaniu budów np. dróg.
Jak widać, niezadowolenie obywateli z utrudnień uważano za niewłaściwie, niewy
dolność państwa usprawiedliwiano na każdym kroku, zaś potrzeby jednostki trak
towano jako mniej ważne.
Oprócz budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych i go
spodarczych wspomina się o tzw. obiektach małej architektury, jednakże w Popielowie
i Radziejowie ich brakowało, nie licząc tych o charakterze sakralnym. Nie ma wła
ściwie żadnych pomników, rzeźb czy innych tego typu elementów. W 1928 r. władze
powiatowe, zaniepokojone pojawiającymi się licznie pomnikami o nieraz wątpliwej
wartości estetycznej, zażądały informacji od poszczególnych gmin, ale dostarczona
z Popielowa była nader krótka, ograniczona do słowa negatywne, ponieważ w tym
czasie nie było w gminie żadnego pomnika38.
Wodociągi
Dostęp do wody ludzi i zwierząt gospodarskich było jednym z podstawowych
warunków, jakimi kierowano się przy lokalizacji wsi czy miast. Nie inaczej było
w przypadku Radziejowa i Popielowa, a obecność licznych strumyków oraz Nacyny
zapewniała zaopatrzenie w wodę. Poza tym kopano przecież studnie. Trudno stwier
dzić, czy na terenie wiosek znajdowały się jedynie studnie publiczne, dostępne dla
każdego, czy ludność zaopatrywała się samodzielnie. Można wyobrazić sobie, że
w pobliżu cieków wodnych raczej stosowano najprostsze rozwiązanie, czyli czerpano
wodę bezpośrednio z rzeczki, natomiast w miejscach oddalonych konieczne było
wybudowanie studni. Niestety nie ma żadnych śladów ani informacji o takowych.
Pojawiają się takie dopiero w późnych przekazach, z drugiej połowy XIX w. Jak
wynika z kroniki szkoły w Popielowie, studnia, której utrzymanie w dobrym stanie
leżało w gestii RG, istniała przy osadniku. Problem polegał na tym, że była ona już
podniszczona, po ulewach zalewała ją brudna woda z osadami z pól, a czyszczono ją
z opóźnieniem. W 1877 r. studnia ta zawaliła się całkowicie. Korzystała z niej także
rodzina nauczyciela Wolffa, gmina jednak dopiero w następnym roku zakończyła
33
34
35
36
37
38

Tamże, sygn. 6, s. 20.
Tamże, sygn. 8, s. 16.
Tamże, s. 17.
Tamże, sygn. 10, s. 134.
Tamże, sygn. 9, s. 57.
APR, StRyb, sygn. 29, s. 8.
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budowę nowej przy szkole39. W Radziejowie wodę czerpano z kranów, które mie
ściły się na każdym rogu wsi40. Zapewne podobnie publiczne krany znajdowały się
także w Popielowie.
W późniejszym okresie ze względu na eksploatację górniczą stosunki wodne na
terenie gminy zaczęły się pogarszać. Pierwsze działania w sprawie zanikania wody
w studniach mieszkańcy Popielowa i Radziejowa podjęli pod koniec 1904 r., wysy
łając podpisany przez 24 mieszkańców datowany na 26 grudnia 1904 r. list do sta
rosty powiatowego z informacją, że na skutek działań kopalni „Johann-Jakob” za
częło brakować wody studziennej41. W lutym następnego roku pismo w tej sprawie
wystosował również naczelnik gminy Franciszek Abramczyk, ale odpowiedź władz
nie nadchodziła. Ponownie w październiku 1905 r. wysłano to samo pismo, które
wcześniej nie doczekało się odpowiedzi42 . Landratura jednak nie kwapiła się do
pośredniczenia czy udzielenia pomocy w tej sprawie. W dodatku kompetentne wła
dze stwierdzały, że zanik wody jest efektem suchego lata 1904 r., a nie eksploatacji
górniczej43. Mieszkańcy Popielowa i Radziejowa nie ustępowali, ponawiając żądanie,
by kopalnia zapewniła im wodę pitną, budując wodociąg. Pod pismem z 6 lipca
1906 r. podpisało się 45 mieszkańców gminy44. Wreszcie w marcu 1907 r. stwier
dzono, że być może rzeczywiście zanik wody nastąpił tatsächlich auf den Betrieb der
Johann-Jakob-Grube45. Niechęć zakładu do uznania własnej winy nie jest specjalnie
zaskakująca, bowiem chodziło o znaczne koszty, jakie musiał w zamian ponieść.
Prowadzono analizę, od kiedy obserwowano obniżanie się lustra wody w studniach
i jak szybko ono postępowało46. Do budowy wodociągu było jednak daleko. Dopiero
21 stycznia 1909 r. odbyła się wizja lokalna komisji, złożonej ze starosty, dyrektora
kopalni Glogera, naczelnika urzędu rejonowego F. Kellera (jednocześnie dyrektora
Szkoły Rolniczej), głównego nauczyciela G. Michalczyka, zarządu gminy i zaintere
sowanych mieszkańców47. Dopiero po tej wizytacji podjęto decyzję o budowie dla
Popielowa wodociągu na koszt kopalni. W maju jednak pojawiła się kwestia angeblichen Wasserschwinden in Radzoew48. Rybnickie Gwarectwo Węglowe (Rybniker
Steinkohlen-Gewerkschaft), które ze względu na powstałe szkody górnicze przejęło
na siebie obowiązek zaopatrzenia gminy w wodę, stwierdzało, że jeśli chodzi o dostęp
do wody w Radziejowie, sytuacja nie przedstawia się źle, bowiem langs des Fahrweges
durch mit Wasser zu versorgebden Ortschaft hin. Das Wasser wird durch eine Pumpe
vom Martinschacht in Radzeow, welche 500 l in der Minute leistet, in zwei Reservoires49.
Pomimo tych kontrowersji postanowiono, że w Popielowie i Radziejowie powstanie
39 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 26; H. Rojek, Kronika..., s. 50.
40 Informacja ta została przekazana w relacji Marty Marek i Heleny Fukały, zatem można przy
puszczać, że chodziło o okres międzywojenny, ewentualnie nieco wcześniejszy, z dzieciństwa obu
rozmówczyń lub też relacji ich krewnych. Zob. N. Niestolik, Radziejów..., s. 56.
41 APR, LRyb, sygn. 454, s. 2–3.
42 Tamże, s. 5–6.
43 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 102–103; H. Rojek, Kronika... s. 61.
44 APR, LRyb, sygn. 454, s. 10–12.
45 Tamże, s. 16.
46 Tamże, s. 22, 32.
47 Podpisano również protokół, przywołany w odpisie w latach wojennych. APR, Land Rybnik,
sygn. 139, s. 4; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 103; H. Rojek, Kronika..., s. 61.
48 APR, LRyb, sygn. 454, s. 63.
49 Tamże, s. 102.

wodociąg. Porozumienie między gminą a RGW podpisano w październiku 1910 r.
Na jego mocy kopalnia „Römer” miała wybudować sieć wodociągową, którą przez
kolejnych 30 lat powinna zarządzać i w razie konieczności naprawiać. Miała również
zapewnić wodę na szybie „Marcin” w Radziejowie, a dodatkowo przez 10 lat 1 stycz
nia wpłacać do kasy gminnej 10 marek50. W ten sposób rozwiązano problem zaniku
wody studziennej, a Popielów-Radziejów wzbogacił się o sieć wodociągową. Kopalnia
odpowiadała także za stan techniczny sieci, a w 1924 r. RG miała wnioskować o spo
rządzenie spadu przy wodociągach51. Z wody w Popielowie-Radziejowie korzystała
także kopalnia „Donnesmarck”, a odszkodowanie z tego tytułu wynosiło w 1924 r.
360 franków52 . W 1932 r. RG zgodziła się na wyznaczenie gruntu na studnie dla
RGW53. Kiedy w 1933 r. i w 1945 r. wysunięto projekt odłączenia Radziejowa,
jednym z argumentów za utrzymaniem dotychczasowej „unii” był właśnie wspólny
dla obu miejscowości wodociąg54. Można się domyślać, że nie w całej gminie sieć
działała zgodnie z oczekiwaniami, pojawiły też się pewne kontrowersje dotyczące
umowy między kopalnią „Rymer” a gminą o dostarczanie wody, zamierzano też
wprowadzić uznaniówkę od sieci wodociągowej na kolonię Żabik55. Można zatem
przypuszczać, że na ten teren wodociąg jeszcze nie dotarł, a ponieważ kolonia ta
należała do Radziejowa, nic dziwnego że uznano to za przejaw braku troski o tę część
gminy.
Proces zanikania wód trwał nieustannie. W czasie II wojny światowej eksploata
cja węgla doprowadziła do dalszego pogorszenia się stosunków wodnych i częściowej
dewastacji wodociągu, jednak kopalnie nie kwapiły się z naprawianiem szkód czy
wypłacaniem rekompensaty, dlatego władze gminne zwracały się w tej sprawie do
landrata56. Powojenne przyspieszenie wydobycia węgla fatalnie odbijało się na do
stępności wody. W 1948 r. GRN miała wystąpić do Rybnickiego Zjednoczenia
Przemysłu Węglowego (RZPW) o przyspieszenie sprawy zaopatrzenia w wodę po
łudniowej części Popielowa, przy granicy z Radlinem (oraz części Niewiadomia),
ponieważ w dzielnicach tych jest wskutek odbudowy górniczej niemal zupełny zanik
wody57. Nie tylko utrudniało to życie codzienne mieszkańców, lecz stanowiło również
zagrożenie pożarowe. Dalsze zanikanie wód doprowadziło to tego, że obecnie na
skutek działań górniczych wszystkie źródła powysychały i woda znikła. Odnosi się to
również do źródeł studziennych, z których 90% jest dzisiaj nieczynnych. Tak że miejscowa ludność zaopatrywana jest w wodę kopalnianą58. Właściwie na początku lat pięć
dziesiątych XX w. w bardzo niewielu gospodarstwach zachowały się studnie.
Rozbudowę sieci wodociągowej w ich dzielnicy radziejowianie postulowali m.in.
w 1957 r., a władze miejskie stwierdzały, iż została ona zrealizowana częściowo przez

50 Tamże, s. 211–212, 213–214, 227–228.
51 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 166–171.
52 Tamże.
53 Tamże, s. 322–324.
54 Tamże, s. 335–338; sygn. 2, s. 117–120.
55 Tamże, sygn. 1, s. 346–348.
56 APR, Land Rybnik, sygn. 139. Jest to cała jednostka zatytułowana Wasserversorgung der Ge
meinde Poppelau.
57 APR, PRN Ryb, sygn. 545, s. 30; sygn. 546, s. 88, 89.
58 H. Rojek, Kronika..., s. 17.
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kopalnię „Rymer”59. W Popielowie wody brakowało, była też złej jakości a opłaty
uznawano za zbyt wysokie60. Na kłopoty z dostawą wpłynęła też awaria arterii
Strumień – Żory – Chwałowice – Rybnik, która zaopatrywała w wodę Niedobczyce
i Popielów61. Wprawdzie w tym czasie na sesjach nie poruszano problemu zaopa
trzenia w wodę Radziejowa, lecz można przypuszczać, iż sytuacja wyglądała podob
nie. Dopóki woda znajdowała się w studniach, korzystano z niej, jednak na skutek
szkód górniczych zaczęła zanikać. Wtedy mieszkańcy chodzili po wodę do Szwedy lub
Kubali, a także do potoku radziejowskiego62 . Poza tym sprawa ta pojawiła się w po
stulatach ludności trzy lata później63. Na początku 1959 r. sytuacja z dostępem do
wody była tak zła, że Radny Ucher Alojzy wnosi z powodu braku wody w Popielowie,
co należałoby uskutecznić beczkowozem przez kop. Rymer64. Beczkowóz dowoził też
wodę do Radziejowa65. Dostawa wody do dzielnic znalazła się wśród postulatów,
jakie delegaci miejscowego koła ZBoWiD mieli przedstawić na zjazdach Okręgowym
i Krajowym w 1959 r. Liczni członkowie grupy, zwłaszcza posiadający własne domy,
czuli się bowiem pokrzywdzeni. Do roku 1952 roku czerpali bezpłatnie wodę, ponieważ podebrane przez kop. Rymer pokłady wysuszyły studnie (W roku 1907 na skutek
tego objawu zobowiązał się Zarząd Kop. Rymer, że zobowiązuje się uroczyście dostarczyć
dostatecznej ilości wody zdrowej bezpłatnie dla gminy Popielów). Tymczasem dyrekcja
upaństwowionej kopalni uznała, że ponosi odpowiedzialność jedynie za zanik wody
po 1945 r., co oczywiście mieszkańcy uznawali za rażącą niesprawiedliwość66 .
Jednocześnie monitowano w zarządzie przedsiębiorstwa o rozbudowę sieci. Jak stwier
dzały władze miejskie, do lipca 1959 r. w części wschodniej Niedobczyc KWK
„Rymer” wybudowała przez dzielnice Popielów i Radziejów ok. 3 km sieci wodociągowej67, co traktowano jako spełnienie postulatów wyborczych, głównie mieszkańców
Radziejowa68. Fragmentaryczne uzupełnianie sieci nie zaspokajało potrzeb ludności,
stąd w następnej kolejności planowano rozbudowę sieci o dalszy 1 km69. Nadal
jednak nie czyniono nic, by odnowić wodociąg przy ul. Wodzisławskiej, będący
własnością kopalni „Rymer”, zaś beczkowozy nie wystarczały do zaspokojenia potrzeb
ludności. Odnowienie wodociągu było jednym z pilniejszych postulatów wyborczych
w 1961 r. Władze brały na siebie położenie głównej linii, natomiast doprowadzenie
jej do domów było już zadaniem właścicieli70. W podsumowaniu wykonania wspo
mnianych postulatów stwierdzono, że zużyty wodociąg kopalniany został przebudo
wany, natomiast mieszkańcy innych ulic, np. Moniuszki, interesowali się tym, czy
59 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 23, s. 30; sygn. 25, s. 25, 26.
60 Tamże, sygn. 2, s. 46.
61 Tamże, s. 75, 82.
62 N. Niestolik, Radziejów..., s. 67.
63 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 5, s. 46–48.
64 Tamże, sygn. 6, s. 3.
65 N. Niestolik, Radziejów..., s. 67.
66 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 156, 157.
67 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 48. O wybudowaniu w 1960 r. wodociągu w oko
licach Dąbrowiny, zatem w centrum dzielnicy, wspominał N. Niestolik, zob. N. Niestolik, Radzie
jów..., s. 67.
68 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 64; sygn. 7, s. 29.
69 Tamże, sygn. 7, s. 65–66.
70 Tamże, sygn. 8, s. 16, 27.

zostaną poprowadzone od niego nitki do ich domów71. W 1961 r. władze Niedobczyc
zapowiadały, że do następnego roku za 10 mln zł powstanie 5 km wodociągów72 .
Po włączeniu Niedobczyc w granice administracyjne Rybnika, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybniku co jakiś czas przeprowadzał remonty sieci wodociągowej,
usuwając awarie, ale stare rury nieustannie wymagały naprawy. Ponieważ wodociąg
był kopalniany, brygada remontowa KWK „Rymer” dokonywała niezbędnych na
praw, lecz w 1980 r. ich liczba przekraczała już możliwości pracowników kopalni.
W tej sytuacji radny J. Kolarczyk prosił, by UM zwrócił się do Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK) o pomoc. Przy okazji wyja
śniano, że powodem braków wody były nie tyle awarie, co niedrożność rur73.
Wyjściem z kłopotów z wodą wydawała się budowa publicznej studni na istniejącym
źródle, co planował Komitet obwodowy nr 12 w Radziejowie74. Jeśli nawet podej
mowano jakieś działania, to nie były one skuteczne, a problem dostaw wody poru
szano m.in. na spotkaniu z przedstawicielami Komitetu Miejskiego PZPR75. Pod
koniec lat osiemdziesiątych XX w. samorząd mieszkańców planował budowę 1 km
rurociągu wodnego na ul. Różyckiego oraz dokończenie budowy wodociągu na ul.
Niemcewicza, a w Radziejowie oczekiwano ogólnej poprawy zaopatrzenia w wodę76.
Problemem były też straty wody, wynikające z niegospodarności, stanu techniczne
go sieci, a prace przy wymianie rurociągu, podejmowane nierzadko w ramach czynów
społecznych przez samych mieszkańców, nie rozwiązywały problemu. W Popielowie
i Radziejowie straty wynosiły nieco ponad 30%77. W latach osiemdziesiątych XX w.
używano do budowy sieci stali. W dodatku kopalnie „Chwałowice” i „Rymer” prak
tycznie porzuciły sieć wodociągową na tym terenie. Na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX w. sytuacja znacznie się pogorszyła. W rejonie ul. Okulickiego
nie do wszystkich domów docierała woda, ponieważ sieć rozbudowywano etapami,
nowe budynki podłączano do istniejącej, a przekroje okazały się za małe. Kopalnia
„Rymer”, która wprawdzie przestała interesować się wodociągiem, obiecywała (za
pewne z powodu nagabywań ludności) wymianę rurociągu, ale z realizacją prac się
nie spieszyła, a rybnickie PWiK nie zamierzało przejmować starej sieci. W rejonie
ul. Trzech Krzyży awarie były bardzo częste, a nieustanne prace remontowe prowa
dziły do zniszczenia nawierzchni drogi, a co za tym idzie, zmniejszenia bezpieczeń
stwa78 . Dzięki umowie między kopalnią „Chwałowice”, a UM w Rybniku i RD
Radziejowa w latach 1995–1997 wymieniono wodociągi wzdłuż ul. Okulickiego,
71 Tamże, sygn. 10, s. 110, 133.
72 (H), Awans Niedobczyc, „Nowiny” 1961, nr 45, s. 2.
73 Zapewne chodziło o Zakład nr 6 WPWiK w Katowicach, jaki powstał z połączonych
Powiatowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku oraz Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (MPGK) w Rybniku. Por.
B. Kloch, D. Keller, Wodociągi i kanalizacja Rybnika. Zarys dziejów, Rybnik 2007, s. 106–107. APR,
MRN Ryb, sygn. 45, s. 9, 38, 50–52.
74 Nie podano lokalizacji źródła, brak również innych wzmianek o planowanej studni, W, Dla
siebie – dla sąsiadów – dla środowiska, „Nowiny” 1980, nr 28, s. 1.
75 Rozmowa z mieszkańcami Popielowa, „Nowiny” 1984, nr 42, s. 1.
76 APR, MRN Ryb, sygn. 390, s. 8; sygn. 392, s. 2.
77 B. Kloch, D. Keller, Wodociągi..., s. 139.
78 /jak/, Dziurawy wodociąg, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 24, s. 3; /jak/, Z perspektywy suchego
kran, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 30, s. 4.
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planowano też wymianę skorodowanej sieci, szczególnie w rejonie ul. Trzech Krzyży79.
W tym czasie w Popielowie planowano poważny remont ul. Staffa, gdzie trzeba było
m.in. wymienić wodociąg80. W późniejszych latach PWiK przystąpiło do wymiany,
a właściwie budowy nowej sieci. Realizacja przebiegała w kilku etapach. Na począt
ku 2001 r. wspominano, że jeszcze w tym roku zakończony zostanie projekt wodociągu
na terenie tzw. kolonii Daszyńskiego, podobnie – sieć wodociągowa od ul. Rericha do
Niemcewiczas oraz przy ul. Średniej w Radziejowie81. W 2002 r. długość wymienionej
sieci wynosiła 22 km, obejmując m.in. ulice: Zapolskiej, Trzech Krzyży, Niemcewicza,
Daszyńskiego oraz Dygasińskiego. W 2004 r. było to 27 km, w tym w Radziejowie
i Popielowie na ul: Okulickiego, Źródlanej, Niepodległości, a w następnym roku
wymieniono aż 36 km, w tym ul. Konarskiego i Krętą82 .
Łączność, przekazywanie informacji
Jeśli chodzi o funkcjonowaniu łączności w Popielowie-Radziejowie aż do pewnych
danych z lat dwudziestych XX w., można stwierdzić, że przepływ informacji odbywał
się zapewne w tradycyjny sposób, w postaci wiadomości odczytywanych z ambony
lub innych form przekazu ustnego. Poza tym dwór prowadził własną koresponden
cję gospodarczą i prywatną, po której nie zachowały się ślady.
Powszechny dostęp do usług pocztowych wiązał się, rzecz jasna, z rozwojem tej
dziedziny. Agentura pocztowa w Popielowie, obsługująca Johann-Jacob Grube,
Niedobczyce i Radziejów, zaczęła działać od 1 stycznia 1898 r.83 Znane jest nazwisko
agenta, którym był Johann Gojny, w 1908 r. członek Związku Szkolnego84. Wiadomo
też, że na początku 1926 r. pojawiły się plany zlikwidowania owego punktu i prze
niesienia do Niedobczyc, bowiem na posiedzeniu RG postanowiono wysłać do po
wiatowego Inspektora Poczty i Telegrafów pismo protestacyjne85. Wydaje się, że
w następnym roku agentura ta już nie działała, bowiem skorowidz z 1927 r. wspo
minał, iż Popielów i Radziejów podlegał urzędowi pocztowemu w Rybniku, zaś
najbliższa agencja pocztowa znajdowała się w Niedobczycach86. Natomiast kolejne
skorowidze wspominają o agenturze pocztowej w Popielowie87, ale prawdopodobnie
nie było to zgodne z rzeczywistością, bowiem w 1929 r. przy omawianiu sprawy
likwidacji w Popielowie Urzędu Okręgowego, wspominano, że byłby to już drugi
zamknięty w gminie urząd, bowiem pierwszym była agencja pocztowa88. Jak wyni
ka ze wspomnień H. Bugiela, agencja pocztowa działała w Popielowie w czasie II woj
79 Co się dzieje w Radziejowie, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 11, s. 22.
80 Co się dzieje w Popielowie, „Gazeta Rybnicka” 1998, nr 11, s. 21.
81 Dzielnice..., s. 12.
82 B. Kloch, D. Keller, Wodociągi..., s. 139; N. Niestolik, Radziejów..., s. 67.
83 „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 1, s. 1.
84 Kronika szkoły w Popielowie, s. 101; H. Rojek, Kronika..., s. 61.
85 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 198–201.
86 Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości polskiego Górn. Śląska z wyszczególnieniem powiatu,
stacji kolejowej, urzędu pocztowego, telegraficznego, mownicy telegraficznej i gminy, oprac. J. Kamiń
ska, Katowice 1927, s. 60, 64.
87 Księga adresowa województwa śląskiego rok 1926/1927, oprac. J. Bernatt, Katowice 1927, s. 68;
J.K. Benisz, Skorowidz miejscowości..., s. 42.
88 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 275–279.

ny światowej, ale została ona zamknięta w 1945 r.89 W marcu 1948 r. na posiedzeniu
GRN w Niedobczycach informowano, że Urząd Pocztowy zamierza uruchomić
w dzielnicy Popielów placówkę pośrednictwa pocztowego. Radni jednogłośnie byli
jednak przeciwni temu projektowi, domagając się raczej, aby dyrekcja Poczty wysła
ła na ten teren jeszcze jednego listowego, aby odległa dzielnica Radziejów mogła być
na czas obsłużona90. W kolejnym roku zmienili jednak zdanie i równie jednogłośnie
uchwalili w marcu 1949 r. wystąpienie z wnioskiem o powstanie w Popielowie agen
cji pocztowej91. Otwarcie jej jednakże odwlekało się. Na posiedzeniu GRN w Nie
dobczycach w 1950 r. zapowiadano, że w Popielowie ma powstać Pośrednictwo
Pocztowe z mównicą telefoniczną92 . Nie udało się ustalić jednoznacznie, kiedy punkt
pocztowy w Popielowie został otwarty i czy funkcjonował stale. Wprawdzie na pierw
szym posiedzeniu MRN w Niedobczycach padł wniosek o przemianowanie Urzędu
Pocztowego i Agencji w Popielowie i Niewiadomiu93, co oznaczało, że agencja taka
istniała, ale pytania o otwarcie filii poczty w Popielowie wróciły w 1960 r.94 Ponieważ
nieco późniejsze wzmianki wskazują na istnienie urzędu pocztowego w Popielowie,
musiał on zatem powstać lub zostać reaktywowany (np. zamknięciu po remoncie
pomieszczeń lub z innego powodu) w okresie 1960–1962.
Obie miejscowości miały bardzo słabo rozwiniętą sieć telefoniczną, także po
II wojnie światowej. Indywidualnych abonentów było niewielu, a nawet instytucje,
jak na przykład szkoły, dopiero starały się o przyznanie im numerów. O ile w dwóch
placówkach w Niedobczycach telefony założono wcześniej, o tyle w pozostałych
szkołach w mieście, czyli w Popielowie, Radziejowie i Niewiadomiu w 1956 r. do
piero to postulowano95. Brak telefonów dał się odczuć podczas bójki, o której pisa
ły także „Nowiny”, bowiem nie można było szybko wezwać służb porządkowych ani
pomocy medycznej dla rannych. Być może to wydarzenie ułatwiło starania o telefo
ny, które kopalnia „Rymer” zainstalowała w prywatnych mieszkaniach Szolca
i Szwedy, a kolejny miał się pojawić u Ucherka96. Niemniej mieszkańców dzielnicy
nie satysfakcjonowało takie rozwiązanie i dopominali się o zainstalowanie w Popie
lowie aparatu telefonicznego dostępnego całą dobę. W lipcu 1961 r. władze miejskie
stwierdzały, że taki telefon znajduje się w szkole, można z niego korzystać o dowol
nej porze dnia, natomiast Prezydium MRN miało zwrócić się jedynie do urzędu
pocztowego i szkolnej sprzątaczki, co do umożliwienia ludności korzystania z telefonu
o każdej porze97. Oczekiwano zatem, że sprzątaczka udostępni telefon na żądanie,
teoretycznie zapewniając całodobową dostępność tej usługi. Widocznie niedobczyc
ka MRN podjęła stosowne kroki, bowiem w projekcie wśród inwestycji na lata

89 (a), Kronikarz zwykłego dnia, „Nowiny” 1992, nr 38, s. 5.
90 APR, PRN Ryb, sygn. 546, s. 6.
91 Tamże, sygn. 547, s. 38.
92 Tamże, sygn. 140, s. 6.
93 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 2.
94 Tamże, sygn. 7, s. 67.
95 Tamże, sygn. 3, s. 44.
96 Tamże, sygn. 4, s. 2.
97 Tamże, sygn. 27, s. 100. Sprawę całodobowego dostępu do telefonów i nocnych dyżurów na
poczcie poruszano wcześniej na spotkaniach ZBoWiD-u, na którym obecni byli przedstawiciele
władz miejskich. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 163.
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1962–1965 zapisano ustawienie dwóch automatów telefonicznych, w tym jednego
obok urzędu pocztowego w Popielowie98.
Radziejów był w bardzo podobnej sytuacji, to znaczy brakowało dostępnego pu
blicznie telefonu. Byl wprawdzie taki na terenie szybu „Marcin”, lecz w zasadzie
radziejowianie nie mogli z niego korzystać. Proponowano więc, by sprowadzić prze
łącznik na portiernię99, aby w razie potrzeby był on dostępny publicznie. I tak wła
ściwie przez kilka lat trwała „przepychanka”, bowiem mieszkańcy Radziejowa po
stulowali założenie ogólnodostępnego punktu telefonicznego w ich miejscowości,
zaś MRN stwierdzała, że na szybie „Marcin” telefon działa i jest on dostępny dla
radziejowian. MRN zwróciła się nawet z prośbą do dyrekcji kopalni, aby w nagłych
przypadkach umożliwiała korzystanie z tego punktu na szybiku, ale okazało się, że
przeniesienie telefonu z szybu „Marcin” jest niemożliwe100. W ten sposób telefon
dla Radziejowa został „załatwiony”, władze miejskie mogły więc chwilowo nie po
dejmować żadnych wysiłków w tej sprawie. Instalowanie telefonów przez kopalnię
w prywatnych mieszkaniach nie rozwiązywało problemu łączności, toteż Komisja
Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego MRN zwracała się do Urzędu
Pocztowo-Telefonicznego w Rybniku o montaż budki telefonicznej obok budynku
urzędu pocztowego w Popielowie, a także zwrócono się do tercjanki szkoły Popielów
o udostępnienie porą nocną w nagłych wypadkach korzystania z telefonu szkolnego przez
mieszkańców tej dzielnicy101. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. Niedobczyce
i Popielów były dzielnicami Rybnika, które nie posiadały całodobowej łączności
telefonicznej102 . W Radziejowie sytuacja wyglądała jeszcze gorzej. W 1956 r. władze
Niedobczyc zwróciły się do Powiatowego Zarządu Łączności o telefony w szkołach
w Niewiadomiu i Radziejowie103. Placówki edukacyjne jako jedne z pierwszych mo
gły liczyć na podłączenie do sieci telefonicznej, ale realizacja odwlekała się i moder
nizacja ta miała dopiero zostać wpisana do planu inwestycyjnego na 1957 r.104
Instalacja sieci telefonicznej w Radziejowie nie nastąpiła przez kolejnych 30 lat.
O słabej sieci telefonicznej w Radziejowie wspominano jeszcze w 1976 r.105 W 1977 r.
na cały Radziejów przypadały dwa telefony: jeden w szkole, drugi u prywatnego
abonenta106. Rozbudowa tejże sieci pojawiała się wśród postulatów i planów jeszcze
w czasie wyborów samorządowych w 1988 r. jako jedno z zadań, przed którym
stawali członkowie samorządu mieszkańców107. Telefonizacja peryferyjnych dzielnic
Rybnika trwała przez kolejne lata. Jeszcze w 1997 r. RD Radziejowa liczyła na szyb
kie dokończenie telefonizacji dzielnicy108. W ostatnim czasie u Niestolika odnosiło
się do przełomu XX/XXI w. O ile jednak jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w.
posiadanie prywatnego telefonu stacjonarnego było stosunkowo rzadkie, o tyle ćwierć
98 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 27, s. 137, 183.
99 Tamże, sygn. 5, s. 9, 48.
100 Tamże, sygn. 6, s. 7, 53, 64; sygn. 7, s. 69; sygn. 10, s. 135; sygn. 23, s. 30; sygn. 25, s. 25–26.
101 Tamże, sygn. 8, s. 61.
102 APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 197.
103 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 19, s. 139.
104 Tamże, sygn. 20, s. 43.
105 APR, MRN Ryb, sygn. 28, s. 73.
106 Tamże, sygn. 33, s. 39.
107 Tamże, sygn. 392, s. 2.
108 Co się dzieje w Radziejowie..., s. 22.

wieku później rozwój nowoczesnych technologii (sieci komórkowych) doprowadził
do coraz częstszej rezygnacji z tradycyjnego aparatu, a budki telefoniczne zaczęły
znikać z krajobrazu.
Komunikacja wiąże się także z przekazywaniem informacji, obwieszczeń i zawia
domień, które należało podać do wiadomości mieszkańców. Wygodną formą były
ogłoszenia pisemne, zamieszczane w gablotach, umieszczanych w ogólnie dostępnych
i uczęszczanych miejscach. Takie obiekty posiadały właściwie wszystkie instytucje.
Na początku lat sześćdziesiątych XX w. władze Niedobczyc zapowiadały, że powstaną
dwa graficzne plany miasta, z których jeden znajdzie się w Popielowie przy Wodzi
sławskiej, a na pytanie radnego Justyna Lipa o gablotkę na obwieszczenia w Radzie
jowie-Świerczu odpowiadano, że na dniach takowe pojawią się w każdej dzielnicy
i kolonii miasta109.
Wśród kwestii dotyczących przepływu informacji pojawiła się również sprawa
radiofonizacji. Jednym z pierwszoplanowych działań państwa w międzywojniu była
powszechna radiofonizacja kraju. Problemem były jednak koszty tego przedsięwzię
cia, toteż dążono do zmniejszenia ich poprzez skonstruowanie znacznie tańszych
i prostych w obsłudze aparatów. Powołano m.in. Społeczny Komitet Radiofonizacji
Kraju. Poprzez władze terenowe zachęcano gminy do udziału w akcji. Ze wspomnień
mieszkańców Radziejowa wynika, iż we wsi pierwszy odbiornik radiowy na słuchaw
ki pojawił się w 1925 r., drugi zaś znajdował się w gospodzie Trybusia110. W 1928 r.
trwała akcja rozpowszechniania radia w gminach wiejskich, ale na pismo starostwa
władze gminne w kwietniu odpowiedziały, że Gmina tutejsza do budżetu na rok
bieżący nie powciągnęła odpowiedniej kwoty i do wezwania tego przystąpić może dopiero w roku 1929111. Ponownie sprawę te rozpatrywano na posiedzeniu RG w listopa
dzie tego samego roku, ale i wtedy odrzucono zaprowadzenie dla tutejszej ludności
Radia112 . Wydaje się, że w późniejszym okresie nie myślano już o rozpowszechnianiu
tego medium poprzez gminy, pozostawiając tę kwestię w gestii prywatnych odbior
ców.
Elektryfikacja
Plany zelektryfikowania gminy pojawiły się w latach dwudziestych XX w., krót
ko po przyłączeniu powiatu rybnickiego do Polski. W sierpniu 1923 r. RG posta
nowiła sprowadzić światło elektryczne dla Popielowa i Radziejowa113. Panu Pawłowi
Müllerowi z Popielowa pozwolono sprowadzić światło elektryczne przez drogi gminne
i komunalne i zabudowanie słupów gdzie potrzeba114. Budowa sieci elektrycznej trwa
ła, jak wynika z kolejnych protokołów, około pięciu lat. W roku 1925 prowadzono
prace przy oświetleniu drogi wiejskiej Popielów – Radziejów. Powstała sieć napo
wietrzna prowadzona od szybu „Gloger”115. Na posiedzeniu RG z kwietnia 1928 r.
109 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 27, sygn. 9, s. 53.
110 N. Niestolik, Radziejów..., s. 58.
111 APR, StRyb, sygn. 45, s. 23.
112 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 261–262.
113 Tamże, s. 151–152.
114 Tamże, s. 156.
115 Tamże, s. 189–191. W 1925 r. uruchomiono też pierwsze oświetlenie domowe, Rada Dzielnicy
Rybnik-Popielów, Firmy i ludzie w naszej dzielnicy. Müller w Popielowie, „Wiadomości »Popielów«”,
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stwierdzono, że Müller ponosił koszty zbudowania sieci, zamontowania słupów oraz
lamp bez odszkodowania ze strony gminy, natomiast koszty energii miały zostać
omówione na kolejnych zebraniach116. Prawdopodobnie opłaty za prąd miał otrzy
mywać inwestor. Być może warunki umowy zostały zmienione, bowiem w czerwcu
1929 r. RG postanowiła ustalić ryczałt za światło na drogach gminnych, a P. Müllerowi
wypłacić 4320 zł, co miało nastąpić już po zainstalowaniu kolejnych pięciu lamp na
terenie Radziejowa, za które wypłacono zaliczkę w wysokości 200 zł117. W ten spo
sób do roku 1929 Popielów i Radziejów zostały zelektryfikowane. Poza siecią pozo
stawał jeszcze dawny obszar dworski. We wrześniu 1931 r. wpłynął wniosek oświe
tlenia i tego terenu, a RG zdecydowała się wybudować jedną lampę118. Jej lokalizacja
wzbudziła niezadowolenie, jednak nie zdecydowano o zmianie119. Opłaty za prąd
wynosiły w gminie Popielów-Radziejów 5 zł rocznie na zasadzie tzw. uznaniówki od
słupów elektrycznych, ewentualnie sieci elektrycznej120.
Wspólna sieć elektryfikacyjna była argumentem wysuwanym przeciw odłączeniu
się Radziejowa, kiedy taki pomysł pojawił się w 1933 r.121 oraz rozdzieleniu obu wsi
między Niedobczycami a Chwałowicami w 1945 r.122
Sieć elektryfikacyjna stanowiła własność Müllera. W czerwcu 1945 r. została ona
jednogłośnie przejęta na rzecz gminy, miał też zostać rozpisany konkurs na prowa
dzącego ją fachowca123. P. Müller otrzymał w czasie II wojny światowej II grupę
DVL, a Powiatowy Urząd Ziemski w Rybniku przekazał część jego majątku innej
osobie. Ponieważ prywatne osoby starały się zająć pozostałą część, przede wszystkim
sieć, GRN postanowiła ją przejąć. Tymczasem jednak w lipcu poprzedni właściciel
został zrehabilitowany, a według sądowego wyroku otrzymywał zwrot majątku. RG
musiała zatem zwrócić również sieć elektryfikacyjną, a Müller nie chciał się zgodzić
się ani na odstąpienie jej, ani odsprzedanie, co potwierdzałoby twierdzenie, że sieć ta
przynosi pewne zyski dla jej posiadacza, a gmina chciała przejąć ową sieć, by uzyskać
źródła dochodu124. Opisując stan zelektryfikowania gminy podawano, że Popielów
(i Radziejów) posiadały sieć, ale właścicielem jej była osoba prywatna (P. Müller),
urządzenia były w stanie używalności, prąd dostarczała kopalnia „Ema”, a w czasie
II wojny światowej opłata wynosiła 0,40 marki, tymczasowo zaś nie została ustalo
na125.
Od 1946 r. zagadnienie dostawy prądu dla mieszkańców przejęła GRN w Nie
dobczycach. W czerwcu tego roku wydała ona jednomyślną zgodę na dalsze utrzymanie i prowadzenie przedsiębiorstwa dostarczania prądu elektrycznego P. Müllerowi126.
Właściciel na bieżąco dokonywał inwestycji, jak informował GRN w lipcu 127.
wrzesień 2002, s. [1].
116 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 251–253.
117 Tamże, s. 273.
118 Tamże, s. 308.
119 Tamże, s. 312–314.
120 Tamże, s. 346.
121 Tamże, s. 335–338.
122 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 117–120.
123 Tamże, s. 64; PRN Ryb, sygn. 420, s. 1, 6, 7.
124 APR, PRN Ryb, sygn. 420, s. 3.
125 Tamże, s. 95, 181.
126 Tamże, sygn. 544, s. 27.
127 Tamże, s. 50.

W 1948 r. opisywano, że cała gmina z dzielnicami Niewiadom i Popielów jest ze
lektryfikowana, a w ciągu ostatnich trzech lat się rozbudowano o 1500 m. Była
mocno podniszczona, w dodatku w czasie wojny miedziane przewody zostały zabrane
przez okupanta i zastąpione żelaznymi, przez co napięcie było niskie i dochodziło do
częstych awarii. Natomiast z powodu braku funduszy nie mogła być prowadzona rozbudowa128 .
Braki te uzupełniano bardzo powoli. W 1949 r. ostatecznie sieć została upań
stwowiona129, a po utworzeniu miasta Niedobczyce sprawami związanymi z dostar
czaniem prądu dla mieszkańców i oświetleniem ulic zajmowała się tamtejsza MRN.
Jednym z pierwszych problemów było oświetlenie ulic w Niewiadomiu i Radzie
jowie130. Sprawa ta pojawiała się także na kolejnych posiedzeniach, w lutym, maju
i w czerwcu 1955 r.131 Wydaje się, że pod tym względem potrzeby Radziejowa były
gorzej zaspokojone niż Popielowa, w którym pojawiła się raczej kwestia poprawienia
oświetlenia ulicznego132 . Oświetlenie ulic w Radziejowie ma być załatwione pod koniec
1955 r. przez przeprowadzenie kapitalnego remontu sieci133. W latach 1956–1960
zaplanowano budowę nowych punktów świetlnych w całym mieście, w tym w Radzie
jowie 34, a w Popielowie 25134, co miało zapewnić dobre oświetlenie głównych ulic
dzielnic (wciąż pojawiało się stwierdzenie, że na ulicach w Radziejowie brak oświe
tlenia135). Według planu gospodarczego miasta Niedobczyce w 1956 r. planowano
rozpocząć budowę sieci ulicznej w Radziejowie, zaś w 1957 r. uzupełnić punkty
świetlne w Popielowie136. Na początku 1957 r. zanotowano, że ulice w Radziejowie
zostaną oświetlone, bo właśnie ruszyły prace, zaś w tym samym protokole stwier
dzono, że już zostały oświetlone137, choć nie można stwierdzić, że faktycznie zain
stalowano wszystkie z zaplanowanych lamp. W 1959 r. pisano, że oświetlono ulice
Jankowicką i Spółdzielczą w Radziejowie (12 punktów) oraz Sienkiewicza i Wodzi
sławską w Popielowie (26 punktów)138 . W Radziejowie oświetlenie uliczne było
włączane ręcznie, a ponieważ sterowała nim szkolna tercjanka czyli woźna139, moż
na wnioskować, że odpowiedni mechanizm, nie automatyczny, który wymagał ręcz
nego uruchamiania i wyłączania, znajdował się w szkole. Z powodu, że Energetyka
odcinka tego jeszcze nie przyjęła nie zainstalowano tam automatu który samowolnie
będzie światło włączał i wyłączał140. Był to dodatkowy, dość uciążliwy, obowiązek,
bowiem światło trzeba było wyłączać o trzeciej nad ranem. Klara Węgrzykowa, któ
ra w połowie lat pięćdziesiątych XX w. pracowała w szkole jako woźna, skarżyła się,
bowiem zdarzyło się, że pewnego wieczoru obyw. Węgrzykowa zapomniała światło oświe
cić i została przez obyw. Szewczyka, prac. Fizycznego Prezydium M.R.N zwyzywana od
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najgorszej141. W dodatku robiła to prawdopodobnie za darmo, bo dopiero w 1959 r.
PMRN postanowiło wypłacać jej kwartalnie 500 zł za oświetlanie i wyłączanie sieci
ulicznej w Radziejowie142 . Później obowiązek ten przejęła Bronisława Hajska z Ra
dziejowa, a w 1961 r. Prezydium MRN w Niedobczycach postanowiło wypłacać jej
miesięcznie 100 zł jako wynagrodzenie za codzienne zaświecanie i gaszenie lamp ulicznych143.
W miarę sprawnie postępowała budowa punktów w Popielowie, chociaż nie oby
ło się bez zastrzeżeń. Otóż jeden z punktów świetlnych został przesunięty oświetlając
dopiero budowany dom, zaś zakręt drogi pozostawał w ciemnościach, co mogło
powodować wypadki144. Wydaje się, że to przesunięcie nie tyle wynikało z niefraso
bliwości, ile było celowym działaniem. Ponadto okazało się, że automat do oświe
tlania ulic w Popielowie wymagał naprawy, zaś do obsługiwania go planowano upo
ważnić Milera145. Wprawdzie pisownia nazwiska była inna, ale można chyba zary
zykować wniosek, iż był to poprzedni właściciel sieci elektryfikacyjnej w Popielowie
lub jego bliski krewny. Prawdopodobnie więc po skonfiskowaniu sieci, jako fachow
cy nadal się nią zajmowali, ale już jako własnością gminną.
Niebawem pojawiły się także problemy ze słabym napięciem prądu w Popielowie,
przede wszystkim w dzielnicy Łazy. Wydawało się, że kłopotom tym można łatwo
zaradzić, podłączając sieć do sieci KWK „Marcel” (wystarczyło jedynie postawić słup)
– choć w praktyce było to niemożliwe do realizacji, a słabe napięcie elektryczne
w dzielnicy Popielów miało się poprawić dopiero po wybudowaniu nowego trans
formatora146. Skargi na słaby prąd w Popielowie powtarzały się w 1958 r.147 Najgorzej
przedstawiała się sytuacja w Łazach (przy granicy z Radlinem). Przebudowa istnie
jącej i nie nadającej się od użytku sieci elektrycznej była jednym z postulatów wy
borczych mieszkańców Popielowa148 . Na początku 1959 r. rozpoczęto kapitalny
remont sieci elektryfikacyjnej w tej dzielnicy149. W sprawie przebudowy sieci elektrycznej w Popielowie zastąpiono z pismem do Zakładu Energetycznego. W rezultacie sieć
elektryczna w Popielowie została w ramach kapitalnego remontu przebudowana a obecnie sposób zasilenia w energię poza kilkunastoma zabudowaniami na granicy Radlina
nie budzi zastrzeżeń150. Okazało się, że właściwie jedynie ku zadowoleniu mieszkańców
dzielnicy Popielów tamtejsza sieć elektryczna po kapitalnym remoncie w pełni zadawala potrzeby odbiorcy151. Natomiast dalsze ulice Popielowa (np. B. Prusa) i Radziejów
były słabo oświetlone, a mieszkańcy oczekiwali, że też poprawy oświetlenia pozosta
łych. Skarżono się, że w domach jest spadek napięcia tak niski, że nie można nawet
gazety poczytać152 . W sprawozdaniu z wykonania postulatów wyborczych stwierdzo
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no, że mieszkańcom spod lasu umożliwiono korzystanie z energii elektrycznej
w 1963 r.153, zatem dwa lata po zgłoszeniu problemu na zebraniu przedwyborczym.
Na rok 1961 Zakład Energetyczny w Rybniku wpisał też do planu inwestycyjnego
budowę stacji transformatorowej wraz z kapitalnym remontem sieci niskiego napię
cia154. Przy okazji mogło to rozwiązać problemy mieszkańców Radziejowa, którzy
żądali, aby władze miejskie postarały się o zmianę napięcia przy ul. Lenina, by umoż
liwić korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych155. Nawet po wyremon
towaniu sieci, część mieszkańców nadal miewała problemy z prądem, co nie prze
szkadzało chwalić się przebudową sieci156 . Pomimo kolejnych remontów radni
w imieniu mieszkańców dzielnicy Mośnik pytali, gdzie mają się zwracać w sprawie
tak potrzebnej siły elektrycznej157. To samo dotyczyło Świercza, gdzie rolnicy nie
mogli korzystać z maszyn158 . Później jednak władze miejskie w sprawie spadków
napięcia w sieci energetycznej na Mośniku (a zapewne również innych koloniach)
odsyłały petentów bezpośrednio do zakładu energetycznego w Rybniku159.
Upominano się też o lepszą kontrolę oświetlenia ulicznego, bowiem okazywało
się, że po przepaleniu żarówek miesiącami ich nie wymieniano160. Władze planowa
ły też zabudowę nowych punktów (co zresztą wynikało z postulatów wyborczych).
Miały się więc pojawić lampy na ulicach Lenina (8), Grunwaldzkiej (10) i Orzeszko
wej (8)161. Zabudowywano nowe punkty świetlne, władze miejskie przeznaczały
odpowiednie kwoty na opłacenie oświetlenia ulicznego, a podczas rozliczania wy
datków za rok 1962, okazało się, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
(ZGKiM) w Niedobczycach z zaplanowanych 60 tys. zł wydał 40 263,00 zł za ener
gię elektryczną na 100 punktów świetlnych. Nie była to jednak oszczędność, ponie
waż Zakład Energetyczny w Rybniku nie przyjął oświetlenia w Popielowie i Radziejowie,
które nie posiada do chwili obecnej właściciela w związku z tem zakład nie otrzymuje
faktur za oświetlenie ulic w Radziejowie, mimo że jest tam zabudowany licznik, który
wskazuje przepał ok. 8.000 kW162 . Brak dokumentacji technicznej uniemożliwił też
zabudowę nowych punktów świetlnych163. W późniejszym okresie Rejon Energetyczny
odmówił przebudowy słupów z transformatorem na ul. Lenina, zagrażających pie
szym164. Planowane na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.
przez Rejon Energetyczny w Rybniku inwestycje, modernizacje i kapitalne remonty
sieci za 24 mln zł obejmowały teren dzielnic: Zamysłów, Zebrzydowice, Piaski, Ligo
ta, Kuźnia Ligocka, Radziejów i Popielów165.
Budowa nowych punktów świetlnych, które wszak zwiększały bezpieczeństwo,
stale znajdowała się w sferze zainteresowań mieszkańców, a ich postulaty starano się
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stopniowo realizować. Właściwie przy każdych wyborach pojawiał się przynajmniej
jeden głos w sprawie polepszenia oświetlenia ulicznego, np. w czasie spotkania wy
borczego w 1988 r. taki postulat zgłaszał E. Oślizło166 . Niekiedy oczekiwania te
bardzo się przedłużały ze względu na ograniczone możliwości i środki finansowe.
Niemniej stopniowo uzupełniano oświetlenie uliczne w obu dzielnicach (podobnie
zresztą jak w pozostałych częściach Rybnika). Zwiększanie liczby lamp ulicznych nie
miało jednak większego sensu bez wyremontowania całej sieci, bowiem stara po
prostu nie wytrzymywała obciążenia. W 1992 r. przeprowadzono wymianę słupów
z drewnianych na betonowe, dodano transformatory, a sieć na ul. Konarskiego roz
budowano o dodatkową linię. Prace natrafiały jednak czasem na opór mieszkańców,
którzy woleli, by słup postawiono gdzie indziej, nie na ich posesji. W takich sytu
acjach RD musiała przystąpić do negocjacji, by nie przedłużać prac i nie zwiększać
kosztów167. Dzięki poprawie infrastruktury możliwa była budowa kolejnych punk
tów świetlnych, a mieszkańcy mogli cieszyć się z poprawy jakości zaopatrzenia
w prąd. Na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym 20 marca 2003 r. stwierdzono,
że w czasie minionej kadencji w samym Popielowie uruchomiono 28 nowych punk
tów świetlnych, a w Radziejowie w tym samym czasie powstało ich 20168.
Rozbudowa i ulepszenie sieci energetycznej oczywiście znacznie ułatwiało życie
codzienne. Następowało jednocześnie coraz większe uzależnienie od dostaw energii.
Dłuższe przerwy, jakie miały miejsce np. podczas wymiany sieci w 2006 r., oznacza
ły nie tylko spadek jakości życia dla mieszkańców, ale również wymierne straty dla
przedsiębiorców i handlowców169.
Gazyfikacja
Niewiele wiadomo na temat gazyfikacji gminy Popielów-Radziejów, choć można
wnioskować, że główna sieć została położona jeszcze przez II wojną światową.
Zapewne nie obejmowała ona jednak dalej położonych ulic i kolonii gminy, bowiem
wśród postulatów stawianych w połowie lat pięćdziesiątych XX w. pojawiło się rów
nież żądanie, aby Popielów podłączyć do gazu170. Równie dobrze mogło także cho
dzić o generalny remont i przebudowę starej sieci, skoro rok wcześniej wnioskowano,
aby naprawić gazociąg w Popielowie przy ul. Daszyńskiego171. Gazociąg biegnący
przez Świercze został uszkodzony, a ulatniający się gaz, przynajmniej w opinii miesz
kańców, doprowadził do obumierania drzewostanu172 . Komisja Zdrowia MRN
wnioskowała, aby zwrócić się w tej sprawie do zakładu gazowniczego w Zabrzu173.
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Kwestia dostępu do gazu była poruszana przy różnych okazjach, np. na spotkaniu
kombatantów z radnymi w 1958 r. W dyskusji okazywało się, że Prezydium MRN
oraz zarząd Zakładów Naprawczych obiecywali, że przez teren dzielnic zostanie prze
prowadzony rurociąg, a gaz trafi do domostw, lecz radni nic o tym nie wiedzieli174.
W kolejnych latach problem ten znikł ze źródeł, i dopiero w 1978 r. wspominano
o konieczności uporządkowania terenów dzielnic Popielów i Radziejów po przepro
wadzonej budowie gazociągu175. W 1980 r. istniały poważne braki na rynku paliw,
w tym także gazu. J. Kolarczyk na sesji MRN postulował rozpatrzenie możliwości
podłączenia domów jednorodzinnych w Popielowie i Radziejowie do przebiegające
go w pobliżu gazociągu oraz zwiększenie zaopatrzenia w gaz do butli, ale prezydent
Rybnika E. Szymik wskazywał, że żaden z tych postulatów nie może być spełniony,
ponieważ z powodu niedoboru gazu do butli turystycznych jest on reglamentowany,
a domy jednorodzinne nie mogły zostać podłączone do gazociągu ze względu na
ograniczone ilości gazu przewodowego176. Generalnie obie dzielnice, pomimo po
dejmowanych w różnych okresach fragmentarycznych działań, nie były w całości
zgazyfikowane i dopiero w 1988 r. na spotkaniu wyborczym w Radziejowie E. Oślizło
proponował przyszłym samorządowcom powstanie Komitetu Budowy Gazociągu177.
Powstał on w niedługim czasie, wspólny dla obu dzielnic. Przewodniczący MRN
w Rybniku Longin Musiolik otrzymał pismo datowane na 8 marca 1989 r., w którym
w imieniu Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu dzielnic Popielów i Radziejów
proponowano, by przyjąć korzystniejszą opcję poprowadzenia nitki ze Świerklan –
w związku z tym należało wybudować 7 km rurociągu, który następnie zasilałby
także Niedobczyce i Rybnik. Wykonaniem głównej magistrali miało zająć się miasto,
natomiast przyłączeniem sieci do domów już sami mieszkańcy178. Propozycja ta nie
została jednak uwzględniona, a z braku pieniędzy inicjatywa upadła179.
Kanalizacja
Jedną z codziennych trosk było odprowadzanie nadmiaru wody, spływającej po
deszczach lub roztopach. Ponieważ termin „kanalizacja” odnosi się zarówno do ka
nalizacji deszczowej, jak i sanitarnej, źródła nie precyzowały, której z nich dotyczyły.
Pozostaje zatem wiedza pozaźródłowa, która wskazuje na to, że przed początkiem
XXI w. w Popielowie i Radziejowie mogło chodzić raczej o kanalizację deszczową.
Trzeba pamiętać, że ze względu na pagórkowatość terenu zagadnienie to było nie
zwykle ważne dla mieszkańców gminy Popielów-Radziejów.
System odprowadzania wody miał zapewniać, że nie będą powstawały zalewiska
utrudniające przemieszczanie się, zwłaszcza w niżej położonych miejscach. Trudno
powiedzieć kiedy dokładnie taki system powstał w gminie Popielów-Radziejów, naj
prawdopodobniej w pierwszej lub drugiej dekadzie XX w. W 1926 r. wspominano
bowiem o zakupie rur do przedłużenia kanalizacji aż do domu Ignacego Szczyry
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z powodu tego, że gmina staw pociepała i woda odpływać nie może180. Wcześniej, jak
z tego wynika, wody spływały po prostu do zbiornika, ale staw został zaniedbany.
Można chyba uznać, że przez kilkadziesiąt lat sieć spełniała swoje zadanie, ale w tym
czasie prowadzono eksploatację górniczą, która w znaczący sposób naruszyła rowy.
Sytuacja nie wyglądała zatem najlepiej. Krótko po zakończeniu II wojny światowej
GRN przewidywała na konserwację urządzeń wodnomelioracyjnych w Popielowie
szarwark o wartości 75 tys. zł181. O konieczności budowy, a właściwie rozbudowy,
kanalizacji w Radziejowie i Popielowie wspominano na posiedzeniach MRN
w Niedobczycach. Przewodniczący Prezydium obyw. Zgorzyński zapodaje o trudnościach i kłopotach jakie są z powodu wody w Popielowie i w Radziejowie. Ulewne deszcze zalewają piwnice, łąki i pola z powodu braku spływu i ciągłe interwencje Obywateli
przychodzą w tej sprawie182 .
Okazało się jednak, że fundusze przeznaczone na ten cel w planie trzyletnim
rozwoju gospodarczego Niedobczyc na lata 1958–1960 niemal w całości pochłonę
ła renowacja kanalizacji w Radziejowie, która kosztowała około 150 tys. zł. Przy
okazji wyremontowano też 180 m kanalizacji przy ul. Rymera183. Sytuacja w Ra
dziejowie musiała być rzeczywiście poważna, bowiem mieszkańcy stale poruszali ten
problem, a władze starały się ich uspokoić, składając obietnice, których realizacja
przesuwała się w czasie. Prośby i żądania uregulowania spływu wody, przede wszyst
kim w Radziejowie, powtarzały się przez kilka lat z rzędu184. Władze miejskie odpo
wiadały jedynie, że wprawdzie kanalizacja jest przewidziana, ale na jej wykonanie
nie ma funduszy185. Część prac została przeprowadzona w 1959 r. Chodziło wówczas
o odcinek długości 1500–1660 m (ul. Świerczewskiego i część Sienkiewicza
w Popielowie oraz ul. Jankowicka w Radziejowie). Roboty polegały głównie na od
tworzeniu zniszczonej kanalizacji186. W podsumowaniu za rok 1959 pisano o pracach
wykonanych z małymi wyjątkami tam, gdzie były najkonieczniejsze. Pieniądze
(50 tys. zł), pochodziły z funduszu na remonty kapitalne ADM. Wybetonowano
wówczas otwarty kanał przy ul. Jankowickiej, zabudowano 30 rur, na kolonii Żabik
wykopano rów odwadniający długości 140 mb, a w Popielowie nowy półkilometro
wy – oba miały charakter melioracji przeciwpowodziowej187. Radziejowianie
w 1961 r. postulowali, aby kanał przy Jankowickiej w celu zabezpieczenia przykryć
betonem – po trzech latach stwierdzono, że nie ma na to pieniędzy188. Włodarze
miasta musieli przyznać, że kanalizacja w pełnym tego znaczeniu nie istnieje, na
zaledwie 7,5 km jest zakryta, zaś w Popielowie uległa uszkodzeniu przez szkody
górnicze189. W dodatku po włączeniu Popielowa do Niedobczyc rozmyła się odpo
wiedzialność za czyszczenie przepływów. Prawdopodobnie ponosiła ją gmina, ale na
180 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 206.
181 APR, PRN Ryb, sygn. 546, s. 13.
182 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 18, s. 66.
183 Tamże, sygn. 5, s. 24.
184 Tamże, s. 46–48; sygn. 6, s. 64; sygn. 7, s. 65; sygn. 23, s. 30; Muzeum w Rybniku, sygn.
MRy/ADH/1692/133, s. 164.
185 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 25, s. 25.
186 Tamże, sygn. 6, s. 48, 51–52.
187 Tamże, sygn. 7, s. 7.
188 Tamże, sygn. 8, s. 17; sygn. 10, s. 135.
189 Tamże, sygn. 7, s. 58.

posiedzeniu MRN domagano się wyjaśnień, kto jest odpowiedzialny za czyszczenie
gulika stawu Szeuera w Popielowie190. Stawy te zapewne odgrywały rolę w systemach
odwadniania i przeciwpożarowym, zatem ich stan wzbudzał większe zainteresowanie.
Sprawa zalewania piwnicy przez wodę spuszczaną ze stawu Szeuera przedłużała się,
dopóki władze miejskie stwierdziły, że należy przekazać ją do Prezydium WRN. Po
nadto konieczne było rozwiązanie problemu z zalewanymi wodą terenami na Społecz
niku obok Pielorza i Gojnego i w wielu innych miejscach dzielnicy191. Prace przy
systemie odprowadzania wód deszczowych postępowały powoli. W tej dziedzinie
w omawianym okresie zrobiono zaledwie początki poprzez wykopanie kanałów
w Popielowie i Radziejowie oraz regulacji Nacyny192 .
Problem zabezpieczania domów przed zalewaniem, a łąk przed zamulaniem spro
wadzał się do budowy nowych odcinków kanalizacji deszczowej oraz regularnego
czyszczenia już istniejącej. Skargi mieszkańców na łamach prasy dowodziły jednak,
że poza słowami niewiele pomocy otrzymywali, zaś po ulewnych deszczach drogi
i rowy zasypane mułem i piaskiem – ponieważ od dawna ich nie czyszczono – gro
ziły zalewaniem piwnic193.
W październiku 1956 r. w Radziejowie rozpoczyna się melioracja łąk zorganizowana przez Zespół Rolny – Łąkarski194 . Trzy lata później zapowiadano, że powstanie
3700 mb melioracji, w tym w Świerczu 700 mb, na Społeczniku 600 mb, a w Ra
dziejowie 2400 mb. Rozpoczęto też meliorację rzeki Nacyny na długości 5200 mb,
z czego wówczas wykonano 800 mb195. Poprawę, względnie budowę nowej, kanali
zacji na długości 700 mb w Radziejowie i 450 mb w Popielowie, a także skanalizo
wanie kryte wykonanych dróg bitych, zapowiadano w 1961 r. Ponadto wśród żądań
mieszkańców pojawiła się kwestia zakrycia rowów, dokończenia rozpoczętych prac,
a także ujęcia w koryto rzeki płynącej od Jankowic do Chwałowic, która w czasie
opadów zalewała biegnącą obok niej drogę (wykonanie tego zadania zaplanowano
na 1967 r.)196. Po dwóch latach udało się zrealizować 160 mb kanalizacji przy ul. Sien
kiewicza w Popielowie oraz 60 mb przy ul. Jankowickiej w Radziejowie197. W koń
cu, dostrzegając konieczność wyczyszczenia i uregulowania systemu kanalizacji
w środkowej części Popielowa, dokonano częściowej renowacji. Wkrótce potem
prace przerwano ze względu na rozpoczęte opracowywanie projektu skanalizowania
całych Niedobczyc198. W odniesieniu zaś do Radziejowa prace kanalizacyjne wykonano, ale zakres ich działalności okazał się niewystarczający ze względu na szkody górnicze. Zlikwidowano jedynie regularne zalewanie domów199. Z analizy przewidywanych wpływów eksploatacji górniczej do 1980 r. wynika, że deformacje terenu o wielkościach parametrów odpowiadających kategorii zagrożenia występować będą na skutek
robót górniczych KWK Rymer i Chwałowice głównie w dzielnicach Zamysłów, Beata,
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

Tamże, sygn. 6, s. 3.
Tamże, sygn. 17, s. 7.
Tamże, sygn. 8, s. 44.
Złe wieści z Popielowa, „Nowiny” 1959, nr 43, s. 3.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 20, s. 147.
Tamże, sygn. 6, s. 48.
Tamże, sygn. 8, s. 14, 16, 17; sygn. 10, s. 135.
Tamże, sygn. 9, s. 57.
Tamże, sygn. 10, s. 133–134.
Tamże, s. 135.
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Popielów, jak również w dzielnicy Chwałowice i Piaski200, co wymuszało prace reno
wacyjne, których koszty przewidywano na 35,7 mln zł (m.in. naprawa budynków,
szkód w Rybniku-Zamysłowie, wymiana kanalizacji w ulicy Sienkiewicza w Popielowie
czy pogłębienie odpływu Nacyny w celu obniżenia zwierciadła wody w zalewiskach
w dolinie tej rzeczki201).
Kanalizacja sanitarna
Wprowadzenie kanalizacji sanitarnej na terenie Niedobczyc zaczęto rozważać na
początku lat sześćdziesiątych XX w. W założeniach kolejnego planu pięcioletniego
znalazła się budowa kanalizacji w Popielowie, Radziejowie, Niedobczycach
i Niewiadomiu, a koszt przedsięwzięcia miał wówczas wynosić 19,5 mln zł202 . Miała
być to inwestycja, w ramach której, poza siecią kanalizacyjną, zakładano powstanie
trzech oczyszczalni ścieków – osobno dla Popielowa i Radziejowa, Niedobczyc oraz
Niewiadomia. Prace planowano rozpocząć właśnie w Popielowie i Radziejowie203.
Plany te zrealizowano tylko częściowo i porzucono.
Największa modernizacja rozpoczęła się w pierwszych latach XXI w. Był to wie
loletni projekt Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku. Przedsięwzięcie było
bardzo kosztowne, współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej. Prace ruszyły
w 2001 r., a zaplanowano je do 2007 r. Inwestycja wymagała starannego przygoto
wania pod każdym względem. W 2002 r. przeprowadzano spotkania z mieszkańca
mi poszczególnych dzielnic, w Popielowie i Radziejowie odbyło się ono 2 paździer
nika204.
Prace w Radziejowie i Popielowie miały trwać w latach 2006–2007 i w ramach
kontraktu 02.4/II Budowa kanalizacji w dzielnicach Radziejów i Popielów w Rybniku
zamierzano wybudować 17,5 km kanalizacji. Jak i w innych dzielnicach miasto
prowadziło główny rurociąg, natomiast mieszkańcy na własny koszt mieli się pod
łączać do tzw. przykanalików. Wybudowano przepompownię P III, bez której od
prowadzanie ścieków z Radziejowa i Popielowa było niemożliwe. W listopadzie
2006 r. oficjalnie zakończono prace w tych dzielnicach205. Współwykonawcą sieci
była firma „Akwedukt”, która włączyła się też efektywnie w odtwarzanie dróg po
robotach kanalizacyjnych206.
Budowa kanalizacji sanitarnej nie obeszła się bez problemów, często wynikających
z błędów popełnionych w fazie projektowania, słabo uwzględniających specyfikę
terenu. Efekty dały o sobie znać w kilka lat po zakończeniu przedsięwzięcia. Nowa
kanalizacja nie zdała egzaminu na terenach, gdzie niegdyś fedrowała kopalnia. Działo
się tak i w Popielowie. Zdaniem Janusza Kopera, pełnomocnika prezydenta ds. m.in.
budowy kanalizacji, powodem powstania rozlewiska było przede wszystkim ukształtowanie terenu. Niecka, która tam powstała w wyniku eksploatacji nieczynnej już kopal200 APR, MRN Ryb, sygn. 31, s. 127.
201 Tamże, s. 130.
202 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 44.
203 (H), Awans Niedobczyc, „Nowiny” 1961, nr 45, s. 2.
204 Historyczna inwestycja, „Nowiny” 2002, nr 38, s. 7.
205 W. Troszka, Szansa na pstrągi w Rudzie, „Nowiny” 2001, nr 48; Realizacja Projektu „Budowa
systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku”, „Gazeta Rybnicka” 2007, nr 4, s. 47.
206 (r), Do dwóch razy sztuka..., „Gazeta Rybnicka” 2007, nr 4, s. 19.

ni Rymer, to w tej chwili najniższe miejsce w tej części miasta. Ziemia osiadła tu o kilka metrów. W latach 90. teren zrekultywowano, zwożąc na dawne pola uprawne tony
skały płonnej207. Ponieważ właściciel jednej z posesji nie zgodził się na zasypanie jej
kamieniem, w jego położonym niżej ogrodzie w pierwszej kolejności tworzyło się
rozlewisko. Co gorsza, z kanalizacji wypłynęły fekalia. PWiK miało zająć się powięk
szeniem przepustu pod ul. Konarskiego oraz uszczelnić studzienki kanalizacyjne208.
Drogi, chodniki i przejścia
Wydaje się, że jedną z istotnych spraw, wpływających na jakość życia codzienne
go mieszkańców dowolnej miejscowości, jest stan dróg i chodników. Jest to też pro
blem stosunkowo niedawny, jeśli oczywiście rozważa się dzieje lokalne w perspekty
wie długiego trwania. Niemniej kwestia jakości szlaków komunikacyjnych oraz ich
bezpieczeństwa wzbudzała zainteresowanie ludności mieszkańców i instytucji, które
się nimi zajmowały z urzędu. Wydaje się nawet, że był to jeden z głównych tematów,
biorąc pod uwagę częstotliwość, z jaką go poruszano. Ten sam problem istniał w gmi
nie Popielów-Radziejów, a po kolejnych zmianach administracyjnych przeniósł się
na dzielnice Popielów i Radziejów. Interesujące jest też współistnienie dróg stano
wiących własność prywatną i komunalnych, ścieranie się interesów poszczególnych
grup a nawet jednostek, pojawianie się problemów, które wykraczały poza kompe
tencje lokalnych władz.
Odtworzenie dawnego układu dróg w gminie nie jest łatwe, chociaż wydaje się,
że szlaki te odznaczały się pewną trwałością. Współczesna sieć dróg w Radziejowie
i Popielowie charakteryzuje się wieloma zakolami i zakrętami, a przy pewnej dozie
ostrożności można uznać, że zachował się układ przynajmniej XIX-wieczny, niewie
le zmieniony zabudową, przynajmniej w częściach najstarszych. Wydaje się, że przy
modernizacjach po prostu utwardzano istniejące drogi, natomiast nie wytyczano
nowych. Kolejna trudność odtworzenia dawnego układu komunikacyjnego wynika
z lokalnych warunków oraz zmian nazewnictwa.
W latach trzydziestych XIX w. istniały na terenie gminy 22 odcinki stanowiące
szlaki komunikacyjne, drogi pocztowe i krajowe oraz ścieżki piesze. Prowadziły one
między Rybnikiem a Wodzisławiem, do sąsiednich miejscowości (Biertułtowy,
Chwałowice) oraz poszczególnych części gminy209.
Na posiedzeniu w marcu 1933 r. RG podjęła uchwałę o uznaniu szeregu dróg za
gminne. Podawano przy tym poszczególne punkty orientacyjne, takie jak kaplice,
granice, drogi oraz konkretne gospodarstwa, natomiast drogi te nie posiadały nazw.
Za gminne uznano 32 odcinki:
1. droga od granicy Jankowic do kaplicy, potem obok kościoła poprzez wioskę
Popielów na Społecznik do granicy Niedobczyc
2. od granicy Rybnika poprzez Mośnik koło domu Pawła Marcola do kościoła
3. od domu Pawła Marcola do domu Leopolda Adamczyka obok kaplicy na
Łazy do granicy Radlina
4. od Świercza do szosy na Żabik
207 W. Troszka, Szambo w ogrodzie, „Nowiny” 2010, nr 24.
208 Tamże.
209 APR, Urząd Katastralny w Rybniku (zespół nr 85), sygn. 196, k. 78–79.
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5.
6.
7.
8.
9.

od Świercza na Gzel
od krzyża ufundowanego przez Helorza do krzyża w polu ku Świerczu
od domu Józefa Biegonka na Gzel
od domu Józefa Biegonka obok Szkoły II do domu Leopolda Adamczyka
od Szkoły II obok domu Roberta Kuchcika przez Nowosi do domu Leopolda
Adamczyka
10. od domu Leopolda Adamczyka obok domu Józefa Szewczyka do domu
Wincentego Ochojskiego
11. od domu Józefa Trybusia (kowala) do domu Franciszka Suwary
12. od kościoła obok szybu Gloger do granicy Niedobczyc
13. od oberży Trybusia obok domu Józefa Holony do potoku
14. od domu Wojciecha Holony do domu Antoniego Liszki (ku Podlesiu)
15. od domu Karola Holony do granicy Jankowic (ku domowi Wincentego
Maciejczyka w Jankowicach)
16. od punktu pod Pawliczkowym ku granicy Jankowic (Grabownia?)
17. graniczna droga Gzel do granicy Jankowic (Grabownia)
18. droga w Zieleźniku (granica Chwałowice)
19. Kopce (za domem Franciszka Sowcza?) do po łąki leśne
20. od domu Franciszka Abrahamczyka do byłego obszaru dworskiego
21. od byłego obszaru dworskiego obok kaplicy koło Koloski do lasu
22. droga pod Żydówkę do Marklowic
23. od kaplicy w Popielowie koło piaskowca (domy Emmy Marszok i Konstantego
Stołtnego)
24. od domu Wincentego Kretka do domu Franciszka Gojnego
25. Społecznik obok domu Wincentego Karwota do szosy
26. od domu Józefa Smołki obok domu Pawła Skiby aż do domu Pawła Pielorza
27. od domu Paweł Skiby do szybu Gloger
28. od Szkoła I obok domu Jerzego Gawliczka do szosy
29. od Szkoła I do domu Pawła Karwota
30. od Szkoła w Radziejowie do drogi na Gzel
31. od domu Franciszka Abrahamczyka do domu Franciszka Oślizłego
32. od domu Józefa Trybusia (kowala) do kaplicy210.
W ten sposób gmina przejmowała na siebie odpowiedzialność za stan tych dróg.
Pozostawały one „bezimienne”, bowiem nie widziano potrzeby, aby nadawać im
jakieś nazwy. Posługiwano się bowiem lokalnymi punktami orientacyjnymi lub na
zwiskami, by określić jakiś punkt, a w całej gminie obowiązywała po prostu nume
racja domów. Potrzeba nadania ulicom nazw pojawiła się, gdy Popielów i Radziejów
weszły w granice gminy Niedobczyce. Wspominano o konieczności przyspieszenia
mianowania ulic, co ułatwiłoby pracę listonoszom211 (zapewne nie będącym miesz
kańcami Popielowa ani Radziejowa i niezorientowanym w terenie). W czasie posie
dzenia GRN, jakie odbyło się 11 maja 1950 r. uchwalono (20 głosami przy dwóch

210 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 335–338.
211 APR, PRN Ryb, sygn. 140, s. 6.

wstrzymujących) zamianowanie i przemianowanie ulic w dzielnicach Popielów
i Niewiadom212 . Załącznik do uchwały zawierał następujące propozycje:
1. od Penkały do Karwota Pawła II – ul. Armii Czerwonej
2. od Gojnego do szosy wojewódzkiej – ul. 1 maja
3. od Penkały do Kretka – Zwycięstwa
4. od Stołtnego do Dyla – gen. Dąbrowskiego
5. szosa wojewódzka – ul. Wodzisławska
6. od Holony do kościoła – ul. J. Stalina
7. od Kuczery do Zniszczoła – ul. B. Bieruta
8. od Karwota do Paszka – ul. Krzywa
9. od Pielorza do Buchalika – ul. M. Nowotki
10. od szkoły do szosy wojewódzkiej – ul. R. Traugutta
11. od szkoły do kaplicy – ul. S. Moniuszki
12. od kaplicy do szosy wojewódzkiej – ul. Marszałka Rokosowskiego
13. od kaplicy do lasu – ul. Zaciszna
14. od szosy wojewódzkiej do kościoła – ul. Św. Anny
15. od szosy przez kolonie Daszyńskiego do Mandreli – ul. W. Sikorskiego
16. od transformatora do hałdy – ul. G. Narutowicza
17. od Oślizłego do Abrahamczyka – ul. Wandy
18. od Dwora do Abrahamczyka – ul. Dworska
19. od ul. Marszałka Rokosowskiego do lasu – ul. F. Nowowiejskiego
20. od kościoła do kolonii Mośnik – ul. Grunwaldzka
21. od Marcola do krzyża – ul. W. Lenina
22. od krzyża do kolonii Gzel – ul. Chwałowicka
23. od Adamczyka do Szendzielorza – ul. Dolna
24. od Adamczyka do Biegunka – ul. Spółdzielcza
25. od kościoła do granicy gminy Jankowice – ul. Jankowicka
26. od Trybusia do lasu – ul. E. Plater
27. od ul. Jankowickiej do Gruszczyka – ul. M. Konopnickiej
28. od. ul. M. Konopnickiej w kierunku ul. Jankowickiej – ul. Słowiańska
29. od Gruszczyka do kolonii Gzel – ul. Gen. Bema213.
Wydawać by się mogło, że zasadniczo sprawa nazwania bezimiennych dotąd ulic
Popielowa i Radziejowa została zamknięta, ale w 1955 r. ponownie do niej wróco
no214. Wykaz zamianowanych i przemianowanych ulic obejmował 30 odcinków i w za
sadzie nie różnił się od wcześniejszego, jedynie pojawiło się nieco więcej nazwisk,
dodano również odcinek od przedszkola do ul. Św. Anny o nazwie ul. Bojowników215.
Propozycje te przesłano następnie do Prezydium PRN w Rybniku, by zatwier
dziła uchwałę216. To posunięcie, konieczne wprawdzie, wydłużyło całą procedurę,
zniecierpliwionym mieszkańcom tłumaczono, że przesłano dokumentację do
Rybnika, a stamtąd do Katowic (Stalinogrodu)217. W następnym roku PRN w Ryb
212 Tamże, s. 15.
213 Tamże, s. 17.
214 Uchwała nr VI/20/55 w sprawie zamianowania ulic w Popielowie oraz przemianowania ulic
w Niedobczycach i Niewiadomiu. APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 43.
215 APR, PRN Ryb, sygn. 140, s. 47.
216 Tamże, s. 83.
217 Tamże, sygn. 3, s. 6, 44; sygn. 19, s. 214.
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niku zwróciła wykaz ulic w Popielowie i Radziejowie do uzupełnienia, zatem osta
tecznie zmiana nazw ulic i numeracji domów nastąpiła w 1957 r.218, półtora roku
po uchwaleniu przez MRN w Niedobczycach. Jeszcze w maju 1957 r. B. Zgorzyński
pytał radnego W. Czuprynę, jak daleko posunęła się sprawa nowej numeracji domów
w Radziejowie, a kierownik zapewniał, że zakończy ją w czasie letnich wakacji219.
W 1962 r. kombatanci pomyśleli o upamiętnieniu nieżyjących powstańców –
lokalnych bohaterów – i nadania ich nazwisk ulicom. Według projektu ul. Studzienna
miałaby nosić nazwę Emanuela Holony, zaś ul. Krzywa – Józefa Siernego220. Pomysł
ten jednak nigdy nie został zrealizowany.
Po przyłączeniu Niedobczyc do Rybnika należało dostosować nazwy, by się nie
powielały. Zmiana została dokonana na mocy uchwały MRN w Rybniku z 28 stycz
nia 1976 r., która wchodziła w życie 1 września 1976 r.221 Wówczas to przemiano
wano niektóre z ulic Popielowa i Radziejowa (oraz innych dzielnic, przyłączonych
do Rybnika w 1975 r.). Zmieniono:
• ul. Chwałowicką na Popielowską
• Dąbrowskiego na Jana Zamojskiego
• Grunwaldzką na Leopolda Staffa
• Jankowicką na Karola Marksa
• Krzywą na Jana Chryzostoma Paska
• Marii Konopnickiej na Adolfa Dygasińskiego
• Jana Matejki na Juliusza Kossaka
• Stanisława Moniuszki na Ludomira Różyckiego
• Nową na Niepodległości
• Marcelego Nowotki na Stanisława Worcella
• Elizy Orzeszkowej na Gabrieli Zapolskiej
• Piaskową na Żwirową
• Bolesława Prusa na Juliana Urysna Niemcewicza
• Emilii Plater na PKWN
• Henryka Sienkiewicza na Stanisława Konarskiego
• Marii Skłodowskiej na Wandy Wasilewskiej
• Słoneczną na Lokalną
• Studzienną na Źródlaną
• Szkolną na Krętą222 .
W ten sposób spis ulic w Popielowie, potwierdzony uchwałą z 24 sierpnia 1977 r.,
obejmował prawie 20 odcinków: Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Konarskiego,
Lokalną, Marklowicką, Juliana Ursyna Niemcewicza, Niepodległości, Feliksa
Nowowiejskiego, Jana Chryzostoma Paska, Aleksandra Puszkina, Ludomira
Różyckiego, Leopolda Staffa, Wodzisławską, Stanisława Worcella, Jana Woronicza,
Jana Zamojskiego, Gabrieli Zapolskiej i Źródlaną223. Spis ulic w Radziejowie był
218 Tamże, sygn. 3, s. 1–2, 4, 22; sygn. 13, s. 8.
219 Tamże, sygn. 21, s. 121.
220 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 299–300.
221 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 93.
222 Tamże, s. 93–97; (fp), Zmiana nazw ulic w dzielnicach Rybnika, „Nowiny” 1976, nr 21, s. 7.
223 APR, MRN Ryb, sygn. 297, s. 2 i n. W spisie tym znalazła się również ul. Modrzewiowa
(poprzednio Jana) jako leżąca na terenie Popielowa, ale faktycznie znajdująca się w Niedobczycach.
Władze miejskie lub prasa nie zawsze wykazywały się dobrą znajomością ulic w poszczególnych,

krótszy, obejmował wówczas dziesięć odcinków: Adolfa Dygasińskiego, Juliusza
Kossaka, Krętą, Karola Marksa, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
(PKWN), Popielowską, Spółdzielczą, Szyb Marcin, Średnią, Wandy Wasilewskiej224.
W związku z przemianowaniem ulic PGKiM zleciło wykonanie tablic, o czym
informował prezydent Rybnika Tadeusz Meisner w liście do przewodniczącego MRN
J. Poloczka225. Dla mieszkańców oznaczało to konieczność wymiany dokumentów,
natomiast wydaje się, że nie zmieniło to zwyczaju posługiwania się lokalnymi okre
śleniami.
Zmiany ustrojowe przyniosły w 1991 r. następną zmianę nazw ulic i oczywiście
konieczność wymiany dokumentów. Nie były one jednak liczne i obejmowały jedy
nie w Radziejowie dwie Wandy Wasilewskiej na Jana Dzierżonia i PKWN na Jana
Rericha226.
Kolejne, ale w zasadzie raczej niewielkie zmiany granic dwóch rybnickich dziel
nic wprowadzała uchwała Rady Miasta Rybnika w 2007 r. Według tego aktu dziel
nica Popielów obejmowała następujące ulice: Ignacego Daszyńskiego od numerów
1 do 59 i od nr 2 do 48, Jana Dzierżonia, Stanisława Konarskiego, Lokalną, Marklo
wicką, Juliana Ursyna Niemcewicza, Niepodległości, Feliksa Nowowiejskiego, Jana
Chryzostoma Paska, Aleksandra Puszkina, Ludomira Różyckiego, Leopolda Staffa,
Wodzisławską od nr 251 (nieparzyste) i od nr 230 (parzyste) aż do końca, czyli gra
nicy z Radlinem, Stanisława Worcella, Jana Pawła Woronicza, Jana Zamojskiego,
Gabrieli Zapolskiej i Źródlaną227.
Z kolei dzielnica Radziejów obejmowała ulice: dalszy odcinek Ignacego Daszyń
skiego od nr 61 i od nr 50 do końca, Adolfa Dygasińskiego, Juliusza Kossaka, Krętą,
generała Leopolda Okulickiego, Popielowską, Jana Rericha, Spółdzielczą, Szyb
Marcin, Średnią i Trzech Krzyży228.
Niewątpliwie stan dróg wymagał nieustannego poprawiania. Szczególnie potrze
bę taką można było dostrzec po okresie zimowym i wiosennym. RG Popielowa-Radziejowa miało prawo zarządzania szarwarku, tak więc kiedy w kwietniu 1924 r.
drogi wymagały naprawy, miała ona zostać przeprowadzona przez obywateli nieod
płatnie229. Ponadto ponieważ przy kościele i w innych miejscach właściciele graniczących
posesji ścięli brzozy należące do drogi gminnej, więc żeby właściciele jak najszybciej nowe
brzozy lub inne stromy posadzili230. Na utrzymanie dróg uchwalono w 1925 r. jed
norazowe odszkodowanie, wynoszące 1400 zł231. Rada postanowiła także wprowadzić
szarwark, każda rodzina miała wysłać jednego członka do prac przy naprawie dróg,
zwłaszcza peryferyjnych, dzielnicach i np. UM w Rybniku zwracał się do KWK „Rymer” o ustale
nie przyczyny braku wody w budynkach mieszkalnych przy ulicy Barbary w dzielnicy Radziejów, cho
ciaż mieści się ona w dzielnicy Niedobczyce. Tamże, sygn. 45, s. 49.
224 Tamże, sygn. 297, s. 38 i n.
225 Tamże, sygn. 27, s. 13.
226 Uchwała nr 172/XXII/1991 Rady Miasta Rybnika z dnia 6 listopada 1991 r.; Znowu zmiany
nazw ulic w Rybniku, „Nowiny” 1991, nr 46, s. 1, 2.
227 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2007, nr 132, poz. 2609; Uchwała nr 176/XI/2007
Rady Miasta Rybnik w sprawie przyjęcia Statutu Dzielnicy Radziejów z dnia 27 czerwca 2007 r.
228 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2007, nr 132, poz. 2608; Uchwała nr 175/XI/2007
Rady Miasta Rybnik w sprawie przyjęcia Statutu Dzielnicy Popielów z dnia 27 czerwca 2007 r.
229 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 166–171.
230 Tamże.
231 Tamże, s. 189–191.
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zaś każdy posiedziciel miał przybyć z furmanką232 . W grudniu 1935 r. warunki dro
gowe musiały być trudne, skoro na posiedzeniu rady zajmowano się m.in. kwestią
wysypania piasku na drogi, ponieważ były bardzo śliskie233. W 1939 r. także prze
prowadzano pewne prace, zaś były naczelnik P. Kuchcik w 1948 r. występował do
GRN w Niedobczycach w sprawie uznania reszty zaległości za użyte wtedy betono
we rury przy budowie gminnej drogi. Początkowo sprawę odroczono aż do udziele
nia wyjaśnień w tej sprawie przez P. Müllera, a potem zalecono mu, by swoich racji
dochodził na drodze sądowej234.
Trudno ocenić czy troska o drogi w całej gminie była niewystarczająca, czy fak
tycznie część była zaniedbana z rozmysłem, niemniej niektórzy mieszkańcy Radziejo
wa uważali, że drogi w ich dzielnicy są gorzej traktowane, a ten wątek pojawił się
jako jeden z argumentów za odłączeniem od Popielowa w 1933 r. RG odpowiadała,
że drogi na całym podległym jej obszarze są w znośnym stanie, natomiast naprawy
w Radziejowie pochłaniają więcej pieniędzy z powodu piaszczystego i spadzistego
terenu235. Trudno ocenić, że pretensje radziejowian były całkowicie nieuzasadnione,
skoro w 1952 r. droga z Rybnika do Wodzisławia przecina drogę prowadzącą przez
wieś, która aż do tego miejsca jest brukowana kostką. Gorzej jest z drugą częścią drogi
za szosą, która jest błotnista. Sprowadzona jeszcze przed wojną kostka kamienna leży
tak, jak ją swego czasu zwieziono, a ludność dalej brnie w błocie236. Można zatem uznać,
że mieszkańcy Społecznika także mieli powody do niezadowolenia, chociaż poczy
niono pewne kroki (zwiezienio materiał na remont drogi). Pytanie zatem, co stanę
ło na przeszkodzie dokończeniu prac? Nie tylko w tym miejscu zwieziony materiał
leżał bez pożytku. Również Józef Kuczera z Popielowa w liście do „Nowin” pisał
o leżących od trzech lat (zatem dostarczonych w 1956 r.) przed barem „Spółdzielczym”
w centrum Popielowa materiałach budowlanych, z których nie korzystano237, chociaż
zapewne miały posłużyć do remontowania drogi.
Naprawa dróg w dzielnicy Popielów I i II była wymieniana (obok remontu szkół)
jako jedna z najpilniejszych potrzeb gospodarczych w połowie lat czterdziestych
XX w. oraz na początku lat pięćdziesiątych238. W tym czasie miała zostać wybruko
wana kostką droga w Popielowie (nie podano jej nazwy), a GRN zgodziła się także
na przesunięcie drogi gminnej, łączącej Popielów z Niedobczycami przy przystanku
kolejowym przy kopalni „Rymer”, ale na koszt wnioskodawcy, czyli RZPW239.
Po utworzeniu miasta Niedobczyce tamtejsze władze stanęły przed problemem
połączenia w jeden organizm wszystkich dzielnic, m.in. siecią dróg. Przede wszystkim
chodziło tutaj o Radziejów, który leżał na uboczu, nie mając właściwie żadnego
sensownego i bezpośredniego połączenia z Niedobczycami i Niewiadomiem. Stąd
wysunięto propozycje, by urządzić drogi właśnie w tych kierunkach240. W 1960 r.
stwierdzono jednak, że od 5 lat przewija się problem połączenia dzielnic Niewiadomia
232
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234
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APR, PRN Ryb, sygn. 546, s. 5, 128, 129.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 335–338.
H. Rojek, Kronika..., s. 20.
J. Kuczera, Trybuna wolnych głosów, „Nowiny” 1959, nr 47, s. 3.
APR, PRN Ryb, sygn. 317, s. 52; sygn. 140, s. 3.
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APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 1–4.

i Popielowa ulicami bitymi tak, żeby utrzymać połączenie komunikacyjne241. O braku
łączności dawnej gminy Popielów-Radziejów z Niedobczycami wspominano przy
różnych okazjach, zwracając uwagę, że drogi (ok. 24 km) na tym terenie są fatalne,
a miasto nie jest w stanie tego zmienić – społeczeństwo dwóch dzielnic mówi płacimy
podatki o charakterze miejskim, a my chodzimy po błocie wiejskim242 .
Budowa i naprawa dróg w obu dzielnicach najczęściej dotyczyła tych samych
odcinków. Wynikało to z wielu powodów. Przede wszystkim zwykle chodziło o naj
ważniejsze szlaki komunikacyjne, główne drogi przez miejscowości, na których na
rastał ruch, a to oznaczało zwiększenie ich zużycia. Po drugie, stosowano często
półśrodki, niewiele z tych odcinków posiadało nawierzchnię trwałą, a używany do
zasypywania dziur żwir był materiałem nieodpowiednim na dość pochyłym terenie.
Można podejrzewać, że przy remontach prace wykonywano niestarannie i w pośpie
chu, by dokończyć je zgodnie z założonym planem. Do tego dochodziły ogranicze
nia finansowe, a budowa porządnej drogi wraz z poboczem i chodnikami mogła
przekraczać możliwości budżetowe niedużego miasta. Nie można również zapominać
o szkodach górniczych, które niszczyły świeżo wyremontowane odcinki. Same ko
palnie również ponosiły winę za degradację dróg, nieprzystosowanych do jazdy cięż
kich ciężarówek, wyładowanych kamieniem wysypywanym na hałdę.
Nie wiadomo, jakie były efekty kontroli dróg i robót drogowych przeprowadzo
nej przez Rybkę i Komarka (16 października 1955 r.) oraz Wilka i Naczyńskiego (20
listopada 1955 r.) z Komisji Gospodarki Drogowej MRN243, można jednak założyć,
że władze miejskie miały pewną wiedzę o stanie dróg w dzielnicach.
Na spotkaniach z mieszkańcami kwestie naprawy i poszerzania dróg, zwłaszcza
w Radziejowie244, powtarzały się, natomiast władze odpowiadały, że mogłyby sku
teczniej zajmować się drogami, gdyby prywatne uznać za publiczne, co przy indy
widualnej zabudowie było wręcz nieodzowne245.
W połowie lat pięćdziesiątych XX w. postanowiono zbudować na najbardziej
uczęszczanych drogach nawierzchnię twardą, co wiązało się nie tylko z pracami te
renowymi, lecz także uregulowaniem spraw własności gruntów. Wśród postulatów
przedwyborczych mieszkańcy Radziejowa wymieniali konieczność rozliczenia się
z zabranych w przeszłości pod drogi działek prywatnych właścicieli, uregulowania
spraw podatkowych i odpisania tych gruntów, które już zostały zabrane lub ewen
tualnie w przyszłości planowano przejąć. Konieczne było też wytyczenie tras, aby
posesorzy wiedzieli, gdzie mogą stawiać płoty na trwałych fundamentach246. W pod
sumowaniu wykonania wspomnianych żądań zapisano, że trasy zostały wytyczone
w planie rozbudowy i zagospodarowania przestrzennego, przystąpiono też do regu
lacji własności gruntów, zaczynając od ul. Jana w Niedobczycach, po której miała
nadejść kolej na następne247. Ponadto władze miejskie w związku z zabraniem części
parcel na poszerzanie drogi w Popielowie miały wystąpić do Prezydium WRN w Ka
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towicach o ich wywłaszczenie248. Radziejowianie musieli zatem jeszcze poczekać, ale
nie precyzowano jak długo.
Kwestie własności pojawiły się też, kiedy zastanawiano się nad przeprowadzeniem
trasy autobusowej ulicą Sienkiewicza, gdzie problemem była zbyt mała szerokość
drogi. Pojawiła się więc opcja jej poszerzenia, ale wówczas konieczne byłoby udo
stępnienie gruntów przez właścicieli. Radni oczywiście zwracali uwagę, że wszystko
powinno odbyć się z poszanowaniem prawa własności, zainteresowanych należało
powiadomić o planach i zwołać zebranie, a odbierać działki tylko po uzyskaniu zgo
dy właściciela. Radny J. Lip zauważał, że ul. Jankowicka jest wystarczająco szeroka
i może nią jeździć autobus, wystarczy tylko wyremontować nawierzchnię249, a wte
dy nie trzeba będzie w ogóle odstępować gruntów. Z tej propozycji jednak nie sko
rzystano, a władze z żalem stwierdzały, że napotykają trudności, jakie obecnie musimy
pokonywać przy budowach dróg czy innych budowach na terenach, gdzie kiedyś nie
istniała planowa zabudowa. Dla przykładu podamy niemożność poszerzenia ul. Sien
kiewicza w Popielowie i ogromne trudności przy budowie dróg w Radziejowie250.
Jedną z pierwszych dróg w Popielowie, jaką zajęła się MRN w Niedobczycach
była droga na Społeczniku. Można wnioskować, iż chodziło o dokończenie rozpo
czętego jeszcze przed wojną dzieła. Zapewne władze podchodziły do tej kwestii
prestiżowo. Remont odcinka drogi z Popielowa do przystanku kolejowego Rymer
o długości ponad pół kilometra był konieczny, więc władze miejskie podjęły 16
marca 1955 r. uchwałę, w której planowno zwrócenie się do Wojewódzkiego Zarządu
Przedsiębiorstw i Urządzeń Komunalnych w Katowicach (Stalinogrodzie) o przy
znanie limitu na kapitalny remont drogi w Popielowie251. Ponieważ droga była wą
ska, planowano ją poszerzyć, więc obywatele będą musieli oddać własny grunt, na co
powinni mieć pełne zrozumienie, że droga będzie wyremontowana ku ogólnemu zadowoleniu społecznemu252 . Ustalono, iż droga będzie miała 5 m szerokości jezdni i po
0,75 m po obu stronach na chodnik lub pobocze, co umożliwiało ruch dwukierun
kowy253. Jednocześnie wnioskowano o naprawę drogi na tzw. Glinioku, interwencję
z powodu uszkodzeń spowodowanych przez firmę kładącą rurociąg i zbadanie stanu
drogi koło posesji Karwota254, uzupełnienie brakujących szybików ściekowych (gu
lików) na drodze od Holony do Kretka, a także, by przeorać, ułożyć pakówką, powałować i nawierzchnię ulepszyć tłuczniem dolomitowym do czasu wybudowania nowego
odcinka przez łąki. czyli krótko mówiąc o liczne drobiazgi, ważne jednak dla kon
kretnych mieszkańców. Drogi peryferyjne, jak np. Daszyńskiego, planowano uzu
pełnić żużlem255.
W kolejnych latach przystępowano do budowy i remontów odcinków dróg
i chodników. W maju 1955 we wnioskach do planu pięcioletniego znalazła się m.in.
budowa ulicy od szkoły w Popielowie do Trybusia256. W sprawozdaniu z remontów
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dróg w Niedobczycach w ciągu 11 miesięcy (od 1 stycznia do 20 listopada 1955 r.)
zamieszczono z kolei, że wykonano dorywcze remonty od szosy Wodzisławskiej
w kierunku kościoła w Radziejowie, szarwarkiem roboty przy przekopie w Popielowie
(Żabik) oraz położono rury pod drogą na Mośnik, którą postanowiono poszerzyć257.
W 1956 r. zwiększono limit na ten cel, a ponieważ w kwietniu pogoda sprzyjała,
zaczęto budować odcinek łączący Popielów z centrum Niedobczyc, z czego do czerw
ca wykonano już 400 m z planowanych 700. Pracowali przy tym głównie mieszkań
cy dzielnicy, którzy wykonali też najwięcej szarwarku258. Na rok 1957 planowano
położenie płyt przy ulicy Powstańców w Niedobczycach i w Popielowie259. Dotyczyło
to jednak budowy lub przebudowy nowych odcinków, natomiast drogi między
Popielowem a Radziejowem pozostawały w złym stanie. Konieczna była naprawa
ulicy od kościoła do Radziejowa, zwłaszcza, że w okresie żniw istniało niebezpieczeń
stwo wystąpienia wypadków, a zwisające gałęzie drzew przy drodze utrudniały zwo
żenie zboża260. Fatalny stan drogi w Radziejowie pojawiał się także w innych wypo
wiedziach261. Można zatem przyjąć, że radziejowianie wciąż czuli się traktowani
gorzej. Radni zaś musieli odpowiadać na pytania, zadawane przez mieszkańców
całych Niedobczyc nawet na ulicy podczas przypadkowych spotkań262 .
Jedną z większych inwestycji był remont głównej ulicy w Popielowie. W 1957 r.
trwały przygotowania do zakończenia prac przy ulicy wylotowej do ul. Wodzisławskiej,
wówczas Sienkiewicza (obecnie Konarskiego). Powodem był wzmożony ruch, ale
trzeba było dokończyć je według starszych planów budowy, w przeciwnym razie
należałoby przesunąć kapliczkę, aby móc poszerzyć wyjazd. 40 lat później, w 1997 r.
przy kolejnej modernizacji skrzyżowania ul. Wodzisławskiej i Konarskiego (dawniej
Sienkiewicza), kapliczkę jednak rozebrano, a nieco dalej postawiono jej replikę263.
Za dokończenie prac według starych planów w 1957 r. odpowiedzialne było
Prezydium MRN w Niedobczycach264. Uchwała, którą podjęto, nie mogła jednak
zostać zrealizowana, ponieważ zainteresowany ob. nie chce się zgodzić na odstąpienie
gruntu pod budowę265. Zakończenie budowy ul. Sienkiewicza zaplanowano na 1959 r.,
a koszt prac miał wynosić około 100 tys. zł266. Ulica Sienkiewicza do czasu naprawy
miała być jednokierunkowa, zaś w naprawie 300-metrowego odcinka miały pomóc
RZN, do których, jako pracownik, miał się zwrócić radny G. Holona267. Ponieważ
prace przeciągały się, na sesjach MRN radni dopytywali o terminy268 . Kiedy po
długim oczekiwaniu oddano wreszcie ją do użytku, w wyniku szkód górniczych
wkrótce częściowo się zapadła i konieczny był jej ponowny remont269. Prace przy
257 Tamże, sygn. 18, s. 242; sygn. 18, s. 36, 47.
258 Tamże, sygn. 3, s. 50, 51.
259 Tamże, s. 44.
260 Tamże, s. 57.
261 Tamże, s. 75.
262 Tamże, sygn. 4, s. 56.
263 M. Szołtysek, Dzielnice Rybnika..., s. 61; H. Rojek, Kronika..., s. 30; A. Żukowski, A. Matusz
czyk-Kotulska, Szlakami..., s. 238.
264 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 4, s. 24, 25.
265 Tamże, s. 32.
266 Tamże, sygn. 5, s. 23.
267 Tamże, sygn. 6, s. 3.
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269 Tamże, sygn. 8, s. 44; sygn. 10, s. 103.
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głównej drodze biegnącej przez miejscowość (ul. Sienkiewicza, potem Konarskiego)
trwały więc właściwie przez całą drugą połowę lat pięćdziesiątych XX w., a już w na
stępnej dekadzie ponownie odnawiano na niej nawierzchnię270. Planowano zakoń
czyć tę budowę w 1959 r., ale w kwietniu 1960 r. nie robiono tam nic, nawet nie
łatano dziur271. Ze sprawozdania z wykonania planu gospodarczego na rok 1959
wynikało, że nie udało się dokończyć remontu ul. Sienkiewicza, wykonano jedynie
140 mb, bowiem na resztę (z zakładanych 500 mb) zabrakło funduszy i materiałów.
Można przypuszczać, że na spowolnienie remontu wpłynęła powódź z poprzedniego
roku. Z dodatkowych kredytów na usuwanie skutków żywiołu planowano dokoń
czenie rowu odpływowego i zabudowe 12-metrowego przepustu z rur betonowych
o ø 800 mm ul. Sienkiewicza272 . Zabezpieczono materiał na naprawę dziur, ale
brakowało funduszy na realizację prac273, z pewnym więc opóźnieniem zgodnie
z orzeczeniem Okręgowej Komisji Szkód Górniczych zakończono remont tej ulicy tj.
przebrukowano dalsze 535 m2 jezdni oraz ustawiono ponownie 124 mb krawężnika
roboty zostały rozliczone z kop. Rymer274.
Nie tylko stan ul. Sienkiewicza był źródłem niezadowolenia mieszkańców.
Mówiono o koniecznych remontach innych dróg Popielowa i Radziejowa: Moniuszki,
Orzeszkowej, Prusa, drogi na Żabik, odcinka od przystanku kolejowego do Popielowa
i na Mośniku, drogi prowadzącej do Chwałowic, gdzie Dyrekcja Lasów Państwowych
sadziła drzewa, drogi do szkoły w Radziejowie, ponieważ była szczególnie uczęszcza
na, ulicy na „gęsim rynku”275. Nie można powiedzieć, że nic nie robiono, bo plano
wano i wykonywano różne roboty, np. zamierzano wysypać żużlem wielkopiecowym
dwa skrzyżowania w Radziejowie za 12 tys. zł276 . W połowie 1959 r. trwałą na
wierzchnię położono na odcinku 5050 mb, wliczając w to właśnie wysypaną żużlem
ul. Lenina w Radziejowie i ul. Sienkiewicza w Popielowie277. Naprawiono żużlem
600 mb dróg w Radziejowie (Lenina i Jankowicką)278, jednak odcinki te okazały się
krótsze niż wymieniane we wcześniejszych sprawozdaniach. Widocznie część prze
znaczonych materiałów przerzucono na bieżącą naprawę ulic Moniuszki i Orzeszko
wej, zniszczonych przez powódź, jaka miała miejsce 22 lipca279. Jednocześnie jednak
trzeba było ponownie naprawiać wyremontowaną zaledwie rok wcześniej ul. Lenina,
zniszczoną przez wywrotki jeżdżące w kierunku Żabika oraz szkody górnicze. Do
zabezpieczenia wyrwy na odcinku o powierzchni 360 m2 planowano użyć kamienia
z hałdy280. Niszczenie dróg przez kopalnię „Chwałowice” było zresztą często wspo
minane przez mieszkańców Radziejowa, którzy oczekiwali, że władze miasta przy
czynią się do tego, aby zarząd zakładu naprawił wyrządzone szkody, zwłaszcza na
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drodze na Mośnik, którą częściowo uzupełniono piaskiem i żużlem281. Do tego
dochodził też problem odprowadzania wody deszczowej. Radny G. Holona inter
pelował w RZN w sprawie naprawy ul. Moniuszki, która po deszczach stawała się
nieprzejezdna282 . Jeśli zaś chodzi o drogi w Radziejowie, przede wszystkim chodziło
o poprawę czy wręcz budowę kanalizacji deszczowej, bowiem ulice po opadach
zmieniały się w potoki. Kanalizację wprawdzie przewidziano, ale brakowało na nią
funduszy. A kiedy wyremontowano ul. Jankowicką, okazało się, że nadmiar wody
zalewa posesje. Przewodniczący komitetu blokowego K. Syrek nie widział możliwo
ści rozwiązania tego problemu283. Nie było też pieniędzy na zakrycie betonem rowu
przy Jankowickiej. Poza większymi robotami stale trzeba było naprawiać przejazdy,
łatać dziury, poprawiać stan ulic i chodników, stawiać znaki, natomiast mieszkańcy,
jako codzienni użytkownicy, zgłaszali nowe usterki do usunięcia284.
W zasadzie remontowane były ciągle te same ulice Popielowa i Radziejowa:
Sienkiewicza, Lenina, Moniuszki, Jankowicka, Spółdzielcza. Część z tych dróg na
prawiano żużlem, dostarczanym przez kopalnie „Jankowice” i „Chwałowice”, a miesz
kańcy sami wykonywali prace w ramach czynów społecznych285. Władze z biegiem
czasu zaczęły też dostrzegać, że zasypywanie dziur żużlem nie zdaje egzaminu, bo
wiem ze względu na układ terenu ten sypki materiał po większych opadach bywał
zmyty i można było stosować go tylko tam, gdzie spadek nie był zbyt duży (ul. Le
nina, Spółdzielcza i Chwałowicka). Pozostałe ze względu na ukształtowanie terenu
można drogi naprawiać tylko z nawierzchnią trwałą, tak biegną prace projektowe i remontowe286. W 1960 r. budżet miejski na remonty dróg i domów wynosił 933 100 zł,
a do maja wydano ogólnie 897 132,13 zł, z czego na remonty w Radziejowie i Popie
lowie przeznaczono 140 352 zł287. Wszystkie te prace przeciągały się, a prasa w 1963 r.
donosiła, że planowana jest poważna przebudowa ulic Sienkiewicza, Moniuszki
i Orzeszkowej w Popielowie oraz Lenina w Radziejowie288. A. Olejniczak na spotka
niu w październiku 1963 r. uspokajał kombatantów, że państwo zacznie budować
drogi, przeznaczając na ten cel 2 mln złotych (zapewne nie tylko na potrzeby
Popielowa i Radziejowa)289.
Do tego dochodziły fuszerki i szkody górnicze, jakie pojawiały się przy remon
towaniu z powodu naprawy ze szkód górniczych ulicy Lenina, która przed kilku laty
była naprawiana, a na skutek występujących szkód górniczych została poważnie zdewa281 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 17, 27; sygn. 10, s. 135.
282 Tamże, sygn. 6, s. 3.
283 Tamże, sygn. 10, s. 110.
284 Tamże, s. 84; sygn. 23, s. 35; sygn. 24, s. 48.
285 W 1961 r. planowano jeszcze wybudować 440 mb ul. Sienkiewicza w Popielowie, rozpocząć
pierwszych 140 mb ul. Jankowickiej w Radziejowie, dokończyć Spółdzielczą, Orzeszkowej, Grun
waldzką i Moniuszki; postulowano też naprawę ul. Jankowickiej od domu Trybusia do granicy
Jankowic. Tamże, sygn. 8, s. 14, 17, 52.
286 Tamże, s. 16, 46, 58; sygn. 10, s. 134–135.
287 W tej kwocie mieściły się remonty dróg (ulepszono nawierzchnię gruntową żużlem ulic:
Jankowickiej, Lenina i Szkolnej o łącznej długości 620 mb) w Radziejowie za 55 766,58 zł, prace
melioracyjne w Popielowie za 80 385,72 zł oraz remont ul. Sienkiewicza za 4200 zł. Tamże, sygn.
26, s. 90–91.
288 (H), Awans Niedobczyc, „Nowiny” 1961, nr 45, s. 2.
289 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 60.
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stowana, gdyż zasypano rowy odwadniające290, utrudniając życie codzienne mieszkań
ców. Stwierdzano, że dopóty kopalnia będzie eksploatowała węgiel pod naszym terenem,
będą te trudności przy naprawie drogi i rowów, wciąż będzie się to samo powtarzało291.
Remonty i budowa dróg są kosztowną inwestycją. Sposobem na oszczędzenie
wydatków było przerzucanie części prac na miejscową ludność. Gmina Popielów-Radziejów w 1935 r. uchwaliła statut o pociąganiu osób fizycznych i prawnych do
świadczeń naturalnych, w tym robót na rzecz gminnych292 . W 1938 r. Wydział
Powiatowy w Rybniku opracował plan działań inwestycyjnych, w których miano
zatroszczyć się przede wszystkim o gminy nie mające łączności z głównymi arteriami
komunikacyjnymi, nałożenie nawierzchni trwałych w miejscowościach, które ich
nie posiadały oraz budowę nowych dróg na szeregu odcinków, m.in. Popielów –
Michałkowice – Jankowice. Silny nacisk kładziono na udział gmin w przebudowie
własnych dróg, a te z nich, które wprowadziłyby na swoim terenie szarwark, miały
otrzymać większe subwencje (pomimo, że drogi gminne miały być budowane prost
szym systemem, bez większych robót ziemnych293). Być może w ramach tej inwe
stycji w Popielowie zwieziono kostkę, którą miano utwardzać szereg dróg, ale dalsze
prace przerwał wybuch II wojny światowej. Na szarwark w 1948 r. przy przebudowie
ul. Popielowskiej i Korfantego przewidziano 8 tys. zł294. W 1957 r. w dzielnicach
Popielów i Niewiadom wykonanie szarwarku wynosi około 70–80%295 – zapewne nie
wszyscy wypełnili obowiązek. Szarwark obowiązywał do 1958 r. Wydaje się, że za
jego odpowiednik, chociaż w karykaturalnej wersji, można w pewnym stopniu uznać
tzw. czyny społeczne. Część dróg w Popielowie i Radziejowie, przeznaczonych do
remontu, miało być remontowane systemem społecznym i szarwarkowym296. Szarwark
był bowiem świadczeniem obowiązkowym (stąd np. radny J. Lip prosił o wykaz osób
podlegających szarwarkowi i spis rodzin w Radziejowie297), czyn społeczny – przy
najmniej teoretycznie – natomiast dobrowolnym.
Mieszkańcy Popielowa i Radziejowa podnosili na zebraniach społecznych ko
nieczność organizowania czynów społecznych, szczególnie przy budowie dróg grun
towych. Paradoksalnie ludność, która niechętnie podchodziła do czynów społecznych
jako idei, niejednokrotnie, widząc opieszałość władz w realizacji postulatów, sama
podejmowała się działań, czasem nawet wbrew zdaniu innych (np. omawiana w in
nym miejscu kwestia budowy kościoła). Władze miejskie przychylały się oczywiście
do tej inicjatywy, a z jej strony pomoc oznaczała powołanie komitetu, który miał
kompletować deklaracje298. Plan remontów ulic i dróg miasta Niedobczyce na rok
1961 zakładał ulepszenie żużlem ulicy Moniuszki, Jankowickiej i Frontowej przy udziale społeczeństwa299. Nieco później donoszono, że czyny społeczne na terenie
290 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 17.
291 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 154.
292 Projekt pojawił się już w 1934 r., ale rozpatrywanie go odroczono i podjęto dopiero rok póź
niej. APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 353–354, 364–365.
293 Plan robót drogowych..., s. 10.
294 APR, PRN Ryb, sygn. 546, s. 13.
295 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 22, s. 72.
296 Tamże, sygn. 23, s. 26.
297 Tamże, s. 45.
298 Tamże, sygn. 8, s. 16; sygn. 10. s. 133.
299 Tamże, sygn. 27, s. 104.

Radziejowa przebiegały sprawnie, zaś na żądanie Prezydium MRN miały również
być realizowane na terenie Popielowa300.
W celu omówienia budowy dróg w Radziejowie miało odbyć się w marcu 1965 r.
zebranie obywatelskie301. Być może wtedy to rozważano przystąpienie do czynów
społecznych, zobowiązując się naprawić ulicę na Świerczu, a za organizację odpo
wiadali K. Syrek i W. Czupryna302 . Być może dotyczyło to jednej z ulic, których
naprawa wydawała się szczególnie pilna. W ramach czynu społecznego zorganizo
wanego przez komitet blokowy nr 6 z K. Syrkiem jako przewodniczącym, wyremon
towano ulice Lenina, Spółdzielczą i Jankowicką, razem ponad 1 km, zaś materiału
(56 wagonów żużlu) dostarczyła bezpłatnie KWK „Chwałowice”303. W Popielowie
w drugim półroczu 1965 r. dzięki czynowi społecznemu zorganizowanemu przez
komitet blokowy wyremontowano 800 mb ulic, kopalnia „Chwałowice” dostarczy
ła 53 wagony żużlu, a Prezydium MRN opłaciło robociznę pracowników dostarczo
nych przez komitet304. Mieszkańcy Radziejowa zadeklarowali przepracowanie w ra
mach czynu społecznego 1 tys. godzin, co częściowo zostało wykonane przy remon
cie ul. Jankowickiej, a wśród mieszkańców Popielowa zbierano podpisy pod zobo
wiązaniami do wykonywania robót przy ul. Moniuszki305. W sprawozdaniu z wy
konania czynów społecznych na terenie miasta Niedobczyce z 10 listopada 1964 r.
odnotowano, że w Radziejowie wykonano trwałą nawierzchnię ul. Lenina, ale prace
się przedłużyły i prawdopodobnie w bieżącym roku dalszych kilkadziesiąt mb tej ulicy
zostanie wykonane, tak że zwiększy się zakres rzeczowy i finansowy włożonego czynu
społecznego. Na ul. Jankowickiej wartość kosztorysowa czynu miała wynosić 475 tys.,
a ze zbieranych deklaracji do czynu społecznego przy Moniuszki w Popielowie 37 tys.,
na kolejny rok planowano ułożenie niemal kilometra trwałej nawierzchni oraz asfal
tu na ul. Sienkiewicza306. Natomiast na remonty kapitalne i inwestycje w Popielowie
i Radziejowie w 1965 r., Prezydium MRN w Niedobczycach, według planu sporzą
dzanego we wrześniu 1964 r., zamierzało wydać 1 mln 350 tys. zł (remonty ulic:
Lenina, Sienkiewicza, Moniuszki, Grunwaldzkiej) oraz dodatkowe 450 tys. zł przy
znane przez komórkę szkód górniczych Prezydium PRN na popieranie czynów spo
łecznych (ul. Lenina)307 – razem 1,8 mln zł. Na początku roku plan ten skorygowa
no. Obniżono pulę do 1,65 mln zł, remonty miały objąć inne ulice (pozostały Lenina,
Sienkiewicza i Moniuszki, ale zamiast Grunwaldzkiej pojawiły się Spółdzielcza
i Jankowicka), a wszystkie prace finansowano z Funduszu [?] Szkód Górniczych308.
Do maja wykonano 1 tys. m2 ul. Jankowickiej, 1 tys. m2 ul. Spółdzielczej oraz 800 m2
ul. Moniuszki, zaś szacunkowa wartość wkładu pracy społeczeństwa Radziejowa
300 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 50.
301 Tamże, s. 41.
302 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 21, s. 79.
303 Tamże, sygn. 6, s. 8, 48; sygn. 25, s. 25; (H), To się chwali, „Nowiny” 1961, nr 33, s. 2;
Deklaracja społeczeństwa, „Nowiny” 1962, nr 50, s. 2.
304 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 25, s. 41.
305 Zastanawiano się także nad przyjęciem zlecenia KWK „Rymer” na przebrukowanie placu
na Szybie „Marcin”, ale ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej miał już pełną pulę zadań, nie
przyjęto dodatkowej pracy. Tamże, sygn. 28, s. 88.
306 Tamże, sygn. 10, s. 116–118.
307 Tamże, s. 105.
308 Tamże, sygn. 29, s. 46.
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i Popielowa wynosiła 100 tys. zł (z zakładanych 300 tys.)309. Również w późniejszym
okresie zaznaczano, że społeczeństwo dzielnic Radziejów i Popielów bierze czynny udział
w budowie dróg lokalnych310.
Jak wspomniano, przede wszystkim ze względu na znaczne nachylenia terenu,
a także planowany remont wiaduktu, zapadła decyzja o budowie nawierzchni twar
dej i przebudowie dróg gruntowych: Kościuszki, Sienkiewicza, Żwirki-Wigury,
Jankowickiej, częściowo Spółdzielczej, Miarki i Plebiscytowej. Do tego zamierzano
wysypać żużlem ulice Moniuszki, częściowo Jankowicką, Orzeszkowej i Grunwaldzką.
Koszt miał sięgać 790 tys. zł, z czego wartość czynów społecznych miał wynosić
420 tys. zł311. Intensywność prac zaczęła wzrastać wraz ze zbliżającą się 20. rocznicą
powstania PRL. W sprawozdaniu do przygotowania do czynów społecznych stwier
dzano, że jeśli chodzi o ulice Lenina i Moniuszki w Popielowie to założenia są już
gotowe lub na ukończeniu, a po zatwierdzeniu ich przez Zespół Opiniowania
Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) w Prezydium PRN w Rybniku i uzyskaniu zgody
na przygotowanie uproszczonej dokumentacji, będzie można zrealizować plany
w trzy tygodnie (ul. Lenina) albo do września 1964 r. (ul. Moniuszki)312 . W ramach
akcji 20 czynów na XX-lecie planowano m.in. dokończenie przebudowy nawierzch
ni twardej na ulicach na Lenina i Spółdzielczej w Radziejowie oraz ul. Moniuszki
w Popielowie313. Realizatorami tych czynów były Komitety FJN, komitety blokowe
oraz mieszkańcy. Do 20 lipca 1964 r. zamierzano dokończyć budowę ul. Lenina,
wartość miała wynosić 270 tys. zł, zaś do września ul. Moniuszki, przy której
popielowianie zadeklarowali przepracowanie 3 tys. godzin i zwiezienie 240 t kamie
nia łamanego314. Ponadto trwały kapitalne remonty oraz prace doraźne. W pierwszej
połowie 1964 r. na ul. Grunwaldzkiej sposobem gospodarczym (pod nazwą tą krył
się czyn społeczny, w innym miejscu określany również jako czyn gospodarczy) z pla
nowanych 500 m2 wykonano 200 m2, oraz przygotowano koryto pod podkład o wiel
kości 1600 m2. Spoza kredytów budżetowych budowano w ramach czynu gospodar
czego ul. Jankowicką, a do 25 czerwca miano wykonać tam 1040 m2. Do tego doszło
kosztowne (69 tys. zł) usunięcie awarii na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Wodzisław
skiej, bowiem należało zastosować warstwę odsączającą do 1 m i wykop do 2 m głębokości. W ramach bieżących remontów nawieziono na ul. Daszyńskiego piaskowca
lub żużlu do uzupełnienia 50 mb (tj. 150m2)315. W sprawozdaniu Komisji Budow
nictwa i Gospodarki Komunalnej MRN za rok 1964, po przeprowadzeniu wizji
lokalnych po napływających od mieszkańców zażaleniach, zapisano, że ukończono
ul. Grunwaldzką (850 mb), w ramach czynów społecznych wykonano dalsze prace
na ulicach Lenina (380 mb) oraz Jankowickiej (380 mb), a także wysypano żużlem
ul. Daszyńskiego316.
Niewątpliwe obecność mieszkańca dzielnicy we władzach miasta pozwalała czę
ściej podnosić sprawy lokalne, chociaż nie zawsze wystąpienia te przynosiły szybką
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realizację postulatów. Na pisemną interpelację radnej Róży Procek z 1976 r. władze
miejskie odpowiadały, że wykonanie krawężników wzdłuż ul. Karola Marksa nastą
pi w pierwszym kwartale 1977 r., bowiem wcześniej jest to niemożliwie ze względu
na brak mocy przerobowych, natomiast w Radziejowie MPGKiM zatrudnia dwóch
półetatowców, którzy dokonują doraźnych remontów drogowych317.
W latach siedemdziesiątych XX w. niewiele zmieniło się w kwestii popielowskich
i radziejowskich dróg. Jak stwierdzano, stan dróg i ulic na peryferiach jest w wielu
przypadkach skandaliczny np. Sienkiewicza318. Wszelkie remonty następowały z opóź
nieniem, jak np. po wielu perypetiach ruszyło utwardzanie ul. Popielowskiej w czynie
społecznym, a mieszkańcy rozgarniali skałę płonną – wartość tych prac szacowano
na około 50 tys. zł319. Informując o tym, co działo się w dzielnicy, radny J. Kolarczyk
podawał, że obecnie mieszkańcy dzielnicy Popielów prowadzą czyn społeczny przy modernizacji ulicy Popielowskiej320. Oznaczałoby to, że pomimo odrębności obu dzielnic,
mieszkańcy nadal wspólnie realizowali większe przedsięwzięcia.
Szczególne problemy stwarzała radziejowianom ul. Lenina, którą jeździły i to
z dużą szybkością, wyładowane ciężarówki KWK „Chwałowice”, przez co nawierzch
nia drogi (notabene wykonana przez samych mieszkańców Radziejowa w ramach
czynu społecznego w latach sześćdziesiątych, kiedy to również narzekano na zbyt
intensywny ruch kopalnianych samochodów ciężarowych) ulegała dewastacji.
Dlatego oczekiwano wprowadzenia ograniczenia prędkości – ze względu na niedużą
szerokość drogi, brak chodników – a także naprawienia zniszczonych odcinków321.
Prasa zapewniała, że z początkiem kwietnia w Świerczu zostanie zakończone utwardzanie ostatniego odcinka ul. Lenina, przez co będzie można wprowadzić połączenie
z Rybnikiem przez Chwałęcice [sic!]322 . Wykonanie chodnika dla pieszych przy wspo
mnianej ulicy również przeprowadzono w ramach czynu społecznego, chociaż reali
zacja tego zadania napotykała na trudności i nie udało się zrealizować robót we
wcześniej zakładanym, a przesuwanym terminie (jako ostatni podawano 1 września
1977 r.)323. W 1978 r. miały też trwać prace przy utwardzaniu nawierzchni grunto
wej ul. Sienkiewicza (posługiwano się jeszcze starą nazwą), a także naprawić
ul. Studzienną. Ponieważ w tym czasie poprowadzono przez Niedobczyce objazd do
Wodzisławia, trzeba było zbudować chodniki i oświetlenie ul. Konarskiego (użyto
już nowej nazwy) od przejazdu kolejowego przy przystanku Niedobczyce–Rymer do
Popielowa324.
W związku ze zbliżającym się 30-leciem PRL ponownie pełną parą ruszyły czyny
społeczne. Zakładano księgi czynów społecznych, do czego mieszkańcy zobowiązali
się uroczyście 1 maja. Ich wartość szacowano na 1 mln 17 tys., a wśród nich znalazło
się m.in. wykonanie nowych chodników na odcinku prawie 2 km, w tym na ul. Ko
narskiego i na całej długości ul. K. Miarki, a zamierzano jeszcze wykonać dalszych
317 APR, MRN Ryb, sygn. 28, s. 22.
318 Tamże, sygn. 41, s. 16.
319 Tamże, sygn. 28, s. 74; sygn. 33, s. 39.
320 Tamże, sygn. 34, s. 64; sygn. 37, s. 3.
321 Tamże, sygn. 33, s. 39.
322 (JJ), Niedobczyce zmieniają oblicze, „Nowiny” 1974, nr 17, s. 1.
323 APR, MRN Ryb, sygn. 28, s. 74; sygn. 33, s. 38.
324 Nadal używano starych nazw, pomimo włączenia Niedobczyc do Rybnika. Tamże, sygn. 36,
s. 162, 164.
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600 m wartości 150 tys. Przy okazji wspominano o perypetiach związanych z tą
akcją: Nie było też sprawą łatwą burzenie solidnych niekiedy zapór przeciwczołgowych
prywatnych posesji parkanów, a ileż przeprowadzonych o rozmów, przekonań i próśb,
lecz warto było325. Okazało się jednak, że nie tylko płoty i parkany przeszkadzały, lecz
i administracja, szczególnie w sprawie studzienek. Pojawiła się też kwestia odszko
dowań dla obywateli, którzy zgodzili się przesunąć swoje płoty i oddać grunt pod
chodnik326. Kilka lat później komitet blokowy nr 12 w Radziejowie zobowiązywał
się do przygotowania podbudowy pod nową nawierzchnię ul. Popielowskiej oraz
chodniki wzdłuż tej ulicy327. W zasadzie postulaty związane ze stanem dróg i chod
ników stale się powtarzały. Trudno zatem stwierdzić, czy stan ów wynikał z natural
nego zużywania się nawierzchni, czy raczej z powodu opieszałego likwidowania
skutków owego zużycia, prowadzenia prac, mnożenia przeszkód administracyjnych
czy wreszcie braku materiałów, sprzętu oraz wykonawców. Zapewne wszystkie te
elementy się łączyły, zaś mieszkańcy dzielnic (nie tylko przecież Popielowa i Radziejów)
skarżyli się na zniszczone, dziurawe lub wciąż nieutwardzone ulice w swoich miej
scach zamieszkania. W 1984 r. Egzekutywa KM PZPR w Rybniku odbyła posiedze
nie wyjazdowe właśnie w Popielowie, by na miejscu zapoznać się z bolączkami oby
wateli. Wśród poruszonych kwestii pojawiła się również konieczność utwardzenia
i wyasfaltowania ulic Zapolskiej i Wasilewskiej328.
Jednocześnie ciągle dawały o sobie znać szkody górnicze. Plan społeczno-gospo
darczy miasta Rybnika na rok 1981 przewidywał wykonanie z funduszu szkód górniczych w ramach usuwania szkód górniczych remontu ul. Konarskiego w Popielowie329.
W późniejszym okresie nie mówiono o czynach społecznych, lecz o wykonywa
niu dróg tzw. sposobem lub metodą gospodarczą. Władze miejskie zapewniały ma
teriał (najczęściej kostkę lub betonity), natomiast prace wykonywali sami mieszkań
cy. W zasadzie więc różnica polegała na użyciu innej nazwy, ale schemat działania
był podobny (abstrahując od kwestii ideologicznych).
Kolejne reformy administracyjne pozwoliły przenieść część kompetencji na jed
nostki pomocnicze miasta, jakimi były dzielnice i ich rady. Zatem to RD troszczyła
się o stan nawierzchni i budowę odcinków lokalnych dróg. Wśród planów, zamierzeń
i postulatów nowo wybranego w 1988 r. samorządu mieszkańców Popielowa znala
zły się m.in. starania o nawierzchnię na ulicach Wasilewskiej i Zamojskiego, posze
rzenie i wykonanie powierzchni asfaltowej ul. Konarskiego, uporządkowane tejże
drogi oraz ul. Staffa oraz utwardzenie żużlem ul. Lokalnej330. Istniał też Społeczny
Komitet Budowy Dróg w Popielowie, który w 1990 r. otrzymał dotację w wysoko
ści 200 tys. zł331. W tym samym czasie w Radziejowie wspominano ogólnie o po
prawie nawierzchni ulic oraz zgłaszano raczej kwestie porządkowe: budowę chodni
ków czy czyszczenie kanalizacji deszczowej332 . Również tu w czasie kadencji plano
wano, po robotach związanych z wymianą skorodowanych rur wodociągowych, na
325
326
327
328
329
330
331
332

Tamże, sygn. 39, s. 177–178.
Tamże, sygn. 41, s. 12.
Dla siebie – dla sąsiadów – dla środowiska, „Nowiny” 1980, nr 28, s. 1–2.
Rozmowa z mieszkańcami Popielowa, „Nowiny” 1984, nr 42, s. 1.
APR, MRN Ryb, sygn. 47, s. 72 [8].
Tamże, sygn. 390, s. 8.
Tamże, s. 1.
Tamże, sygn. 392, s. 2.

nowo położyć nawierzchnię oraz chodniki wzdłuż ul. Trzech Krzyży, a RD przymie
rzała się do utwardzenia metodą gospodarczą wszystkich pozostałych jeszcze w dziel
nicy dróg gruntowych333. W sąsiedniej dzielnicy trwały bieżące remonty ulic:
J.P. Woronicza, G. Zapolskiej, częściowo S. Konarskiego; następnie dokonano mo
dernizacji nawierzchni ulic J. Niemcewicza i Lokalnej, Niepodległości, sposobem
gospodarczym wykonano boczne ulic Staffa i Konarskiego, a także 17 innych od
cinków, zrealizowano budowę zatoczki dla samochodów w pobliżu przedszkola,
a przy przychodni w latach 1998–2002 powstał parking. W Radziejowie zadaniem
priorytetowym było uzupełnienie krawężników i zabezpieczenie skarp przy ul. Trzech
Krzyży, ponadto realizowano remont ulic Okulickiego (tutaj wykonano ponad 2 km
nowej nawierzchni) i Trzech Krzyży, poprowadzono budowę nowej ul. Niemcewicza
(łączącej obie dzielnice), prowadzącej z centrum do ul. Niepodległości (prace na tej
ulicy znalazły się też w sprawozdaniu RD Popielów), wykonano odnogi ul. Dyga
sińskiego, utwardzono boczne drogi m.in. Okulickiego i Trzech Krzyży, wreszcie
powstały parkingi, np. przy gimnazjum334. Co ciekawe, chyba po raz pierwszy stan
dróg w Radziejowie wydawał się lepszy niż w sąsiednim Popielowie, skoro mieszkań
cy tego ostatniego je chwalili335.
Budowy i remonty dróg traktowano też jako sposób na walkę z bezrobociem.
W 2001 r. część z pozostających bez pracy dłużej niż sześć miesięcy zatrudniono przy
remoncie dróg w Popielowie, Radziejowie i Niewiadomiu (po szkodach górniczy
ch)336.
Poza zagadnieniami związanymi z lokalnymi szlakami komunikacyjnymi, poja
wiła się też kwestia drogi wojewódzkiej (później krajowej). Właściwie przez długi
czas droga ta była drogą wiejską, biegnącą od Rybnika do Obszarów. Jak wynika
z kroniki szkolnej, w 1880 r. postanowiono przebudować ją na szosę, dzięki czemu
zatrudnienie znalazłaby biedniejsza ludność. Wykonaniem miała zająć się firma
Schaala z Żor, ale rozpoczęte wiosną roboty posuwały się tak niemrawo, że ukoń
czenie budowy w roku jej rozpoczęcia było niemożliwe do zrealizowania. Zgodnie
z tymi pesymistycznymi przewidywaniami szosa z Rybnika na Obszary została oddana do pełnego użytku dla pojazdów latem 1881 r.337 Zachowały się materiały z nie
co późniejszego okresu niż wspominany w kronice, mianowicie od 1882 r. Jak wy
nikało z obliczeń, w sumie właściciele posesji w Popielowie musieli oddać pod bu
dowę drogi nieco ponad 1900 m2338. Nie obeszło się bez protestów i pism, nie tylko
popielowian, lecz także mieszkańców Smolnej, Zamysłowa i innych miejscowości,
przez które miała przebiegać trasa. Droga ta jednak wymagała znacznych inwestycji,
toteż w 1908 r. rozpoczęto trwające kilka lat przygotowania do wybudowania nowej
szosy na trasie Rybnik – Wodzisław. Prace przygotowawcze wiązały się z kolejnymi
zgodami właścicieli gruntów, wytyczeniem trasy, sporządzeniem planów, map itp.
333 Co się dzieje w Radziejowie..., s. 22.
334 Tamże, s. 21; Nowe ronda, drogi i dróżki, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 9, s. 10; (r), Dzielnicowe
priorytety, „Gazeta Rybnicka” 1998, nr 4, s. 5; Dzielnice..., s. 12; (r), (S), G.W., D., Dla własnej społeczności, „Gazeta Rybnicka” 2003, nr 4, s. 12; H. Rojek, Kronika..., s. 21–22.
335 (r), (S), G.W., D., Dla własnej społeczności..., s. 12.
336 D, Bezrobotni w pracy, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 8, s. 5. 28.
337 H. Rojek, Kronika..., s. 51.
338 APR, KARyb, sygn. 199, s. 23.
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Część z nich dotyczyła terenu Popielowa339. Na początku 1928 r. gmina postanowi
ła wysłać pismo do odpowiednich władz z wnioskiem o budowę szosy na trasach
Rybnik – Wodzisław i Rybnik – Świerklany340. Być może RG straciła zainteresowa
nie tym drugim odcinkiem, ale na budowę szosy ku Wodzisławiowi postawiła
w 1930 r. wziąć pożyczkę w wysokości 50 tys. zł z Komunalnej Kasy Oszczędności
Powiatu Rybnickiego (w źródle: Powiatowej)341. Natomiast na pewno gmina odczu
wała skutki prac na drogach powiatowych i wojewódzkich, jeśli wprowadzano ob
jazdy, jak chociażby po zamknięciu w 1935 r. na trzy miesiące, do 15 lipca do 15
października, szosy Rybnik – Świerklany. Zamknięty był odcinek od 3 do 6 km, zaś
objazd z Rybnika do Świerklan prowadził przez Zamysłów, Popielów, Obszary
i Marklowice342 . Dla mieszkańców wymienionych miejscowości oznaczało to zwięk
szenie ruchu kołowego, większe zagrożenie bezpieczeństwa oraz zakłócenie spokoju,
przede wszystkim dla ludności zamieszkującej najbliżej trasy objazdowej.
Stan dróg przekładał się bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu, ale nawet naj
lepsze trakty nie eliminowały wydarzeń, które mogły zakończyć się poważnymi ob
rażeniami lub śmiercią. Wydaje się, że na szosie wojewódzkiej dochodziło do więk
szej liczby stłuczek i wypadków, czemu sprzyjało ukształtowanie terenu – wysokie
wzniesienia tzw. popielowskich górek. Dotyczyło to zresztą nie tylko ruchu samo
chodowego, w okresie przedwojennym jednak ograniczonego, ale także i rowerzy
stów. Prasa dostarcza przykładów podobnych zdarzeń.
Na terenie gminy Popielów wydarzył się wypadek, który tylko dzięki szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności nie zakończył się śmiercią dwu osób. Rowerzysta, jadący z pochy
łej szosy nie hamował, mając wolną drogę. Nie przewidział jednak, że niespodzie
wanie z rowu wyskoczy mu prosto pod pojazd pięcioletnie dziecko, które w wyniku
zderzenia wylądowało z powrotem w rowie bez szwanku dla zdrowia, mężczyzna zaś
wleciał w pole, wychodząc ze zdarzenia z zadrapaniami343. Sądząc z opisu, do zda
rzenia doszło na szosie wojewódzkiej, czyli obecnej ul. Wodzisławskiej. 19 grudnia
1938 r. drogą wojewódzką pomiędzy gminami Popielów – Niedobczyce jechał woźnica
browaru rybnickiego, Paweł Oleś z Zamysłowa. Z nieznanych powodów spadł on
z furmanki, doznając ciężkich obrażeń ciała. Został przewieziony do szpitala Juliusza
w Rybniku, gdzie niestety zmarł344 . Zmarł też potrącony przez samochód Józef
Stołtny345. Nie były to jedyne przykłady wypadków komunikacyjnych na terenie
gminy346. W okresie powojennym zwracano uwagę na wzrastający ruch samocho
339 Tamże, sygn. 228, 801.
340 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 244–247.
341 Tamże, s. 285.
342 Zamknięcie szosy Rybnik-Świerklany, „Polska Zachodnia” 1935, nr 194, s. 10.
343 Szczęście w nieszczęściu, „Polska Zachodnia” 1937, nr 322, s. 8.
344 Zgon woźnicy wskutek upadku z furmanki, „Polska Zachodnia” 1938, nr 351, s. 11.
345 W artykule nazwisko zapisano jako Ształtny. Popielów (Przejechany przez samochód), „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 88, s. [3].
346 Np. sześcioletni wówczas Franciszek Komarek doznał złamania nogi, kiedy najechał na nie
go rowerzysta. Do zdarzenia doszło 1 grudnia ok. 16.30, kiedy było już ciemno. Zob. Popielów
(Przejechany przez rowerzystę), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 141, s. [3]. W drzewo
wjechał w Popielowie na szosie Rybnik – Wodzisław pewien mężczyzna. Zob. Samochód w drzewie,
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 80, s. [3]. Wspominano też o wypadku, jakiemu uległ
destylator Kosmala z Bytomia, który jadąc śluzą przy młynie Giroka [sic!] stracił panowanie nad
motocyklem, a drążek poręczy wbił mu się w brzuch. Stan poszkodowanego określono jako bezna

dowy na ul. Wodzisławskiej. Sytuacja stale się pogarszała, a wypadki na ostrym
wzniesieniu drogi w Popielowie mnożyły się, np. z niewiadomych przyczyn wywró
ciła się przyczepa holowana przez samochód ciężarowy, fiat 125 p zsunął się z oblo
dzonej drogi, autobus z pielgrzymami z Turzy wpadł do rowu itd.347
Problem bezpieczeństwa na drogach powracał nieustannie. W latach siedemdzie
siątych XX w. stwierdzano, iż stan bezpieczeństwa drogowego na terenie Radziejowa
z każdym dniem staje się coraz bardziej krytyczny348. Nie tylko przekraczanie dozwo
lonych prędkości narażało użytkowników dróg na utratę życia lub zdrowia. Grzechem
głównym było prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.
Temat ten wielokrotnie omawiano podczas sesji miejskich, narad i w mediach, jed
nak efektywność tych starań wydaje się nieduża, skoro w 2007 r. właśnie na terenie
Radziejowa doszło do zdarzenia z dwoma mocno nietrzeźwymi szoferami. Dwoma,
ponieważ zmieniali się za kierownicą. Jeden z nich w wydychanym powietrzu miał
3,7 promila, jego towarzysz niewiele mniej (3,3 promila)349. Zapewne nie był to
pierwszy ani ostatni, niestety, taki wypadek na drogach Popielowa lub Radziejowa.
Eliminowaniu podobnych wydarzeń służyły oczywiście zarządzenia i znaki, nie
zawsze skuteczne. W 1928 r. RG uchwaliła, że przez wioski samochody mogły po
ruszać się z szybkością 5 km/h. Tak drastyczne obniżenie dozwolonej prędkości było
prawdopodobnie wynikiem wrażenia, jakie na radnych wywarła pierwsza na terenie
gminy ofiara śmiertelna wypadku drogowego – Józef Stołtny z Popielowa350. Właś
ciwie problemy związane z jakością dróg i chodników miały charakter permanentny.
Częściowo wynikało to z eksploatacji, częściowo z niestaranności wykonania i słabej
jakości materiałów. Stale więc pojawiała się potrzeba naprawy różnych odcinków,
udrożnienia kanalizacji deszczowej, zmian oznakowania i wprowadzania poprawek.
Upominano się o instalowanie znaków, szczególnie w pobliżu szkoły w Radziejowie,
o właściwie oznakowanie i zabezpieczenie wykopu przy ul. Skłodowskiej, o brak
zabezpieczeń na gulikach, które zresztą nie były czyszczone i nie było wiadomo, kto
powinien się tym zajmować, odśnieżanie dróg w Radziejowie i o wiele, wiele innych
drobiazgów351. Problem złego oznakowania radziejowskich dróg zgłaszał np. na ze
braniu wyborczym w 1988 r. Bernard Szczyra, zaś w odpowiedzi radny miejski Leon
Mańka informował, że sprawa ta toczy się już od 1986 r. i zależy w zasadzie od
Wydziału Komunikacyjnego MPGK w Rybniku352 . Rozwiązaniem było też wpro
wadzanie sygnalizacji świetlnej. Szczególne ważna była ona na skrzyżowaniu ul. Wo

dziejny. Popielów (Nieszczęśliwy wypadek), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 104, s. [3].
347 Niebezpieczny odcinek, „Nowiny” 1991, nr 21, s. 1; (Z.K.), Przeżył dzięki pasom, „Nowiny”
1991, nr 40, s. 2; „Nowiny” 1995, nr 3, s. 15; (D. A.), Karambol w Popielowie, „Nowiny” 1995, nr 6,
s. 17; „Nowiny” 1997, nr 41, s. 2.
348 APR, MRN Ryb, sygn. 33, s. 39.
349 IrS [I. Stajer], Pijackie rekordy, „Nowiny” 2007, nr 1.
350 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 257–259.
351 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 5, s. 9, 46–48, sygn. 6, s. 15, 20, 29; sygn. 7, s. 18, 55,
65, 76; sygn. 10, s. 85; sygn. 17, s. 11.
352 APR, MRN Ryb, sygn. 392, s. 3.
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dzisławskiej i Konarskiego, gdzie zamontowano po jego przebudowie w 1997 r.
sygnalizacje acykliczną353.
Dość istotnym problemem z punktu widzenia lokalnych szlaków komunikacyj
nych były ścieżki i przejścia powstające per usus, tradycyjnie „wychodzone” przez
miejscową ludność. Właściwie każda chyba wieś czy miasteczko stawały się sceną
konfliktów sąsiedzkich, powstających wówczas, kiedy ktoś stawiał płot, zagradzający
dotychczas używane chodniki. Do tego dochodziło naruszanie granic, a do władz
samorządowych napływały skargi i protesty. RG Popielów-Radziejów również sty
kała się z tymi problemami. W 1924 r. spłynął protest przeciwko stawianiu płotu
przez Jana Szulika w Radziejowie – kamienie graniczne nie były widoczne – naka
zano więc wymierzenie granic354. Wdowie Antonii Kuśce w 1926 r. kazano rozebrać
postawiony płot355. W tym samym czasie, a była to wiosna, postanowiono, że każdy
posiedziciel, który ma nowości pogrodzone, ma w ciągu tygodnia zlikwidować grodzenie356. Tutaj jednak bardziej chodziło o pola niż przejścia, lecz generalnie nowe gro
dzenia uniemożliwiały wjazd innym. W 1955 r. radziejowianie wystąpili z prośbą
o zezwolenie na przejście przez łąkę Brachmańskiego w celu skrócenia drogi pieszej
do dworca w Niedobczycach. Obywatele zgodni są używania chodnika za odszkodowaniem357.
Kolejną sprawą związaną z płynnością ruchu były mosty. W całej gminie w XIX w.
tego typu obiektów było prawie 20358. Okazywało się, że kwestia odpowiedzialności
za te obiekty nie zawsze była jasna. W 1927 r. pojawiła się konieczność naprawy
mostu w Radziejowie koło Wojciecha Holony. RG musiała zwrócić się do Nadleś
nictwa w Rybniku, a nawet do wyższych instancji, bowiem za czasów niemieckich to
nadleśnictwo miało obowiązek utrzymywania wszelkich mostów359. Włodarze gmi
ny nie byli więc pewni, czy po przyłączeniu do państwa polskiego dawne ustalenia
obowiązywały, czy może coś się w tym względzie zmieniło, a mosty wchodziły w kom
petencje władz gminnych. Nic dziwnego, że sprawa ta wzbudzała zainteresowanie,
bowiem naprawa mostów i ich utrzymanie związane były z kosztami.
W 1959 r. radny J. Lip wspomniał o projekcie budowy tunelu lub pomostu pro
wadzącego do stacji Niedobczyce (obecnie Rybnik Towarowy). Trzeba pamiętać, że
mieszkańcy Radziejowa potrzebowali około 30 minut na dojście do niej, nic więc
dziwnego, że tę zapowiedź przyjęto oklaskami360.
Transport
Płynny ruch ludności w codziennych sprawach wiązał się nie tylko ze stanem
dróg, mostów i przejść, lecz także z dostępnością środków transportu. Nie było to
większym problemem, kiedy w Popielowie mieścił się urząd gminny i wiele spraw
można było załatwić na miejscu. Podróż do Rybnika znacznie ułatwiło przeprowa
353
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(WaT), Krzyżówkowe nowości, „Nowiny” 1997, nr 34, s. 3.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 166–171.
Tamże, s. 195–197.
Tamże, s. 198–201.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 18, s. 129.
APR, Urząd Katastralny w Rybniku, sygn. 295, s. 16–18; APR, KARyb, sygn. 258, k. 48–49.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 229–231.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 166.

dzenie linii kolejowej przez Niedobczyce (pomiędzy 1886 a 1894 r.), gdzie mieścił
się dworzec, zaś bilet pod koniec XIX w. kosztował 10 fennigów361. Przyłączenie
Popielowa-Radziejowa do Niedobczyc, a potem do Rybnika, znacznie wydłużyło
drogę do urzędów, a zatem trzeba było pomyśleć o wprowadzeniu transportu pu
blicznego, tym bardziej, że wielu mieszkańców pracowało i uczyło się w Rybniku.
Jeśli chodzi o Popielów, kwestia lokalizacji przystanku w tej dzielnicy dość szyb
ko została załatwiona. Prośba o skierowanie autobusów do Popielowa została wyra
żona w połowie lat pięćdziesiątych XX w., a pod koniec grudnia 1955 r. stwierdzo
no, że przystanek autobusowy zgodnie z życzeniem obywateli został postawiony
przed gospodą „Spółdzielczą” (Holona)362 . Zadaszono go w ramach czyny społecz
nego przed 22 lipca 1964 r. (pomimo wcześniejszych rozważań co do lokalizacji)363.
W 1959 r. mieszkańcy ul. Prusa postulowali również, aby przystanek pojawił się na
skrzyżowaniu szosy Wodzisław – Jankowice, ale odpowiedzi nie otrzymali364.
Pojawiły się jednak problemy. Po utworzeniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko
munikacyjnego (MPK) instytucja ta przejęła linię Rybnik – Popielów – Obszary –
kop. Marcel, ale obsługiwała ją do 1 października 1962 r., kiedy ponownie zaczęły
kursować tam autobusy Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS). Szybko
też spadła jakość usług przewoźnika, a ponad 300 osób dojeżdżających do zakładów
pracy i szkół zwróciło się o pomoc do lokalnej prasy, ze względu na trudności z na
bywaniem biletów miesięcznych; autobusy nie zatrzymywały się także na przystanku
w Popielowie i wypadały z rozkładu jazdy. „Nowiny” miały pomóc w przywróceniu
na tej linii kursów MPK365. Ponownie o interwencję mediów popielowianie prosili
dwa lata później, gdy z powodu zamknięcia drogi na czas przebudowy, wszystkie
kursy skierowano okrężną drogą przez Radlin. Mieszkańcom Popielowa zależało na
przynajmniej dwóch przejazdach autobusów przez ich dzielnicę366.
Radziejowianie jednak nadal pozostawali poza siecią komunikacji zbiorowej, więc
w 1961 r. wśród postulatów przedwyborczych pojawił się punkt, aby rozpatrzyć
możliwość połączenia Radziejowa „ze światem”, poprzez uruchomienie komunikacji
MPGK 367. Dwa lata później zapowiadano z okazji Święta Odrodzenia, że zostanie
uruchomiona linia autobusowa biegnąca od Chwałowic poprzez Radziejów i Popielów
do Rybnika368. Jednak najwyraźniej nic z tego nie wyszło, bo i w 1964 r. informo
wano, że komunikacja autobusowa ruszy, jak tylko zostanie zakończony remont ul.
Lenina369. Ponieważ jednak prace się opóźniały, w 1964 r. na pismo PKS w sprawie
361 Cenę w złotych podawano jako argument za powrotem Popielowa i Radziejowa do parafii ryb
nickiej, chociaż ewidentnie powinna być podana w obowiązującej wówczas walucie. N. Niestolik,
Radziejów..., s. 16; H. Rojek, Kronika..., s. 30.
362 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 5, s. 10; sygn. 17, s. 266.
363 Tamże, sygn. 10, s. 56.
364 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 132.
365 Uzasadniona skarga mieszkańców Popielowa, „Nowiny” 1962, nr 50, s. 2. Już kilka lat wcze
śniej skarżono się, że autobusy nie zatrzymują się na przystanku w Popielowie, zwłaszcza zimą.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 164.
366 (f), Popielowianie mają rację, „Nowiny” 1964, nr 12, s. 2.
367 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 17. O braku jakiejkolwiek komunikacji autobuso
wej na terenie Radziejowa wspominano już wcześniej, np. na spotkaniach kombatantów z władzami
powiatowymi i miejskimi. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 166.
368 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 44.
369 Tamże, sygn. 10, s. 135.
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kursowania i przystanków władze miejskie postanowiły odpowiedzieć, aby na razie
niczego nie zmieniać, natomiast zaproponowały, by nową linię uruchomić, kiedy już
budujące się aktualnie ulice zostaną oddane do użytku. Wówczas trasa mogłaby biec
przez Radziejów ulicami Lenina, Grunwaldzką w Popielowie aż do Radlina, w ciągu
doby zaś powinno być osiem kursów370. Krótko po rozszerzeniu granic Rybnika
stwierdzano, że dzielnica Radziejów musi doczekać się dobrego połączenia autobusowego PKS z Rybnikiem371. H. Grabiński na sesji MRN stwierdzał, że połączenie komu
nikacyjne Radziejowa jest słabe, a dyrekcja PKS odmówiła wprowadzenia kursów
do Radziejowa w niedziele i święta oraz w wolne soboty. Z powodu zamknięcia
wiaduktu kolejowego nad ul. Wodzisławską w 1978 r., wszystkie autobusy jeździły
inną trasą, a poprawa miała nastąpić dopiero po otrzymaniu przez Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (WPK) dodatkowych autobusów, natomiast do
tego czasu linię tę miał obsługiwać PKS Rybnik. Również dwie interpelacje radnego
J. Kolarczyka nie przyniosły poprawy usprawnienia komunikacji pasażerskiej
Radziejowa i Popielowa372 .
Dla mieszkańców, zwłaszcza Radziejowa, sytuacja była tym trudniejsza, że na
przystankach brakowało nawet zwykłych zadaszeń. Kiedy radna Procek zapytywała
o wiaty, odpowiedziano jej, że ze względu na brak środków finansowych nie mogły
one być postawione w 1976 r., zostaną uwzględnione w planach na następny rok,
a dotacje miała przekazać kopalnia „Chwałowice”. Pod koniec 1977 r. radziejowianie
dalej czekali na obiecane wiaty373. Budowę trzech zapowiedziano w ramach „jubile
uszowego” czynu społecznego na 30-lecie PRL374. Mniej więcej w tym samym czasie
Komisja Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności MRN stwierdzała, że
trzeba usprawnić komunikację miejską na liniach Rybnik – Popielów – Radziejów,
czego dokonano wprowadzając w 1979 r. linię autobusów WPK do Radziejowa375.
O ile w latach osiemdziesiątych XX w. skomunikowanie z Rybnikiem okazało się
w miarę zadowalające, o tyle radziejowianie mieli uwagi co do komunikacji autobu
sowej z Wodzisławiem, a także ponownie prosili o postawienie wiat na przystankach,
m.in. w Świerczu376. Uruchomienie linii autobusowej Rybnik – Wodzisław przez
Popielów planowali też samorządowcy z tej dzielnicy377. Na spotkaniu z egzekutywą
partyjną w 1984 r. mieszkańcy dzielnicy stwierdzali, iż po zawieszeniu kursów PKS,
Popielów pozbawiony był połączenia z Rybnikiem i Wodzisławiem378.
Wydaje się, że pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. udało się doprowadzić do
przejęcia trasy przez MPK. Przez Popielów i Radziejów kursowały autobusy linii 592,
ale była ona przeciążona, szczególnie rankiem. Liczono, że po wyremontowaniu
ul. Różyckiego uda się zmienić trasę linii 583379. Po zmianie numeracji (skutku
powołania na początku lat dziewięćdziesiątych Międzygminnego Związku Komu
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

Tamże, sygn. 28, s. 190.
APR, MRN Ryb, sygn. 28, s. 3.
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nikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju oraz późniejszego wystąpienia z niego Rybnika
i powstania Zarządu Transportu Zbiorowego) autobusów miejskich przez te dziel
nice uruchomiono linie 5 i 22.
Ubodzy
Jednym z problemów z jakimi borykała się ludność Popielowa i Radziejowa było,
wynikające z wielu czynników, ubóstwo. Jednym z nich był słaby rynek pracy, a z dru
giej mało wydajne rolnictwo. Nie wydaje się, aby istniało coś na kształt opieki so
cjalnej, chociaż zapewne w jakimś stopniu Kościół dbał o najuboższych. Do pewne
go stopnia z problemem tym mierzyły się również władze gminne, jednak wydarze
nia o szerszym zasięgu przekraczały ich możliwości niesienia pomocy.
Właściwie nie wiadomo, jak miejscowość radziła sobie w czasie wielkiego głodu
w latach 1846–1848 oraz epidemii tyfusu. Częściowym rozwiązaniem było zakła
danie sierocińców, bo taki obowiązek rząd nałożył na właścicieli ziemskich. Pod
kierownictwem nadprezydenta rejencji opolskiej zorganizowano zatem zakłady wy
chowawcze o profilu rolniczym, w których miały przebywać osierocone dzieci. Dla
młodszych, do 10 roku życia, powstały przytułki m.in. w Rybniku, Pszczynie,
Mikołowie, natomiast dla starszych, w wieku 10–16 lat, m.in. w Biertułtowach,
Chwałowicach i właśnie Popielowie. W ten sposób 8 lipca 1850 r. w Popielowie
uruchomiono przytułek, die katholischen landwirthschaftlichen Anstalten für
Typhus=Waisen zu Poppelau, którym kierował dyrektor Józef Połomski380. Główny
budynek zakładu, drewniana konstrukcja w stylu szwajcarskim, mieściła się w po
łudniowej części wschodniego ogrodu. W momencie likwidacji sierocińca władze
rejencji zaproponowały gminie popielowskiej sprzedaż tego obiektu wraz z działką
za 200 talarów, lecz niesnaski doprowadziły do tego, że Popielów-Radziejów nie
skorzystał z tej propozycji. Budowla została więc zakupiona przez zarząd uzdrowiska
w Jastrzębiu, gdzie po rozebraniu została przetransportowana i postawiona na nowo,
służąc jako dom zdrojowy381.
Należałoby zastanowić się, ile sierot w nim przebywało. Ogólnie przyjmowano,
że do przytułków w Popielowie i w Rybniku trafiło 112 dzieci, jednakże nie sprecy
zowano liczby przyjętych w poszczególnych ośrodkach382 . Inne dane wskazywały na
stopniowo zmniejszającą się liczbę wychowanków. H. Rojek podał, że w popielow
skim sierocińcu przebywało 112, później 85 sierot383. Znacznie bliższe pierwszemu
okresowi działalności zakładów dane pozwoliły sprecyzować te informacje. W siero
380 AAK, Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku (zespół nr 168, dalej: MB Bolesna), sygn. 194;
A. Potthast, Geschichte der ehemaligen Cistercienserabtei Rauden in Oberschlesien, Leobschütz 1858,
s. 280; T. Schück, Gewerbe-Statistik von Preussen..., s. 124, 703; A. Nowack, Geschichte..., s. 101;
A. Stępniak, Od wojen napoleońskich do I wojny światowej..., s. 126; H. Rojek, Kronika..., s. 13.
J. Polomski, Director der Typhuswaisen-Anstalten in Poppelau był wymieniony jako subskrybent.
Zob. A. Kastner, Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau, Bd. 1: Beiträge zur Geschichte des
Bisthums Breslau von 1500–1655, Neisse 1858, s. VII. H. Piechocki, 750 lat Rybnika, „Nowiny”
1961, nr 36, s. 4.
381 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 12–13. Inna część kompleksu mieściła się w istniejącym do
dziś budynku naprzeciw starej szkoły. H. Rojek, Kronika..., s. 13.
382 Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 148.
383 Autor dodał również nieprawdziwą informację o działającym w Popielowie w latach 1848–
1861 zakładzie dla chorych na tyfus. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 13.
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cińcu w Popielowie w 1850 r. znajdowało się 100 dzieci, dla których w wyniku
zbiórki pozyskano 3400 talarów384. Kilka lat później liczba wychowanek, bo jak się
okazało był to zakład dla dziewcząt, spadła do 83385.
Popielowski zakład opiekuńczy dla sierot został zamknięty w 1861 r., podobnie
jak pozostałe w Chwałowicach, Biertułtowach i Rybniku, a J. Połomski został prze
niesiony do Opola i zmarł jesienią 1870 r.386 Zbiegło się to w czasie z przeniesieniem
Szkoły Rolniczej z Biertułtów do Popielowa. W międzywojniu sieroty z gminy trafiały
do sierocińca im. Hallera w Rybniku, zaś pobyt ich był finansowany przez RG Po
pielów-Radziejów, jak np. osierocone dzieci Gembalczyka, za zgodą dotychczasowe
go opiekuna. Koszt wynosił 500 zł387.
Klęska nieurodzaju, przede wszystkim ziemniaków, jaka dotknęła w 1879 r. po
wiaty rybnicki, pszczyński, raciborski, gliwicki, kozielski, strzelecki i lubliniecki
wymagała interwencji władz na najwyższych szczeblach. Żywność napływała z róż
nych stron, przede wszystkim pozostałych landów Niemiec, ale też Austro-Węgier,
Francji, Stanów Zjednoczonych czy Królestwa Polskiego. W miastach i wsiach urzą
dzano kuchnie kryzysowe, przede wszystkim w szkołach, działające w zimie
1879/1880 r., które bezpłatnie wydawały ciepłe posiłki dorosłym oraz dzieciom. Tak
samo postąpiono w Popielowie. Kuchnia funkcjonowała od grudnia 1879 r. do maja
następnego roku. Prowadziły ją żony nauczycieli oraz kucharki z pomocnicami. Co
dziennie wydawano około 140 litrów zupy. Pojedyncza porcja liczyła 0,5 litra. W cią
gu pięciu miesięcy w gminie wydano 23 174 porcje. Na potrzeby kuchni kryzysowej
przystosowano jedną z nieużywanych jeszcze sal lekcyjnych. Kocioł wmurowano na
stałe, z desek podłogowych zbito stoły. Po zamknięciu działalności kuchni sprzęt
(piec żelazny z rurami, kocioł żeliwny, chochla, 110 talerzy i łyżek, dwa czerpaki oraz
żelazny rondel) został zlicytowany za 1850 marek. Ponadto dorośli raz w tygodniu
otrzymywali przydział żyta, grochu i pszenicy tureckiej. Rozdziałem zajmował się
naczelnik gminy388.
Wydaje się, że gmina prowadziła kuchnię dla najuboższych również poza okre
sami głębokich kryzysów czy lat głodowych, jedynie obsługiwała ona mniejszą licz
bę potrzebujących. Na przełomie 1927 i 1928 r. zakupiono do takiej kuchni sprzęt
za 20 zł, a dozór nad jej działaniem przekazano członkowi RG Poloniusowi389.
Po raz kolejny kuchnię w szkole uruchomiono podczas Wielkiego Kryzysu z po
czątku lat trzydziestych XX w. Utrzymywano ją z dotacji państwowych, subwencji
kopalni „Rymer” oraz składek społecznych390. Za ofiarność na rzecz bezrobotnych
w czasie trwania tego kryzysu naczelnik gminy składał wszystkim ofiarodawcom
384 W tym czasie w Chwałowicach umieszczono 80 sierot (ośrodek otrzymał 3320 talarów), a 100
w zakładzie w Biertułtowach (4400 talarów). „Stenographische Berichte über die Verhandlungen
der durch die Allerhöchste Verordunung vom 2 November 1850 einberufenen Kammern” 1851,
nr 91, s. 744.
385 „Archiv der deutschen medicinalgesetzgebung und öffentlichen Gesundheitspflege für Aerzte,
Apotheker und Beamte” 1858, nr 20, s. 157.
386 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 13. Z Kroniki wynika, że w 1861 r. zamknięto wszystkie
zakłady, zatem sierociniec nie mógł zostać przeniesiony do Biertułtów, jak twierdził H. Rojek (zob.
H. Rojek, Kronika..., s. 13), ponieważ tamtejszy zakład także został zamknięty,
387 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 273.
388 Kronika szkoły w Popielowie..., 33–34; H. Rojek, Kronika..., s. 50–51.
389 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 239–241.
390 H. Rojek, Kronika..., s. 16.

podziękowania na łamach prasy: Wszystkim ofiarodawcom tut. gminy, szczególnie Szan.
Dyrekcji Generalnej Rybnickiego Gwarectwa Węglowego za złożoną hojną ofiarę na rzecz
tut. bezrobotnych, zasyłam tą drogą podziękowanie słowami „Bóg zapłać”, licząc, że
szlachetność naprowadzonych i w przyszłości raczy nam dopomóc do ulżenia, przetrwania obecnego ciężkiego położenia. Naczelnik Gminy Kuchcik391.
Poza sytuacjami, gdy klęski i kryzysy obejmowały większy obszar, władze gminy
Popielów-Radziejów mogły samodzielnie otoczyć opieką swoich najuboższych, lecz
gmina była mniej niż zamożna, zatem jej możliwości nie były zbyt wielkie. Sprawy
ubogich gminy rozpatrywała „komisja”, określana jako Zarząd Ubogich, wyłoniona
z członków RG, która zbierała wnioski i przedstawiała je na posiedzeniach oraz
sprawdzała zasadność tych próśb. Właściwie nieznany jest skład tego zarządu, chociaż
zapewne był on dość płynny. Wiadomo, że w pierwszych dniach czerwca 1924 r.
dokonano wyboru nowych członków, nie uwzględniając wcześniejszych, a nowym
szefem został pan Katscher392 . W czerwcu 1928 r. do Zarządu Ubogich wybrano:
z Popielowa Wilhelma Danela, Pawła Müllera, Wiktora Kufietę, a z Radziejowa Jana
Pielorza, Izydora Holonę i Antoniego Kuśkę393. Zarząd wypowiadał się m.in. na
temat umieszczania chorych mieszkańców gminy w ośrodkach leczenia zamkniętego,
chociaż nie zawsze posiadał stosowne informacje na ten temat.
Niemniej przeznaczano pewne kwoty na filantropię lub też zapomogi (o jakie
zwracano się po różnych zdarzeniach losowych). W 1924 r. na biednych gmina
przeznaczyła 1500 franków. W tym czasie wynagrodzenie sołtysa wynosiło 1200
franków, a utrzymanie sikawki kosztowało 1 tys. franków. Natomiast dla ubogich
dzieci przeznaczono trzy franki złote miesięcznie394. Po reformie walutowej kwoty
były oczywiście inne. Na posiedzeniu RG ustalono, prawdopodobnie miesięczne,
wsparcie dla ubogich gminy, przeznaczając na ten cel w sumie 44 zł395. Zróżnicowanie
zapewne wiązało się z sytuacją rodzinną. W grudniu 1928 r. na biednych przezna
czono 200 zł396 – być może ze względu na zbliżające się święta kwota ta była wyższa.
Normalnie bowiem kwoty zapomóg były znacznie niższe. W listopadzie tego same
go roku podwyższono zapomogi dla Karoliny Trybusiowej i Ludwiny Jurczykowej
do 10 zł397. Egelbertowi Dawidowskiemu przyznano wiosną zapomogę w wysokości
20 zł398 . Ponadto gmina rekompensowała koszty utrzymania chorego Henryka
Kraweckiego, które wynosiły 60 zł, wypłacone wdowie Konstantynie Wieczorek399.
Udzielała też zapomóg, kiedy sytuacja mieszkańca pogarszała się w wyniku zdarzeń
losowych. W październiku 1926 r. uchwalono wsparcie dla Anastazji Hajdukowej,
której mąż trafił na trzy miesiące do więzienia400. Kobieta prawdopodobnie straciła
przez to główne źródło utrzymania, a mogła mieć problem ze znalezieniem pracy
391 Podziękowania, „Polska Zachodnia” 1931, nr 84, s. 15.
392 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 172.
393 Tamże, s. 254.
394 Tamże, s. 166–171.
395 Jedna osoba otrzymała zapomogę w wysokości 8 zł, trzy po 5 zł, zaś siedem osób po 3 zł.
Tamże, s. 204.
396 Tamże, s. 264.
397 Tamże, s. 261–262.
398 Tamże, s. 249–250.
399 Tamże, s. 206.
400 Tamże, s. 214.
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lub była ona tak niskopłatna, że trzeba było szukać wsparcia w gminie. Do urzędu
gminnego zwracał się także Wincenty Mandrela ze Świercza, któremu w wyniku
uderzenia pioruna spłonęła stodoła, a w niej ziemniaki, żyto i słoma. Udzielono mu
100 zł na zakup kartofli401. W listopadzie 1928 r. Wojciech Mokry wnioskował
o uchwalenie comiesięcznej zapomogi dla sieroty Ulbrych, a RG uchwaliła wypłatę
5 złotych na ten cel402 . W 1929 r. przeznaczono 20 zł dla Teodora Niestroja jako
wsparcie po śmierci żony, zaś Wincenty Kuchcik wnioskował o przyznanie mu za
pomogi pogrzebowej403. Poza bezpośrednim wsparciem finansowym gmina zajmo
wała się też rozdawnictwem dla ubogich, zwłaszcza bezrobotnych, chleba, odzieży
i węgla404, a także przygotowywała dla bezrobotnych karty kwitowe, które umożli
wiały korzystanie z pomocy gminnej405. W gminie Popielów 62 osoby zakwalifiko
wano do zaopatrzenia w węgiel, a pula wynosiła 31 t406 . W 1926 r. spośród 65
bezrobotnych, którzy mieli prawo do pomocy opałowej, otrzymało ją 61407. Plano
wano także założenie ogródków działkowych dla bezrobotnych, aby mogli uprawiać
tam warzywa, co uzupełniłoby ich wyżywienie. Nie zrealizowano jednak tego, po
nieważ gmina nie posiadała odpowiednich wolnych gruntów408. W latach kryzysu
gospodarczego pojawiały się dość ciekawe pomysły poprawy sytuacji. Radny W. Da
nel wnioskował, aby wnieść apelację do sejmu o opodatkowanie płac wyższych urzęd
ników i dyrekcji przemysłu ciężkiego oraz rezolucję w sprawie walki z bezrobociem.
Przy okazji wnosił też, by zwrócić się do zarządu kopalni „Rymer” o przyjęcie do
pracy miejscowych robotników409. RG w czerwcu 1921 r. miała zwrócić się do za
rządów kopalń „Römer” i „Emma” o fundowanie mleka dla robotników, którzy
takowego nie posiadają410.
Innym sposobem otoczenia bezrobotnych opieką było tworzenie dla nich świetlic
powszechnych, które organizowały pewne formy życia kulturalno-oświatowego,
zwłaszcza dla młodzieży. Dyrekcja Funduszu Pracy zaopatrzyła te świetlice w radio
odbiorniki, rozdysponowane najpierw między 24 gminy, m.in. właśnie Popielów411.
Z kasy gminnej przekazywano też kwoty na powodzian np. 50 zł w 1934 r.412 ,
chociaż trudno stwierdzić, czy była to pomoc dla miejscowych, czy może szersza
akcja.
Problem pomocy socjalnej w Popielowie-Radziejowie znikł raptownie ze źródeł
po rozpoczęciu II wojny światowej i wrócił w ograniczonym zakresie pod obrady
władz lokalnych i działającej stosunkowo krótko GRN w Popielowie, by następnie
przejść pod nadzór GRN (potem MRN) w Niedobczycach. Nie oznacza to, że znikł
401 Tamże, s. 226–227.
402 Tamże, s. 263.
403 Tamże, s. 281, 283.
404 Tamże, s. 239–241, 322–324.
405 Tamże, s. 257–259.
406 APR, StRyb, sygn. 59a, s. 9.
407 Tamże, s. 81.
408 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 308–309.
409 Tamże, s. 354–355, 356.
410 Tamże, s. 130.
411 W powiecie rybnickim otrzymały też aparaty radiowe świetlice w gminach: Gołkowice,
Marklowice, Sumina, Świerklany Dolne [w tekście: Świerklaniec Dolny], Syrynia i Wilcza Górna.
Radiofonizacja świetlic powszechnych na Śląsku, „Polska Zachodnia” 1938, nr 37, s. 9.
412 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 307–308.

problem ubóstwa, natomiast nie był on nagłośniany. Można było jednak podejmo
wać pewne decyzje, mające na celu zmniejszenie obciążeń najuboższych. Na pewno
władze miejskie niewiele mogły zrobić w kwestii emerytur ze starego portfela 413
i zrównania ich z nowymi, bo i takie uwagi wysuwano na spotkaniach przedwyborczych
– jedynie zwracały uwagę, że emerytury minimalne wzrastały414. Co innego, jeśli
chodziło o zwolnienia z podatków, np. gruntowego lub zmniejszenie świadczeń.
W 1955 r. Prezydium MRN w Niedobczycach zastosowało ulgi podatkowe w sto
sunku do pięciorga podatników z Popielowa i Radziejowa, w tym czterech wdów
z nieletnimi lub chorującymi dziećmi na utrzymaniu415. Dwa lata później podatni
ków, a właściwie podatniczek, takich było sześć, wśród których znalazły się te same
co wcześniej cztery wdowy, jedna sierota i jedna kobieta niezamężna, starsza i cho
rująca od dłuższego czasu416. Zresztą ze sprawozdania z zakresu udzielenia pomocy
stałym podopiecznym wynika, że do grona tego należały przede wszystkim kobiety
niezamężne, starsze wiekiem, niektóre już obłożnie chore, mniej było wdów, męż
czyzn niezdolnych do pracy lub osób chorych umysłowo417. Radny W. Czupryna
chciał zainteresować MRN problemem rodziny P. [...] w Radziejowie, w której ojciec
nie pracował, a jedynie zbierał węgiel na hałdzie, uzyskany dochód przeznaczał na
alkohol, a dziecko nie uczęszczało do szkoły. Zainteresowanego planowano wezwać
do Prezydium MRN w celu złożenia wyjaśnień. Okazało się, że P. [...] wyprowadził
się z miasta zostawiając chłopca bez opieki. Weryfikacja miała nastąpić po konsul
tacji w biurze meldunkowym418.
Można wnioskować, że organa quasi-samorządowe przez cały czas w jakiś sposób
wspomagały miejscowych ubogich, chociaż wzmianki na ten temat pojawiały się
bardzo rzadko. W 1988 r., prawdopodobnie w okresie świątecznym, na paczki żyw
nościowe dla 83 osób starszych i biednych Komitet Osiedlowy Samorządu Miesz
kańców (KOSM) nr 12 w Rybniku-Popielowie przeznaczył 659 805 zł (jak wynika
z protokołu z kontroli dokumentacji finansowej)419.
Kolejne zmiany administracyjne wyjęły opiekę socjalną z kompetencji DRN
i przeniosły je na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).
Opieka zdrowotna
O jakości życia w konkretnej miejscowość decyduje również dostęp do służby
zdrowia. W zasadzie jednak niewiele wiadomo na temat opieki medycznej nad miesz
kańcami Popielowa i Radziejowa w najwcześniejszym okresie. Można przypuszczać,
że przez wieki leczyli się sami, stosując medycynę naturalną, połączoną zapewne
z zabiegami magicznymi. Nie wiadomo nic na temat lecznictwa zinstytucjonalizo
wanego.
Słaba opieka zdrowotna oznaczała, że choroby zbierały obfite żniwo, zwłaszcza
wśród najmłodszych. Kronika szkoły w Popielowie dostarczyła informacji o epide
413
414
415
416
417
418
419

APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 17.
Tamże, sygn. 8, s. 17; sygn. 10, s. 135.
Tamże, sygn. 18, s. 71.
Tamże, sygn. 22, s. 46.
Tamże, sygn. 24, s. 128–129.
Tamże, sygn. 20, s. 147, 203.
APR, MRN Ryb, sygn. 390, s. 1.
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miach dyfterytu, odry i ospy, na które zapadały głównie dzieci w przedziale wieko
wym 2–12 lat. Według powiatowego inspektora zdrowia Ostmanna przyczynami
śmierci z powodu tych chorób były przede wszystkim zaniedbania, niewywietrzone
mieszkania, brak czystości. Łagodne zimy mogły zwiększać zagrożenie. Według kro
niki szkolnej w powiecie rybnickim od listopada 1882 r. do końca 1883 r. panowa
ła epidemia dyfterytu, na którą w gminie Popielów-Radziejów zmarło 50 dzieci,
w tym 12 uczniów klasy niższej420. Dane z rejestru zgonów nie potwierdzają takiego
stanu rzeczy. W całym roku 1883 zmarło w gminie 20 osób. Zatem nie mogła przez
ten czas trwać epidemia. Znacznie więcej (60) zmarłych odnotowano w 1882 r.,
w tym 48 dzieci do 10. roku życia. Możliwe zatem, że zmarło 12 uczniów, bowiem
w przedziale wiekowym 1–10 odnotowano 31 zgonów. Mankamentem tego źródła
jest jednak brak wskazanych przyczyn śmierci. W czasie wakacji jesiennych 1896 r.
wśród dziatwy szkolnej szerzyła się odra, która doprowadziło do tego, że do szkoły
mogło uczęszczać zaledwie 40–50 uczniów z 300 objętych obowiązkiem szkolnym.
W dodatku wiele dzieci zachorowało również na dyfteryt, co zakończyło się śmiercią
24. W końcu starosta powiatowy nakazał zamknąć szkołę na okres od 8 listopada
do 7 grudnia421. Kolejną falę licznych zachorowań na odrę, szkarlatynę i dyfteryt
odnotowano w roku szkolnym 1906/1907. Wśród dzieci w wieku 1–13 lat miały
miejsce w gminie Popielów-Radziejów 33 zgony, a lekarz powiatowy nakazał 2 wrze
śnia natychmiast zakończyć naukę, którą wznowiono dopiero 14 listopada422 .
Walkę z epidemiami ułatwiały szczepienia ochronne, a w urzędowej gazecie po
wiatowej („Rybniker Kreisblatt”) podawano daty szczepień i kontroli. I tak np.
w 1883 r. szczepienia w gminie Popielów odbyły się 11 maja, a kontrola 18 maja na
miejscu423, natomiast szczepienia i kontrole w latach 1884 i 1885 przeprowadzono
dla gminy Popielów w Niedobczycach (25 kwietnia i 2 maja 1884 r. oraz 22 i 29
maja 1885 r.)424.
Przy dość ograniczonym dostępie do lekarzy tym istotniejsza stawała się pomoc
udzielana przez akuszerki. W 1875 r. mieszkańcy gminy i dóbr Popielów, w sumie
1087, należeli do rejonu obsługiwanego przez jedną położną z Rybnika425. Być może
ze względu na wprowadzenie urzędów stanu cywilnego zwrócono baczniejszą uwagę
na kobiety przyjmujące porody, bowiem miały one obowiązek zgłaszania narodzin
w urzędzie. Zestawienia z drugiej połowy XIX w. pokazują, że akuszerka miała pod
opieką 2620 osób z Popielowa (979), Chwałowic (375), Jankowic (557) i Niedobczyc
(709)426. Stopniowo zmniejszano obszary, jednak ze względu na przyrost ludności,
wciąż liczba podopiecznych przypadających na jedną akuszerkę była znaczna.
420 Kronika szkoły w Popielowie, s. 44; H. Rojek, Kronika..., s. 52–53.
421 Kronika szkoły w Popielowie, s. 99; H. Rojek, Kronika..., s. 59.
422 Liczbę zgonów potwierdzają dane z rejestru zgonów, APR, USC Popielów, sygn. 103, 104.
Kronika szkoły w Popielowie, s. 99; H. Rojek, Kronika..., s. 61.
423 „Rybniker Kreisblatt” 1883, nr 14, dodatek, ogłoszenie landrata z 14 kwietnia 1883 r.
424 „Rybniker Kreisblatt” 1884, nr 13, dodatek, Ogłoszenie o terminach szczepień i kontroli z 29
marca 1884 r.; „Rybniker Kreisblatt” 1885, dodatek, ogłoszenie z 11 kwietnia 1885 r. o terminach
szczepień i kontroli.
425 Poza tą miejscowością do tego rejonu należał sam Rybnik, Golejów, Zebrzydowice i Ochojec,
razem 3437 mieszkańców. Inne zestawienie podaje, że liczba wynosiła 3694 osób, bowiem doszły
jeszcze Orzepowice. APR, LRyb, sygn. 1621, s. 115, 235.
426 Tamże, s. 75.

W 1880 r. akuszerka przypadała na 2267 osób427. Przez cały czas nie podawano
nazwisk tych kobiet. Dopiero w 1903 r. zapisano, że akuszerką dla gminy Popielów
i dóbr Popielów była Magdalena Dzierżęga z d. Czarnota, która pobierała wynagro
dzenie w wysokości 36 marek428. Jeśli chodzi o wcześniejszy okres, lata 1882–1902,
ostrożnie, na podstawie częstotliwości, z jaką jedna kobieta występowała jako osoba
dokonująca rejestru narodzin w aktach USC Popielów, można wywnioskować, że
rolę akuszerki w gminie popielowsko-radziejowskiej pełniła Józefa Dyl z d. Penkała,
żona zagrodnika. We wspomnianym okresie aż 115 razy była obecna w urzędzie
i zgłaszała narodziny dzieci, niejednokrotnie kilkorga na raz. Nie wydaje się jednak,
aby przeszła ona choćby kurs – raczej po prostu korzystano z jej pomocy jako ko
biety biegłej w przyjmowaniu porodów.
RG zapewne partycypowała, o ile były ku temu podstawy, w kosztach utrzymania
chorego mieszkańca gminy w ośrodkach leczenia zamkniętego lub zapewniała pomoc
w staraniach o umieszczenie pacjenta w szpitalu na koszt gminy, jak np. żony nieja
kiego Świtały w szpitalu dla chorych psychicznie429. Nie zawsze jednak sytuacja była
oczywista i władze gminy stwierdzały, że należą się im wyjaśnienia, jak w marcu
1926 r., gdy Rada Gminna uchwaliła jednogłośnie, że Zarząd Gminny zażądać ma od
Dyrekcji Umysłowo Chorych w Rybniku [...] przyjęcie córki Franciszka Abramczyka
z Popielowa a to z powodu tego, że Radzie Gminnej wyżej wymienionej wiadomo nie
było. To samo Związek Ubogich o tem nie wiedział430. Natomiast w sprawie wsparcia
dla dzieci nauczyciela Jana Karwowskiego, gmina nie zobowiązywała się do zwrotu
przypadającej na nią części kosztów utrzymania Tadeusza i Stanisława Karwowskich
w Zakładzie dla Umysłowo Chorych w Rybniku431. Co ciekawe, wszystkie wypadki
umieszczenia chorego w zakładzie opieki medycznej dotyczyły Szpitala dla Umysłowo
Chorych w Rybniku.
RG otrzymywała też inne wnioski dotyczące pokrycia kosztów badania lub udzie
lania subwencji – np. w 1927 r. wpłynął taki o pokrycie kosztów badań lekarskich
Wiktora Bergera oraz Spółki Brackiej z Tarnowskich Gór na nową protezę nogi.
Subwencja wynosiła 50 zł432 .
Na terenie gminy nie istniał jednak żaden punkt opieki medycznej. Częściowo
sytuację ratowało po II wojnie światowej objęcie szkół opieką medyczną, gdzie przy
najmniej wyznaczano lekarza do opieki, raz na kwartał przyjeżdżała higienistka z po
wiatowego wydziału zdrowia, a nawet sprowadzano felczera. Poprawę zauważono
w 1958 r. Obie szkoły nadesłały do MRN sprawozdanie ze stanu higieniczno-sani
tarnego. W Popielowie stwierdzano z zadowoleniem, że zmniejszyło się zanieczysz
czenie głów, sięgające najwyżej 1,5%, a kontrole czystości przeprowadzano regular
nie. Również w Radziejowie z zadowoleniem przyjęto poprawę higieny osobistej
dzieci433. Gorzej przedstawiał się stan uzębienia, wiele dzieci posiada pruchnicę [sic!].
Potrzebne były więc badania dentystyczne (problem ten dotyczył wszystkich szkół,
427 W tym z Niedobczyc 1087, z dóbr Popielów 97, z Popielowa 575, z Mośnika 17, z Nacyny 95,
z Radziejowa 341 i ze Świercza 44. Tamże, s. 168.
428 Tamże, s. 8.
429 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 232–234.
430 Tamże, s. 198–201.
431 Tamże, s. 312–314.
432 Tamże, s. 235–237, 239.
433 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 24, s. 109, 110.
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w których odnotowywano nawet u 70–80% uczniów choroby jamy ustnej). Również
badania lekarskie przeprowadzano rzadko (w Popielowie ostatnie w 1953 r.) ale od
kąd od marca 1958 r. opiekę medyczną nad szkołą sprawowała doktor Grażyna
Jabłońska z Pszowa, do czerwca zostały przebadane wszystkie dzieci434. Tymczasem
kierownik szkoły nr 2 w Niedobczycach skarżył się, że ta sama lekarka od czerwca,
kiedy pod jej opiekę przekazano i tę placówkę, do października, kiedy powstawało
sprawozdanie, nie pojawiła się ani razu435. W Radziejowie opiekę posiada dr Jabłoń
ski436. Nie wydaje się, by chodziło tu o mężczyznę, raczej w formie męskiej zapisano
nazwisko kobiety. Generalnie stan higieniczno-sanitarny przedstawiał się nieźle, je
dynie pewne zagrożenie w Popielowie stwarzało zalane boisko, gdzie utrzymywała
się woda, co zapewne było wynikiem szkód górniczych437.
Opieka medyczna nad dorosłymi w gminie Niedobczyce wymagała wprowadze
nia odmiennych rozwiązań niż dotychczasowe. W 1947 r. GRN postanowiła zwró
cić się do ubezpieczalni o utworzenie pełnego obwodu lekarskiego w Niedobczycach,
obejmującego całą gminę z dzielnicami Niewiadom i Popielów i przydzielenie go
ordynującemu tu lekarzowi, by obywatele nie musieli udawać się do odległego
Rybnika438. Jeśli nawet poczyniono odpowiednie kroki to na około 14 tys. miesz
kańców gminy było to i tak niewiele.
W 1957 r. poruszono sprawę uruchomienia ambulatorium dentystycznego
w Popielowie. Zaczęło się od starań Kolarza, stomatologa, występującego o przydział
mieszkania w domu Milera w Popielowie, z którego wyprowadziło się dwóch loka
torów, a gdzie ten zamierzał uruchomić ambulatorium. W tej sprawie radni wyrazi
li zgodę439. Zagadnienia tego nie trzeba było poruszać na sesji, bowiem przydziały
mieszkań należały do kompetencji przewodniczącego prezydium, ale J. Machoczek
z jakiegoś powodu uznał, że warto tę sprawę omówić na posiedzeniu. Radni uznali,
że z całą pewnością Kolarz chce uruchomić prywatny punkt dentystyczny, a nie
społeczny, bardzo zresztą w dzielnicy potrzebny. W dodatku stwierdzono, że zawsze
można mu cofnąć przydział, i uruchomić publiczne ambulatorium lub mieszkanie
przekazać lekarzowi, który zgodziłby się praktykować w Popielowie440. Było to tym
istotniejsze, że w postulatach wyborczych popielowianie i radziejowianie domagali
się ulokowania w jednej z tych dzielnic ośrodka zdrowia. Prezydium prowadziło więc
rozmowy z właścicielem domu w sprawie mieszkania dla lekarza441. Być może cho
dziło tu właśnie o lokal przyznany uprzednio Kolarzowi. Wydaje się, że nic z tych
pertraktacji nie wyszło, bowiem radny A. Ucher w 1959 r. postulował, aby w Popie
lowie działała przychodnia dentystyczna dla wszystkich, a nie prywatna442. Jak widać
władze miejskie z wątpliwościami, o ile nie z niechęcią, traktowały ambulatorium
dentystyczne, które nie było uspołecznione. W sprawozdaniach i podsumowaniach
działalności samego prezydium i poszczególnych komisji nie omieszkano jednak
434
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zaznaczyć, że w Popielowie przyczyniono się do powstania prywatnego gabinetu dentystycznego, że został on otwarty dzięki pomocy MRN, a ze stwierdzenia, że prywatny
punkt dentystyczny istnieje też w Popielowie443 biło przekonanie o daleko idącej po
mocy władz przy jego uruchomieniu.
Nie wiadomo jednak, co stało się z punktem dentystycznym prowadzonym przez
Kolarza. Prawdopodobnie został zamknięty, bowiem w 1987 r. ponownie urucho
miono w Popielowie przychodnię stomatologiczną, mieszczącą się przy ośrodku
zdrowia, funkcjonującym w budynku po byłym przedszkolu. Kierownikiem został
Andrzej Dzierżęga444.
Kwestia przychodni dla mieszkańców Popielowa i Radziejowa wydawała się nie
zwykle ważna i poruszano ją przy różnych okazjach przez wiele lat445. Uruchomienie
punktu lekarskiego wydawało się ważnym posunięciem, myślano także, by znalazł
się on na granicy Popielowa i Radziejowa446, aby mieszkańcy obu dzielnic mieli mniej
więcej taką samą drogę do pokonania. Podróż do lekarza do Niedobczyc szczególnie
dla osób starszych, była trudna, a samo dojście zabierało nawet dwie godziny447.
Jeśli chodzi o przychodnię ogólną, wcześniejsze próby jej uruchomienia nie przy
nosiły efektu, chociaż była to instytucja bardzo potrzebna. Po utworzeniu złożonego
z czterech dzielnic miasta Niedobczyce okazało się, że jedyny ośrodek zdrowia swo
im zasięgiem obejmował również mieszkańców Niewiadomia, Popielowa i Radziejowa,
czyli około 14 tys. osób. W tej sytuacji władze miejskie w 1955 r. podjęły decyzję,
by zwrócić się do Prezydium PRN w sprawie przyspieszania budowy ambulatorium
w Niewiadomiu448. Nie rozwiązało to problemu chorych popielowian i radziejowian,
którzy musieli udawać się do Niedobczyc, a nie mieli przy tym gwarancji, że lekarz
ich przyjmie. Powtarzały się więc prośby i żądania uruchomienia ambulatorium,
filii ośrodka zdrowia lub punktu lekarskiego, zwłaszcza dla matek z dziećmi. Nic
jednak nie wskazywało na szybką realizację tych potrzeb. Radna Weronika Parzochowa
zauważała nawet, że przeznaczano pieniądze na boisko, a tymczasem w Popielowie
brakowało przychodni i z braku funduszy nie można było jej uruchomić, choć z całą
pewnością była ona bardziej potrzebna niż obiekt sportowy449. Radni dopominali
się, aby w budżecie zabezpieczono pieniądze na poprawę opieki zdrowotnej, zaś
w referacie na obchody 22 lipca zapowiadano radośnie powstanie filii ośrodka zdro
wia w Popielowie450. Tymczasem w sprawozdaniu Komisji Zdrowia, Zatrudnienia
oraz Pomocy Społecznej MRN zapisano, że uruchomienie filii miejskiej przychodni
zdrowia dla mieszkańców Popielowa i Radziejowa nie nastąpiło z przyczyn od nich

443 Tamże, s. 50, 64; sygn. 7, s. 59.
444 H. Rojek, Kronika..., s. 21.
445 Na przykład przy spotkaniach z władzami powiatowymi, w czasie zebrań ZBoWiD-u. Muzeum
w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 60, 135, 174; sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 16.
446 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 53.
447 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 17.
448 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 38.
449 Tamże, sygn. 8, s. 17, 27, 37.
450 Tamże, s. 42; sygn. 9, s. 89.
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niezależnych451, bowiem Wydział Zdrowia PRN w Rybniku nie wyraził na to zgo
dy452 . Zatem pomimo zapowiedzi ambulatorium nie powstało.
Konieczność zapewnienia mieszkańcom opieki zdrowotnej wymuszała zatrosz
czenie się o profilaktykę dla tych, którzy z różnych powodów nie docierali do stałych
punktów medycznych. Dotyczyło to m.in. badań radiologicznych, gdzie korzystano
z mobilnych punktów. W lipcu 1970 r. w szkołach w Popielowie (15–23 lipca)
i Radziejowie (24–29 lipca) miał się pojawić właśnie taki ambulans453.
Po włączeniu Niedobczyc w granice Rybnika do września 1976 r. udało się zre
alizować wniosek dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej (ZOZ) o przyznanie SP 24
etatu lekarza szkolnego454 . Dzięki temu można było przynajmniej najmłodszym
zapewnić w miarę stałą i dostępną opiekę medyczną.
Powtarzały się postulaty budowy nowych przychodni. Radny J. Kolarczyk poda
wał przykład Popielowa-Radziejowa, gdzie z inicjatywy Terenowej Organizacji
Partyjnej w czynie społecznym w 1980 r. adoptowano istniejące budynki i pomiesz
czenia na przychodnię. Nieco kłopotu przysparza ustalenie faktycznej daty otwarcia,
bowiem władze z pełną satysfakcją stwierdziły, iż idąc naprzeciw społecznej inicjatywie
mieszkańców Popielowa uruchamiamy tam w I-szym półroczu br. niezbędną placówkę
służby zdrowia. Data otwarcia ośrodka była jednak przesuwana. Z powyższego cyta
tu wynikało, że uruchomienie placówki miało nastąpić do czerwca. „Nowiny” jed
nakże informowały o tym, iż w przededniu święta odrodzenia społeczeństwo otrzymało jeszcze jedną placówkę zdrowia, nowa przychodnia w Popielowie, zbudowana w czynie społecznym, z inicjatywy terenowej organizacji partyjnej i jej sekretarza tow.
Romualda Gojnego455, zatem otwarcie musiało nastąpić 21 lipca. Tymczasem w sierp
niowym wystąpieniu prezydenta Rybnika E. Szymika padło stwierdzenie, że efektem
współdziałania z samorządem jest oddanie w tym miesiącu pięknej przychodni zdrowia
w dzielnicy Popielów wykonanej w czynie społecznym zorganizowanym w ramach działalności Samorządu Mieszkańców tej dzielnicy456 . A w datowanym na 15 sierpnia
1980 r. piśmie R. Gojny zwracał się do władz miejskich z prośbą o pomoc przy
budowie ośrodka zdrowia w Popielowie poprzez udostępnienie rur o średnicy ½ ø457.
Można zatem uznać, że zgodnie z ówczesnymi zwyczajami oficjalnie otwarto ośrodek
w czasie święta państwowego, natomiast faktycznie zaczął on działać nieco później,
28 sierpnia 1980 r. jego kierownikiem został Wiesław Porwolik458. W ośrodku zdro
wia, poza kierownikami, przez kolejne ćwierć wieku pracowali: Teresa Duplaga,
Regina Grela, Irena Keś, Dorota Mika, Jadwiga Naczyńska, Jolanta Naczyńska, Do
rota Pakuła, Krystyna Peciak, Urszula Połednik, Maria Pluta, Krystyna Rduch, Jan
Tomiczek i Mirosława Wach459. Niebawem okazało się, że ośrodek nie spełniał
451 Tamże, sygn. 9, s. 7.
452 Tamże, sygn. 10, s. 135.
453 Badania radiofotograficzne w Niedobczycach, „Nowiny” 1970, nr 27, s. 2.
454 APR, MRN Ryb, sygn. 28, s. 89.
455 (róż), Uczciliśmy jubileusz ludowej Ojczyzny, „Nowiny” 1980, nr 30, s. 1.
456 APR, MRN Ryb, sygn. 45, s. 22.
457 Tamże, s. 37.
458 Tamże, sygn. 42, s. 16, 170; sygn. 44, s, 115; (róż), Uczciliśmy jubileusz..., s. 2; H. Rojek,
Kronika..., s. 21.
459 Jolanta Naczyńska pracowała w ośrodku w chwili jego otwarcia. (róż), Uczciliśmy jubileusz...,
s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 21.

wszystkich oczekiwań mieszkańców, bowiem nie obejmował on opieką lekarską naj
młodszych. Radny J. Kolarczyk proponował zatem, by przejąć zaniedbany lokal po
kółku rolniczym w Radziejowie i tam stworzyć ośrodek zdrowia dla dzieci460.
Działania prozdrowotne wyrażały się też w tworzeniu stowarzyszeń, które miały
w pewnym stopniu zapewniać podstawową wiedzę o zdrowiu i higienie. Jednym ze
środowisk, które sprzyjały tworzeniu takich klubów, była szkoła. W SP 24 działało
zatem kółko PCK. W roku szkolnym 1969/1970 drużyna szkolna w powiatowej
eskulapiadzie uzyskała pierwsze miejsce, co pozwalało na start na poziomie woje
wództwa. Te rozgrywki odbywały się w Katowicach 1970 r., skąd młodzi popielo
wianie wrócili jako laureaci drugiego miejsca. O ile w tym roku do zwycięstwa za
brakło jednego punktu, o tyle w latach osiemdziesiątych drużyny popielowskie
wygrywały również eliminacje wojewódzkie. Pięć lat później kółko liczyło 56 człon
ków, którzy reprezentowali szkołę w eliminacjach powiatowych i rejonowych.
W maju 1984 r. szkolne kółko otrzymało przyznaną przez Zarząd Główny PCK
w Warszawie Honorową Odznakę PCK III stopnia. Za działalność koło PCK otrzy
mało też odznakę 70-lecia PCK. W tym czasie opiekunką PCK była Helena
Szymura461. Można jako ciekawostkę zauważyć, że w międzywojniu podczas zbiór
ki datków na PCK szkoła w Radziejowie przekazała 1,50 zł462 . Szkoły popielowskiej
wśród ofiarodawców nie wymieniono wcale.
Sądownictwo, bezpieczeństwo i porządek
Jednym z istotnych elementów współistnienia gromady było zachowanie elemen
tarnych norm sprawiedliwości, a co za tym idzie, utrzymanie porządku publicznego.
Wiązało się to również z uprawnieniami władzy sądowniczej. W zasadzie nie ma
bezpośrednich wzmianek o regulacjach tych kwestii w Popielowie i Radziejowie we
wczesnym okresie istnienia tych osad. Można jedynie zakładać, że obowiązywało
w nich, jako wsiach rycerskich, sądownictwo patrymonialne, oparte na prawach
właściciela dóbr. Jurysdykcja pańska, dominialna, rozpowszechniała się wraz z upo
wszechnianiem immunitetu na przełomie XIII i XIV w.463 Nie ma pewności, choć
istnieje możliwość, iż działało w nich sądownictwo sołtysa, przy założeniu, iż wsie
zostały założone na prawie niemieckim. W każdym razie uprawnienia sołtysów stop
niowo malały na rzecz praw właściciela dóbr464. Wydaje się jednak całkiem prawdo
podobne, że właściwie do czasu sprzedaży obu wsi domenie królewskiej (początek
XIX w.) sąd patrymonialny był podstawową formą sprawowania władzy sądowniczej
nad ludnością wiejską Popielowa i Radziejowa. Okres ewoluowania wymiaru spra
wiedliwości za czasów Habsburgów nie naruszał sądownictwa stanowego465, a refor
my wprowadzane przez Fryderyka II tylko w pewnym stopniu na nią wpływały.
460 APR, MRN Ryb, sygn. 52, s. 9.
461 W drużynie SP 24 w 1970 r. startowali Helena Olborska, Janina Owczarzy, Józef Karwot
i Eugeniusz Bochenek, w latach osiemdziesiątych XX w. Joanna Bugiel i Sabina Hejna oraz Anna
Rak i Aleksandra Rak; (mak), Niosą pomoc potrzebującym, „Nowiny” 1981, nr 20, s. 1.; H. Rojek,
Kronika..., s. 79, 80, 82.
462 (Polski Czerwony Krzyż w Rybniku), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 79, s. [3].
463 K. Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202–1740, Wrocław 2005, s. 43, 75.
464 Tamże, s. 43; B. Kloch, Zarys dziejów sądownictwa..., s. 14.
465 K. Orzechowski, Historia ustroju..., s. 220.
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Wprawdzie król nakazał zatrudnienie w sądach patrymonialnych sędziów z wykształ
ceniem prawniczym już w latach 1747–1748, lecz nie ma żadnego dowodu na to,
by w Popielowie-Radziejowie faktycznie został ktoś taki zatrudniony. Trudno sobie
wyobrazić też, aby prywatny właściciel wsi chciał zrezygnować ze swoich uprawnień
na rzecz innych posiadaczy (Rybnika i Wodzisławia). Nawet kodyfikacja prawa, prze
prowadzona w latach 1780–1791, jako Powszechne pruskie prawo krajowe
(Allgemeines Landrecht für die Königlich Preussischen Staaten), nie naruszała systemu
społeczeństwa stanowego. Sąd Patrymonialny dla Powiatu Rybnickiego (Patrimonial-Gericht im Kreise Rybnik) działał jeszcze w 1848 r. Sądownictwo prywatne
zawieszone z dniem 1 kwietnia 1849 r., ostatecznie ustało w 1851 r., a jego kompe
tencje przejęły sądy powiatowe, które w ramach systemu, wykonywały zadania daw
nych sądów dla obszarów wiejskich, sądów miejskich i sądów królewskich 466 .
Miejscowości Popielów, Radziejów, Świerczyna i Nacyna podlegały Królewskiemu
Sądowi Krajowemu i Miejskiemu w Rybniku (Königlisches Land- und Stadtgericht),
a sędziami byli Larisch, Friedrich Kaulbach i Christowski467.
Kontakty z sądownictwem oznaczały też przyjmowanie funkcji ławnika.
Informacje o pełniących taką rolę są rozproszone, niemniej udało się znaleźć przy
najmniej kilka osób. Ławnikiem Sądu Powiatowego w latach 1955–1958 był Karol
Danel468 . W 1976 r. wśród kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Rybniku znaleźli się Ryszard Trybuś, Zygmunt Chmiel i Paweł Zając. Wszyscy
trzej już wcześniej byli ławnikami. Trybuś od 1965 r. był ławnikiem sądu powiato
wego, Zając w latach 1954–1962, zaś Chmiel ławnikiem sądu rejonowego poprzed
niej kadencji469.
Utrzymanie porządku publicznego i poczucia bezpieczeństwa niewątpliwie wpły
wało na jakość życia codziennego. W czasie istnienia samodzielnej gminy wiejskiej
zadaniem RG było też zapewnienie spokoju i porządku. Stawało się to szczególnie
ważne w czasie niepokojów, w okresach przejściowych. Organizowano wówczas mi
licję obywatelską (której nie należy mylić z mundurową formacją państwową), w któ
rej mieszkańcy sami patrolowali teren i czuwali nad bezpieczeństwem. Takie zadanie
spełniała Straż Gminna w okresie powstań i plebiscytu. Członkami jej bywali starsi
już mężczyźni, jak. np. urodzony w 1868 r. Wincenty Holona470. Widocznie w cza
sie kryzysu gospodarczego w Popielowie-Radziejowie wzrosła przestępczość, skoro
w kwietniu 1934 r. uchwalono rozporządzenie policyjne w celu utrzymania ogólne
go porządku w gminie471.
W kwietniu 1945 r. urząd gminny raportował, że nie odnotowano żadnych akcji
dywersyjnych ani zabójstw, nie pojawiły się żadne nielegalne grupy, natomiast ra
bunki, do jakich dochodziło, dzięki współpracy z patrolami wojskowymi, opanowa
no472 . Ponownie straż organizowano w czerwcu 1945 r., aby zabezpieczyć wioski
przed kradzieżami473. Powołano wtedy sześcioosobową straż czy też milicję wiejską,
466
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Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1458, s. 1.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 353–354.
APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 95.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 125.

a władze gminy zwracały się do Wydziału Powiatowego w Rybniku o pomoc finan
sową. W odmownej odpowiedzi wskazano, że milicjanci ci nie powinni być przyj
mowani na etaty gminne. Wprawdzie mieli być opłacani z funduszy starostwa, ale
nie było to tożsame z przyjęciem tych osób jako etatowych pracowników474 . Do
Samoobrony Wiejskiej według pisma z 9 czerwca 1945 r. zostali powołani: Andrzej
Kutek, Ryszard Holona, Feliks Glenc, Zbigniew Mleczko, Leon Fikciński i Jan
Paszkiewicz475. Tej straży obywatelskiej nie należy utożsamiać ze służbami porząd
kowymi, jakimi była wówczas Milicja Obywatelska (MO).
Władze wyższego szczebla nie były w stanie zapewnić stałego patrolu służb po
rządkowych. Na początku XX w. jednemu żandarmowi konnemu podlegał okręg
obejmujący miasto Rybnik oraz gminy: Smolna, Zamysłów, Popielów z Nacyną,
Radziejowem i Świerczem, Dolny i Górny Niewiadom, a także Hoymgrube i JohannJacob Grube. Okręg taki w Smolnej działał od 1 lipca 1904 r., a obsługiwał go
Heinrich Heidemann z Rybnika476. Rok później Heidemann od 1 czerwca przeszedł
na emeryturę, natomiast okręg patrolowy został podzielony między trzech funkcjo
nariuszy. Na gminę Popielów przypadało dwóch pieszych żandarmów, bowiem
Świercze i Nacynę patrolował Oberwachmeister Pohl, natomiast Popielów i Radziejów
Domanetzki477. Od 1 stycznia 1906 r. rejon Pohla, przeniesionego do Jastrzębia,
przejął żandarm Köhler z tegoż Jastrzębia478.
Powołanie MO miało znaczenie dla spokoju oraz kontroli pod względem poli
tycznym na terenie małych gmin. Trudno było liczyć na szybką interwencję w razie
wypadku, włamania, pobicia itp., skoro Popielów podlegał posterunkowi MO
w Radlinie479. Stąd GRN na początku 1950 r. zamierzała wystosować wniosek
o stworzenie w Niedobczycach jednego posterunku MO dla całej gminy, bowiem
same Niedobczyce podlegały posterunkowi w Rybniku, Niewiadom – w Rydułtowach,
zaś Popielów, jak wspomniano, w Radlinie. Funkcjonariuszowi po odbyciu służby
w Rybniku czasu pozostawało już jedynie na prace biurowe480. Wprawdzie pojawi
ła się informacja o pierwszym komendancie milicji w Popielowie, którym był
Franciszek Ficek481, ale nie ma wzmianki o czasie, w którym pełnił służbę. O orga
nizowaniu MO w Popielowie pisał w swoim życiorysie Sylwester Grabiński482, zaś
Wiktor Bernacki wspominał, że zgłosił się do MO i obsługiwał posterunek
w Popielowie aż do jego rozwiązania483. Podobną informację podawał Augustyn
Piechaczek, który wspominał, że w pierwszym okresie po wyzwoleniu działał w MO
474 APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 54.
475 Tamże, s. 55. Lista była dłuższa, zawierała dziesięć nazwisk, lecz tylko sześć osób znalazło się
w straży.
476 „Rybniker Kreisblatt” 1904, nr 26, s. 151. H. Heidemann, żonaty z Waleską z d. Kubiczek,
wraz z rodziną mieszkał w Smolnej, co potwierdzają rejestry narodzin i zgonów potomstwa. APR,
Urząd Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach, sygn. 26, 28, 83, 86–87.
477 Pohl patrolował również Niedobczyce ze Stawiskami, Rybnik, Smolną i Zamysłów, nato
miast Domanetzki także Römergrube; trzecim żandarmem był Hampel II, któremu podlegał rejon
Niewiadomia. „Rybniker Kreisblatt” 1905, nr 23, s. 123.
478 „Rybniker Kreisblatt” 1905, nr 52, s. 297.
479 APR, PRN Ryb, sygn. 317, s. 52.
480 Tamże, sygn. 140, s. 6.
481 H. Rojek, Kronika..., s. 177.
482 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1220, s. 11.
483 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/172, s. 11.
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w Popielowie484. Istniał zatem posterunek, a choć nie ma daty jego zlikwidowania,
prawdopodobnie jednak nastąpiło to mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zli
kwidowano samodzielną gminę wiejską Popielów. Popielów i Radziejów w o wiele
późniejszym okresie stanowiły jedną dzielnicę nr 10, w której służbę pełnił od mar
ca 2001 r. starszy posterunkowy Piotr Wądołowski485.
Mieszkańcy dzielnic peryferyjnych, a takimi były Popielów i Radziejów, oczeki
wali, że ich bezpieczeństwo i spokój będą lepiej gwarantowane. Zdarzały się bowiem
incydenty i wybryki chuligańskie, których ukrócenie postulowali. Władze, rzecz
jasna, zapewniały, że w szczególnie zagrożonych miejscach częściej będą się pojawia
ły patrole milicyjne486.
Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. mieszkańcy stykali się z wędrownym ta
borem Cyganów, którzy rozkładali obóz w lesie na terenie Radziejowa. Występowano
o ukrócenie tego zjawiska, a milicja za każdym razem Cyganów przepędzała487.
Widocznie jednak sposób usuwania ich wzbudzał kontrowersje, a nie wszyscy ra
dziejowianie byli przeciwni obecności Cyganów, skoro grasowanie cyganów na tut.
terenie, co miało miejsce w Świerczu, gdzie znajdujące się tam cygany wyprowadzone,
to pewni obywatele się obużali [sic]488.
Zakłócanie spokoju czy naruszanie obowiązujących norm i prawa zdarzało się
zresztą także przy innych okazjach. Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa
MRN stwierdzała, że należy dopilnować, żeby w gospodach na terenie miasta nie gromadziła się młodzież i nie uprawiała gier hazardowych jak ma to miejsce w Popielowie489.
Wspomniane zalecenia spisano w 1958 r., zaś o uprawianiu hazardu w gospodzie
w Popielowie wiadomo już wcześniej. Komendant posterunku MO na sesji z 13 czer
wca 1956 r. omawiał sytuacje, do jakich dochodziło w gospodzie „Spółdzielcza”,
gdzie natrafia się obywateli, którzy grają przy bilardzie w grę hazardową o pieniądze.
Wnioskowano o skierowanie uwagi do PSS, bowiem odpowiedzialność za łamanie
prawa przez klientów ponosił kierownik gospody. W ostateczności bilard trzeba bę
dzie zlikwidować490.
Konflikt, którego jednym z elementów jest kwestia różnic narodowościowych,
miał charakter atawistyczny, odnoszący się do starej identyfikacji „swój” – „obcy”.
Zmieniały się jego cechy, jednak najgłębsze sedno pozostawało niezmienne, utrwa
lone w ludzkiej psychice. Podsycano go lub minimalizowano w zależności od sytuacji
i celów, jakim służył. W zasiedziałej grupie, jaką stanowili mieszkańcy Popielowa
i Radziejowa, odnotowywano pojawienie się kogoś z zewnątrz. Nie ma jednak po
wodów, by sądzić, aby na tym tle dochodziło do zatargów. Jeśli dochodziło do kon
fliktów, miały one charakter sporów sąsiedzkich, w słabym stopniu powiązanych
z poczuciem „swojskości” i „obcości”. Sytuacja zaczęła się zmieniać w okresie powo
jennym, kiedy na Śląsk zaczęła, co wiązało się z planami intensywnej rozbudowy
górnictwa, szybko napływać ludność. W latach pięćdziesiątych XX w. przyjeżdżali
głównie młodzi mężczyźni, z natury skłoni do demonstrowania swojej siły i energii
484
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– wyrwani także ze środowiska rodzinnego, przez co poddani mniejszej kontroli
społecznej, w dodatku urodzeni i wychowywani w latach wojny, której demoralizu
jącego wpływu nie można nie zauważyć. Skoszarowanie w jednym miejscu, a takimi
były przecież Domy Młodego Górnika czy Młodego Robotnika, grup młodych
mężczyzn było zaczątkiem problemów. Właściwie nie powinno dziwić, że z braku
innych zajęć, grupy te organizowały się, poświęcając czas na pijaństwo i mówiąc
wprost – rozboje. Agresję zaś często kierowano ku miejscowej ludności, również nie
stroniącej przecież od alkoholu i bitek. W ten sposób zaczął się krystalizować konflikt
częściowo oparty na starej opozycji „swój” – „obcy”, w nomenklaturze lokalnej okre
ślanej jako „hanys” i „gorol”.
Popielów stał się sceną jednej z odsłon tego konfliktu i to aktu krwawego491, ale
nie było to jedyne tego typu wydarzenie. We wrześniu 1956 r. na posiedzeniu MRN
w Niedobczycach dyskutowano nad problemem bójek, do jakich dochodziło podczas
zabaw w Popielowie między ludnością miejscową, a „werbunkowymi” z kopalni
„Marcel”492 . Wydaje się, że liczba awantur wzrastała w okresie karnawałowym.
W Popielowie 27 stycznia 1957 r. odbywała się zabawa taneczna. Zakłóciła ją duża
grupa, licząca 23 już podpitych mężczyzn, którzy po krótkim czasie wywołali bójkę,
w efekcie której rany odniosło 11 osób. Po pierwszym starciu napastnicy wycofali
się, a w drodze po posiłki napadli na mieszkańca Niedobczyc. Zaatakowany zmarł,
a sprawców napadu zatrzymał zorganizowany pospiesznie pościg mieszkańców i MO.
Sprawa znalazła finał w sądzie, zapadły wyroki od pół roku do pięciu lat więzienia.
W komentarzu stwierdzono wyraźnie, że geneza wydarzeń w Popielowie sięgała
wzajemnej wrogości ludności napływowej i miejscowej.
B. Kloch przytaczał też list otwarty Komendanta Komendy Powiatowej MO
w Rybniku kpt. Bolesława Stachowicza, który pisał: prowadzący 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 się z tym godzili. Autor stwierdzał, że były to dość karkołomne hipotezy, które wskazywały, że przyczyną zajść była niechętna postawa uczestniczek zabaw
wobec młodych mężczyzn493. Nie były jednak one wcale tak odosobnione, a wyda
je się, że przynajmniej niektórzy przedstawiciele władz podzielali opinię, że to po
stawa kobiet wpływała na przebieg wydarzeń. Na pewno takiego zdania był prze
wodniczący niedobczyckiej MRN, który na posiedzeniu stwierdzał, że młode kobie
ty obchodzą się niewłaściwie z „werbunkowymi” i nie chcą się z nimi bawić. Zdanie
491 Epizod ten przedstawił B. Kloch w tekście o konfliktach „swój i obcy”. Zob. B. Kloch, Konflikty
„swój” – „obcy” na terenie powiatów rybnickiego i wodzisławskiego w latach 1957–1958 w świetle doniesień tygodnika „Nowiny”, [w:] Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej..., s. 474–475; ten
że, Zarys dziejów sądownictwa..., s. 50–51; tenże, Konflikte zwischen „Hiesigen” und „Fremden” in
den Kreisen Rybnik und Loslau (Wodzisław Śląski) in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre im Lichte
der Meldungen des Wochenblatts Nowiny, [w:] Industrialisierung und Nationalisierung. Fallstudien zur
Geschichte des oberschlesischen Industriereviers im 19. und 20. Jahrhundert, red. L. Budraß, B. Kali
nowska-Wójcik, A. Michalczyk, Essen 2013, s. 345–352. Prasa lokalna, przede wszystkim „Nowiny”
poświęcały dużo uwagi temu wydarzeniu. Krwawy epilog zabawy w Popielowie. 23 nożowników pod
kluczem 11 rannych i 1 zabity, „Nowiny” 1957, nr 6; Dwugłos w palącej sprawie – karać czy wychowywać. Pokłosie zajść w Popielowie, „Nowiny 1957, nr 9; (k), Sprawcy krwawych zajść w Popielowie
skazani na kary więzienia, „Nowiny” 1957, nr 26, s. 1.
492 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 3, s. 75.
493 B. Kloch, Konflikty „swój” – „obcy”..., s. 476.
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to popierał komendant posterunku, dodając, że gdyby stosunek do ludności napły
wowej był przychylniejszy, ona również zachowywałaby się inaczej. Radny Stanisław
Piela wskazywał jednak, że „werbunkowi” przychodzą na zabawy nieodpowiednio
ubrani, czasem nawet brudni, co odstraszało młode dziewczyny494.
Jednym z częstszych przestępstw popełnianych na terenie gminy popielowsko
-radziejowskiej przez jej mieszkańców lub osoby spoza niej, były kradzieże. Bywały
to włamania zawczasu starannie zaplanowane, jak np. kradzież w gospodzie Wawrzyń
ca Mandreli, gdzie przestępcy skorzystali z podrobionych kluczy495. Dwukrotnie
włamywano się do urzędu gminnego. Najpierw w 1929 r. (po rozpruciu kasy zło
dzieje znaleźli w niej jedynie maszynę do pisania, pieczątki gminne oraz 5,05 zł
gotówki) zostali spłoszeni, nic nie zginęło, a redakcja gazety nie powstrzymała się
przed skomentowaniem, że się nie opłacało496. Ponownego włamania dokonano 26
marca 1937 r. – łupem złodzieja padły ubrania i buty przygotowane dla bezrobotnych,
które próbował później sprzedać. Wartość towaru oszacowano na około 300 zł497.
Zdarzały się też przestępstwa poważniejszej natury, gdy poza stratami materialnymi
ofiary doznawały uszczerbku na zdrowiu lub nawet życiu. W czasie zabawy w go
spodzie Wziętka został pchnięty w brzuch Paweł Szunik z Michałkowic i w bardzo
ciężkim stanie trafił do szpitala Juliusza498. Z innych wydarzeń wdowa Antonina U.
została skazana na dwa lata za wrzucenie swego nieślubnego dziecka do rowu499.
Ponieważ nie podano zakończenia sprawy, trudno stwierdzić, czy chodziło o porzu
cenie, czy dzieciobójstwo. O zabójstwie, którego powodem mogła być zazdrość,
można mówić, wspominając o strasznej i śmiesznej zarazem sytuacji, jaka miała
miejsce w 1932 r. Otóż rozeszła się wieść o tym, że na cmentarzu w Radziejowie
straszy. Po sprawdzeniu okazało się, że śpiewy i modły dzieją się tam o północy za
sprawą niejakiego K. z Radziejowa, siedzącego przy grobie swej córki, którą przed
2 laty zastrzelił jej kochanek. Po tej tragedii zrozpaczony ojciec zaczął nadużywać
alkoholu, a także odprawiał modły na mogile500. Abstrahując od późniejszych zda
rzeń, nie można zapomnieć, iż doszło do zabójstwa młodej kobiety.
Przy tak poważnych przestępstwach zgoła krotochwilna wydaje się sprawa Józefa
Poloniusa i jego syna Wiktora przeciwko Pawłowi Kondrotowi i Franciszkowi
Dylowi, która wprawdzie wiązała się z ranami, ale sędzia uznał, że obie strony są
sobie równe, tak samo winne i zwolnił ich od kary501.
Zdarzało się i tak, że ktoś stawał się ofiarą przestępstwa poza miejscem zamiesz
kania, co przytrafiło się Antoniemu P., poniekąd zresztą z własnej winy. Podczas
wyprawy do Wodzisławia po motor, na który zaoszczędził 12 400 zł, pozwolił sobie
na ucięcie drzemki w parku, w czasie której został okradziony przez dwie kobiety.

494 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 3, s. 75.
495 Radziejów (Kradzież z włamaniem), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 115, s. [3]
496 Popielów (Włamanie do urzędu gminnego), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 134,
s. [3].
497 Popielów (Złodzieje w gminie), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 37, s. [3].
498 Radziejów (Nożownik na zabawie), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 73, s. [3].
499 Okrutne matki, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 44, s. [3].
500 Radziejów (Strach na cmentarzu), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 106, s. [3].
501 „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 186, s. [4].

Prasa nie informowała, czy udało mu się odzyskać gotówkę, ponieważ po ujęciu
sprawczyń okazało się, że dokonały już one zakupów za skradzione pieniądze502 .
Dzielnice Popielów i Radziejów postrzegane były jako spokojne i bezpieczne, ale
nie do końca była to prawda. Wprawdzie incydenty zdarzały się stosunkowo rzadko,
jednak dochodziło do napaści, które wzbudzały niepokój mieszkańców, a służby
bezpieczeństwa zmuszały do działania. W 1980 r. radny J. Kolarczyk prosił o wzmo
żenie patroli MO lub Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) na te
renie obu dzielnic, bowiem doszło do sześciu wypadków pobicia ludzi wracających
z pracy, a 19 lutego 4 mieszkańców hotelu robotniczego [...] pobiło kilku młodych
mężczyzn wracających z zabawy. Tymczasem władze odpowiadały: Dzielnica Popielów
zaliczana jest do rejonów o najmniejszym zagrożeniu przestępczością i wykroczeniami
dlatego też zabezpieczona jest patrolami samochodowymi w godzinach wieczorno-nocnych
oraz służbą obchodową dzielnicowego503. Również w późniejszym okresie dochodziło
do czynów o charakterze przestępczym. O ile wcześniej odpowiedzialnych za burdy
i bijatyki upatrywano (częściowo prawdziwie) wśród mieszkańców hoteli robotni
czych, którzy w Radziejowie czy Popielów pojawiali się „gościnnie”, o tyle ówcześnie
nastąpiła zmiana, bowiem sprawcy zamieszkiwali dzielnice. [...] w ostatnim czasie
spokojną dotąd dzielnicę nękają przestępcy i ludzie z marginesu. Najgorzej jest ponoć
w pobliżu familoków, gdzie trafiają osoby eksmitowane z terenu całego miasta504 .
Obawiano się również, że spokój będą zakłócać awanturnicy i pijacy, bo spodziewa
no się, że głównie to oni zasiedlą oddane do użytku w 1996 r. lokale socjalne przy
ul. Żwirowej505.
Można zauważyć, że ciągle przewija się w różnych postaciach opozycja „swój
-obcy”. W ciągu roku 2007 r. do września policja interweniowała 16 razy w rejonie
ul. Szyb Marcin, co istotnie może wskazywać na poważne zagrożenie spokoju i po
rządku. Niemniej rzeczniczka rybnickiej komendy nadkomisarz Aleksandra Nowara
stwierdzała, że Radziejów nie jest szczególnie niebezpieczną dzielnicą Rybnika506.
Nie można zapomnieć o „drugiej stronie medalu”, gdy mieszkaniec Radziejowa
lub Popielowa był sprawcą wykroczenia albo przestępstwa. Nie da się ukryć, iż w każ
dej miejscowości znajdą się ludzie wchodzący w konflikt z prawem, a obie dzielnice
nie są pod tym względem wyjątkiem. Zapewne jednak w stosunku do innych dziel
nic Rybnika takie sytuacje zdarzały się rzadziej. W dodatku były to bardzo zróżni
cowane wydarzenia, których nie można ze sobą porównywać, bo niewiele (poza
faktem naruszenia prawa) miały wspólnego. W 1935 r. gajowy Alojzy Zając z Po
pielowa był sądzony pod zarzutem spowodowania nieszczęśliwego wypadku, bowiem
nie zabezpieczył broni, która wypaliła podczas szarpaniny z napotkanym w lesie,
a wziętym za kłusownika bezrobotnym, Alfredem Skatułą, który w wyniku postrza
łu zmarł. Oskarżony został skazany na osiem miesięcy więzienia, bowiem sędziowie
uznali, że gdyby broń była zabezpieczona, nie doszłoby do nieszczęścia507. W wię
zieniu przebywał też przez trzy miesiące w 1926 r. Hajduk508 , ale nie wiadomo
502
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z jakiego powodu. Kary aresztu oraz grzywny otrzymali również uczestnicy incyden
tu o podłożu narodowościowym z udziałem mieszkańców Popielowa i Radziejowa
oraz młodzieży powstańczej w Kornowacu z 1936 r. Całe zdarzenie miało swój finał
przed sądem w Rybniku, a oskarżenia przedstawiono 19 osobom509. Zastanawiające
jest, za co właściwie została ukarana grzywną 60 zł Anna M. Zaczęło się wprawdzie
od awantury o przejście prywatną, zaoraną i obsianą drogą, ale wydaje się, że na
wysokość kary wypłynęła wypowiedź oskarżonej: w waszej u. Polsce macie takie usmolone porządki i sądy też. Chyba obraza kraju i sądu została potraktowana surowiej niż
inne wypowiedzi – oskarżenie obejmowało też Antoniego, Roberta i Henryka M.,
którzy w sprzeczce nie przebierali w słowach – gdyż zostali oni ukarani grzywną
w wysokości 28 zł510.
W latach pięćdziesiątych XX w. jeden z mieszkańców Popielowa Wincenty C.
został skazany za chuligaństwo na karę pieniężną przez kolegium orzekające, zaś Emil
S. na 6 miesięcy więzienia za znęcanie się nad żoną511. Zdarzały się awantury wywo
ływane pod wpływem alkoholu przez znanych skądinąd aktywistów, przynoszące
wstyd nie tylko im osobiście, lecz i reprezentowanym przez nich gremiom512 .
Można zauważyć, że niewiele zmieniło się pod tym względem w późniejszym
okresie. Również w XXI w. najczęstszymi przestępstwami okazywały się kradzieże
(w tym kradzieże kabli energetycznych), włamania do placówek handlowych, nisz
czenie mienia. Policja przeprowadzała również interwencje w czasie kłótni domo
wych513. W tym zestawieniu rażą zwykłe bandyckie rabunki, jakich 13 kwietnia, 24
kwietnia i 2 maja 2007 r. dokonali trzej mieszkańcy dzielnicy Radziejów, którzy
obrabowali trzy placówki handlowe. [...] bandyci zawsze działali w ten sam sposób,
strasząc swoje ofiary siekierą i pałkami. Działając niezwykle brutalnie, osiągali swój cel.
5 maja policja zatrzymała sprawców, którymi okazali się młodzi mężczyźni, w ich domach514.
Estetyka dzielnic, stan środowiska naturalnego
Organem moderującym dbałość o czystość i estetykę był w okresie PRL komitet
obwodowy, który w Radziejowie dbał o czystość jezdni i chodników oraz starał się
mobilizować mieszkańców do upiększania przydomowych ogrodów. Dzięki jego
inicjatywie ukwiecono skwery, pomalowano przyuliczne parkany, zakrzewiono teren
boiska i placu przyszkolnego. Wszystko to wykonywano w ramach czynów społecz
nych, których wartość w 1977 r. szacowano na 10 tys. zł515. Komitet organizował
też zbiórki surowców wtórnych. Na apel Wydziału Handlu MRN w Rybniku zor
ganizowano składowisko złomu na ul. Marksa, gdzie zebrano 3,5 t metali, których
509 Sprawcy bezczelnej prowokacji w Kornowacu sądownie ukarani, „Polska Zachodnia” 1936,
nr 108, s. 6.
510 „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 183, s. [4]
511 Kolegium orzekające zabrało się za chuliganów, „Nowiny” 1957, nr 25, s. 2; (k), Pijak znęcał się
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512 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 215, 216; Muzeum w Rybniku, sygn.
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513 Poznaj..., , s. 29.
514 (IrS) [I. Stajer], Z siekierą i pałkami, „Nowiny” 2007, nr 19.
515 APR, MRN Ryb, sygn. 33, s. 37.

wywozem miał się zająć UM. Z kolei harcerze z ogniska przy SP 25 zebrali 1200 kg
makulatury516 . W 1980 r. w całym województwie zorganizowano zbiórki złomu
i surowców wtórnych, a władze miejskie wyznaczały terminy dla poszczególnych
dzielnic. W Radziejowie i Popielowie miała się ona odbywać 20 listopada517.
Poprawie wyglądu dzielnic miały służyć zakładane kwietniki, skwerki i zieleńce.
Z całą pewnością było ich niewiele. Jeden z nich został urządzony w ramach czynu
społecznego w 1955 r., ale stwierdzano, że w zasadzie w Popielowie (o Radziejowie
nie było mowy) brakuje zieleńców, radni upominali się o tworzenie nowych (zwłasz
cza gdy okazywało się, że nawet istniejący został podeptany i konieczne było jego
ogrodzenie)518. Władze stwierdzały jednak, że sytuacja przedstawia się nie najgorzej,
bowiem na terenie Popielowa przy ul. Sienkiewicza znajduje się skwerek o powierzch
ni 200 m2, a drugi (100 m2) u wylotu nowej szosy Jankowice – Obszary. Zaplanowano
także wykonanie, oczywiście w ramach czynu społecznego, skwerku w byłym dwo
rze (150 m2)519. Nie było mowy o drugiej dzielnicy. Być może w zasadzie nie istnia
ła potrzeba tworzenia w tej części zieleńców. Dopiero w latach siedemdziesiątych
pojawiła się inicjatywa zagospodarowania terenu poprzemysłowego przy szybie
„Marcin”. Myślano o przekształceniu go w ogródek jordanowski. Samorząd postarał
się nawet o podkład mapowy z planem sytuacyjno-wysokościowym, ale na przeszko
dzie stanęło znikome zainteresowanie miasta, a sam projekt utknął. Stwierdzano, że
najbardziej irytująca [...] sprawa napotyka też na brak zrozumienia u dyrekcji kopal
ni „Rymer”, która powinna bardziej interesować się zapewnieniem miejsca wypo
czynku dla swoich pracowników oraz przedszkolaków, którzy rezydują tam od 30
lat520. W ramach czynu społecznego na 35-lecie PRL w Popielowie i Radziejowie
planowano zasadzenie 1 tys. drzewek, 5 tys. krzewów oraz 2 tys. kwiatów521. Wspom
niany wyżej skwerek czy też park w byłym dworze został jednak zaniedbany, a w 1988 r.
samorząd mieszkańców dzielnicy Popielów planował urządzenie tam placu zabaw dla
dzieci. Myślano także o zagospodarowaniu Żabika oraz uporządkowaniu placu szkol
nego522 .
Łatwo zauważyć, że dbałość o schludny wygląd miejscowości postępowała
w dwóch kierunkach: podniesienia walorów estetycznych przestrzeni publicznej oraz
prywatnej, rozumianej najczęściej jako przydomowe ogrody. O ile, jak się okazywało,
w przestrzeni publicznej miało to charakter zrywów, które po pewnym czasie traciły
swój efekt, o tyle prywatnie dla przynajmniej niektórych mieszkańców przestała być
to jedynie kwestia zadbania o porządek na własnej posesji. W niektórych wypadkach
stało się to hobby, prowadzące do udziału w konkursach organizowanych przez
miasto i kluby, np. w XIV Międzynarodowej Wystawie Lilii i Kompozycji Kwiatowych
zorganizowanej przez Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów jedną z pierwszych na
gród otrzymała jego członkini z Popielowa Eugenia Ferfecka, która po przejściu na
emeryturę zajęła się hodowlą kwiatów (lilii, mieczyków i klematisów)523. Również
516
517
518
519
520
521
522
523

Tamże, s. 38.
Zbieramy złom i surowce, „Nowiny” 1980, nr 46, s. 2.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 3, s. 52; sygn. 6, s. 15, 19.
Tamże, sygn. 6, s. 20.
APR, MRN Ryb, sygn. 33, s. 40.
Tamże, sygn. 39, s. 177–178.
Tamże, sygn. 390, s. 8.
Wat, Azjatyckie nie pachną, „Nowiny” 2004, nr 29.
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w konkursie „O ładniejszy Rybnik” organizowanym corocznie przez Urząd Miejski
popielowianie nie tylko brali udział, lecz sięgali po laury. W 1992 r. pierwsze miejsce
w kategorii domów indywidualnych zdobyła Halina Jureczko, która dwa lata później
otrzymała trzecią nagrodę524. W 1998 r. w kategorii obiekt użyteczności publicznej
trzecie miejsce zdobyła parafia Trójcy Św. w Popielowie525. W 2000 r. nagrody książ
kowe za udział w tym konkursie odebrały m.in. SP 24 oraz Elfryda Gatnar 526 .
W XI edycji konkursu w 2001 r. zwyciężyli w kategorii przydomowych ogródków,
o ile tak można nazwać półhektarową posiadłość (zapewne ogród powstał na dawnym
użytku rolnym) Marta i Adam Szewczykowie z Popielowa. I dla nich pielęgnacja
ogrodu stała się sposobem na zagospodarowanie emerytury527. W XIII edycji wspo
mnianego konkursu uhonorowano mieszkańców Radziejowa: Blandynę Marek (dru
ga nagroda) i Hermana Nieszporka (wyróżnienie)528.
Do trosk codziennych należała również dbałość o czystość ulic i estetykę całych
dzielnic. Zdarzało się bowiem, że wracające z pól maszyny, nie mówiąc już o zwie
rzętach pociągowych, nawoziły na drogi nieczystości. Przy okazji spotkania z preze
sem KR w Popielowie zamierzano poprosić go, aby przekazał członkom, by zatrosz
czyli się o utrzymanie czystości ulic529. Przed kontrolą sanitarno-przeciwpożarową
zalecano, aby mieszkańcy oczyścili domy i podwórza, gdyż niechlujstwo i uchybienia
wiązały się z sankcjami karnymi530. Nie zmieniało to faktu, że służby miejskie bardzo
rzadko pojawiały się na ulicach Popielowa i Radziejowa, więc na spotkaniach z miesz
kańcami wyrażano niezadowolenie z faktu, iż drogi w tych dzielnicach nie są sprzą
tane531. Nie przeszkadzało to bynajmniej samym mieszkańcom wyrzucać na nie
popiołu, piasku i rupieci, a także ziemi z terenu budowy (do obywatela planowano
wysłać upomnienie w tej sprawie)532 . Brakowało jednak miejsca na składowanie
odpadów, toteż już po włączeniu Popielowa i Radziejowa do Rybnika, oczekiwano
podania do publicznej wiadomości miejsca wysypisk śmieci, bowiem stwierdzano
wywożenie śmieci do lasu i podrzucanie ich wzdłuż ulic533. Skala tego problemu była
i jest ogromna, jeśli weźmie się pod uwagę, że w czasie corocznych współczesnych
akcji sprzątania świata dzieci ze szkół podstawowych z trzech zaledwie szkół
z Radziejowa, Meksyku i Zebrzydowic zebrały w ciągu jednego dnia blisko 1,5 t
śmieci534.
Poza ogólnopolskim problemem dzikich wysypisk i zaśmiecania trzeba było zmie
rzyć się z zanieczyszczeniem środowiska, wynikającym z intensywnej produkcji prze
mysłowej. W okresie PRL zakłady produkcyjne i władze nie przejmowały się zanad
to problemem zmniejszenia emisji pyłów, hałasu i innych negatywnych skutków dla
524 Finał „zielonego konkursu”, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 40, s. 1, 3; Zielony konkurs rozstrzygnięty, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 37, s. 1, 5.
525 (r), O ładniejszy Rybnik, „Gazeta Rybnicka” 1998, nr 10, s. 7.
526 Cieszyć oko zielenią, Gazeta Rybnicka” 2000, nr 10, s. 28; H. Spandel, Koło gospodyń,
„Wiadomości »Popielów«”, grudzień 2000, s. [3].
527 WaT, Domy w kwiatach, „Nowiny” 2001, nr 38.
528 Wat, Ogród zamiast plotek, „Nowiny” 2003, nr 40.
529 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 85.
530 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 123–124.
531 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 15; sygn. 19, s. 214.
532 Tamże, sygn. 22, s. 77.
533 APR, MRN Ryb, sygn. 31, s. 48.
534 Sprzątanie świata, „Nowiny” 2003, nr 39.

zdrowia obywateli i stanu środowiska naturalnego. Wystarczy wspomnieć, że rzeka
Nacyna nie mieściła się w żadnych kategoriach zanieczyszczenia. Mieszkańcy Po
pielowa, Radziejowa i Niedobczyc przy zachodnich wiatrach byli narażeni na emisję
pyłów Zakładu Koksochemicznego w Radlinie535. Popielów i Radziejów znajdowa
ły się w ponadnormatywnej strefie opadów tych zanieczyszczeń (pow. 250 t/km2)536.
W 1990 r. Paruszowiec, Popielów i Radziejów były rejonem znacznego przekrocze
nia dopuszczalnych norm stężenia kadmu537. Dla mieszkańców bloków usytuowa
nych przy szybie „Marcin” szczególnie dotkliwy był hałas powodowany przez wen
tylator. Oczekiwano, że władze Rybnika wystąpią do KWK „Rymer” o niezwłoczne
jego wyciszenie, ze względu na pokaźną liczbę mieszkańców oraz mieszczące się tam
przedszkole538. Zresztą szyb huczał i szumiał na całą wieś539, zatem jego zamknięcie
musiało znacznie wpłynąć na zmniejszenie hałasu.
Drugą sprawą były szkody górnicze, które doprowadzały do niszczenia zabudowań
i systemów rurociągowych biegnących przez dzielnice oraz ogólnej degradacji śro
dowiska. Niekiedy wstrząsy były tak duże, że stawały się odczuwalne na powierzch
ni, jak ten, który miał miejsce w maju 1934 r. Władze gminne musiały reagować,
np. wysyłając list z zażaleniem do zarządu kopalni w sprawie ostatniego wstrząsu
w gminie spowodowanego wydobyciem węgla540. W pierwszej połowie 1947 r. GRN
postanowiła zlecić Zarządowi Gminnemu wystosowanie memoriału do miarodajnych
władz, które miały doprowadzić do usunięcia szkół górniczych (głównie prowadzących
do zaniku wody)541. Wiadomo jednak było, że z powodu wciąż trwającej eksploata
cji, szkody będą nadal powstawać.
W ramach usuwania szkód powstałych w wyniku eksploatacji i oddziaływania
zakładów przemysłowych na środowisko naturalne opracowano program rekultywa
cji terenów zniszczonych. Mieszkańcy Radziejowa i Popielowa ze szczególnym za
troskaniem spoglądali w stronę „Mośnika”, pamiętanego zwłaszcza przez starszych
jako miejsce relaksu. Co jakiś czas pojawiały się więc głosy, że Staw „Mośnik” zamulony po szkodach górniczych można by zrekultywować542 . Stawy były systematycznie
odwadniane543 zmieniając się w osadnik, postulowano więc przywrócenie im daw
nego stanu, a po oczyszczeniu stawów, wodę z płuczki można by doprowadzać wprost
do rzeki Nacyny, zaś do Mośnika poprowadzić czystą wodę ze stawów Świercze pod
Jankowicami544. Tereny Radziejowa i Popielowa zostały zdegradowane przede wszyst
kim przez działalność KWK „Rymer”, która m.in. za zezwoleniem PWRN w Kato
wicach (Stalinogrodzie) z 14 maja 1954 r. na odprowadzanie własnych wód zużytych
oraz nadmiaru wód dołowych do potoku Nacyna w ilości 0,17 m3/sek., doprowa
535 APR, MRN Ryb, sygn. 31, s. 47.
536 H. Korzusznik, Społeczne potrzeby i kierunki rozwoju miasta, [w:] Rybnik..., s. 52.
537 L. Kostorz, Morowe powietrze, „Gazeta Rybnicka” 1990, nr 2, s. 4.
538 APR, MRN Ryb, sygn. 31, s. 47, 61.
539 N. Niestolik, Radziejów..., s. 56.
540 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 354 –355.
541 APR, PRN Ryb, sygn. 545, s. 30.
542 APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 126.
543 Wbew powszechnemu mniemaniu degradacja Mośnika rozpoczęła się nie po II wojnie świa
towej, lecz wcześniej. Prowadzono długotrwały proces z właścicielami kopalni o odszkodowanie za
zanikanie wód. APR, Kopalnia Donnersmarck w Chwałowicach (zespół nr 136), sygn. 261.
544 W wzmiance prasowej pisano o Mośniku jako i znajdującym się na terenie Chwałowic, (H),
Kiedy Mośnik ożyje, „Nowiny” 1961, nr 1, s. 4.
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dziła (wraz z trzema innymi kopalniami znajdującymi się w zlewni Nacyny) do cał
kowitej degradacji tego cieku.
Szczególnie dotknięty szkodami gorniczymi był Żabik. Obniżenie terenu, opa
dającego w ciągu roku o 0,75 m, doprowadziło do utworzenia zapadliska. W efekcie
po obfitych opadach, niespodziewanie 23 maja 1960 r. doszło do powodzi, bowiem
Nacyna wylała. W akcji ratunkowej brały udział jednostki wojskowe i straż pożarna
z Rybnika, Chorzowa i Zabrza. Po tym wydarzeniu wnikliwiej przyjrzano się sytuacji
przysiółka, gdzie mieściło się wówczas osiem gospodarstw. Okazało się, że wcześniej
powoływano komisje, które miały zbadać sprawę, ale nie przynosiło to żadnych
efektów. Pod koniec sierpnia 1960 r. uzgodniono z kierownictwem Przedsiębiorstwa
Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach, że rozpoczęte zostaną
prace przy zabezpieczeniu terenu545.
Na terenie Popielowa i Radziejowa istniało kilka zwałów i zapadlisk: zwałowisko
Popielów o powierzchni 4,25 ha i pojemności 40 tys. m3, zwałowisko ul. Sienkiewicza
(powierzchnia 0,28 ha, pojemność 4,7 tys. m3), zwał płaski Żabik (10 ha), zwał na
rowie popielowskim (0,8 ha), zawalisko na rowie popielowskim (0,6 ha) i zapadlisko
przy ul. Sienkiewicza (0,3 ha), które były przewidziane do rekultywacji i przywró
cenia pierwotnej wartości. Prace rekultywacyjne przy ul. Sienkiewicza (zapadlisko
o powierzchni 0,28 ha; zasypanie skałą płonną do poziomu ulicy z przywróceniem
użytków zielonych), przewidziano na lata 1982–1983546. W ramach programu dzia
łania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego 16 września 1981 r. MRN
w Rybniku podjęła uchwałę, w której nakazywała wstrzymać od zaraz składowanie
skały płonej na łąkach w rejonie Popielowa między szosą Wodzisławską a torami kolejowymi przez KWK Rymer547. Rekultywacja zwałowiska Żabik o powierzchni 10 ha
kosztowała pod koniec XX w. ponad 6 mln zł.
Szczególnie zniszczonym rejonem były w Radziejowie okolice ulic Dygasińskiego
i Kossaka. Stare domy rozpadały się, na budowę nowych nie zezwalano, a tymczasem
ustalenie, która z dwóch kopalni była odpowiedzialna za szkody, przeciągało się,
a zakłady zwlekały z wypłacaniem odszkodowań. W 1999 r. kopalnia „Chwałowice”
nie chciała uwzględnić żądań mieszkańców ul. Popielowskiej w Radziejowie, ponie
waż minęły trzy lata odkąd fedrowała tam KWK „Rymer”. Zakład nie chciał również
uznać swojej odpowiedzialności za powstanie zalewiska na Świerczu. Wszystko to
przekładało się na poczucie krzywdy mieszkańców: Nasza dzielnica czuje się niedoinwestowana. Natomiast RM nie zgadzała się z protestami mieszkańców Chwałowic
i Radziejowa odnośnie zagospodarowania przestrzennego, dotyczącymi zezwolenia
na zwałowanie kamienia na Kielowcu i Mośniku, uchwalonego w 1996 r.548 Rekul

545 „Żabik” pod wodą. Szkody górnicze przyczyną powodzi w Niedobczycach, „Nowiny” 1960, nr 22,
s. 1–2; (sław), Blaski i cienie miasta Niedobczyce, „Nowiny” 1960, nr 40, s. 1–2; Dzielnica Żabik zostanie zabezpieczona przed powodziami, „Nowiny” 1960, nr 41, s. 6; (j), Zapadliska zostaną zasypane.
Nasze interwencje, „Nowiny” 1960, nr 51, s. 6.
546 APR, MRN Ryb, sygn. 40, s. 14, 18–20; sygn. 47, s. 41; (mak), Powstają nowe oazy zieleni,
„Nowiny” 1981, nr 36, s. 1.
547 APR, MRN Ryb, sygn. 47, s. 84, 88.
548 /jak/, Życie na szkodach, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 40, s. 3; W. Troszka, „Zostaną nam bergi”, „Nowiny” 1999, nr 10, s. 5.

tywację Mośnika i Kielowca zaplanowano na rok 2006, planowano również odtwo
rzenie potoków Chwałowickiego i Radziejowskiego549.
Strój
Sposób ubierania się ludności Popielowa i Radziejowa podlegał takim samym
procesom jak mieszkańców innych okolic Rybnika. Można zatem zaobserwować
wcześniejsze zanikanie stroju ludowego męskiego, dłuższe trwanie stroju ludowego
kobiecego oraz rozpowszechnianie się stroju miejskiego. Strój kobiecy w Popielowie
i Radziejowie składał się z takich samych elementów jak strój kobiet z okolicy
Rybnika: długiej, ciemnej spódnicy, najczęściej wełnianej, z doszytym stanikiem
„lajbikiem” oraz drugiej „spodnicy” (halki), białej, płóciennej, nierzadko haftowanej.
Do tego kobieta zakładała bluzkę, najczęściej uszytą z tego samego materiału, co
spódnica wierzchnia. Kolejnym elementem był wzorzysty fartuch, w stroju odświęt
nym jedwabny, zaś w codziennym płócienny. Na głowach kobiety nosiły chustki550.
Publikowane zdjęcie mieszkanek Popielowa pokazuje dwie odmiany stroju kobiece
go, uproszczone w kroju i ogólnej formie. Strój codzienny, w jaki jest odziana starsza
kobieta, zdominowała czerń. Taki kolor ma zatem kiecka (spódnica), jakla (bluzka)
oraz chustka i szczewiki (buty). Strój druhny prezentuje młoda kobieta. Spódnica
ukryta pod wzorzystym fartuchem jest jednolita, z plisowaną falbaną, rękawy białej
bluzki (kabotka) zdobi kryza z haftem richelie lub koronką. Na piersi znajduje się
szeroka chusta (merynka), skrzyżowana i związana na plecach. Obuwie stanowi ele
ment obcy, natomiast istotna jest ozdoba głowy: wieniec ze sztucznych kwiatów, tzw.
galanda. Według I. Bukowskiej-Floreńskiej umiejętność wykonania takiego wieńca
w Popielowie istniała jeszcze pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku osiem
dziesiątych XX w.551
Analiza problematyki codziennej nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Każde
z zagadnień można z całą pewnością poszerzać. Przykład Popielowa i Radziejowa
wskazują na stałą ewolucję życia codziennego, zanikanie i pojawianie się nowych
problemów, różnorodność sposobów ich rozwiązywania, adekwatne do aktualnych
warunków, rozwoju cywilizacyjnego, uwarunkowań politycznych i aspiracji oraz
zmiennych potrzeb ludności. Każde z zagadnień może stanowić temat odrębnych
badań w szerszej perspektywie przestrzenno-czasowej, co, być może, zostanie uwzględ
nione w przyszłości.

549 W. Troszka, Zostaną.., s. 5; Łąka na hałdzie, „Nowiny” 2005, nr 32, s. 9.
550 I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo przeszłości i kultura współczesna [w:] Rybnik..., s. 484–
487; G. Grabowska, A. Grabiec, M. Malczewska, Katalog wystawy stałej „Rybnik nasze miasto”,
Rybnik 2003, s.14–15; A. Grabiec, Strój ludowy w Rybnickim, „Rybnicki Kurier Muzealny”, 14 maj
2010, s. [2].
551 I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo..., s. 485, 486 (fot. T. Popiel, zbiory Archiwum Uniwer
sytetu Śląskiego w Katowicach).
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4 Staw na Mośniku (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

5 Staw na Mośniku (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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6 Staw na Mośniku (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

7 Staw na Mośniku (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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8 Mieszkanka Radziejowa, 1914 r. (ze zbiorów
Danuty Miki)

10 Mieszkańcy Radziejowa, 1942 r. (ze zbio
rów Danuty Miki)

9 Mieszkańcy Radziejowa, 1926 r. (ze zbiorów
Danuty Miki)

11 Mieszkańcy Radziejowa, 1941 r. (ze zbiorów
Danuty Miki)
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12 Mieszkańcy Radziejowa, lata pięćdziesiąte
XX w. (ze zbiorów Danuty Miki)

13 Pobór do Wehrmachtu, 1942 r. (ze zbiorów Pa
trycji Zielawskiej)

14 Meszkańcy Radziejowa, 1946 r. (ze zbiorów Danu
ty Miki)
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15 Mieszkańcy Radziejowa, 1951 r. (ze zbiorów Danu
ty Miki)

16 Mieszkańcy Radziejowa, brak daty (ze zbiorów
Patrycji Zielawskiej)

17 Mieszkaniec Radziejowa, 1940 r. (ze zbio
rów Danuty Miki)

18 Mieszkańcy Radziejowa, brak daty (ze zbio
rów Patrycji Zielawskiej)

Popielów i Radziejów samorządne
Trudno stwierdzić, czy istniał i jak funkcjonował samorząd chłopski przed rokiem
1803. Musiała zapewne istnieć jakaś jego forma, sprawująca pieczę nad porządkiem
w osadach i jednocześnie reprezentująca popielowian i radziejowian w kontaktach
z dominium. Na ten temat nie ma żadnych wzmianek w literaturze i źródłach.
Istnieje natomiast silne przekonanie, iż od niepamiętnych czasów Popielów był
samodzielną gminą wiejską. Problem polega na ustaleniu, jak daleko wstecz sięgają
owe „niepamiętne czasy”. Być może gminę powołano w czasie zmian administracyjnych, po sprzedaży włości przez prywatnego właściciela lub gdy utworzono powiat
rybnicki, zatem stałoby się to między rokiem 1803 a 1818. Wydaje się jednak bardziej
prawdopodobne, że gmina wiejska zaczęła funkcjonować po uwłaszczeniu, zatem
byłby to rok 18301.
Utworzenie gminy z siedzibą w Popielowie wzmocniło jego znaczenie. Pojawiło
się nawet przypuszczenie, że jako samodzielna gmina, Popielów dysponował własnym
herbem, czy raczej znakiem wspólnoty, przedstawiającym w polu błękitnym, srebrnego cwałującego konia2 . Pojawiło się też przypuszczenie, iż był to znak Radziejowa,
przejęty przez sąsiednią miejscowość3. Autorzy tych opinii jakby zapominali, że
w czasie kształtowania się herbów, gminy wiejskie, w przeciwieństwie do miast, nie
miały do nich prawa.
Trudno powiedzieć, jak na takie pomniejszanie znaczenia wioski zapatrywali się
sami mieszkańcy. Prawdopodobnie w XVIII czy XIX w. nie było to szczególnie ważne, ale problem narastał, skoro co jakiś czas pojawiała się kwestia oddzielenia Radziejowa od Popielowa.
Pierwszy wniosek o oderwanie radziejowskiej części gminy był datowany na 14
kwietnia 1913 r., a podpisało się pod nim 96 mieszkańców4 . Skarga generalnie
sprowadzała się do poczucia słabszego zaspokajania potrzeb Radziejowa. Władze
gminne oczywiście stanowczo nie zgadzały się na podobne rozwiązanie5. Sprawa
ciągnęła się przez niemal rok, radziejowianie pisali również do władz rejencji w Opolu – postanowiono jednak zachować status quo. Ponownie kwestia rozdzielenia obu
wsi pojawiła się krótko po przyłączeniu Rybnika do Polski. Można przypuszczać, iż
przesunięcie granic państwowych uznano za dogodny moment, aby zerwać „unię”
Radziejowa z Popielowem. W październiku i listopadzie 1923 r. RG rozpatrywała
sprawę oddzielenia Radziejowa i ewentualnie utworzenia tam odrębnej gminy6 .
Wówczas projekt ten odrzucono. Kwestia oderwania Radziejowa powróciła dekadę
później. W latach 1933–1934 konflikt między dwoma częściami gminy Popielów-

1 APR, LRyb, sygn. 187, s. 2–28; H. Rojek, Kronika... s. 191 [Aneks 2]. H. Rojek wysunął przypuszczenie, iż utworzenie gminy Popielów nastąpiło z inicjatywy burmistrza rybnickiego Antoniego
Żelazki oraz starosty rybnickiego Emila von Duranta w 1835 r.
2 M. Szołtysek, Dzielnice Rybnika..., s. 62.
3 Tamże, s. 64.
4 APR, KARyb, sygn. 84, k. 1–2, 6.
5 Tamże, k. 18–19.
6 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 157, 159.
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-Radziejów rozognił się bowiem na nowo, był też znacznie intensywniejszy niż poprzednie.
Do Wydziału Powiatowego w Rybniku wpłynął wówczas wniosek o oddzielenie
Radziejowa z koloniami Świercze i Gzel od gminy Popielów i przyłączenie ich do
gminy Jankowice. Nie jest znana lista żalów i pretensji, ale można odtworzyć ją na
podstawie odpowiedzi RG. Dotyczyły one rozmaitych spraw, częściowo prestiżowych,
częściowo bytowych. Adresatami skarg były też władze wojewódzkie i kościelne. RG
utrzymywała, iż większość pretensji wynikała ze zmyślonych uraz oraz z powodu
niechęci do zarządzeń władz, a w dużej mierze dotyczyła kwestii personalnych, przede
wszystkim ówczesnego naczelnika gminy, P. Kuchcika z Radziejowa7.
Jednym z powodów narastającego niezadowolenia była zmiana, na podstawie
zarządzenia starostwa w Rybniku z 26 lipca 1926 r., pieczęci gminnej. Z tłoku zniknął drugi człon nazwy gminy czyli Radziejów8, choć nazwy przecież używano nadal.
Kolejnym powodem do niezadowolenia był stan dróg, ale RG zapewniała, iż w całej
gminie są one w znośnym stanie, lecz naprawa dróg w Radziejowie byłaby kosztowniejsza ze względu na piaszczysty i spadzisty teren.
Pojawiła się też kwestia ochronki, którą chciano w Radziejowie otworzyć, ale do
czego nie doszło z winy kierownika tamtejszej szkoły, a nie Zarządu Gminy. W kwestii kościelnej chodziło zaś właściwie o domniemany konflikt naczelnika gminy
i mieszkańców Popielowa z proboszczem z Jankowic, co wedle władz gminnych nie
było prawdziwe. Radziejowianie mieli chyba również poczucie, iż wszelkie związki,
towarzystwa i organizacje z ich terenu były traktowane po macoszemu, być może
gorzej subsydiowane. RG zapewniała jednak, iż organizacje w obu wsiach traktowano jednakowo. Pojawiły się też dwa inne punkty, ale były tak banalne, iż w ogóle ich
nie roztrząsano.
Jedno ze szczególnie drażliwych zastrzeżeń wiązało się z lokalizacją i budową nowego kościoła oraz uruchomieniem tymczasowego kościoła na szybiku. Ten spór był
zresztą trójstronny, bowiem niepoślednią rolę odgrywał w nim proboszcz, ks. Józef
Miczka. Parafianie uciekali się do bojkotu, wielka część nie chodziła do kościoła do
Radziejowa, lecz do innych parafii9. Chodziło o tymczasową kaplicę na szybiku, ponieważ kościół św. Anny był zamknięty. Poczyniono wprawdzie pewne kroki w celu
złagodzenia rozdźwięku pomiędzy parafianami, lecz w sam czas rozpętała się walka
polityczna gminna pomiędzy Władzą gminną a niektóremi obywatelami Radziejowa10.
7 Tamże, s. 335–348; AP Trójcy, Kronika parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Popielowa (dalej:
Kronika parafii...), t. 1, s. 13. W tym miejscu warto zaznaczyć, że kronikę parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej stanowią obecnie dwa tomy. Pierwszy z nich składa się z trzech części. Pierwszą jest zapisana przez F. Lapczyka Kronika budowy kościoła Popielów-Radziejów, drugą Kronika parafialna parafii
w Jankowicach zredagowana przez ks. Józefa Miczkę, odpis sporządzony przez ks. Joachima Beslera 29
października 1953 r., natomiast trzecią krótki opis dziejów Popielowa i Radziejowa wraz z dalszą
kroniką parafialną. Tom pierwszy kończy się na roku 1979, tom drugi rozpoczyna się od 1980 r.,
ale brak w nim paginacji. Dla jasności wprowadzono jednolity zapis (Kronika parafii...) z podaniem
właściwego tomu i strony lub roku.
8 Prawdopodobnie na podstawie zmiany pieczęci E. Bimler-Mackiewicz uznała, że doszło do rozdzielenia Radziejowa i Popielowa, chociaż brak akt potwierdzających ostateczny podział gminy w tym
czasie. Zob. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik. Znaki samorządnej wspólnoty, „Zeszyty Rybnickie 3”,
Rybnik 2003, s. 112, 118.
9 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 27.
10 Tamże, s. 12.

Wydaje się zatem, że kwestia budowy kościoła zeszła na dalszy plan, proboszcz i komitet budowy osiągnęli w miarę zadowalający kompromis, natomiast kolejne posunięcia należałoby przypisać innym czynnikom.
Pomysł oderwania Radziejowa wydawał się chybiony, choćby z tego powodu, że
obie wsie od niepamiętnych czasów tworzyły jedną jednostkę administracyjną. Istotne były też kwestie gospodarcze – przede wszystkim fakt, że wsie łączył jeden wodociąg i jedna sieć elektryfikacyjna. Przestrzegano także przed oddalaniem się od źródła
pracy, jakim dla 90% pracowników była kopalnia „Römer”. Samo przyłączenie do
Jankowic też większego sensu nie miało, bo poza wspólnotą parafialną i granicami,
nic obu miejscowości nie łączyło.
Generalnie wniosek o rozdzielenie gminy, w oczach RG był sprzeciwem wobec
zarządzeń władz administracyjnych, wynikającym z zarozumiałości garstki ludzi,
którzy nie wykazali się dotychczas żadną produktywną pracą11. RG nie zgadzała się
na oderwanie Radziejowa z koloniami.
Nieco wcześniej, bo w 1929 r., pojawił się projekt przyłączenia gminy wiejskiej
Popielów do gminy wiejskiej Niedobczyce, co wywołało zrozumiały protest. Po
pierwsze gmina Popielów istniała od niepamiętnych czasów, potrafiła utrzymać się
samodzielnie, a przyłączenie jej do Niedobczyc nie przyniosłoby obywatelom żadnych
korzyści. Więcej, dotarcie do urzędów zajmowałoby 1½ godziny pieszo. Zresztą nie
widziano sensu przyłączania rozległej, rozciągniętej gminy popielowskiej do mniejszej gminy niedobczyckiej. Pojawiła się też kwestia podatku węglowego, jaki kopalnia „Römer” uiszczała za eksploatację pod terenem gminy. Na tym tle trwały zatargi, ale rozstrzygnięcie ich poprzez przyłączenie Popielowa do Niedobczyc wydawało
się RG niezbyt dobrym rozwiązaniem. Wystarczyło im, aby Popielów-Radziejów
otrzymywał należny mu od kopalni podatek12 .
Kwestia rozdzielenia Radziejowa i Popielowa pojawiła się ponownie jesienią
1945 r. Tym razem koncepcja zawierała nie tylko rozdzielenie obu miejscowości, ale
włączenie Popielowa do gminy zbiorczej Niedobczyce, a Radziejowa do gminy Chwałowice. W uzasadnieniu stwierdzano, że zabudowania Popielowa łączą się z zabudową Niedobczyc, zaś kolonia Radziejów leży bliżej Chwałowic niż Niedobczyc13. RG
nie widziała w tym rozwiązaniu korzyści dla mieszkańców, powoływała się na wielowiekowe współistnienie, wspólnotę interesów w każdej dziedzinie życia, wspólną
sieć wodociągową i elektryfikacyjną, jeden urząd katastralny i stanu cywilnego oraz
parafię. Przeciwko takiemu rozwiązaniu wypowiadała się też komisja międzypartyjna oraz ludność obu miejscowości, która musiała na ten temat żywo dyskutować
podczas dożynek w Radziejowie14. Ostatecznie zapadła jednak decyzja o włączeniu
całej byłej gminy Popielów do gminy Niedobczyce.
Pojawia się też kwestia faktycznej odrębności Radziejowa i Popielowa, która
w dziejach obu miejscowości nie była tak oczywista. O ile do XVI w. Radziejów był
wsią znaczniejszą, o czym może świadczyć istnienie parafii, o tyle po okresie regresu,
jaki nastąpił w XVI–XVII w., zaczął stopniowo tracić dominująca pozycję na rzecz
Popielowa, który w tym czasie stał się siedzibą właścicieli obu miejscowości. Co
11
12
13
14

APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 328–329, 335–348.
Tamże, s. 268–269.
APR, PRN Ryb, sygn. 315, s. 21, 30.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 117–120.

127

128

ciekawe, stopniowo zaczęto uznawać obie wsie za jedną: Popelau und Radzeow, ist
ein Dorf15. Literatura rzadko wymieniała Radziejów, nawet kościół radziejowski stał
się popielowskim. Również gmina była popielowsko-radziejowska. W odniesieniu
do Radziejowa używano czasem określenia Popielów II.
W 1945 r. sprawa niezależności wsi straciła na znaczeniu, gdyż obie miejscowości włączono do Niedobczyc, co zresztą przecież nie było pomysłem nowym. Radziejowianie byli jednak niesłychanie wyczuleni na utrzymanie nazwy ich miejscowości,
co widocznie było jednym z postulatów wyborczych, ale w odpowiedzi stwierdzono,
że utrzymanie starej nazwy Radziejów jest lokalnym patriotyzmem. Jest obecnie wspólna
nazwa Niedobczyce16.
Dopiero kolejna zmiana granic administracyjnych pozwoliła spełnić ambicje
i Radziejów faktycznie został odłączony od Popielowa, lecz jednocześnie stał się
dzielnicą najpierw Niedobczyc, potem Rybnika.
Co ciekawe, w pierwszej dekadzie XXI w. pojawiły się głosy za ponownym połączeniem Popielowa i Radziejowa w jedną dzielnicę. Pomysł ten omawiano m.in. na
spotkaniach sprawozdawczo-wyborczych w obu dzielnicach 20 marca 2003 r. W Popielowie pomysł spotkał się z poparciem całej sali, ale mieszkańcy stwierdzali jednocześnie, że ze względu na wzajemne animozje decyzja raczej nie spotkałaby się z akceptacją radziejowian. Obecny na spotkaniu prezydent A. Fudali wysłuchał tych
opinii, a ponieważ prosto z Popielowa udawał się do Radziejowa, niemal na „gorąco”
poruszył kwestię formalnego połączenia obu dzielnic. Faktycznie mieszkańcy Radziejowa opowiadali się za pozostawieniem status quo, a argumentem za tym miała
być starsza metryka ich miejscowości17.
Brakuje informacji o funkcjonowaniu rady gminnej z XIX czy początku XX w.
Częściowo można odtworzyć skład osobowy zarządu gminnego. Szczęśliwie zachowały się protokolarze z lat 1914–1945, które pozwoliły na szersze poznanie problematyki, z jaką stykali się włodarze gminy.
W 1835 r. w czasie pomiarów miejscowych dróg i inspekcji mostów jako przedstawiciele die Ortsgerichte występowali Jan Podleśny, Franciszek Holona i Kasper
Grieger18. Wybierczym dla Popielowa w 1884 r. został mianowany Franciszek Stebel19.
Władze gminy Popielów-Radziejów stanowiły Rada Gminna oraz Zarząd Gminny. Radę wybierano w głosowaniu powszechnym – jeśli można w ten sposób określić
to, iż na kandydatów głosowali bezpośrednio mieszkańcy. Natomiast zarząd wybierali już członkowie rady. Składał się on z naczelnika, którego określano również jako
sołtysa, oraz dwóch ławników. Liczebność rady uległa z czasem zwiększeniu do 17.
Wprowadzanie nowego członka rady odbywało się poprzez podanie ręki przez naczelnika20. Posiedzenia odbywały się przynajmniej raz w miesiącu, częściej jeśli była
15 F.A. Zimmermann, Beyträge..., s. 164. Autor przy wsi Radziejów odesłał do Popielowa.
16 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 3, s. 21.
17 (r), (S), G.W., D., Dla własnej społeczności, „Gazeta Rybnicka” 2003, nr 4, s. 12.
18 Imiona i nazwiska podaje się w wersji spolszczonej, uwspółcześnionej. APR, Urząd Katastralny
w Rybniku, sygn. 196, k. 79.
19 „Rybniker Kreisblatt” 1884, nr 26, s. 120.
20 Np. Pawła Müllera, Pawła Marcola, Pawła Kuchcika. APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 232–
234, 235–237. Przez podanie ręki wprowadzony jako radny został Karol Wieczorek w miejsce zmarłego Antoniego Paszendy (tamże, s. 354 –355).

taka potrzeba, ale zdarzało się też, że do zebrania nie dochodziło z powodu braku
quorum21. Specjalne, żałobne posiedzenie odbyło się po śmierci marszałka Józefa
Piłsudskiego, podczas którego obecni byli nie tylko radni, lecz również przedstawiciele szkół oraz lokalnych organizacji, którzy składali podpisy pod telegramem, jaki
miał zostać przesłany do Warszawy22 .
Rolę przedstawicieli ogółu mieszkańców powierzano osobom, które potrafiły
godnie ich reprezentować, a także skutecznie działać w interesie gminy. Znane są
nazwiska ławników i naczelników gminy przynajmniej od końca XIX w.23
Chałupnik Karol Dyl został naczelnikiem gminy w Popielowie na przełomie
lipca i sierpnia 1898 r., a do rady weszli jako ławnicy chałupnik Franciszek Syrek,
Jan Maciejczyk i Ludwik Ośliźlok, a wybierczym został chałupnik Emanuel Scheuer24. W 1904 r. Franciszek Abramczyk otrzymał nominację na naczelnika gminy,
miesiąc po nim agent pocztowy Jan Gojny został ławnikiem gminnym25. W 1905 r.
ławnikiem został Antoni Abramczyk26.
W 1910 r. RG tworzyli: Jan Gojny, Wincenty Mandrela, Józef Polonius, Wiktor
Dyl, Józef Sierny, Wincenty Gryt, Józef Ośliźlok, Robert Nogle, Jan Bernacki, Jan
Maciejczyk, Antoni Abramczyk alias Abrahamczyk, Antoni Paszenda, Paweł Wieczorek, August Mandrela, Erwin Gruszczyk i F. Abramczyk27. W tym czasie stanowisko naczelnika gminy piastował Antoni Abramczyk.
W 1914 r. naczelnikiem gminy był A. Paszenda. W skład Rady wchodzili: F. Abrahamczyk, Emanuel Scheuer, Franciszek Paszenda, Paweł Polonius, Karol Wieczorek,
Emanuel Pielorz, Karol Gulc, Walenty Polok, Emanuel Kuczera, Paweł Kondrot,
Wiktor Kufieta, W. Mandrela i Wiktor Dyl28.
W 1919 r. przeprowadzono nowe wybory do władz gminnych, ale zmiany w składzie osobowym były niewielkie. Sołtysem nadal był A. Paszenda, ławnikami Paweł
Marcol i Paweł Bednorz, a w skład rady wchodzili: Józef Grieger, Dominik Trybuś,
Franciszek Trybuś, Alojzy Nieszporek, Wincenty Kuchcik, Franciszek Talenta, Wilhelm Danel i Jan Grieger29.
Zmiana przynależności państwowej wiązała się z przeprowadzeniem wyborów do
RG w czerwcu 1922 r., ale naczelnik utrzymał swoje stanowisko30. Warto przy tym

21 Przykładowo nie odbyło się spotkanie na początku czerwca 1928 r., ponieważ nie zjawiła się trzecia część ławników, jak również 7 października 1934 r. APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 228,
357.
22 Tamże, s. 366–367.
23 Wprawdzie H. Rojek podawał skład zarządów gminy Popielów-Radziejów od 1837 r., lecz okazał
się on przydatny tylko w niewielkim stopniu. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 192–193.
24 „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 32, s. 176; nr 35, s. 193.
25 „Rybniker Kreisblatt” 1904, nr 39, s. 231; nr 43, s. 252.
26 „Rybniker Kreisblatt” 1905, nr 14, s. 74.
27 APR, LRyb, sygn. 328, s. 33 i in.
28 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 1–129; APR, LRyb, sygn. 328, s. 45.
29 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 130.
30 H. Rojek zapisał Ignacy Paszenda. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 16.
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zaznaczyć, że w odniesieniu do gmin wiejskich zachowała moc niemiecka ustawa
z 3 lipca 1891 r.31
Przez kilka kolejnych lat A. Paszenda sprawował funkcję naczelnika, lecz w 1926 r.
nastąpiły zmiany32 . Losy rady ważyły się na przełomie stycznia i lutego tegoż roku,
postanowiono nie ogłaszać nowych wyborów, a jedynie wybory zarządu. Funkcję
naczelnika powierzono pod koniec listopada 1926 r. Pawłowi Bednorzowi; na ławników wybrano Józefa Poloniusa i Pawła Marcola, a na zastępców A. Paszendę i Izydora Holonę33.
Co zatem zarzucono byłemu naczelnikowi Paszendzie? Okazało się, iż były to
sprawy finansowe, zarówno gminne, jak i prywatne. Po pierwsze pomimo pozytywnych ocen prowadzenia rachunków, jakie wystawiano po rewizjach ksiąg, pojawiały
się w nich nieścisłości. Po drugie, Paszenda uchylał się od płacenia podatku. Okazało się, iż miał do zapłaty 1065,55 zł – we wrześniu 1926 r. zwracał się więc z prośbą
o rozłożenie spłaty na dwa lata, ale RG zgodziła się jedynie na podzielenie sumy na
dwie połowy, z których jedną trzeba było zapłacić do końca września, natomiast
drugą do końca marca 1927 r.34
Członkowie rady musieli gorąco dyskutować nad tą sprawą, bowiem gdy uchwalano odszkodowanie dla byłego naczelnika za sprawowanie przezeń funkcji w roku
1925 i ustalono, iż otrzyma 1000 zł z tego tytułu, trzech radnych wyraziło sprzeciw35.
Jest to tym ciekawsze, że RG uchwały podejmowała z reguły jednogłośnie. Co jeszcze ciekawsze, pomimo afery, w listopadowych wyborach Paszenda znowu został
wybrany, chociaż tym razem jako zastępca ławnika.
P. Bednorz nie pełnił obowiązków naczelnika gminy długo, bo tylko rok. Na
początku grudnia 1927 r. ustąpił, choć trudno wskazać z jakiego powodu. Czy łączenie obowiązków naczelnika gminy i okręgu stało się zbyt wielkim obciążeniem?
Być może od początku traktował to rozwiązanie jako tymczasowe? Tymczasowym
naczelnikiem został raz jeszcze P. Kuchcik36 . Na podstawie zarządzenia Wydziału
Powiatowego w Rybniku z 22 grudnia 1927 r. w Popielowie przeprowadzono wybory naczelnika gminy. Został nim, otrzymawszy 17 głosów, dotychczas pełniący te
obowiązki P. Kuchcik z Radziejowa37.
W czasie tej kadencji doszło do włamania do Urzędu Gminnego. W nocy z 13
na 14 listopada 1929 r. rozpruto ogniotrwały sejf, w którym przechowywano maszynę do pisania, pieczątki oraz niewielką sumę gotówki (5,05 zł). Sprawcy zostali
spłoszeni i zbiegli, niczego nie zabrawszy, a policja dość szybko wpadła na ich trop38.
Kolejne wybory naczelnika odbyły się 24 stycznia 1932 r. i znowu głosowano na
Kuchcika, który otrzymał dziewięć z dziesięciu oddanych głosów39. Poza naczelni31 M. Ujdak, Samorząd, [w:] Województwo śląskie (1922–1939), red. F. Serafin, Katowice 1996, s.
56.
32 W efekcie Paszendę odwołano lub nakłoniono do ustąpienia, a w jego miejsce tymczasowym
naczelnikiem został Paweł Kuchcik. APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 192–194; H. Rojek, Kronika..., s. 16.
33 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 216–218.
34 Tamże, s. 210–213.
35 Tamże, s. 210–211.
36 Tamże, s. 238.
37 Tamże, s. 244–247.
38 Włamanie do Urzędu..., s. 6.
39 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 315.

kiem w nowym Zarządzie działali: jego zastępca Paweł Müller, sekretarz P. Marcol,
skarbnik J. Kuczera, Franciszek Lapczyk, Stanisław Karwot, Wilhelm Danel i Józef
Papok40.
Osobną kwestią było wynagrodzenie, nazywane zresztą także żołdem. W dużych
gminach, liczących ponad 3 tys. mieszkańców funkcja ta była płatna41. Przykładowo
po zakończeniu I wojny światowej i przy galopującej inflacji zmieniało się ono szybko. W maju 1922 r. sołtys i pisarz gminny otrzymywali 400 marek miesięcznie, zaś
skarbnik 1000 marek na kwartał42 . Rok później, w marcu 1923 r., nastąpiła podwyżka. Sołtys miał odtąd otrzymywać 10 tys. marek miesięcznie, ordynans zaś 5,6 tys.
marek miesięcznie według zarobku górnika43. Wydaje się więc, iż jest to szalone
zwiększenie poborów, lecz w rzeczywistości pensja ta po prostu wiązała się z hiperinflacją. Kolejna podwyżka została uchwalona na następnym posiedzeniu rady. Sołtys miał pobierać świadczenia w wysokości 40 tys. marek niemieckich lub 80 tys.
marek polskich, ordynans 25 tys. marek niemieckich lub 50 tys. marek polskich44.
Kolejne zmiany w uposażeniu urzędników gminnych uchwalono w roku 1924, podawano je we frankach złotych. Sołtys, sekretarz, wybierczy, ordynans mieli otrzymywać każdy 1200 franków, egzekutor 400, natomiast ławnicy po 445. Ta ostatnia
suma mogłaby wydawać się pomyłką, ale kwoty zapisywano cyframi i słownie, zatem
właściwie była to opłata symboliczna.
W późniejszych latach podwyżki były już rzadsze, co wiązało się z ustabilizowaniem sytuacji finansowej w kraju. Co ciekawe, naczelnik gminy pobierał też pensję
z tytułu pełnienia funkcji naczelnika istniejącego jeszcze Urzędu Okręgowego.
W grudniu 1926 r. RG uchwaliła, iż będzie otrzymywał 100 zł jako naczelnik gminy i 150 zł jako okręgu, razem 250 złotych46. Ponadto przyznano w 1928 r. 20 zł
Zacheuszowi Trybusiowi za prowadzenie ksiąg kasowych47.
Urzędnicy komunalni byli przez gminę ubezpieczani. W 1928 r. za naczelnika
P. Kuchcika i sekretarza Z. Trybusia wpłacono składkę do Ubezpieczenia Pracowników Umysłowych w Królewskiej Hucie48.
W czasie pełnienia funkcji naczelnika gminy P. Kuchcik był bardzo aktywny,
bowiem z racji piastowanego urzędu brał udział we wszystkich imprezach organizowanych przez miejscowe stowarzyszenia oraz reprezentował gminę na zewnątrz49.
Jednakże pomimo niewątpliwych zasług dla gminy, naczelnik wydaje się być osobą
wzbudzającą mieszane odczucia, bowiem pewne sytuacje, w których się pojawiał,
sugerują, iż łatwo popadał w konflikty, z których ten z proboszczem Miczką omówiono w innym rozdziale. Trudno powiedzieć, czego dotyczył spór z Antonim Ucz
kiewczem, nauczycielem z Radziejowa, ale miał on charakter prywatny, zaś finał
40 H. Rojek, Kronika..., s. 16.
41 M. Ujdak, Samorząd..., s. 56.
42 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 136.
43 Tamże, s. 145–146.
44 Tamże, s. 147.
45 Tamże, s. 166–171.
46 Tamże, s. 219.
47 Tamże, s. 257–259.
48 Tamże, s. 261–262.
49 Na przykład gościł w Marklowicach podczas uroczystości trzeciej rocznicy powstania koła Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy, Trzechlecie koła Og. Zw. Podoficerów Rezerwy w Marklowicach
Dolnych, „Polska Zachodnia” 1931, nr 202, s. 6.
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znalazł w sądzie grodzkim w Rybniku, przed którym strony zawarły ugodę. Kuchcik
przeprosił powoda, przyjął koszty postępowania, a także zgodził się, aby na jego koszt
treść owej ugody została opublikowana w „Polsce Zachodniej” oraz „Polonii”50.
P. Kuchcik pozostał naczelnikiem aż do wybuchu II wojny światowej51. Po przejęciu tej części Śląska przez Niemców doszło oczywiście do zmian we władzach
gminnych, ale z jakiegoś powodu nie zachował się protokolarz z lat 1939–1940.
W tym czasie stanowisko burmistrza piastował Heinrich Kusch, jego zastępcami byli
Max Polonius i Otto Füllbier, członkami rady Joseph Rassek/Russek, Wincenty Syrek, Paul Szczyra, Józef Kuczera oraz Wiktor Ulbrich52 . W 1944 r. burmistrzem był
już Willy Nossol53.
Wkrótce po przejęciu Rybnika i jego okolic przez armię radziecką i przekazaniu
części administracji w polskie ręce, nastąpiła też zmiana we władzach gminy Popielów-Radziejów. Jak zanotowano w protokolarzu: objęcie urzędu gminnego jak również
urzędowanie tymczasowego zarządu gminnego nastąpiło 27 marca 1945 r.54 31 marca
tego roku odbyło się pierwsze zebranie tymczasowego zarządu, w którym brali udział:
P. Kuchcik, J. Kuczera, J. Papok, F. Lapczyk, Alojzy Nieszporek, Leopold Adamczyk
oraz Antoni Mleczko55. Część z tych osób pełniła funkcje w RG w okresie przedwojennym. 3 kwietnia odbyło się zebranie organizacyjne gminy Popielów, na którym
byli obecni starosta rybnicki, przedstawiciel wojska polskiego i armii radzieckiej,
miejscowej milicji obywatelskiej oraz poczty sztandarowe i mieszkańcy56. Znamienna jest obecność reprezentantów wojska polskiego oraz armii radzieckiej i milicji.
Nowe władze zostały wybrane przez aklamację. RG tworzyli: P. Kuchcik (pracownik
biurowy), J. Papok (górnik) Józef Komarek (maszynista), F. Lapczyk (maszynista),
J. Kuczera (kolejarz), Ryszard Ochojski (kolejarz), ks. Ł. Globisz (proboszcz),
A. Mleczko (górnik), Paweł Maks (drogista), Wiktoria Kuczerowa, Alojzy Nieszporek (rolnik), Karol Syrek (górnik), Józef Pieczka (emeryt) oraz L. Adamczyk (kupiec).
Zarząd gminy był trzyosobowy, a wchodzili doń: P. Kuchcik (naczelnik), J. Papok
(zastępca naczelnika) i P. Maks (sekretarz)57.
W ciągu kilku miesięcy, od kwietnia do września 1945 r., przekształcano lokalne
struktury administracyjne. RG zastąpiono Gminną Radę Narodową (GRN). Była
ona podstawowym organem samorządu społecznego, jednocześnie będącym organem
władz państwowych. Władze gminne wybrane w kwietniu miały charakter tymczasowy, natomiast we wrześniu przeprowadzono ponowne wybory. Powstała ponadpartyjna komisja porozumiewawcza. Komisja ta ustaliła z góry skład zarządu GRN,
w której znalazł się Jan Chlubek, J. Papok, F. Lapczyk i Maksymilian Karwot. 8 września 1945 r.58 po raz kolejny przeprowadzono głosowanie, które w niewielkim stop50 Z Rybnickiego. Ugoda, „Polska Zachodnia” 1929, nr 290, s. 5.
51 H. Rojek, Kronika..., s. 16.
52 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 1–48; APR, LRyb, sygn. 139, s. 14, 20.
53 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 52.
54 Tamże, s. 53.
55 Tamże, s. 54.
56 Tamże, s. 55; APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 12, 16, 17, 19.
57 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 55; APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 12, 16–17, 19; H. Rojek, Kronika..., s. 17–18.
58 Protokół datowany jest na 8 września, natomiast H. Rojek podawał, że wybory te odbyły się 21
września. APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 99–103; H. Rojek, Kronika..., s. 18.

niu zmieniło skład personalny. W skład rady weszli: J. Chlubek (przewodniczący),
F. Lapczyk (wiceprzewodniczący), Leon Wawrzyczny (wiceprzewodniczący), W. Danel, J. Papok, K. Syrek, M. Karwot, A. Nieszporek, Alojzy Kuczera, Stanisław Pyzik,
Ludwik Halama i Hieronim Pastuszek. Zarząd Gminy pozostał właściwie taki sam,
naczelnikiem był P. Kuchcik, jego zastępcą J. Papok, ławnikami zaś W. Danel, K. Syrek i H. Pastuszek59. GRN została rozwiązana w grudniu tego samego roku60.
Samodzielne funkcjonowanie Popielowa-Radziejowa jako wsi i gminy stopniowo
dobiegało końca. Gremia uformowane w 1945 r. były efemeryczne, działały zaledwie
kilka miesięcy, przed włączeniem do gminy zbiorczej Niedobczyce.
Przez lata funkcjonowania samodzielnej gminy wiejskiej Popielów-Radziejów,
poza głosowaniami RG pracowała w komisjach zadaniowych, wybieranych na posiedzeniach. Rada zajmowała się wszystkimi sprawami, o ile nie były one zarezerwowane dla władz wyższych. W pierwszej kolejności ustalała podatki, z których część
przeznaczała na funkcjonowanie administracji, część natomiast była źródłem finansowania rozmaitych inwestycji oraz pomocy społecznej. Poza tym RG realizowała
zadania związane z oświatą, opieką społeczną, kwestiami bezpieczeństwa oraz innymi sprawami, według bieżących potrzeb. Były one prowadzone przez stałe lub doraźne komisje, których skład powoływano na posiedzeniach RG, a członkami zostawali przeważnie ławnicy61.
W gminie Popielów-Radziejów działała m.in. tzw. komisja pomieszkaniowa. Jej
zadaniem było zapewne oszacowanie wartości nieruchomości, co było podstawą
opodatkowania. W 1923 r. utworzono dwie takie komisje, osobno dla Popielowa
i Radziejowa, złożone z posiedzicieli czyli posesorów oraz najemców. W komisji popielowskiej właścicieli domów reprezentowali Paweł Müller, Paweł Ochojski i P. Polonius, lokatorów zaś Jan Liszka, Józef Mika i J. Papok. W radziejowskiej byli natomiast Stanisław Wycisk i Antoni Kuchcik (posesorzy) oraz Jan Pielorz, Jan Wolny,
Albin Kufieta i Wiktor Fukała (lokatorzy)62 .
W następnym roku powołano komisję szacunkową, ale trudno powiedzieć, co
miała szacować. W każdym razie powołano do niej Franciszka Abrahamczyka i Emanuela Pielorza z Popielowa, Jana Bernackiego z Radziejowa, a także Adriana Gruszczyka z młyna Gzel63.
W czasie kampanii wyborczych do sejmu i senatu również powoływano komisje.
W Popielowie doszło do nieporozumienia na tle finansowym, bowiem przewodniczący komisji Józef Sierny upomniał się o pieniądze dla wszystkich członków komisji, czego widocznie wcześniej nie ustalano. Kwota okazała się poważna (58 zł od
osoby), RG uznała więc, że o podobnych żądaniach powinna była zostać powiadomiona wcześniej, by zawczasu zabezpieczyć odpowiednią kwotę64.
W 1934 r., być może w związku z powodzią, powołano komisję sanitarną, która
tworzyli: Nikodem Holona (sztygar), Alojzy Kuczera (kolejarz), Leopold Matloch
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(górnik), Paweł Gojny (rolnik), Wojciech Trybuś (badacz mięsa) oraz Paweł Pielorz
(rzeźnik)65.
Gmina prowadziła niezależną politykę finansową, korzystając z prawa budżetowania czyli uchwalania wydatków i dochodów gminy66. Sytuacja finansowa gminy
nie była jednak dobra. W każdym razie i ten latosi podatek bardzo jest wielki i uciążliwy, i potrzeba się starać, żeby podatki obniżono, a to się stać może tylko przez oszczędność w gminie67.
Wydatki RG w 1921 r. wynosiły 64 774,13 marek68, ale w późniejszym okresie
zaczęły się zmieniać. W czasie posiedzenia rady na początku tego roku wysunięto
propozycję, aby zwiększyć opodatkowanie, ale w głosowaniu wniosek ten upadł69.
Trudno jednak stwierdzić o podatek od jakiej sumy chodziło, bo jako podstawę
wynagrodzenia urzędników gminnych określano zarobek górnika. Ten wątek wymaga pewnego wyjaśnienia. Wydaje się, że była to sytuacja jednostkowa i po prostu
ławnicy popielowsko-radziejowscy przyjęli górniczy zarobek jako podstawę wyliczania opłat gminnych. Wynikało to zapewne z tego, iż większość zatrudnionych mieszkańców gminy pracowała w kopalniach.
Opodatkowaniu podlegały rozmaite sprawy. W marcu 1921 r. gmina wprowadziła podatek od zabaw publicznych70. W maju 1922 r. podwyższono podatek dla
gruntowników i chałupników71, zatem był to podatek od nieruchomości. Pewne
zmiany w tym zakresie wprowadzono w 1934 r., kiedy to RG uchwaliła stawkę
podatku budynkowego, którego podstawą miał być szacunek wartości domów72, choć
zastanawiano się, czy nie przyjąć innej podstawy. W przeciwieństwie do lat dwudziestych mowa była jedynie o budynkach, nie o gruntach. W kwestii podatków po
zakończeniu wojny pojawiły się nowe ustalenia. Otóż w czerwcu 1945 r. postanowiono 10% z podatku gruntowego przeznaczyć na potrzeby gminy, zaś 20% na
potrzeby szkół73.
RG mogła również wprowadzić podatki jednorazowe, daniny na konkretny cel.
Nie zawsze udawało się dojść w takich sprawach do porozumienia i np. we wrześniu
1923 r. nie uchwalono podatku zaliczkowego na zakup materiału szkolnego i na
remont samej szkoły74. W styczniu 1925 r. uchwalono podatki od zabaw, szyldów,
samochodów, łódek, pianin i harmonii, karet, bryczek oraz dubeltówek75. W 1926 r.
uchwalono podatek od polowania76. W 1934 r. osobno potraktowano kwestię podatku od łódek Anny Mandrelowej, którą miał się zająć Zarząd77. Było to istotne
65 Tamże, s. 356.
66 M. Ujdak, Samorząd..., s. 56. W protokołach posiedzeń RG wszelkie opłaty, jakie rada mogła
wprowadzać, określano jako podatki i w tym sensie są opisywane w poniższym tekście.
67 Z bliska i dalsza, „Polak” 1913, nr 61, s. [5].
68 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 133.
69 Tamże, s. 134.
70 Tamże, s. 135, 157.
71 Tamże, s. 138.
72 Tamże, s. 351–354.
73 Tamże, sygn. 2, s. 64–70.
74 Tamże, sygn. 1, s. 155.
75 Tamże, s. 181–183.
76 Tamże, s. 210–211.
77 Tamże, s. 356.

z tego względu, że owe łódki można było wynajmować, żeby pływać na stawie na
Mośniku.
W 1934 r. podatek komunalny (gminny) miał być ustalony według podatku
dochodowego na rok 1934/1935. Przy dochodach 1500–2400 zł było to 4% podatku dochodowego, 2400–8800 zł – 4,5%, zaś powyżej 8,8 tys. zł – 5%. Budżet na
rok 1934/35 wynosił 21 707 zł78. Członkowie komisji rewizyjnej czuwali nad zgodnością finansów. W lutym 1934 r. po podliczeniach okazało się, że ogólne dochody
gminy wynosiły 87 838,7 zł, a wydatki 78 477, 94 zł, pozostała zatem nadwyżka
w wysokości 9360,8279. Rok później dochód wynosił 69 917,15 zł, wydatki –
62 627,66 zł, a zostało 7 289,49 zł80. Powstałe nadwyżki mogły zostać przeznaczone
na potrzeby gminy, jako dotacje dla miejscowych organizacji lub pomoc specjalna
dla mieszkańców.
W 1927 r. proboszcz z Jankowic ks. A. Spielvogel prosił o wprowadzenie podatku kościelnego, być może na budowę nowej świątyni, ale odłożono tę sprawę do
czasu złożenia formalnego wniosku81. Zapewne wcześniej była to jedynie rozmowa,
natomiast brakowało pisma do RG, które mogłoby stać się podstawą rozpatrzenia
tej kwestii. Kiedy pisemny wniosek został złożony, w grudniu uchwalono podatek
kościelny na bieżący rok w wysokości 3532 zł82 . Dopiero później RG przypomniała, żeby odebrać od ks. Spielvogla pokwitowanie za wpłacone pieniądze83.
Podatki były źródłem finansowania wydatków władz gminnych: wynagrodzeń
dla urzędników komunalnych, remontów i utrzymania szkół, subwencji dla stowarzyszeń, najuboższych. Opłacano też prace, jakie wykonywano dla gminy, np.
w 1927 r. sadzenie drzewek przy cmentarzu w Radziejowie84 czy też w czerwcu
1928 r. Wojciechowi Holonie pieniądze za przewóz cegieł i wywóz piasku na drogę
– w sumie 20 zł. Z kolei w kwietniu tego roku odrzucono wniosek Wawrzyna Gojnego o odszkodowanie za dozór przy ciepaniu uznając to za pracę honorową85.
W 1929 r. z kasy gminnej wydano 65 zł jako koszt wysłania na Powszechną Wystawę Krajową do Poznania trzech osób (Wawrzyna Gojnego, Jana Pielorza i W. Danela)86 . Po śmierci ks. A. Spielvogla na sesji 17 stycznia 1932 r. władze gminne
postanowiły zakupić wieniec, obiecywały też partycypować w kosztach pogrzebu,
ale tylko do wysokości 300 zł87.
Pod koniec istnienia samodzielnej gminy Popielów-Radziejów na podatki komunalne składały się: podatek gruntowy (146 636 zł), podatek od nieruchomości
(41 943 zł), od lokali (148 372 zł) i podatek od kopalni (120 tys. zł)88.
Gmina jednak nie należała do szczególnie zasobnych, a okres wojny przyczynił
się do poważnego obniżenia kondycji finansowej. Przy przyłączaniu gminy do Nie78
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dobczyc stan kasy wynosił ponad 13 500 zł deficytu, a zaległości 35 tys. zł, ale i tak
był on o wiele lepszy niż stan finansowy gminy Niedobczyce, który określono jako
katastrofalny, a zaległości wynosiły 190 tys. zł89.
Gmina pozostawała właścicielem majątku komunalnego, dysponowała prawem
zbywania i nabywania nieruchomości, a także dzierżawienia gruntów komunalnych
czy przejmowania na swoją rzecz na podstawie umów prawnych.
Władze gminne nie posiadały własnego lokum, a na zebrania wybierano przede
wszystkim gospody. Część z posiedzeń odbywała się w Radziejowie, w „Radziejowiance”. W marcu 1926 r. wysunięto wniosek, aby zawrzeć umowę z Pawłem Müllerem o wynajem gminie lokalu na 5–10 lat, ale wniosek ten dość jednoznacznie
upadł. Pomysł ten wrócił jednak dwa lata później90. Widocznie doszło do porozumienia, bowiem w budynku będącym własnością Pawła Milera mieścił się urząd gminny, aż do czasu przeniesienia go do Niedobczyc91. Rozwiązanie to traktowano jako
tymczasowe, bowiem podczas omawiania budowy nowej wieży wspinaczkowej dla
strażaków, ławnik W. Danel wysunął, przyjętą jednogłośnie, propozycję, aby obok
powstał dom gminny. Wybrano komisję, która miała zakupić grunt pod budowę
obu obiektów. Znaleźli się w niej Wiktor Kufieta, J. Pielorz i W. Danel, których
upoważniono do nabycia odpowiedniego terenu, a za najwłaściwszy uznano stronę
od dawniejszej kuźni byłego obszaru dworskiego w stronę ku kościele i to dlatego, ażeby
odległość z Radziejowa jak i z Popielowa do biura Urzędu gminnego była jednakowa92 .
Pomimo chęci i potrzeby, do realizacji tych planów nie doszło, bowiem urząd wciąż
rezydował w wynajętych od Müllera pomieszczeniach.
Również inne instytucje gminne musiały korzystać z wynajętych lokali. W przejściowym okresie 1921 r. nauka w szkole była zawieszona, budynek zaś służył jako
siedziba milicji gminnej, a w piwnicach urządzono areszt tymczasowy93. Po powrocie uczniów areszt musiał zostać przeniesiony. W 1926 r. uchwalono, że na areszt
miały zostać wynajęte pokoje od Pawła Holony z Popielowa94.
RG podejmowała, rzecz jasna, decyzje w sprawach własności komunalnej. Najczęściej chodziło o wydzierżawienie lub sprzedanie mieszkańcom działek. Przykładowo w 1932 r. Ignacy Szczyra wnioskował o sprzedanie mu gruntu gminnego,
który od lat użytkował. Chodziło o 183 m2. Rada była skłonna to uczynić. Pierwotnie zażądała 3 zł za m2, a po półrocznych pertraktacjach zgodziła się obniżyć cenę
do 1,40 zł95, więc o ponad połowę. W 1934 r. RG rozpatrywała dwa wnioski dotyczące nieruchomości. Pierwszy sporządził Wincenty Sobik, a dotyczył on wynajęcia
gruntu gminnego, drugi Franciszka Bernacka o sprzedaż drogi gminnej. Ostatecznie
(po odpowiednich analizach) W. Sobik zgodę z prawem zabudowy otrzymał, natomiast F. Bernackiej odmówiono, bowiem jej starania wywołały liczne sprzeciwy –
prawdopodobnie sąsiadów, którzy obawiali się, że będą mieć utrudnione dojazdy96.
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Prośbę Józefa Pustołki, który starał się o wynajem gruntu koło cmentarza, przekazano Zarządowi Kościelnemu97.
W protokole zdawczo-odbiorczym, sporządzonym 27 grudnia 1945 r. przy likwidacji gminy, wymieniano należące do niej nieruchomości. Wśród nich znajdowały się drogi publiczne, działki z budynkami szkolnymi oraz dom mieszkalny dla
kierownika szkoły, budynek strażacki i spinalnia (strażacka ściana wspinaczkowa),
znajdująca się pod tymczasowym zarządem gminy jedna nieruchomość stanowiąca
majątek poniemiecki oraz inna parcela98. Do tego dochodziła jeszcze sporna nieruchomość, którą w 1939 r. Dyrekcja Lasów Państwowych nabyła w drodze licytacji
z myślą o domu mieszkalnym dla gajowego, a która została następnie przejęta przez
niemiecki Państwowy Zarząd Leśny i sprzedana w 1943 r. gminie Popielów. W 1945 r.
dawny właściciel wprowadził się do domu nie czekając na żadną decyzję, zaś Dyrekcja Lasów Państwowych upominała się o zwrot swojej własności, do której prawa
rościła sobie również gmina99.   
Popielów i Radziejów jako dzielnice Niedobczyc   
Wraz z umacnianiem się władz komunistycznych następowało stopniowe ograniczanie i znoszenie tradycyjnego samorządu terytorialnego. W 1950 r. na postawie
ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej
formalnie zlikwidowano samorząd terytorialny, zastąpiony przez rady narodowe,
które jednocześnie były organami władzy państwowej i podstawowymi organami
samorządu społecznego „ludu pracującego miast i wsi” i „wyrażały jego wolę”.
W połowie lat pięćdziesiątych XX w. zapadła decyzja o nadaniu Niedobczycom
praw miejskich, które gromada Niedobczyce otrzymała na podstawie rozporządzenia
z 7 października 1954 r.100 W akcie tym nie ma słowa o przyłączeniu do nowo
utworzonego miasta sąsiednich gmin: Niewiadomia z Beatą oraz Popielowa i Radziejowa. Dotychczasowe opracowania przyjmowały ten fakt, nie dopowiadając, co
działo się w okresie od 1945 r. do owego rozporządzenia101.
Moment włączenia Popielowa i Radziejowa (oraz Niewiadomia) należy przesunąć
o niemal dekadę — 23 grudnia 1945 r. rozwiązano GRN w Popielowie i nie wybrano już nowej102 . Od 1 stycznia 1946 r. dotychczasowa gmina jednostkowa Niedobczyce zaczęła funkcjonować w nowych granicach jako gmina zbiorowa103. Sam
Popielów i Radziejów stały się częścią gminy Niedobczyce i zaczęły się pojawiać
97 Tamże, s. 359–360.
98 APR, PRN Ryb, sygn. 542, s. 34.
99 Tamże, sygn. 544, s. 2–6.
100 Dz.U. RP 1954, nr 49, poz. 254.
101 M. Szołtysek pisał, że Popielów i Radziejów został włączony, przy czym jako datę połączenia
Radziejowa i Popielowa z Niedobczycami przy omawianiu tych dwóch dzielnic podał rok 1954, natomiast przy opisie Niedobczyc rok 1955. Zob. M. Szołtysek, Krótkie dzieje Radziejowa, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 11, s. 21; tenże, Krótkie dzieje Popielowa, „Gazeta Rybnicka” 1998, nr 1; Radziejów,
700 lat czy jeszcze więcej, „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 7-8, s. 24; tenże, Dzielnice..., s. 49, 62, 65. Inni
autorzy również używali sformułowań, jakoby w 1954 r. w wyniku reformy administracyjnej Radziejów i Popielów włączono do miasta Niedobczyce.
102 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 136; N. Niestolik, Radziejów..., s. 46.
103 Podział administracyjny województwa śląsko-dąbrowskiego wraz ze skorowidzem gmin i gromad
(według stanu z dnia 1 stycznia 1946), Katowice–Wrocław 1947, s. 37.
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w dokumentach jako jej dzielnice lub Niedobczyce II. Decyzja o powiększeniu gminy Niedobczyce o Niewiadom i Popielów zapadła w formie rozporządzenia wojewody śląsko-dąbrowskiego z 7 listopada 1945 r.104 17 grudnia powołano komisję, której zadaniem było zdanie wszelkich nieruchomości i agend gminy Popielów na rzecz
nowej gminy Niedobczyce. Tworzyli ją: Jan Chlubek, Leopold Adamczyk, J. Papok
i P. Kuchcik105.
Decyzje o likwidacji dwóch samodzielnych wcześniej gmin wzbudzały kontrowersje, a niejednokrotnie jednostki administracyjne, które traciły niezależność, protestowały przeciwko włączaniu ich w większe struktury. W czerwcu 1946 r. GRN
w Niedobczycach zgodziła się nawet na odłączenie Niewiadomia, ale pod warunkiem,
że samodzielność otrzyma i Popielów106. W piśmie z 31 marca 1948 r. do Wydziału
Powiatowego w Rybniku wójt gminy Niedobczyce prosił, by w razie podjęcia decyzji o odłączeniu Niewiadomia, odłączona została również dzielnica Popielów, ponieważ okrojona gmina nie byłaby w stanie jej utrzymać, a postanowienia powinny
zapaść od nowego roku budżetowego, bowiem rozdział wpływów i rozchodów w trakcie jego trwania spowodowałby wiele komplikacji107. Pomimo gotowości do zmian,
pozostawiono stan obowiązujący.
W kwestionariuszu w sprawie podziału powiatów na gminy według stanu na 20
września 1947 r. opisywano, iż gmina Niedobczyce składa się z dwóch dzielnic,
z których Niewiadom jest oddalony o 1–5 km, zaś Popielów o 1–3 km108.
We władzach zbiorowej gminy Niedobczyce znaleźli się również mieszkańcy Popielowa i Radziejowa. Pracowali oni w zarządzie, jak J. Papok109, w komisjach: np.
Emil Czyż w mieszkaniowej/lokalowej, Ludwik Halama w odwołań podatkowych,
Paweł Karwot w kontroli społecznej, Artur Szendzielorz i Antoni Kuśka w przesiedleńczej (powołano też opiniodawczą)110. Członkiem GRN był Karol Danel111.
Z powodu absencji na posiedzeniach i niskiej aktywności w pracach z GRN zostali
wykluczeni Jan Chlubek, Józef Brachmański, A. Szendzielorz, Mieczysław Widacki.
Augustyn Brachmański sam złożył mandat 112 .
Na początku grudnia 1954 r. odbyły się na podstawie nowej ustawy o radach
narodowych pierwsze (na jej podstawie, jednocześnie pierwsze do MRN w Niedobczycach, gdzie nowa MRN zaczęła działać formalnie od 1 stycznia 1955 r.) wybory. Poszczególne dzielnice wystawiały swoich kandydatów. W obwodzie nr 64 w Popielowie i nr 65 w Radziejowie (w protokole zapisano w Niedobczycach) do głosowania uprawnionych było odpowiednio 1354 i 1082 osoby, wydano zaś 1304 i 1072
104 „Śląsko-Dąbrowski Dziennik Wojewódzki” 1945, nr 34, poz. 455 (nr 61 i 75 spisu gmin
wiejskich).
105 APR, PRN Ryb, sygn. 542, s. 34–35.
106 Tamże, sygn. 319, s. 50, 52; sygn. 544, s. 23.
107 Tamże, s. 64.
108 Co ciekawe, po przyłączeniu Popielowa-Radziejowa i Niewiadomia, Niedobczyce stały się gminą zbiorczą, tymczasem w źródle określano ją jako jednostkową z dwoma dzielnicami. Tamże, sygn.
322, s. 38; sygn. 319, s. 11, 50, 52.
109 Tamże, sygn. 542, s. 17.
110 Tamże, sygn. 544, s. 21, 33, 37, 38; sygn. 545, s. 3.
111 K. Danel w życiorysie podawał, że członkiem MRN w Niedobczycach był w latach 1946–1957,
należałoby zatem sprostować, iż do 1955 był on członkiem GRN, natomiast mandat do MRN zdobył
w wyborach w 1954 r. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/678, s. 15.
112 APR, PRN Ryb, sygn. 546, s. 108.

karty113. Frekwencja była więc minimalnie wyższa w Radziejowie, a w głosowaniu
brało udział ponad 95% uprawnionych. Komisję w obwodzie nr 64 tworzyli: Paweł
Dronszczyk (przewodniczący), Wilhelm Karkosz (zastępca), F. Lapczyk, Franciszek
Kempny i Joachim Lapczyk114. Komisja nr 65 pracowała w składzie Edmund Świtała (przewodniczący), Emerencja Brząkalik (zastępca), Bronisława Czupryna (sekretarz), Wiktor Karwot i Benedykt Holona115.
Wybory w tym czasie dalekie były od faktycznie wolnych i demokratycznych,
obowiązywała jedna, z góry ustalana lista kandydatów. Gestem wyrażającym brak
akceptacji obowiązującego stanu było głosowanie przeciwko liście Frontu Jedności
Narodu (FJN). W Popielowie unieważniono jedną kartę, przeciwnych oddano 76
głosów. W Radziejowie nie unieważniono żadnego głosu, a liczba przeciwnych liście
państwowej wynosiła 26 (o ile skreślone 442 było faktycznie zwykłą pomyłką, a nie
manipulacją). Na kandydatów listy FJN116 padła więc większość głosów. Ponadto
głosowano również na kandydatów na zastępców radnych, ale lista była znacznie
krótsza, obejmowała tylko cztery nazwiska: Gerard Holona, Maksymilian Zimoń,
Paweł Maks i Józef Pieczka117.  
Tabela 3: Wyniki głosowania 5 grudnia 1954 r. w obwodach nr 64 i 65
w Niedobczycach

Nazwisko i imię

Liczba oddanych
głosów

Nazwisko i imię

Liczba oddanych
głosów

Popielów

Radziejów

1120

1010

Niewelt Maria

Czupryna Władysław

1139

1040

Rybka Franciszek

1127

1010

Danel Karol

1116

1006

Szulik Wiktoria

1112

1005

Fukała Edward

1136

1032

Zgorzyński Bernard

1209

1023

Gojny Ewald

1129

1009

Holona Gerard

1203

1030

Hoła Jan

1135

1005

Maks Pawel

1120

1025

Kajm Stefania

1145

1012

Pieczka Józef

1177

1026

Komarek Leon

1107

1010

Zimoń Maksymilian

1159

1027

Musioł Józef

1077

1007

Brachaczek Alojzy

Popielów

Radziejów

1096

1005

Źródło: APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 57, s. 1–4

W MRN znalazło się 50 osób, które na zebraniu 18 grudnia 1954 r. powołały
prezydium. Przewodniczącym Prezydium został Bernard Zgorzyński, kierownik
szkoły w Popielowie, który od 1 stycznia 1955 r. objął nowe obowiązki, jednocześnie
rezygnując z pełnienia poprzedniej funkcji, przekazanej Stefanii Kajm118. Członka113
114
115
116
117
118
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mi Prezydium MRN zostali też W. Czupryna, J. Musioł i E. Fukała, a radnymi
E. Gojny i Ryszard Leonerski.
W czasie trwania pierwszej kadencji MRN w nowo utworzonym mieście Niedobczyce odbywały się wybory do sejmu. Na posiedzeniu 29 października 1956 r.
podjęto uchwałę w sprawie wyboru komisji wyborczych na wybory do Sejmu. Rzecz
jasna, oba obwody wystawiły kandydatów do komisji wyborczych, podobnie jak
w 1957 r. wytypowano kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych119. Skład
personalny obu gremiów różnił się, ale widoczna była pewna stabilność list kandydatów w Radziejowie. Powtarzalność nazwisk w obu komisjach wskazywała, że w obwodzie popielowskim wytypowano dwie te same osoby, natomiast w obwodzie radziejowskim pięć. Czy w mniejszej społeczności trudniej było znaleźć chętnych, czy
raczej wybór wskazywał na pewien stopień zaufania, trudno rozstrzygnąć jednoznacznie.
Kadencja MRN trwała trzy lata. Kolejne wybory odbyły się 2 lutego 1958 r.120,
a liczba radnych została zmniejszona z 50 do 40. Popielów reprezentowali w niej
Teofil Bogocz, Gerard Holona, Leon Komarek, Franciszek Rybka, Józef Stalmach,
Alojzy Ucher i B. Zgorzyński121. Tych siedem osób stanowiło nieco ponad 17%
składu nowej rady. W późniejszych latach przedstawiciele Popielowa i Radziejowa
zmieniali się w niewielkim stopniu. Radni pełnili dyżury, podczas których przyjmowali wnioski i skargi mieszkańców. Dla Popielowa i Radziejowa jako lokale dyżurowania wyznaczono miejscowe szkoły122 .
W latach pięćdziesiątych przed zbliżającymi się wyborami na zakłady pracy przerzucano troskę o opiekę nad obwodami (a raczej lokalami) wyborczymi, dekorację
sal, ich zabezpieczenie oraz zorganizowanie transportu (zapewne chodziło o umożliwienie oddania głosu osobom, które samodzielnie nie mogły dotrzeć do lokalu).
W Popielowie zadania te powierzono RWN, zaś w Radziejowie PSS w Rybniku123.
Organami, które na poziomie lokalnym miał reagować na potrzeby ludności,
były quasi-samorządy, w różnych okresach w źródłach nazywane niekonsekwentnie
i swobodnie komitetami (blokowymi, obwodowymi i osiedlowymi), narodowymi
radami dzielnicowymi czy samorządami mieszkańców. Kwestię tę regulowała ustawa
z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej124, a na jej
podstawie włodarze Niedobczyc wydali uchwałę z 1 czerwca 1955 r. w sprawie reorganizacji komitetów blokowych. W Popielowie działały dwie takie komórki, w Radziejowie jedna125.
Jeśli spodziewano się, że jako dzielnicom miasta będzie byłej gminie łatwiej zaspokajać potrzeby mieszkańców, to szybko okazało się, że oczekiwana poprawa nie
119 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 3, s. 80; tamże, sygn. 22, s. 158.
120 Dz.U. RP 1957, nr 55, poz. 271.
121 H. Rojek, Kronika..., s. 21.
122 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 9, s. 22.
123 Tamże, sygn. 21, s. 15.
124 Dz.U. RP 1950, nr 14, poz. 130.
125 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 263. Kolejną reorganizację, polegającą na zmianie
numeracji i korekcie terenu działania poszczególnych komitetów blokowych przeprowadzono w październiku tego roku. Komitet nr 8 obejmował centrum Popielowa, nr 9 – kolonię Daszyńskiego
i pobliskie domy; na terenie Radziejowa działał komitet nr 10. Opiekunami owym komitetów byli
mieszkający tam radni MRN. Najpierw zadanie to powierzono B. Zgorzyńskiemu, który sprawował
pieczę nad wszystkimi trzeba komitetami, w następnych latach opiekunami byli Franciszek Rybka

następowała. W 1960 r. Radny Zgorzyński stwierdza, że według złożonego sprawozdania mało się zrobiło w Popielowie126. Zaś wśród radziejowian wyraźne było oczekiwanie, że nowo wybrana MRN będzie ściśle współpracować z utworzonym w Radziejowie
Obywatelskim Komitetem Rozwoju Radziejowa jako wyrazicielem potrzeb i dążeń
mieszkańców tej dzielnicy127. A potrzeby i dążenia dość często były realizowane zbyt
wolno albo wcale, nie rozwiązywano największych problemów radziejowian. Na
sesji MRN, jaka odbywała się w szkole nr 5 w Radziejowie, na której było też obecnych 30 radziejowian, Radny Maisner [...] stwierdza, że mieszkańcy Radziejowa mają
słuszność co do bolączek tej dzielnicy, lecz nie można wszystkiemu naraz podołać, lecz
przy wspólnej pomocy samych mieszkańców można sprawy będzie uzdrowić128.
Regularnie przed kolejnymi wyborami odbywały się spotkania mieszkańców
z radnymi i kandydatami na radnych, aby podtrzymać wrażenie demokracji, a mieszkańcy mieli okazję przedstawić postulaty i usłyszeć obietnicę, że zostaną one spełnione129. W 1960 r. radny Holona zauważał, że w Popielowie i w Niedobczycach
spotkanie radnych z wyborcami [...] nie udało się, ponieważ Obywatele na spotkanie
nie przybyli, jedynie w dzielnicy Radziejów spotkanie odbyło się z frekwencją dostateczną [...]130. Obwody wyborcze dla obu dzielnic (nr 13 i 14) obejmowały je w całości,
a lokale wyborcze w latach sześćdziesiątych XX w. znajdowały się w miejscowych
szkołach131.
Likwidacja samodzielnej gminy nie wszystkim wydawała się słusznym krokiem,
a mieszkańcy Popielowa postulowali, by w ich miejscowości zachować chociaż niektóre elementy dawnych uprawnień gminnych, np. biuro meldunkowe. Popielów
i Radziejów obejmował rejon meldunkowy nr 4, który w 1955 r. prowadziła Wanda
Brachman, ale w tym czasie zrezygnowała ona z tego stanowiska, a na jej miejsce
wprowadzono Julię Furtak, którą jednak po ośmiu miesiącach zwolniono, ponieważ
nie wywiązywała się należycie ze swoich obowiązków 132 . Od listopada rejon meldunkowy w Popielowie przeniesiono do tutejszego prezydium133. Dla mieszkańców obu
dzielnic było to utrudnienie, ponieważ musieli udawać się do Niedobczyc. Od stycznia 1959 r. rejon meldunkowy nr 4 przekazano Michalinie Gojny134 . W 1961 r.
pojawiła się propozycja, aby ponownie rozpatrzyć otwarcie biura meldunkowego dla

i Wiktoria Szulik (nr 8), Karol Danel i Józef Musioł (nr 9), Władysław Czupryna i Edward Fukała
(nr 10). APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 4, s. 28; tamże, sygn. 18, s. 182, 230.
126 Tamże, sygn. 7, s. 18.
127 Tamże, sygn. 8, s. 17.
128 Tamże, sygn. 10, s. 110.
129 Tamże, sygn. 27, s. 41; sygn. 28, s. 33, 232.
130 Tamże, sygn. 26, s. 45.
131 Obwody głosowania ich miejsce oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w powiecie rybnic
kim, „Nowiny” 1961, nr 10, s. 3; Granice obwodów i siedziby lokali wyborczych, „Nowiny” 1965, nr 18,
s. 3.
132 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 18, s. 22, 66, 68; sygn. 19, s. 130.
133 Tamże, sygn. 19, s. 223.
134 Tamże, sygn. 25, s. 3.
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mieszkańców Popielowa i Radziejowa, które mieściłoby się bliżej ich miejsca zamieszkania. Sprawa ta odwlekała się i ostatecznie zapadła decyzja negatywna135.  

142

Popielów i Radziejów jako dzielnice Rybnika  
Po włączeniu Niedobczyc do Rybnika na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 22 maja 1975 r, które weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli od 1 czerwca
1975 r.136, Radziejów i Popielów stały się częściami Rybnika. W myśl ustawy z 28
maja 1975 r. jednostkami w dwustopniowym podziale administracyjnym państwa
stały się gminy i miasta oraz dzielnice większych miast137. Na podstawie tego aktu
(art. 49, pkt 5) organami terenowymi administracji państwowej w dzielnicach byli
naczelnicy dzielnic. Ponieważ trwała kadencja MRN, nie przeprowadzono nowych
wyborów, a radni z Boguszowic i Niedobczyc stali się członkami MRN w Rybniku138.
Podczas wystąpienia na połączonej sesji rad narodowych byłych miast i rady powiatowej złożono podziękowania za dotychczasową pracę m.in. Naczelnikowi Miasta
Niedobczyc Tow. Hieronimowi Bugielowi139.
W kolejnych wyborach do rad narodowych mieszkańcy Popielowa i Radziejowa
mieli już kandydować do rady w Rybniku. Reprezentantami tych dzielnic byli
m.in. Piotr Gojny i Jan Tomiczek140.
Wybory do quasi-samorządowego organu jakim miała być dzielnicowa rada narodowa odbywały się w Popielowie 28 października 1975 r., kilka miesięcy po włączeniu w granice administracyjne miasta Rybnika. W Popielowie cieszyły się one
bardzo umiarkowanym zainteresowaniem, do Domu Strażaka (więcej na ten temat
w rozdziale poświęconym OSP) przybyło zaledwie 43 mieszkańców. Spotkanie prowadził gospodarz, prezes OSP W. Somerlik. Po wyborach utworzono zarząd rady141.
Członkowie rady stanowili 30% osób, które zjawiły się na tych wyborach. Jak wspomniano, przewodniczącym 15-osobowego Komitetu Osiedlowego nr 26 (Popielów,
w remizie strażackiej) był Eugeniusz Mika, natomiast również 15-osobowego Komitetu Osiedlowego nr 27 (Radziejów, w SP nr 25) Edward Oślizło. Obaj posiadali wykształcenie wyższe, nie ukończyli 40. roku życia142 . Podkreślano aktywność
komitetów obwodowych w Popielowie i Radziejowie, które w przeszłości stanowiły
odrębną gminę, natomiast zastrzeżenia wzbudzało działanie terenowych placówek UM
w Rybniku, z czego mieszkańcy nie byli zadowoleni, w dodatku remonty i inwestycje

135 Tamże, sygn. 8, s. 16, 27; tamże, sygn. 10, s. 134.
136 Dz.U. RP 1975, nr 15, poz. 87; H. Rola, Obszar i ludność miasta, [w:] Rybnik..., s. 395.
137 Dz.U. RP 1975, nr 16, poz. 91.
138 APR, MRN w Rybniku, sygn. 25, s. 36–46.
139 Tamże, s. 46.
140 Nowe składy Miejskich Rad Narodowych, „Nowiny” 1988, nr 26, s. 1. J. Tomiczek od 1990 r. był
też radnym miejskim przez trzy kolejne kadencje, H. Rojek, Kronika... s. 21, 23.
141 Zarząd złożony z przewodniczącego Eugeniusza Miki, wiceprzewodniczącego Grabińskiego,
sekretarz Lory Dronszczyk, skarbnika Ludwika Tomiczka oraz członków Franciszka Rybki, Huberta
Milera, Anny Karczewskiej,W. Somerlika, Stanisława Piątka, Ottona Zająca, Piotra Pałulczyka, Anny
Ucher i Wiktora Brzezinki, H. Rojek, Kronika..., s 21.
142 W wykazie podano numer szkoły 26, ale to ewidentna pomyłka. APR, MRN w Rybniku, sygn.
28, s. 104–105, 146.

[byly – E.K.] bardzo słabo realizowane w naszej dzielnicy, czego przykładem była
kanalizacja ulicy Sienkiewicza, gdzie panował chaos, a roboty stały143.
Materiały z wyborów do samorządów mieszkańców osiedli (wedle ówczesnego
nazewnictwa) Popielów i Radziejów z lat osiemdziesiątych XX w. pozwoliły poznać
skład osobowy i postulaty mieszkańców, a także zamierzenia tych organów. Działały one na podstawie statutów opartych m.in. na ustawie z 20 lipca 1983 r. o systemie
rad narodowych i samorządu144.
Zachowała się lista kandydatów do samorządu w Radziejowie z 1984 r. Wykaz
sporządzono ręcznie, a nazwiska wybranych podkreślono. Startujących do wyborów
było wówczas 37. Niektórzy z nich, jak E. Brząkalik, W. Czupryna czy Jan Kolarczyk,
kandydowali do tych organów jeszcze w latach pięćdziesiątych. Z wykazu wybranych
członków Samorządu Mieszkańców Komitetu Osiedlowego w Rybniku-Radziejowie
wiadomo, że tworzyło go wówczas 19 osób (najstarsza miała 71 lat, najmłodsza
33)145. W grupie tej było siedem kobiet.
W wyborach w 1988 r. uczestniczyło niewielu mieszkańców. W Popielowie w spotkaniu wyborczym 17 listopada 1988 r. w pierwszej turze brało udział 46, zaś w drugiej 56 spośród 2150 uprawnionych do głosowania (niecałe 5%), a głosy oddało
50146. W Radziejowie frekwencja była niższa – na 1400 uprawnionych w spotkaniu
18 listopada 1988 r. wzięło udział 33 (nieco ponad 2%)147. W głosowaniu wybrano
samorząd mieszkańców, liczący w Popielowie 24 członków148 . W mniej ludnym
Radziejowie w listopadzie 1988 r. wybrano przedstawicielstwo dzielnicy liczące 20
członków149.
Po kolejnych zmianach ustrojowych samorząd terytorialny został przywrócony
w 1990 r.150 Wybory do organów samorządowych, najpierw dwustopniowych, a od
1 stycznia 1999 r. trzystopniowych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) odbywały się 27 maja 1990 r., 19 czerwca 1994 r., 11 października 1998 r., 27 października (pierwsza tura) i 10 listopada (druga tura – wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast) 2002 r., 12 listopada (druga tura) i 26 listopada (druga tura)
2006 r., 21 listopada (pierwsza tura) i 5 grudnia (druga tura) 2010 r. W Rybniku
w latach 2002 i 2006 odbyła się tylko jedna tura. Zebrania sprawozdawcze, połączone z wyborami do rad dzielnic odbywały się później, w terminie ustalonym przez
nowo wybraną radę miejską.
Ponieważ w 1989 r. rozpoczęły się zmiany, samorządy w tym składzie nie dokończyły kadencji. Rozpisano nowe wybory do rad miejskich. W Rybniku wyznaczono
kilka okręgów wyborczych. Okręg Wyborczy nr 4 tworzyły dzielnice: Chwałowice,
Radziejów, Popielów i Meksyk. Kandydatami Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” byli m.in. Jerzy Kogut (wiceprzewodniczący rybnickiego Klubu
Inteligencji Katolickiej, KIK), Ryszard Kufel, Jerzy Frelich i Jan Tomiczek (od 1980 r.
143 Tamże, s. 73.
144 Tamże, sygn. 392, s. 10–29.
145 APR, MRN w Rybniku, sygn. 392, s. 9.
146 Tamże, sygn. 390, s. 9.
147 Tamże, sygn. 392, s. 1; sygn. 390, s. 9. W protokole z Radziejowa Tomiczek został nazwany
Krystianem, a w protokole z Popielowa Janem.
148 APR, MRN w Rybniku, sygn. 390, s. 17.
149 Tamże, sygn. 392, s. 3, 4, 5, 7.
150 Dz.U. RP 1990, nr 16, poz. 95.
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przewodniczący Samorządu Mieszkańców Popielowa). Po wyborach do Rady Miejskiej weszli z okręgu nr 4: J. Frelich, J. Kogut, E. Oślizło i J. Tomiczek151. E. Oślizło
zmarł w 1991 r. i na jego miejsce powołano innego radnego startującego ze wspomnianego okręgu, Andrzeja Zająca152 . Przewodniczącym Rady Dzielnicy (RD) Popielów w 1990 r. został Wincenty Adamczyk, a szefem komisji rewizyjnej Krzysztof
Gojny.
Na terenie dzielnic Popielów i Radziejów spotkanie sprawozdawczo-wyborcze
w 1994 r. odbyło się 9 listopada. Wzbudziło mniej niż nieduże zainteresowanie,
jeśli faktycznie uczestniczyło w nim zaledwie 20 osób. Biorąc pod uwagę, że RD
tworzy 15 członków, były to niemal wybory we własnym gronie. Dokonano wyborów RD, a jej członkowie wybrali zarząd w składzie – przewodniczący Marian Wolny, wiceprzewodniczący Hubert Miller, skarbnik Wilhelm Ucher, sekretarz Piotr
Świtała i członek Jolanta Kołek. Przewodniczącym komisji rewizyjnej ponownie
został K. Gojny, a wspierała go Teresa Ucher153.
Po wyborach samorządowych w 1998 r. spotkania sprawozdawczo-wyborcze
w dzielnicach cieszyły się dużo lepszą frekwencją niż w poprzednich wyborach.
W wyniku głosowania wyłoniono 15-osobowe RD w obu dzielnicach154. Wybory
samorządowe w roku 2002 odbywały się w październiku i listopadzie, natomiast
wybory do RD miały miejsce wiosną następnego roku. W wypadku Popielowa i Radziejowa odbywały się one 20 marca 2003 r. W Popielowie zgłoszono 20 kandydatów, spośród których zostali wybrani m.in.: M. Wolny (ponownie przewodniczący
zarządu), Halina Szojer (zastępczyni przewodniczącego RD), Hubert Trybuś (członek
zarządu), Mieczysław Marcol (członek zarządu), Jan Łoboziak (członek zarządu),
P. Herok (ponownie przewodniczący RD) i Władysław Horabik (były radny miejski,
wiceprzewodniczący RD)155.
W Radziejowie spotkanie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się nieco później, niż
w Popielowie. Byli obecni przedstawiciele władz miejskich – przewodniczący Rady
Miasta Michał Śmigielski oraz radny Michał Chmieliński, który wybory poprowadził. Nieco później dotarł na spotkanie prosto z zebrania w sąsiednim Popielowie
prezydent A. Fudali. Mieszkańcy oddali głosy na kandydatów do nowej RD, która
po zatwierdzeniu wyboru przeprowadziła wewnętrzne głosowanie, które miało wyłonić przewodniczących zarządu i samej rady. Podobnie jak w Popielowie, w Radziejowie ponownie Z. Gajda został przewodniczącym Zarządu RD. Członkami zarządu

151 Kandydaci Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do Rady Miejskiej, oprac. R. Kufel,
J. Kogut, „Gazeta Rybnicka” 1990, nr 5, s. 4–5; Wygrali rybniczanie, „Gazeta Rybnicka” 1990, nr 8,
s. 1, 3.
152 /szoł/, Nowy radny, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 52, s. 2.
153 H. Rojek, Kronika..., s. 21.
154 H. Rojek, Kronika... s. 21; N. Niestolik, Radziejów..., s. 70.
155 (r), (S), G.W., D., Dla własnej społeczności, „Gazeta Rybnicka” 2003, nr 4, s. 12; H. Rojek, Kro
nika..., s. 22–23.

zostali Antoni Dziwoki, Roman Błanik, Brunon Gliśnik, Jadwiga Mietła i E. Syrek.
Przewodniczącym RD został Marian Szostek, a zastępcą Eugeniusz Kuchcik156.
Po zakończeniu kolejnej kadencji i wyborach do samorządu terytorialnego Rada
Miasta Rybnik ogłosiła terminy wyborów do RD. W Popielowie miały się one odbyć
26 marca, zaś w Radziejowie 29 marca 2007 r.157
Po głosowaniu w 2007 r. wybrano nową RD Popielów158. Jak łatwo zauważyć
skład rady pozostał w dużej mierze taki sam, jak cztery lata wcześniej. Z jednej strony mogło to świadczyć o zaufaniu mieszkańców do radnych, z drugiej wskazywać
ogromną niechęć do angażowania się w prace społeczne. Liczba kandydatów przemawia raczej za tą drugą interpretacją. Wybory w Radziejowie również nie przyniosły wielkich zmian w składzie osobowym RD na kadencję 2007–2010159.
Można zauważyć, że niektórzy samorządowcy działali w RD od lat dziewięćdziesiątych XX w. M. Wolny, W. Horabik i Piotr Świtała startowali już w 1994 r., i przez
kolejnych dziesięć lat byli członkami RD. M. Wolny pozostawał długoletnim przewodniczącym zarządu RD. Od 1998 r. w gronie stale wybieranych członków samorządu znaleźli się H. Szojer, H. Trybuś, G. Niewelt, P. Herok, M. Marcol i A. Kohut160. Wśród wieloletnich działaczy był też J. Tomiczek, E. Mika, Z. Gajda.   
Pieczęć, znak wspólnoty, „herb” dzielnicy  
Utworzenie gminy wiejskiej w Popielowie wzmocniło jego znaczenie. Jednym
z uprawnień gmin wiejskich było posiadanie własnej pieczęci. Przy okazji warto
podkreślić różnicę między herbem, a godłem napieczętnym, które są utożsamiane.
Wyjaśnienia różnic podjęła się E. Bimler-Mackiewicz w pracy o znakach wspólnotowych. Spośród obecnych dzielnic Rybnika tylko Boguszowice, Chwałowice i Niedobczyce miały herby, co wynikało z posiadanych przez te miejscowości praw miejskich. Pozostałe podrybnickie wsie używają jako znaku wspólnoty dawnych pieczęci gminnych, które M. Gumowski przeniósł na tarcze161. Jego ustalenia wprowadziły
wiele zamieszania utrwalając w świadomości wspólnot lokalnych błąd powtarzany do
dziś. Brak obeznania społeczeństwa, ale i wielu współczesnych historyków z zagadnieniami heraldyki, powoduje błędne rozumienie problemu pieczęci i herbu162 .
Jak wspomniano, jako samodzielna gmina Popielów dysponował własną pieczęcią, którą M. Gumowski uznał za herb, oddany w kolorach może mieć białego konia
156 (r), (S), G.W., D., Dla własnej społeczności..., s. 12.
157 Wybory do Rad Dzielnic, „Gazeta Rybnicka” 2007, nr 1, s. 15.
158 Tworzyli ją: Piotr Kuczera (radny miejski), W. Horabik (radny miejski), Hubert Trybuś, Piotr
Herok (przewodniczący RD), M. Wolny (przewodniczący zarządu), Mieczysław Marcol, Halina Szojer, Grzegorz Niewelt, Franciszek Rybka, Eugeniusz Mika, Antoni Kohut, Marian Tomiczek, Henryk
Drzeniek, Piotr Goik, Piotr Świtała. (S), (r), D, (T), Cz, Fr, Wokół spraw ważnych..., s. 11.
159 Nowo wybraną Radę Dzielnicy Radziejów tworzyli: Zygmunt Gajda (przewodniczący zarządu), Jadwiga Mietła, Wiktor Adamczyk, Dariusz Oślizło, Eugeniusz Kuchcik, Roman Błanik, Leon
Mańka, Marian Szostek (przewodniczący RD), Danuta Nikiel, Piotr Wieczorek, Róża Podleśny, Irena
Sierny, Joanna Kuczera, Jerzy Wasilewski i Mirosław Owczorz. (S), (r), D, (T), Cz, Fr, Wokół spraw
ważnych..., s. 12.
160 H. Rojek zapisał to nazwisko w brzmieniu Kogut. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 21.
161 E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik..., s. 9–10.
162 Tamże, s. 10.

145

146

na tle niebieskim163. Pojawiło się przypuszczenie, iż był to znak Radziejowa, przejęty
przez sąsiednią miejscowość164. Nie wydaje się jednak, aby Radziejów mógł w ogóle dysponować oddzielnym znakiem. Wprawdzie był miejscowością starszą chronologicznie, natomiast pieczęć wiązała się z uprawnieniami gminy wiejskiej, której
centrum administracyjne znajdowało się w Popielowie. Nie wydaje się, aby taka
powstała wcześniej niż przed XVIII w., a w tym czasie znaczenie Radziejowa w tej
„unii” znacznie zmalało.
W źródłach występowały cztery typy pieczęci: pieczęć wójta Popielowa, pieczęć
z wyobrażeniem biegnącego konia (powszechnie znana), pieczęcie z godłem herbu
państwa oraz pieczęcie napisowe.
Pieczęć wójtowska znana z odcisku w Katastrze karolińskim z datą 10 marca
1823 r. była owalna, o wysokości 15 mm i szerokości 11 mm, ale uszkodzenie utrudnia identyfikację. Pieczęcią wójta były też w Katastrze sygnowane dokumenty Popielowa-Radziejowa w latach 1722–1723165.
Pieczęć z cwałującym koniem jest chyba najbardziej rozpoznawalna, bowiem ona
stała się wzorem dla współczesnego „herbu” Popielowa. Pieczęć z koniem biegnącym
w prawo166 była przez gminę używana w latach 1835–1939, zatem nieco ponad 100
lat. W tym czasie posługiwano się czterema stemplami. Najstarszy zachowany odcisk
pochodził z dokumentu datowanego na 1835 r. M. Gumowski opisał go jako wyobrażający pędzącego w lewo konia. Jest to nieco zagadkowe, ponieważ takie przedstawienie jest niezgodne z zasadami heraldycznymi, bowiem strony heraldyczne są
opisywane z punktu widzenia osoby noszącej tarczę. W dodatku napis był uszkodzony. Być może w niedługim czasie, ze względu na zużycie, gmina sprawiła sobie
nowy tłok. Pieczęć okrągła o średnicy 28–29 mm opatrzona była legendą G[EMAINDE] • POPELLAU • U[ND] • RADZIOW | RYBNIKER | KREIS167. Kolejna,
występująca na dokumentach z lat 1910–1920, używana prawdopodobnie do 1922 r.
różniła się nieco wielkością (30 mm średnicy) i tekstem legendy GEMEINDE POPPELAU u[nd]. RADZIEOW | KREIS | * RYBNIK O[BER] /S[CHLESIEN]*168.
Następny tłok gmina zamówiła w związku z przejściem pod polską administrację.
Pieczęć zachowała okrągły kształt oraz wielkość, natomiast legenda była oczywiście
w języku polskim: Gmina Popielów i Radziejów * Powiat Rybnicki *169. Kolejna
163 M. Gumowski, Herby i pieczęcie miejscowości wojew. śląskiego, Katowice 1939, s. 222. Podobnie opisał „herb”, przedstawiający białego cwałującego konia M. Szołtysek: Dzielnice..., s. 62; tenże,
Wielkie miasto małych społeczności, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr spec, s. 14–15. Taką wersję jako znak
wspólnoty przyjęła RD Popielów.
164 M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 64; tenże, Krótkie dzieje Radziejowa..., s. 20; tenże, Radziejów, 700
lat czy jeszcze więcej?..., s. 24; WaT, Dzielnica na szkodach, „Nowiny” 2000, nr 31, s. 6.
165 E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik..., s. 111–112.
166 M. Gumowski, Herby..., s. 222; F. Hübner, Opis herbów gminnych miejscowości powiatu rybnickiego [maszynopis], Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH 313, s. 3. Koń w „herbie” Popielowa
biegnie w prawo, jak opisała to E. Bimler-Mackiewicz, pieczęć z wizerunkiem konia w lewo nie znalazła potwierdzenia w materiale źródłowym, zob. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik..., s. 112–113. Wprawdzie Gumowski i Hübner opisali godło Popielowa jako „koń pędzący w lewo”, lecz dostępny materiał
wskazuje, że jest to pomyłka wynikająca z zignorowania faktu, iż strony heraldyczne nie odpowiadają
stronom naturalnym, lecz stanowią ich „odbicie lustrzane”.
167 E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik..., s. 112, 118.
168 Tamże s. 112, 118; H. Rojek, Kronika..., s. 13.
169 E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik..., s. 112, 118.

pieczęć sugerowała, że Popielów i Radziejów przestały tworzyć jedną gminę, bowiem
w legendzie pojawiła się tylko nazwa Popielowa. Gmina Popielów * Pow[iat] Rybnicki (Wojew[ództwo] Śl[ąskie])*170. Pieczęć ta miała być używana na dokumentach
od 16 listopada 1927 r.171, ale można stwierdzić, że wprowadzono ją rok wcześniej,
pieczęć gminy zmieniono na podstawie zarządzenia starostwa w Rybniku z 26 lipca
1926 r.172, natomiast nazwy „Radziejów” w odniesieniu do gminy używano nadal.
W każdym razie zmiana napisu, a przede wszystkim usunięcie z niej nazwy drugiej
miejscowości stało się powodem niezadowolenia oraz jednym z argumentów za odłączeniem Radziejowa od Popielowa.
Gmina Popielów-Radziejów używała także pieczęci napisowych. Znana jest pieczęć gminy oraz zarządu gminy. Pierwszej użyto np. na protokole z polowania 11
września 1926 r. Była podłużna z napisem Gmina | Popielów i Radziejów173. Druga
pochodzi z pisma do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, datowanego na 3 marca
1937 r. i zawierała napis: Zarząd gminny |POPIELÓW | Powiat rybnicki | Województwo Śląskie174.
Kolejnym typem pieczęci były te z godłem państwowym, używane jednak nie
przez gminę, a przez Urząd Okręgowy w Popielowie. Była to pieczęć okrągła, o średnicy 28 mm, z legendą AMT POPELAU • KREIS RYBNIK175.
W okresie II wojny światowej polskie pieczęcie zostały zniszczone, a na ich miejsce wprowadzono standardowe pieczątki z godłem państwowym III Rzeszy Niemieckiej oraz nazwą gminy. Przestały być one używane już po stopniowym przejmowaniu
administracji przez władze polskie w 1945 r. Miejscowi włodarze radzili sobie jak
umieli, a S. Grabiński pisał: Pierwsze (podaję dla przykładu) pieczątki dla milicji
i gminy wykonałem osobiście domowem sposobem176. W marcu tego roku wystosowano okólnik do burmistrzów i naczelników gmin w sprawie nowych pieczątek. Ponieważ związki samorządowe przeważnie nie posiadały przedwojennych pieczęci,
a chciano również utrzymać jednolitość, wprowadzono jeden wzór dla pieczęci miast
i gmin. Gminy wiejskie miały posługiwać się pieczęcią napisową o treści: Zarząd
Gminy, poniżej zaś jej nazwą. Do tuszu miały być używane tłoki o wymiarach 35 na
28 mm177. W kwietniu 1945 r. podrybnickie gminy, wśród których był i Popielów,
złożyły zbiorowe zamówienie na nowe pieczątki, z których każda kosztowała 70 zł178.
W przypadku Popielowa pieczęć ta jednak wyszła z użycia od 1 stycznia 1946 r.
Po kolejnych zmianach ustrojowych i reformach administracyjnych obie dzielnice Rybnika miały prawo do korzystania ze znaku wspólnoty wywodzącego się
z dawnej pieczęci gminnej. Popielów wprowadził jako swój „herb” znak w kolorystyce proponowanej przez M. Gumowskiego. Ponieważ jednak Radziejów jako dzielnica Rybnika stał się odrębnym podmiotem, pomimo domniemanych historycznych
praw do wspomnianego znaku, zaistniała potrzeba opracowania innego znaku wspól170
171
172
173
174
175
176
177
178

Tamże, s. 112.
Tamże.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 335–338.
E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik..., s. 113, 118.
Tamże, s. 113.
Tamże, s. 112.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1220, s. 11.
APR, PRN Ryb, sygn. 305, s. 4.
Tamże, s. 8, 25.
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noty, nawiązującego wszakże do minionej „unii”. Sprawa znaku dla Radziejowa
wróciła w 2000 r., podczas obchodów 700-lecia miejscowości. Powstał wtedy projekt,
który jednakże naruszał zasady heraldyczne, bowiem w proponowanym wizerunku
koń miał otrzymać kolor brązowy, zaś ramka — złoty179. Wydaje się, że „uszczerbienie” znaku, polegające na zmianie koloru srebrnego na złoty jest lepszym posunięciem. Sprawa jednak dotychczas nie została rozstrzygnięta.  
Urząd Okręgowy (Bezirksamt)  
Popielów-Radziejów nie tylko był odrębną gminą wiejską, lecz w Popielowie miał
także siedzibę Urząd Okręgowy (Amtsbezirk). Miał on pośredniczyć między starostą
a gminą, jego zadaniem było nadzorowanie lokalnego życia gospodarczego, posiadał
uprawnienia policyjne (m.in, tymczasowe aresztowanie, wymierzanie kar policyjnych). Urzędy Okręgowe wprowadzała ustawa z 13 grudnia 1872 r., a zniesiono je
w czerwcu 1938 r., po wygaśnięciu konwencji genewskiej180.
Wydaje się, że ciężar prowadzanie urzędu od jego powstania do lat dwudziestych
XX. w. spoczywał przede wszystkim na pracownikach Szkoły Rolniczej, osobach
wykształconych, orientujących się w sprawach prawno-administracyjnych, a przede
wszystkich posługujących się płynnie językiem niemieckim. Naczelnikiem urzędu
okręgowego w Popielowie był Richard Strehl, dyrektor szkoły. W 1884 r. na zastępstwo powołano Ludwiga Hensolta, chemika we wspomnianej szkole, który miał
pełnić ową funkcję między 31 maja a 9 czerwca. W tym czasie Strehl był nieobecny181. We wrześniu tego samego roku instruktor uprawy lnu M. Golcz został mianowany sekretarzem Urzędu Okręgowego w Popielowie182 . Przez kolejne lata nie
następowała zmiana na stanowisku naczelnika urzędu i R. Strehl był wymieniany
jako jeden z piastujących tę funkcję od ponad sześciu lat w 1898 r.183, a wydaje się,
iż jego służba w tej roli trwała niemal nieprzerwanie do pierwszej dekady XX w.,
kiedy to złożył wszystkie obowiązki. Wprawdzie przeprowadzano wybory, pojawiali się również inni kandydaci do objęcia tej funkcji, lecz chyba przy kandydaturze
Strehla mieli niewielkie szanse. Wśród startujących w 1898 r. pojawili się karczmarz
Johann Jokel, Obergärtner Kurt Weimund, inspektor Purschke oraz Franciszek Syrek184 . Strehl był też stale naczelnikiem lokalu wyborczego dla gminy Popielów,
zasiadał także w różnych komisjach powiatowych.
W połowie lat dwudziestych XX w. P. Bednorz łączył funkcję naczelnika okręgowego i gminnego. Prawdopodobnie pozostawał nim i później, natomiast w 1930 r.
starosta rybnicki mianował na zastępcę kierownika Urzędu Okręgowego w Popielowie Pawła Marcola185.
Pod koniec 1928 r. pojawiła się kwestia nie tylko zlikwidowania Urzędu Okręgowego i przeniesienia go do Niedobczyc, lecz i przyłączenia całej gminy wiejskiej
179 N. Niestolik, Radziejów..., s. 3; E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik..., s. 118–119.
180 Kreisordnung für die sechs östlichen preußischen Provinzen vom 13. Dezember 1872, wyd.
P. Schmitz, Berlin 1910; M. Ujdak, Samorząd..., s. 55.
181 „Rybniker Kreisblatt” 1884, nr 22, s. 100.
182 „Rybniker Kreisblatt” 1884, nr 39, s. 184.
183 „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 28, s. 158.
184 Extra=Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 44, s. 3
185 Mianowania, „Polska Zachodnia” 1930, nr 201, s. 5.

do gminy Niedobczyce, ale problemu tego wówczas nie poruszono186. Dopiero na
początku kolejnego roku tematyka ta powróciła na posiedzenia RG. Jak łatwo się
domyślić, obu projektom włodarze gminy Popielów stanowczo się sprzeciwiali.
Po pierwsze, uważano, że zlikwidowanie Urzędu i przeniesienie go do Niedobczyc
nie przyniosłoby korzyści miejscowej ludności. Nie znajdywano również powodów
do przenosin, a oceniano, że ich realizacja przyniosłaby niezadowolenie społeczne.
Powoływano się tutaj na życie narodowe, na którym, choć bez konkretów, zmiana
ta mogła się niekorzystnie odbić. Po drugie, wskazywano dawność owego urzędu
w Popielowie. Po trzecie, bronił on interesów miejscowej ludności. Po czwarte, odebrano już popielowaniom i radziejowianom urząd pocztowy, teraz szykowano odebranie następnego, a przecież ludność nie zasługiwała na takie traktowanie, gdyż
w każdym głosowaniu potwierdzała polską orientację narodowościową187.
Sprawa likwidacji Urzędu powróciła w lipcu i sierpniu, a rozpatrywała ją na swoich łamach prasa188. Tym razem RG wysunęła argumenty finansowe. Przeniesienie
do Niedobczyc pozbawiało Popielów rocznie 1200 złotych dochodu, nie wspominając już o podatku, jaki trzeba byłoby uiszczać na utrzymanie urzędu w Niedobczycach. Ponadto przypominano, że ideą była bliskość między urzędnikami a obywatelami, czemu przeniesienie zaprzeczało. Tymczasem gmina Popielów wysyłała swoich
urzędników na kursy administracyjne, aby w ten sposób podnieść jakość pracy189.
W ten sposób wydatek i wysiłek zostałyby zmarnowane.
Kwestia Okręgów Urzędowych pojawiła się w 1945 r., ale raczej był to projekt,
który nie wszedł w życie. W spisie Okręgów wymieniano Popielów, obejmujący zasięgiem również Jankowice Rybnickie oraz Świerklany Górne i Dolne190.
Urząd Stanu Cywilnego
Zjednoczenie Niemiec w 1870 r. w duchu scentralizowanym i świeckim oraz
budowanie państwa w pełni rozdzielonego od Kościoła przekładało się na utworzenie w Popielowie Urzędu Stanu Cywilnego (Standestamt, USC), rejestrującego narodziny, zawarte śluby i zgony równolegle z księgami parafialnymi. W 1875 r. wprowadzono obowiązek ślubów świeckich191.
USC w Popielowie obejmował do 1913 r. gminy Popielów i Niedobczyce.
W pierwszych 20 latach działania urzędu rejestrowano więcej aktów odnoszących
się do mieszkańców gminy Popielów, jednak stopniowo to Niedobczyce stawały się
miejscowością ludniejszą. Z danych za 1912 r. wynika, że gmina Popielów liczyła
wtedy 2049 mieszkańców (odnotowano 129 narodzin, 12 ślubów i 35 zgonów),
a w tym samym czasie Niedobczyce zamieszkiwało już 3400 mieszkańców (odnotowano 187 narodzin, 23 śluby i 47 zgonów)192 . W tej sytuacji władze gminy Niedo186 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 264.
187 Tamże, s. 265–267.
188 Radni gminy w czasie dyskusji powoływali się na „Tygodnik Powszechny” nr 26 i 33, ale na
pewno nie chodziło o znane krakowskie czasopismo. Być może chodziło o „Tygodnik Powiatowy na
Powiat Rybnicki”.
189 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 275–279.
190 APR, PRN Ryb, sygn. 321, s. 12.
191 Historia Śląska..., s. 323.
192 APR, KARyb, sygn. 23, s. 20.
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bczyce zaczęły czynić starania, by dysponować własnym USC. Ich oczekiwania spotkały się ze zrozumieniem władz. W kwietniu 1913 r. zapowiedziano zmianę dotychczasowych granic terenu działania USC, a ostatecznie podjęto decyzję, iż od
1 stycznia 1914 r. zacznie działać okręg stanu cywilnego w Niedobczycach, któremu
miały podlegać gmina Niedobczyce z kolonią Stawiska (w późniejszym okresie przyłączoną do Zamysłowa), Römergrube i Bahnhof Niedobschütz (okolice dworca kolejowego w Niedobczycach)193.
Urzędnikami USC w Popielowie byli, jeśli można tak powiedzieć, przedstawiciele miejscowej inteligencji, przede wszystkim nauczyciele szkoły powszechnej.
W pierwszych latach w roli prowadzącego księgi występował R. Strehl, jednakże nie
tylko jego podpis widniał pod wypisami, bowiem niekiedy podpisywał się Kloske,
nauczyciel w Szkole Rolniczej. 2 czerwca 1881 r. B. Wolff, kierownik popielowskiej
szkoły powszechnej, dodatkowo przejął obowiązki w miejscowym USC194. W księdze Geburts-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standesamts Poppelau Wolff po
raz pierwszy podpisał się 13 czerwca195. Wolff jako główny nauczyciel w Popielowie
pracował do 1889 r., jednak jego podpis z ksiąg USC znikł rok wcześniej, a zastąpił
go niejaki Miedniak, prawdopodobnie nauczyciel w szkole w Niedobczycach. Od
1903 r. rolę urzędników pełnili nauczyciele miejscowej szkoły – Georg Michalczyk
i Johan Ostrowski. W 1912 r. proponowano na pracowników USC nauczyciela
Richarda Kodalle, inspektora rolnictwa Konstantego Heisiga, nauczyciela w Radziejowie Waltera Zimmermanna oraz Emanuela Scheuera, a władze prowincji zatwierdziły tę propozycję196 . W międzywojniu pracownikiem USC w Popielowie był
Z. Trybuś. Być może rolę tę pełnił także w czasie wojny i to stało się powodem zatrzymania go, jak wspominano, przez Armię Czerwoną wiosną 1945 r. W kwietniu
1945 r. urzędnikami USC w gminie Popielów wybrano Kuchcika i Kuczerę197.
Z nagłówków poszczególnych rejestrów można wnioskować, że księgi z Popielowa zostały przeniesione do Niedobczyc, a potem do Rybnika, ale przez cały czas był
to urząd w Popielowie, posługujący się okrągłą pieczątką z godłem i napisem: K.PR.
STANDBESAMT POPPELAU • KREIS RYBNIK•. Urząd Stanu Cywilnego przestał działać w Popielowie wraz z likwidacją samodzielnej gminy.
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Tamże, s. 39, 42.
H. Rojek, Kronika..., s. 51.
APR, USC Popielów, sygn. 8, nr 33.
APR, KARyb, sygn. 23, s.6, 17.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 58.

Popielów i radziejów religijne
Parafia
Dość skomplikowane wydają się dzieje parafii w Popielowie-Radziejowie.
Intrygujący jest sam fakt istnienia odrębnej parafii w okolicach Rybnika, skoro rybnicka obejmowała tak wielki obszar. W każdym razie w XV w. parafia, należąca do
dekanatu żorskiego i płacąca wedle spisu świętopietrza z 1447 r. 2 grosze, obejmowała dwie wsie: Radziejów i Popielów1. Przypuszczalnie parafia mogła istnieć wcześniej, ale mogła też powstać dopiero w drugiej połowie XIV w. wspierając się na
własności rycerskiej2 .
Dalsze dzieje parafii czy kościoła są na tyle zagmatwane, że wzbudzają kontrowersje w lokalnej społeczności, a i dla badaczy stanowią pewną zagadkę. Pierwszą
z nich jest powstanie odrębnej placówki parafialnej, sąsiadującej z rozległą parafią
w Rybniku, o której poza wspomnianym już spisem świętopietrza nie ma wzmianek.
Co więcej, nie ma żadnych informacji na temat jej erygowania, pojawia się w spisie
jako już istniejąca. Nie ma też żadnych danych o jej funkcjonowaniu przez kolejnych
200 lat, kiedy w protokole wizytacyjnym z 1652 r. miejscowy kościół pojawia się
jako filia kościoła parafialnego w Rybniku. Druga wątpliwość wiąże się z pojawiającą się w źródłach rozbieżnością co do lokalizacji samego kościoła. Kolejne protokoły wizytacji biskupich przekazywały informacje, w których zmieniało się umiejscowienie kościoła. Jak zauważył B. Kloch: Można odnieść wrażenie, że albo nikt nie był
w stanie autorytatywnie stwierdzić, gdzie była siedziba parafii, albo podchodzono do
tego dość swobodnie, w zależności od okoliczności3. Trudno zatem, ze względu na rozbieżności źródłowe oraz bliskość granicy między wioskami, jednoznacznie stwierdzić,
gdzie faktycznie był usytuowany kościołek. Wymienia się zatem drewniany XVIII1 Die Rechnung über Peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447 von H. Markgraf, oprac. A. Weltzel,
Breslau 1892, s. 21. Autor miał jednak pewne wątpliwości, czy nie pojawiła się jakaś pomyłka pisarska
i nie chodziło o miejscowość Ruptawa [przypis 166]. W innym wydaniu tego samego źródła Radzcow
jest już identyfikowany z Radziejowem: Die Rechnung des peterspfennig im Archidiakonat Oppeln 1447,
wyd. H. Markgraf, „Zeitschrift des Vereins Geschichte Schlesien”, Bd. 27, 1893, s. 373 [przypis 166].
Neuling w starszej pracy ów Rastow również identyfikował z Ruptawą pod Wodzisławiem. H. Neuling,
Schlesiens ältere Kirchen und kirchliche Stiftungen nach ihren frühesten urkundlichen Erwähnungen,
Breslau 1884, s. 110. Ten sam autor w późniejszej pracy pisał już o kościele w Popielowie: tenże,
Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters, Breslau 1902,
s. 238. Inni autorzy już bez takich wątpliwości identyfikowali Rastow z Radziejowem. A. Nowack,
Geschichte..., s. 81; Rocznik diecezji katowickiej 1970, Katowice, s. 179; F. Maroń, Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w., „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, t. 2, 1969,
s. 158 przypis [362]; tenże, Parafia górnośląska w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w., „Śląskie Studia
Historyczno-Teologiczne”, t. 5, 1972, s. 184; F. Hübner, Kościół Radziejów–Popielów [rękopis],
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH 354, XIV/1; N. Niestolik, Radziejów..., s. 9. Natomiast teza
M. Szołtyska, iż do ówczesnej parafii radziejowskiej być może należeli również mieszkańcy Chwałowic
i Niedobczyc, wydaje się mało prawdopodobna. Zob. M. Szołtysek, Krótkie dzieje Radziejowa, „Gazeta
Rybnicka” 1997, nr 11, s. 20; tenże, Dzielnice..., s. 63; tenże, Radziejów, 700 lat czy jeszcze więcej?...,
s. 24.
2 B. Kloch, Rybnik w średniowieczu..., s. 146–147.
3 Tenże, Radziejów czy Popielów..., s. 41.
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-wieczny kościół w Popielowie lub też drewnianą kaplicę w Popielowie4. Co ciekawe,
w niektórych tekstach wspominano o drewnianym kościele w Popielowie oraz o malowniczym, starym, otoczonym wiekowymi drzewami, drewnianym kościółku w Ra
dziejowie5, a nawet o kościele farnym w Radziejowie6. Zawsze jednak chodzi o ten
sam kościół św. Anny.
Reformacja i wojny późniejszego okresu wpłynęły na zmianę sytuacji. Być może
spauperyzowana ludność nie była w stanie utrzymać parafii, w każdym razie obie
miejscowości zostały włączone do kościoła parafialnego w Rybniku. Być może do
takiego stanu przyczyniło się ewangelickie wyznanie właściciela obu wsi. Najstarszy
zachowany protokół wizytacyjny pochodził z 1652 r., wcześniejsze zostały przez
Szwedów zniszczone podczas wojny trzydziestoletniej7. Wizytacja w dekanacie żorskim, do którego należał także Rybnik, rozpoczęła się 20 sierpnia 1652 r., a przeprowadzał ją Bartłomiej Reinhold8. Proboszczem w Rybniku był wówczas ks. Krzysztof
Franciszek9 Gaworek. W protokole powizytacyjnym wymieniano kaplicę w Radzie
jowie, w której dwa razy do roku odprawiano nabożeństwa10. Była to ta sama świątynia, która wcześniej pełniła rolę kościoła parafialnego. W protokole wizytacyjnym
z 1687 r. znikł kościół w Radziejowie, za to pojawił się kościół w Popielowie, Ecclesia
filialis in pago Popelau. W źródłach z późniejszego okresu znowu pojawia się wzmianka o Eccl. Fil. Radziejow i wsi Popielów11.
Być może konflikt z właścicielem majętności doprowadził do znieważenia świątyni, co w konsekwencji sprawiło, iż w protokołach stwierdzano, że kościół jest nie4 H. Neuling, Schlesiens Kirchorte..., s. 238. Aleksy Pająk wymienił Popielów jako leżący na Śląsku
Opolskim, istnieje więc możliwość, iż miał na myśli Alt Poppelau, ale jako miejscowości Śląska
Opolskiego wymienił też Żernicę, Radoszowy, Zabełków, więc trudno to rozstrzygnąć. A. Pająk, Stare
kościoły drewniane na Górnym Śląsku, „Polska Zachodnia” 1939, nr 8, s. 9; L. Łakomy, Ilustrowana
monografja województwa śląskiego, Katowice 1936, s. 137; M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 63; S. Litak,
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: struktury administracyjne, Lublin 1996, s. 445;
N. Niestolik, Radziejów..., s. 9–10, 24. Całkowicie błędne jest jednak zdanie: Z roku 1308 pochodzi wzmianka o kościele grzebalnym w Popielowie. Wydaje się, że doszło tutaj do połączenia informacji zawartych w niemieckojęzycznej kronice szkolnej, której autor porównywał kaplicę cmentarną
w Popielowie do kościoła w Jankowicach, per oculos oceniając ją jako jeszcze starszą, i używanej już
w 1308 r. nazwy rzeki Nacyna, która faktycznie ma źródłosłów przedsłowiański. Por. B. Wolff, Kronika
szkoły w Popielowie..., I. Dziwoki, Krótka monografia Popielowa, Katowice 1991 [maszynopis], s. 2.
5 T. Dobrowolski, Sztuka województwa śląskiego, Katowice 1933, s. 89; L. Łakomy, Ilustrowana monografja..., s. 141. Natomiast N. Niestolik przy każdej wzmiance o kościele św. Anny dopowiadał, że
chodziło o kościół w Radziejowie, zaś H. Rojek pisał o kościele popielowskim.
6 Uczestnik, Popielów (Obchód rocznicy 9-letniego istnienia Towarzystwa śpiewu), „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 62, s [3].
7 F. Maroń, Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku, „Śląskie Studia HistorycznoTeologiczne”, t. 12, 1979, s. 231. A. Muża nie wspominał o tej kaplicy. Zob. A. Muża, Z przeszłości
Rybnika, „Gość Niedzielny” 1926, nr 20, s. 6–7.
8 J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonatt Oppeln, Teil 1, Breslau 1904,
s. 16; F. Maroń, Kościół na Górnym Śląsku..., s. 235; T. Sakwerda, Relacje wyznaniowe w archiprezbiteriacie żorskim na podstawie protokołów z wizytacji kanonicznych z drugiej połowy XVII w., „Śląskie
Studia Historyczno-Teologiczne” 2007, t. 40, z. 1, s. 183; A. Muża, Z przeszłości..., s. 6; H. Rojek,
Kronika..., s. 28.
9 W protokole z 1679 r. występował jak Krzysztof Jakub Gaworek. Zob. F. Maroń, Kościół na
Górnym Śląsku..., s. 236; A. Muża, Z przeszłości..., s. 6. H. Rojek wymienił go pod imionami Krzysztof
Franciszek Jakub. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 28.
10 F. Maroń, Kościół na Górnym Śląsku..., s. 235; B. Kloch, Radziejów czy Popielów..., s. 41.
11 Schematismus des Fürstbistums Breslau 1724 und 1783, wyd. J. Pater, Köln–Weimar– Wien 1994,

konsekrowany (1688 r.) lub o jego konsekrowaniu nie wiadomo (1719 r.). Być może
tym dałoby się wytłumaczyć brak wzmianek o tej świątyni przez kolejne lata, bowiem
dopiero w 1719 r. wspomina się o nim jako o drewnianej filii, bez ołtarza i ambony,
w którym od niepamiętnych czasów nie odprawia się żadnego nabożeństwa, gdyż kiedyś
został znieważony. Nie wiadomo, dlaczego nikt nie zadbał o jego rekoncyliację, skoro
miał sygnaturkę, wieżę drewnianą z dwoma dzwonami, cmentarz a nawet dołączoną
do tegoż kościoła wieś Popielów12 . W protokole z 1697 r. wspominano, że kościół ten
był zniszczony, zatem wierni prawdopodobnie uczęszczali na nabożeństwa do kościoła Bożego Ciała w Jankowicach13.
Kolejne sprawozdania wskazywały na stopniową degradację świątyni, która
wprawdzie pozostawała jeszcze w pierwszej połowie XVIII w. kościołem filialnym,
lecz u schyłku tego stulecia określano ją jako kaplicę cmentarną, a od 1835 r. pełniła funkcję kaplicy polnej14. Takiej degradacji nie potwierdzają materiały ze Starostwa
Powiatowego w Rybniku, które obiekt przez cały czas, w latach 1828–1901 nazywają kościołem filialnym w Radziejowie lub Popielowie-Radziejowie15.
Chłopi, jak wiadomo, byli zobowiązani do opłat na rzecz plebana. W początkach
XIV w., przy założeniu, że istotnie chodziło o Radziejów i Popielów, tamtejsi chłopi
płacili decima more polonico et valet marcam16. W połowie XVII w. wieśniacy byli
zobowiązani do uiszczania daniny w postaci fury drzewa oraz 1 grosza, co zresztą
miejscowy posesor utrudniał17. Ponadto proboszczowie byli wyposażeni w beneficja,
ale te przejęli innowierczy właściciele wsi18.
Jak już wspominano, w Radziejowie w 1652 r. nabożeństwa odprawiano dwa
razy do roku, na dzień patronki, św. Anny oraz w rocznicę poświęcenia kościoła,
przypadającą w niedzielę po uroczystości Wszystkich Świętych. Nie obchodzono
jednak uroczystości odpustowych19. Ten stan rzeczy utrzymywał się przez następne
stulecia, bo jeszcze w 1834 r. wspominano, że w drewnianym kościółku odprawiane
są rocznie dwa nabożeństwa oraz msze pogrzebowe20. W 1861 r. msze odprawiano
rocznie cztery razy. Mieszkańcy Radziejowa i Popielowa oraz Jankowic starali się
o zwiększenie liczby nabożeństw odprawianych w miejscowych kościołach. W 1845 r.
wystosowali wspólne pismo, datowane na 13 listopada, w którym domagali się nabożeństw odprawianych co drugą niedzielę oraz mszy w co drugie święto. Popielów-Radziejów reprezentowali sołtys Franciszek Holona oraz ławnicy Jan Maciejczyk
i Paweł Pielorz. Władze kościelne jednak nie widziały potrzeby zwiększania liczby
s. 300.
12 F. Maroń, Parafia górnośląska..., s. 184.
13 A. Nowack, Geschichte..., s. 82.
14 AP Trójcy, Popielów. Kuracja..., s. 7; B. Kloch, Radziejów czy Popielów..., s. 41; N. Niestolik,
Radziejów..., s. 11.
15 APR, LRyb, sygn. 718; sygn. 1497, k. 181–183. Kaplicę filialną wspomina także Słownik geograficzny..., t. 8, s. 788.
16 CDS, Bd. 14: Liber fundationis Episcopatus Vratislaviensis, wyd. H. Markgraf, J.W. Schulte, Bres
lau 1889, s. 108; N. Niestolik, Radziejów..., s. 9.
17 F. Maroń, Kościół na Górnym Śląsku..., s. 235; A. Nowack, Geschichte..., s. 82; A. Muża, Z przeszłości..., s. 6; N. Niestolik, Radziejów..., s. 10.
18 A. Nowack, Geschichte..., s. 84; N. Niestolik, Radziejów..., s. 11.
19 F. Maroń, Kościół na Górnym Śląsku..., s. 235; N. Niestolik, Radziejów..., s. 10; H. Rojek, Kroni
ka..., s. 28.
20 N. Niestolik, Radziejów..., s. 11; H. Rojek, Kronika..., s. 29.
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nabożeństw, uznając ją za wystarczającą. Przeszkodą był również brak własnych naczyń liturgicznych21. Przypuszczać można, że podane przyczyny maskowały obawy,
iż w późniejszym czasie obie gminy zaczną postulować utworzenie osobnych parafii.
Odmowa nie zniechęciła do ponowienia postulatu. W 1861 r. po raz kolejny
mieszkańcy Jankowic i Popielowa-Radziejowa wystąpili o zwiększenie liczby nabożeństw, by odprawiano je w co trzecią niedzielę. Tym razem adresatem prośby był
proboszcz ks. Edward Bolik. Na spotkaniu Popielów-Radziejów reprezentowali sołtys Józef Hajda, ławnik Antoni Dziewiór oraz Franciszek Holona i Jan Kabora. I tym
razem nie udało się przeforsować postulatu, bowiem gminy nie były w stanie zebrać
odpowiednich funduszy. Udało się jednak uzyskać obietnicę zwiększenia liczby nabożeństw w ciągu roku, poza czterema odprawianymi dotychczas mszami, mianowicie dodatkowo w poniedziałek po św. Marcinie oraz w liturgiczne wspomnienie
św. Jana Ewangelisty22 .
Jeśli administratorzy parafii rybnickiej żywili obawy, iż gminy będą chciały odłączyć się od tej struktury, to były to obawy uzasadnione. W 1885 r. pojawiła się bowiem inicjatywa zarządów gminnych i kościelnych Jankowic, Chwałowic i PopielowaRadziejowa, aby w Jankowicach utworzyć parafię, obejmującą te trzy gminy. Co
ciekawe, główną przyczyną wydawały się sprawy czysto materialne – wspominano
bowiem o chęci zmniejszenia świadczeń na rzecz kościołów w Rybniku, Jankowicach
i Popielowie23. Dwa lata później bp Georg Kopp wydał dokument, dotyczący harmonogramu nabożeństw, odprawianych na zmianę w kościele jankowickim i popielowskim. W Popielowie-Radziejowie msze miano odprawiać: w pierwszą niedzielę
po Trzech Królach, wtorek po Pięćdziesiątnicy, trzecią niedzielę Wielkiego Postu,
drugi dzień Wielkanocy oraz Zesłania Ducha Św., pierwszą niedzielę czerwca, niedzielę po św. Anny i Wszystkich Świętych oraz na św. Barbary24. Utrzymano zatem
tradycyjne nabożeństwa, odprawiane co najmniej od XVII w., czyli św. Anny i niedzielę po Wszystkich Świętych.
Kolejna zmiana nastąpiła na początku 1897 r., gdy na mocy dekretu kardynała
G. Koppa w Jankowicach utworzono osobną parafię, do której zaliczono także gminę filialną w Popielowie z miejscowościami Popielów i Gzel, Mośnik, Nacyna, Radziejów
i Świercze25.
Utworzenie parafii w Jankowicach oznaczało, że wierni mieli znacznie bliżej do
kościoła farnego, ale szybko okazało się, że pozostali niezadowoleni. Przede wszystkim mieli pretensje, iż w ich miejscowym kościele msze odprawia się w co trzecią
niedzielę, chociaż w Jankowicach mieszka mniej ludzi. Nie przekonywała ich argumentacja ks. proboszcza Theodora Schliwy, że Popielów leży na uboczu, a pozostali
21 N. Niestolik, Zabytki..., s. 129; N. Niestolik, Radziejów..., s. 14; H. Rojek, Kronika..., s. 29.
22 N. Niestolik, Radziejów..., s. 13–14; H. Rojek, Kronika..., s. 29.
23 N. Niestolik, Zabytki..., s. 129; tenże, Radziejów..., s. 14; H. Rojek, Kronika..., s. 29.
24 N. Niestolik, Zabytki..., s. 129; tenże, Radziejów..., s. 14; H. Rojek, Kronika..., s. 29.
25 „Rybniker Kreisblatt” 1897, nr 35, s. 193; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 47; M. Szołtysek,
Dzielnice, s. 61, 64, tenże, Radziejów. 700 lat czy jeszcze więcej?..., s. 24; tenże, Krótkie dzieje..., s. 21
tenże, Granice rybnickiej parafii, „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 5, s. 30; N. Niestolik, Zabytki..., s. 74,
131, 132; tenże, Radziejów..., s. 15; tenże, Ksiądz Joachim Besler. Historia parafii Popielów–Radziejów,
http://jankowice.rybnik.pl/groby/besler.html; http://archiwum.archidiecezja.katowice.pl/de/metrics/
parafia/177; http://www.trojcaswieta.pl/p10.htm; H. Rojek dwukrotnie mylnie podał datę utworzenia parafii w Jankowicach na 1886 i 1896 r. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 30.

parafianie mieliby do pokonania ponad 6 km, w samym kościele zaś mieściło się
zaledwie 200 osób, podczas gdy w jankowickim około 50026 . Wkrótce ponowili
swoją prośbę, zwracając się tym razem do Wikariatu. Przy okazji też wyrażali żal
z powodu oderwania gminy od parafii rybnickiej. Uważali, że do Rybnika łatwiej
się dostać, bowiem w ich opinii droga była lepsza, blisko w Niedobczycach znajdował się dworzec kolejowy, a bilety kosztowały niewiele, 10 fenigów. Idąc na rękę
kłopotliwym parafianom ks. Schliwy, kardynał Kopp udzielił kapłanowi zgody na
odprawianie przez rok co niedziela dwóch nabożeństw, w Jankowicach i Popielowie27.
Kolejną próbę utworzenia osobnej parafii podjęto w lutym 1932 r., krótko po śmierci proboszcza A. Spielvogla28.
Ponieważ gmina należała do parafii w Jankowicach, było oczywiste, że mieszkańcy Popielowa i Radziejowa uczestniczyli w wydarzeniach z życia kościelnego, uroczystościach i praktykach religijnych w macierzystej parafii. Trudno powiedzieć, jak
silnie czuli się z nią związani, ale przy oficjalnych okazjach mieszkańcy i władze
gminy stawiali się obowiązkowo.
Stopniowo Popielów-Radziejów usamodzielniał się jako jednostka administracji
kościelnej. Wybudowanie kościoła w 1934 r. nie przesądziło o utworzeniu odrębnej
parafii. Być może zakładano wcześniejsze utworzenie odrębnej jednostki, ale na przeszkodzie stanęły kwestie bytowe, mianowicie brak plebani. Co ciekawe, plany zbudowania nowej wzbudziły zainteresowanie głównie wśród mieszkańców Popielowa,
natomiast parafianie z części jankowickiej po zbudowaniu groty w Studzionce przyjęli projekt kolejnej budowy (kościoła w Jankowicach lub domu związkowego) chłodno. Od 2 października 1939 r. prowadzono w Popielowie odrębne księgi chrztów,
ślubów i pogrzebów29. Na mocy dekretu z 22 marca 1940 r. Popielów-Radziejów
stał się lokalią parafii w Jankowicach. Funkcję lokalisty powierzano administratorom
parafii jankowickiej: najpierw proboszczowi ks. Józefowi Miczce (od 22 marca do
14 października 1940 r.), po dwutygodniowym wakacie 30 października 1940 r.
ks. Józefowi Polaczkowi (pełnił tę funkcję do 3 stycznia 1943 r.), od 10 stycznia
1943 r. ks. Łukaszowi Globiszowi (do 11 maja 1945 r.), zastąpionemu przez ks. Joa
chima Beslera SVD, mianowanego następnie od 1 maja 1947 r. kuratusem30. Zatem
od 1 maja 1947 r. Popielów i Radziejów stały się kuracją31, zaś ks. Besler, otrzymał
26 N. Niestolik, Radziejów..., s. 16; H. Rojek, Kronika..., s. 30.
27 N. Niestolik, Radziejów..., s. 17; H. Rojek, Kronika..., s. 30.
28 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AAK), Akta Lokalne (dalej: AL), sygn. 1795,
s. 9–12; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 5, 24, 51; H. Rojek, Kronika..., s. 31.
29 H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 2.
30 Tamże, s. 2–3. Ten sam autor w późniejszym fragmencie pracy napisał, że początkowo funkcje duszpasterskie sprawował wikary jankowicki ks. E. Socha, dopiero po nim urzędował w lokalii
ks. Miczka (por. tamże, s. 15). H. Rojek twierdził, że lokalistą ks. Socha został 14 października 1940 r.,
być może pełnił tę rolę tymczasowo, do podjęcia ostatecznej decyzji przez kurię. Zob. H. Rojek, Kro
nika..., s. 33. Ks. Józef Polaczek (nie Poloczek); http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Polaczek_J%C3%B3zef0. Por. H. Rojek, Kronika..., s. 33, 38. Ks. Łukasz Globisz, http://www.encyklo.pl/
index.php5?title=Globisz_%C5%81ukasz. Dokładniej, ks. Ł. Globisz otrzymał nominację in forma
substitutiva, pismem datowanym na 21 grudnia 1942 r. AAK, AL, sygn. 1795, [b.p]. Nieprawdą jest,
iż w 1947 r. ks. Besler otrzymał nominację proboszczowską, jak napisał. H. Rojek. Zob. H. Rojek,
Kronika..., s. 35.
31 Dekret erekcyjny był datowany na 17 kwietnia 1947 r., odczytany został 20 kwietnia podczas
uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod plebanię, obowiązywał zaś od 1 maja tr. AAK, AL,
sygn. 1795, s. 187; „Wiadomości Diecezjalne” 1947, nr 3, s. 72–73. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1,
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zadanie przekształcenia jej w samodzielną parafię. Kurację utworzono, jak wspomniano, w 1947 r., a samodzielną parafię obejmującą Popielów i Radziejów, dopiero w 1969 r.
Być może warto zastanowić się nad faktyczną datą utworzenia parafii dla Popielowa
i Radziejowa. Jak już wspomniano, niektórzy autorzy uznawali za datę powstania
parafii rok 194732. Inni jako datę erygowania parafii wymieniają rok 196933. Wydaje
się, że te różnice wynikają z dość bliskiego znaczenia lokalii i kuracji. Obie są wydzielane decyzją biskupa z części parafii, mają własnego duszpasterza oraz własny
zarząd majątkowy, obie stanowią krok do utworzenia samodzielnej parafii, ale zakres
zależności od parafii macierzystej jest nieco inny. Lokalia w sprawach duszpasterskich
jest częściowo zależna od parafii macierzystej34. Natomiast kuracja była placówką
zasadniczo bardziej samodzielną, a ich duszpasterzami (kuratusami) byli zazwyczaj
księża ze zdanym egzaminem proboszczowskim, dysponowali uprawnieniami proboszczowskimi, prawem prowadzenia ksiąg parafialnych oraz pieczęci i oznak urzędu proboszcza35.
Zatem kuratus popielowski mógł uchodzić w oczach wiernych za proboszcza, zaś
przekształcenie kuracji w parafię stawało się formalnością. Co ciekawe, ks. Besler
w kronice parafialnej przez pierwsze lata konsekwentnie nazywany był kuratusem,
ale w późniejszym okresie już proboszczem. Ks. H. Bywalec w pracy pisemnej do
egzaminu proboszczowskiego wymiennie stosował określenia kuracja i parafia.
Jednym z istotnych elementów życia religijnego byli sprawujący posługę duszpasterską księża, a także wywodzące się z terenu miejscowości osoby konsekrowane.
Kapłani
Pierwsze informacje o parafii radziejowskiej, obejmującej Radziejów i Popielów
sięgają XV w., lecz niewiele wiadomo o proboszczach. Nie ma żadnej informacji o tej
parafii czy proboszczu w opracowaniach36. Nie wydaje się, by parafia powstała wcześniej w XIV w., a wymieniany w darowiźnie Wawrzyniec, proboszcz parafii rybnickiej w latach około 1343–1357, raczej nie pełnił jednocześnie funkcji proboszcza
s. 62–63. Kurację w Popielowie–Radziejowie bp Stanisław Adamski ustanowił podczas wizytacji w parafii jankowickiej 18 kwietnia 1947 r. H. Bywalec, Popielów. Kuracja...s. 2, 4, 15; H. Rojek, Kronika...,
s. 33. Kuracja otrzymała wezwanie Trójcy Przenajświętszej. Pojawiły się pewne pytania o podwójne
wezwanie Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej Bolesnej. O istnieniu takiego wezwania informował Katalog diecezji katowickiej, Katowice 1986, s. 128. Również w przechowywanym w archiwum
parafialnym Terminarzu parafialnym zapisano Drugą Patronką kościoła jest Matka Boska. Wynikało
to zapewne z intencji ks. Miczki, który nowo wybudowany kościół pragnął poświęcić Matce Bożej
Bolesnej (takie wezwanie miał tymczasowy kościół na szybiku), ale parafianie woleli inne. Być może
nieoficjalnie i sporadycznie pojawiało się więc podwójne wezwanie, ale oficjalnie parafia została erygowana pod jednym, Trójcy Przenajświętszej. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 14.
32 M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 61; N. Niestolik, Radziejów..., s. 23, 33; H. Rojek, Kronika..., s. 33;
N. Niestolik, Ksiądz Joachim Besler...
33 AAK, AL, sygn. 1795, s. 411; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237; M. Szoł
tysek, Granice..., s. 30; http://archiwum.archidiecezja.katowice.pl/pl/metrics/parafia/177; http://trojcaswieta.pl/p10.htm.
34 http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokalia.
35 Na przykład w 1940 r. ks. Miczka posługiwał się pieczęcią z napisem Paroecia Popieloviensis.
AAK, AL, sygn. 1795, s. 133; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Kuracja.
36 F.X. Seppelt, Die Breslauer Diözesnsynode vom Jahre 1446, Breslau [1912].

w Radziejowie i Popielowie37, lecz obie miejscowości podlegały mu jako część parafii w Rybniku. Oczywiste zatem, że od momentu powstania wsi aż do wyodrębnienia się samodzielnej parafii w Radziejowie opiekę duszpasterską nad wiernymi sprawowali księża parafii w Rybniku. Nie wiadomo natomiast, kto w czasie istnienia
odrębnej parafii w Radziejowie w XV–XVI w. pełnił funkcję proboszcza czy administratora tej jednostki. Być może, jest to jednak jedynie przypuszczenie, nadal aktualny proboszcz rybnicki. Hipoteza ta wydaje się dopuszczalna, jeśli weźmie się pod
uwagę, że sama parafia radziejowska była nieduża, nieszczególnie dochodowa, zatem
duszpasterz musiał mieć jeszcze jakieś źródło utrzymania, albo prowadziłby bardzo
skromne życie. Raczej nie zamieszkiwał na terenie wsi, bo nigdy nie pojawiła się
wzmianka o plebani, musiał zatem przyjeżdżać. Być może nieobecność proboszcza
na miejscu ułatwiała protestanckiemu posesorowi wsi zamknięcie kościoła i zabór
naczyń liturgicznych, a także inne czyny, na które skarżył się pleban z Rybnika. Skoro
więc duszpasterz nie zamieszkiwał stale na terenie parafii radziejowskiej, pytanie
zatem, gdzie przebywał. Fara rybnicka byłaby najbliższym miejscem. Poza tym to
ks. Marcin Strzała, który jako proboszcz rybnicki w latach 1432–1472 postarał się
około połowy tego stulecia o rozebranie starego drewnianego kościoła w Rybniku
i wybudowanie w jego miejsce kościoła murowanego z kamienia i cegły (pozostało
po nim prezbiterium, funkcjonujące obecnie jako kaplica akademicka)38, patronował
też budowie drewnianego kościoła w Radziejowie. W Kronice Popielowa znalazło się
stwierdzenie, że przedsięwzięcie to było możliwe dzięki przychylności księcia wrocławskiego39, jednakże wydaje się bardziej prawdopodobne, że księciem, który okazywał
temu dziełu życzliwość, był rybnicki władca Mikołaj z rodu Przemyślidów opawsko-raciborskich, który zmarł w 1452 r. Istnieje zatem możliwość, że poprzez osobę
proboszcza, osobna parafia radziejowska utrzymywała „unię personalną” z parafią
rybnicką.
Po powrocie Radziejowa i Popielowa pod skrzydła fary rybnickiej, tamtejsi proboszczowie i wikarzy pełnili posługi religijne dla mieszkańców i odprawiali kilka razy
w roku nabożeństwa w miejscowym kościółku. Taki stan utrzymywał się do wyodrębnienia parafii w Jankowicach Królewskich, kiedy to opiekę duchową nad mieszkańcami gminy popielowsko-radziejowskiej zaczęli pełnić tamtejsi proboszczowie:
ks. T. Schliwa (1889–1912), ks. A. Spielvogel (1913–1932) i ks. J. Miczka (1932–
1945)40. Ponieważ śmierć ks. Spielvogla nastąpiła niespodziewanie, przez okres wakatu obowiązki duszpasterskie pełnił jako vicarius substitutus ks. Stanisław Szeląg,
a administrację sprawował – in bonis temporalibus – proboszcz boguszowicki ks. Karol
Długaj41.
Stosunki popielowian i radziejowian z duszpasterzami układały się niekiedy bardzo burzliwie. Za czasów ks. Śliwy, który czasami przez długi czas im za tę dumę nie
odprawiał nabożeństwa i Popielowianie musieli przychodzić do kościoła do Jankowic
37 H. Rojek, Kronika..., s. 10.
38 U. Zgorzyńska, W zamierzchłej przeszłości i średniowieczu..., s. 61; http://www.encyklo.pl/index.
php5?title=Parafia_Matki_Bo%C5%BCej_Bolesnej_w_Rybniku.
39 H. Rojek, Kronika..., s. 28, 190.
40 Ks. Józef Miczka, 15 kwietnia 1932 r. mianowany proboszczem w Jankowicach Rybnickich (1932
–1945), http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Miczka_J%C3%B3zef.
41 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 23; „Wiadomości Diecezjalne” 1932, nr 2, s. 30.
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albo też wcale nie szli42 . Jak widać, w początkowym okresie istnienia parafii jankowickiej współpraca parafian z proboszczem nie zawsze układała się dobrze. Wydaje
się, że wpływ miała na to w pewnym stopniu osobowość samego proboszcza. Znacznie
lepiej układały się stosunki parafian z ks. Spielvoglem, człowiekiem o bardzo spokojnym usposobieniu, skupiającym się przede wszystkim na pracy duszpasterskiej
(był np. pierwszym na Śląsku duszpasterzem głuchoniemych)43. Jego niespodziewana śmierć wzbudziła szczery żal wśród parafian. Władze gminne Popielowa-Radzie
jowa postanowiły zakupić wieniec, obiecywały też partycypować w kosztach pogrzebu44.
Kilka miesięcy później, 14 kwietnia 1932 r., odbyło się uroczyste powitanie
nowego proboszcza, ks. J. Miczki, wcześniej wikarego w Hajdukach Wielkich. Wśród
witających byli oczywiście naczelnicy gmin, Gajda z Jankowic i P. Kuchcik z Popielo
wa45. W ciągu kilku miesięcy doszło do poważnego konfliktu ks. Miczki z komitetem
budowy nowego kościoła, który to spór zaciążył na stosunkach w parafii. W czasie
II wojny światowej proboszcz otrzymał zakaz urzędowania w swojej parafii, więc
początkowo przeniósł się do kościoła filialnego w Popielowie, ale władze cywilne
zmusiły go do szukania schronienia gdzie indziej46. Ks. Miczka do Jankowic wrócił
w październiku 1946 r., lecz parafię tę opuścił już w następnym roku47. W tym
czasie jednak część popielowsko-radziejowska parafii jankowickiej była już jednostką bardziej samodzielną.
W czasie nieobecności ks. Miczki jego parafię powierzono substytutom ks. Erwi
nowi Sosze48, a potem ks. Leopoldowi Wolffowi49. Oni to sprawowali opiekę duszpasterską również nad mieszkańcami Popielowa i Radziejowa, które, jak wspomniano, na mocy dekretu z 22 marca 1940 r. stały się lokalią parafii w Jankowicach.
Kolejnymi lokalistami byli, jak odnotowano, księża Polaczek i Globisz. Zgodnie
z polityką kościelną III Rzeszy wprowadzano do nabożeństw język niemiecki, co
powodowało duże utrudnienia, szczególnie dla młodzieży, która języka niemieckiego nie znała. W Popielowie ks. Globisz ćwiczył śpiew łaciński, zastępując nim nie42 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 28.
43 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 111, 205.
44 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 349. W pogrzebie proboszcza, który odbył się 19 stycznia,
wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz oraz parafianie, wystąpiły też chóry „Poniatowski”
i „Słowiczek”. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 23; Z życia naszych parafii. Jankowice, „Gość Nie
dzielny” 1932, nr 4, s. 10; H. Rojek., Kronika..., s. 31.
45 Z uroczystości parafjalnej w Jankowicach Rybnickich, „Polska Zachodnia” 1932, nr 116, s. 6; Z życia naszych parafii. Jankowice Rybnickie, „Gość Niedzielny” 1932, nr 17, s. 10–11; AP Trójcy, Kronika
parafii... t. 1, s. 5, 24–25.
46 A. Dziurok, Życie religijne podczas II wojny światowej, [w] Rybnik i powiat rybnicki..., s. 178–179,
Kronika Jankowic Rybnickich, s. 105; N. Niestolik, Zabytki..., s. 79; N. Niestolik, Radziejów..., s. 23.
47 http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Miczka_J%C3%B3zef.
48 Ks. Erwin Socha, od września 1936 r. jako wikariusz w parafii Bożego Ciała w Jankowicach
Ryb
nickich, w listopadzie 1942 r. zdał egzamin proboszczowski; http://www.encyklo.pl/index.
php5?title=Socha_Erwin.
49 Ks. Leopold Wolff, substytutem w Jankowicach został mianowany 1 grudnia 1939 r. i pełnił tę
funkcję do listopada 1941 r., kiedy to zastąpił go jego brat, ks. Jerzy Wolff, pozostając administratorem do kwietnia 1942 r. N. Niestolik, Zabytki..., s. 79–81; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_Bo%C5%BCego_Cia%C5%82a_w_Jankowicach_Rybnickich; http://www.encyklo.pl/
index.php5?title=Wolff_Leopold.

miecki50. Niewątpliwie w czasie wojny znacznie wzrosła rola rodziny w kształtowaniu życia religijnego. W Popielowie w wielu domach śpiewano pieśni religijne po
polsku51, co było ryzykowne, mogło bowiem doprowadzić do represji.
Jak wspomniano, bp S. Adamski wydał datowany na 17 kwietnia 1947 r. dekret,
ustanawiający w Popielowie-Radziejowie kurację, a dotychczasowy administrator
lokalii, ks. Joachim Besler jako kuratus otrzymał zadanie przekształcenia jej w parafię. Warto zauważyć, że ks. Besler nie był księdzem diecezjalnym, należał do
Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD, werbiści).
Ks. Joachim Besler SVD52 nie tylko miał przekształcić dotychczasową kurację
w całkowicie samodzielną jednostkę administracyjną, lecz również dokończyć prace
wewnątrz kościoła, doprowadzić do większej aktywności parafian i wybudować plebanię53. Posługę duszpasterską ks. Joachima przerwała śmierć 6 lipca 1969 r. w Tleniu
na Pomorzu. Zwłoki sprowadzili do Popielowa bratanek zmarłego Gerard Besler
i prowincjał o. Leonard Szymański. Pogrzeb odbył się 9 lipca. W uroczystościach,
prowadzonych przez bp. Juliusza Bieńka i prowincjała zakonnego o. L. Szymańskiego
wzięło udział prawie 50 kapłanów i zakonnic oraz wszystkie organizacje społeczne
parafii54.
Niespodziewana śmierć ks. Beslera wymagała zatwierdzenia nowego proboszcza,
a do czasu jego wyznaczenia – tymczasowego administratora parafii. Władze diecezjalne i zakonne zawarły porozumienie w tej sprawie, przekazując pieczę duszpasterską nad Popielowem-Radziejowem wikaremu ks. Hubertowi Lupie SVD55. Nowym
proboszczem mianowano 10 września 1969 r. ks. Ludwika Wrzoła56. Nastąpiła nie
tylko zmiana personalna, lecz także Popielów po 24 latach opuścili księża werbiści,
a placówkę przekazano duchowieństwu diecezjalnemu. Łącząc obowiązki proboszcza
z pracą w sądzie biskupim, ks. Wrzoł pracował do 1992 r. Po jego przejściu na emeryturę parafię objął ks. Antoni Odróbka. Przekazanie odbyło się 22 sierpnia, a były
proboszcz pozostał w Popielowie-Radziejowie, służąc posługą kapłańską i nadal pra-

50 A. Dziurok, Życie religijne..., s. 187.
51 Tamże, s. 193.
52 Ks. Joachim Besler SVD, administrator w Popielowie, urodzony 3 września 1902 r. w Żorach,
zmarł 6 lipca 1969 r. w Tleniu na Pomorzu. Egzamin dojrzałości zdał w gimnazjum w Nysie w 1924 r.,
w tym samym roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (księży werbistów), nowicjat odbył
w St. Gabriel pod Wiedniem, tam również studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja
1931 r. w St. Gabriel. Do wybuchu II wojny światowej był katechetą w Prywatnym Gimnazjum
Żeńskim Sióstr Urszulanek w Rybniku. Podczas wojny od 1940 r. jako wikariusz parafii św. Michała
Archanioła w Orzegowie, od 1942 r. jako kapelan więzienny w parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Katowicach. W 1945 r. mianowany administratorem parafii Trójcy Przenajświętszej
w Popielowie. J. Myszor, Historia..., s. 354; Zmarli kapłani Kościoła Katowickiego, t. 2, Kapłani wyświęceni w latach 1923–1939 (do wybuchu II wojny światowej), zebrał i oprac. E. Nalepa, Katowice 1999,
s. 99–100; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Besler_Joachim; H. Rojek, Kronika..., s. 33–35.
53 AP Trójcy Kronika parafii..., t. 1, s. 62; H. Rojek, Kronika..., s. 33.
54 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 256–258; H. Rojek, Kronika... 34–35.
55 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 258.
56 Ks. Ludwik Wrzoł (1921–2003), proboszcz w Popielowie 1969–1992, AAK, AL, sygn. 1795,
[b.p.]; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Wrzo%C5%82_Ludwik.
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cując w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach57. Zmarł 8 sierpnia 2003 r., przeżyw
szy 82 lata58.
Przez pierwsze lata samodzielnej jednostki kościelnej w Popielowie-Radziejowie
posługę duszpasterską pełnił jeden kapłan. Do tego czasu doraźnie w pracy duszpasterskiej, zwłaszcza w okresach świątecznych, pomagali różni werbiści. Dopiero od
1958 r. władze zwierzchnie uznały za wskazane przysłać drugiego księdza. Do 1969 r.
przez parafię przewinęło się kilku księży, pracujących w niej przez kilka lat, a potem
przenoszonych do innych kościołów lub wyjeżdżających na misje. Po przejęciu placówki przez duchowieństwo diecezjalne pojawiali się wikarzy. W Popielowie działali przeważnie trzy-cztery lata, co zresztą jest stałą praktyką. W niektórych wypadkach
praca duszpasterska trwała nieco krócej.
Pierwszym z wikarych w parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Popielowie-Radziejowie był ks. Kazimierz Kornaś SVD,59 jego następcą, ks. Franciszek Pietrek
SVD,60 a jego miejsce zajął ks. Józef Kobielusz SVD61. Nowy wikary pracował
w Popielowie-Radziejowie przez kolejne dwa lata, do początków lipca 1965 r.,
a w lipcu musiał ks. proboszcz sam urzędować62 . Jego następca, ks. Józef Bonkosz,
rozpoczął posługę od 31 sierpnia, lecz nie trwała ona długo, raptem rok, a zakończył
ją wyjazd misjonarza na Nową Gwineę63, natomiast następny stały wikary, ks. Ewald
Mandelka SVD, zjawił się 1 września 1966 r. i również po dziesięciu miesiącach
(1 lipca 1967) opuścił Popielów-Radziejów64. Ostatnim wikarym ze zgromadzenia
księży werbistów był ks. Hubert Lupa, pracujący w parafii od 1 lipca 1967 r. Krótko
po przybyciu z zapałem zabrał się za tworzenie zespołu kantorów, których liturgicznych obłóczyn dokonano już 26 sierpnia. Przewodnikiem grupy został Franciszek
Weideman65. Niespodziewana śmierć proboszcza nałożyła na ks. Lupę obowiązki

57 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1992.
58 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 2003 [w tym wycinki z prasy]; J. Kużaj, Nie uznawał dla
siebie ulg, „Gość Niedzielny”, 2003; R. Sobański, Homilia wygłoszona podczas pogrzebu ks. Ludwika
Wrzoła, „Wiadomości Archidiecezjalne” 2003, nr 8; H. Rojek, Kronika..., s. 35.
59 Rozpoczął pracę 17 lipca 1958 r. i kontynuował ją przez kolejne dwa lata, do 31 lipca 1960 r.,
ale ostatecznie pożegnał się z popielowskimi parafianami 12 lutego 1961 r. przed wyjazdem na misje.
AAK, AL, sygn. 1795, [b. p.]; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 125–126, 148, 262; H. Bywalec,
Popielów. Kuracja..., s. 3; H. Rojek, Kronika..., s. 38.
60 Przybył do parafii 5 września i pozostał w parafii przez trzy lata, aż do 31 lipca 1963 r., kiedy to
został przeniesiony do Nysy AAK, AL, sygn. 1795, [b. p.]; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 142,
263. H. Bywalec i H. Rojek jako datę rozpoczęcia pracy w Popielowie podali 5 października. Zob.
H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 3; H. Rojek, Kronika..., s. 38.
61 AAK, AL, sygn. 1795, [b. p.]; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 185, 263; H. Bywalec, Popielów.
Kuracja..., s. 3; H. Rojek, Kronika..., s. 38.
62 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 202, 263. H. Rojek informował, że posługa ks. Kobielusza
trwała do 31 lipca, lecz notatka z kroniki sugeruje, że jego odejście nastąpiło raczej na początku tego
miesiąca. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 38.
63 AAK, AL, sygn. 1795, [b. p.]; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 203, 216; H. Rojek, Kronika...,
s. 38.
64 AAK, AL, sygn. 1795, [b. p.]; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 216, 238–239, 263; H. Rojek,
Kronika..., s. 38.
65 F. Weideman wstąpił do seminarium i otrzymał święcenia kapłańskie w 1979 r. AP Trójcy, Kronika
parafii..., t. 1, s. 239, 247, 263; H. Rojek, Kronika..., s. 38.

tymczasowego administratora, które 26 września przekazał nowemu proboszczowi,
ks. L. Wrzołowi.
W następnych latach jako wikarzy w parafii Trójcy Przenajświętszej pracowali:
ks. Józef Gruszka66, ks. Jerzy Kubicki67, ks. Eugeniusz Fajkis68, ks. Józefa Gracla69,
ks. Waldemar Cybel70, ks. Józef Kracla71, ks. Damian Psota72, ks. Marek Panek73,

66 W Popielowie od 1 października 1969 r. do 1 września 1973 r. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1,
s. 267. H. Rojek podał datę 2 października. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 38; http://www.encyklo.pl/
index.php5?title=Gruszka_J%C3%B3zef, 14.11.2012; http://www.trojcaswieta.pl/p6d.htm.
67 W Popielowie jako neoprezbiter 1 września 1973 r. do 17 maja 1976 r., w parafii pozostał jeszcze
do 17 czerwca, następnie wyjechał na urlop. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1 s. 309; 326; http://www.
trojcaswieta.pl/p6d.htm; H. Rojek, Kronika..., s. 38.r
68 W Popielowie jako neoprezbiter od 17 maja 1976 r. do 15 sierpnia 1979 r., obecnie proboszcz parafii NMP w Kuźni Rybnickiej, dziekan dekanatu Golejów. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 326,
379; http://www.trojcaswieta.pl/p6d.htm; H. Rojek, Kronika..., s. 38.
69 W Popielowie od 15 sierpnia 1979 r. do maja 1982 r. AAK, AL, sygn. 1795 [b. p.]; AP Trójcy,
Kronika parafii..., t. 1, s. 379; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1982; http://www.trojcaswieta.
pl/p6d.htm. H. Rojek podał 1 września jako datę rozpoczęcia pracy w parafii popielowsko-radziejowskiej, ale notatka z kroniki sugeruje, że przenosząc ks. Fajkisa, jednocześnie wyznaczyła jego następcę,
nie zwlekając z podjęciem decyzji. Autor ten przedłużył też pobyt ks. Gracli w Popielowie do 31 sier
pnia. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 38.
70 W Popielowie od 15 maja 1982 r. do końca sierpnia 1984 r. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok
1982, 1984; http://www.trojcaswieta.pl/p6d.htm. H. Rojek podawał daty od 1 września 1987 r. do
31 sierpnia 1990 r., co jest zupełną pomyłką. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 38.
71 W Popielowie od 31 sierpnia 1984 r. do 1987 r. AAK, AL, sygn. 1795 [b.p.]; AP Trójcy, Kronika
parafii..., t. 1, s. [62]; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Kracla_J%C3%B3zef; http://www.
trojcaswieta.pl/p6d.htm; H. Rojek, Kronika..., s. 38.
72 W Popielowie od 31 sierpnia 1987 r. do 31 sierpnia 1989 r. W Kronice parafialnej nie podano
dokładnej daty przybycia (znana z nominacji), trudno więc powiedzieć, skąd H. Rojek zaczerpnął
swoje wiadomości, zwłaszcza, że pomylił się, podając, iż ks. Psota pracował w Popielowie od 1 września
1982 r. do 31 sierpnia 1984 r. AAK, AL, sygn. 1795, [b.p.]; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok
1987, 1989; H. Rojek, Kronika..., s. 38; http://www.trojcaswieta.pl/p6d.htm.
73 W parafii od 31 sierpnia 1989 r. do sierpnia 1992 r. AAK, AL, sygn. 1795 [b.p.]; AP Trójcy, Kro
nika parafii..., t. 2, rok 1989, 1992; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Panek_Marek; http://
www.trojcaswieta.pl/p6d.htm. H. Rojek błędnie przesunął lata tej posługi na okres od 1 września
1990 r. do 31 sierpnia 1993 r. H. Rojek, Kronika..., s. 38.
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ks. Mirosław Smykała74, ks. Stanisław Jasiński75, ks. Przemysław Słaboń76, ks. Jarosław
Błotko77, ks. Jan Mrukowski78, ks. Arkadiusz Urbańczyk79 oraz ks. Łukasz Radecki.
Posługa wikarych nie trwała długo, natomiast Popielów-Radziejów miał szczęście
do długoletnich rządów proboszczowskich. Ks. J. Besler SVD pełnił funkcję kuratusa i proboszcza przez 22 lata, ks. L. Wrzoł przez 23 lata, a ks. A. Odróbka również
doszedł już do 20 lat pracy jako proboszcz w Popielowie-Radziejowie.
Pokrewnym zagadnieniem są powołania kapłańskie i zakonne w każdej parafii.
Z Popielowa i Radziejowa wywodziło się jak dotąd kilkunastu księży i zakonnic80.
Ponieważ we wcześniejszych okresach nie ma żadnej wzmianki na temat młodych
mieszkańców Popielowa i Radziejowa, którzy wybrali drogę życia duchownego, należy zatem przyjąć, że pierwszym kapłanem wywodzącym się z tej parafii był ks. Józef
Boczek z Radziejowa, który święcenia przyjął z rąk bp. Franciszka Jopa w Opolu 25
czerwca 1961 r. Msza prymicyjna, odprawiona przez neoprezbitera 29 czerwca w macierzystej parafii, była wydarzeniem niezwykle uroczystym81. Tego samego dnia odbywały się również święcenia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, w czasie
których święcenia diakonatu otrzymał Stanisław Holona (prezbiter od 24 czerwca
następnego roku). Mszę prymicyjną w Popielowie ks. Holona odprawił 1 lipca82 .
Księża Boczek i Holona bodaj jako pierwsi mieszkańcy dawnej gminy i nowej
parafii Popielów-Radziejów ukończyli studia filozoficzno-teologiczne i otrzymali
święcenia. Wydaje się, że gdyby wcześniej z tego terenu wywodził się ksiądz, pojawiłaby się na ten temat jakaś wzmianka, ale takowej brak. Nie można zapominać,
że kapłaństwo było dla chłopstwa jedną z nielicznych dróg awansu społecznego,
zatem popielowsko-radziejowskie korzenie jakiegoś duchownego byłyby dla lokalnej
społeczności powodem do dumy. Skoro jednak źródła i opracowania milczą na ten

74 W Popielowie od 28 sierpnia 1992 r. do 29 sierpnia 1997 r. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok
1992, 1997. H. Rojek podał błędne daty posługi od 1 września 1993 r. do 31 sierpnia 1996 r. Zob.
H. Rojek, Kronika..., s. 38.
75 W Popielowie jako neoprezbiter od 29 sierpnia 1997 r. do 29 sierpnia 2000 r. AP Trójcy, Kronika
parafii..., t. 2, rok 1997. H. Rojek podał błędne daty jego posługi od 1 września 1996 r. do 31 sierpnia
2000 r. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 38.
76 W Popielowie jako neoprezbiter od 29 sierpnia 2000 r. do 29 sierpnia 2003 r. AP Trójcy, Kronika
parafii..., t. 2, rok 2000, 2003. H. Rojek podał, że pracował w Popielowie od 30 czerwca 2000 r. do
31 sierpnia 2004 r. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 38.
77 W Popielowie jako neoprezbiter od 29 sierpnia 2003 r do 30 sierpnia 2006 r. AP Trójcy, Kronika
parafii..., t. 2, rok 2003. H. Rojek podał, że pracował w Popielowie od 31 sierpnia 2004 r. Zob.
H. Rojek, Kronika..., s. 38
78 W Popielowie od 30 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2,
rok 2006, 2007; A. Burda-Szostek, Bombonierka dla Dzieciątka, „Gość Niedzielny. Katowicki” 2006,
nr 37, s. XV; H. Rojek, Kronika..., s. 38.
79 W Popielowie od 31 sierpnia 2007 r. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 2007.
80 W artykule była mowa o 14 księżach i trzech zakonnicach, ale udało się ustalić nazwiska tylko 13
seminarzystów, za to czterech zakonnic. A. Burda-Szostek, Bombonierka..., s. XV.
81 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 160–162, 177. H. Rojek zmienił imię matki ks. Boczka, Berty
z d. Kufieta, na Beata. H. Rojek, Kronika..., s. 38.
82 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 162, 172–173; H. Rojek, Kronika..., s. 38.

temat, wypada przyjąć założenie, że faktycznie dopiero w latach sześćdziesiątych
XX w. pierwszy raz pojawili się księża z terenu Popielowa i Radziejowa.
W późniejszych latach powołania były liczniejsze, także w formacjach zakonnych.
Byli to: ks. Piotr Dronszczyk83, ks. Leon Oleś84, ks. Franciszek Weideman85, ks. Ze
non Ryzner86, o. Korneliusz Marian Pękała OSB87, o. Jan Franosz OFM88, ks. Damian

83 Ks. Dronszczyk jako kleryk pomagał w przygotowaniach do pogrzebu ks. Beslera, święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, mszę prymicyjną odprawił 3 kwietnia (poniedziałek wielkanocny). AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 290–291; H. Rojek,
Kronika..., s. 38–39.
84 Ks. Oleś święcenia otrzymał 23 marca 1978 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, mszę
prymicyjną odprawił w Popielowie 27 marca r. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 360–361; H. Ro
jek, Kronika..., s. 39.
85 Ks. Weideman jako chłopiec działał w grupie kantorów, w marcu 1978 r. otrzymał święcenia
diakonatu, zaś prezbiteratu 12 kwietnia 1979 r. Mszę prymicyjną w Popielowie odprawił 16 kwietnia
(poniedziałek wielkanocny). 24 kwietnia 2004 r. odprawiono uroczystą mszę z okazji 25-lecia święceń. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 375; tamże, t. 2, rok 2004; H. Rojek, Kronika..., s. 39.
86 Ks. Ryzner święcenia diakonatu przyjął 4 marca 1979 r. w Popielowie, prezbiteratu 3 kwietnia
1960 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 372–373,
tamże, t. 2, rok 1980; H. Rojek, Kronika..., s. 39; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Ryzner_
Zenon. W kronice parafialnej i pracy Rojka nazwisko księdza pisano jako Resner. Oboczności te są
wynikiem zmian pisowni nazwiska Rösner, jakie przeprowadzono w 1938 i 1949 r. Jak widać, do
końca nie było wiadomo, jaką formę ostatecznie przyjąć.
87 O. Pękała wstąpił do zakonu benedyktynów w 1982 r. 11 stycznia 1987 r. złożył śluby wieczyste, 12 maja 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Kazimierza Górnego, mszę prymicyjną
w Popielowie odprawił 27 maja. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1982, 1987, 1990; H. Rojek,
Kronika..., s. 39.
88 O. Franosz wstąpił (jako pierwszy z parafii) do zakonu franciszkanów w 1981 r. (nie w 1980 r. jak
błędnie podał H. Rojek), nowicjat odbywał w Kłodzku, tam też 24 maja 1986 r. otrzymał święcenia
diakonatu, a kapłańskie 16 maja 1987 r., mszę prymicyjną odprawił w Popielowie 31 maja. AP Trójcy,
Kronika parafii..., t. 2, rok 1981, 1986, 1987; H. Rojek, Kronika..., s. 39.
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Tomiczek SDS89, ks. Krzysztof Winkler90, ks. Aleksander Suchan91, ks. Piotr Wink
ler92, ks. Stanisław Musioł93, ks. Henryk Kulas94.
W porównaniu z powołaniami kapłańskimi liczba zidentyfikowanych zakonnic
urodzonych w parafii popielowsko-radziejowskiej przedstawia się skromnie. Nie ma
wzmianek na temat tego, czy jakieś kobiety we wcześniejszych okresach wstępowały
do zakonów. Wydaje się jednak całkiem prawdopodobne, że mogło być to grono
dość liczne. W każdym razie z imienia i nazwiska, i to z późniejszego okresu, znane
są tylko dwie kobiety, które wybrały życie zakonne: Gabriela Wolnik95, Małgorzata
Wałach96, Aldona Skrzypiec97 i Agnieszka Brzezinka98.
Architektura sakralna
Pierwotny, XV-wieczny kościół nie przetrwał. Z dawnego wyposażenia zachowały się dzwony, mniejszy z 1486 r., większy z 1496 r., oba opatrzone napisami o takiej
samej treści: o rex glorie veni cum pace, a d m cccc lxxxvi (mniejszy) i a d m lxxxxvi
(większy)99. Z protokołów wizytacyjnych wynika, że kościół św. Anny był kryty
89 Ks. Tomiczek wstąpił do nowicjatu oo. Salwatorianów (w kronice pod rokiem 2007 zapisano iż
do salezjanów) w Brennej pod koniec sierpnia 1975 r. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 320. otrzymał święcenia diakonatu w Bagnie w 1981 r. kapłańskie 1 maja 1982 r. w Trzebini, mszę prymicyjną
w Popielowie odprawił 9 maja, 17 czerwca 2007 r. obchodził srebrny jubileusz posługi kapłańskiej. AP
Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1981, 1982, 2007.
90 Ks. Krzysztof Winkler, starszy brat ks. Piotra Winklera, wstąpił do seminarium w 1981 r., święcenia otrzymał 14 maja 1988 r. (razem z ks. A. Suchanem), mszę prymicyjną odprawił w Popielowie 15
maja. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1981, 1988; H. Rojek, Kronika..., s. 39.
91 Ks. Suchan wstąpił do seminarium w 1981 r., święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1988 r.
(razem z ks. K. Winklerem). Mszę prymicyjną odprawił w Popielowie 22 maja. AP Trójcy, Kronika
parafii..., t. 2, rok 1980, 1981, 1982.
92 Ks. Piotr Winkler, młodszy brat ks. Krzysztofa Winklera, wstąpił do seminarium w 1982 r., święcenia diakonatu otrzymał w Turzy 10 kwietnia 1988 r., a prezbiteratu 15 maja 1989 r. (razem z ks.
S. Musiołem). Mszę prymicyjną odprawił w Popielowie w niedzielę 20 maja (w kronice omyłkowo
zapisano, że msza odbyła się w niedzielę 14 maja, co jest nielogiczne, bowiem trudno odprawiać mszę
prymicyjną przed święceniami). AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1982, 1988, 1989; H. Rojek,
Kronika..., s. 39.
93 Ks. Musioł do seminarium wstąpił w 1982 r., święcenia diakonatu otrzymał w Turzy 10 kwietnia 1988 r. a prezbiteratu 15 maja 1989 r. (razem z. ks. P. Winklerem). Mszę prymicyjną odprawił
w Popielowie w sobotę 19 maja. AP Trójcy Kronika parafii..., t. 2, rok 1982, 1988, 1989; H. Rojek,
Kronika..., s. 39.
94 Ks. Kulas święcenia diakonatu otrzymał 7 kwietnia 1991 r., święcenia prezbiteratu 16 maja 1992 r.,
a mszę prymicyjną odprawił w Popielowie 17 maja. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2 rok 1991, 1992;
H. Rojek, Kronika..., s. 39.
95 G. Wolnik wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej 1 grudnia 1976 r., przyjęła imię Nazaria. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 339, 378.
96 M. Wałach we wrześniu 1984 r. wstąpiła do zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafin”
(ss. serafitek) w Oświęcimiu przyjęła imię Natalia. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1984; H. Ro
jek, Kronika..., s. 39.
97 Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, śluby wieczyste 2011, http://www.trojcaswieta.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=15a.
98 A. Brzezinka przyjęła imię Maria Paschalis, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej
Ma
ryi Panny Niepokalanie Poczętej, śluby wieczyste 2011, http://www.trojcaswieta.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=15.
99 H. Lutsch, Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Oppeln in amtlichem auftrage bearbeitet, Breslau 1894, s. 362; A. Nowack, Geschichte..., s. 81; L. Łakomy, Ilustrowana monografja...,

szendziołami czyli gontem, prostą zakrystię wykonano z ciemnego drzewa, wewnątrz
świątyni znajdowało się kilkanaście ławek, a w prezbiterium ambona. Do frontu
przylegał cmentarz, dość obszerny, ale otoczony niekompletnym ogrodzeniem, w dodatku grzebano na nim niekatolików100. Proboszcz rybnicki, Jan Jerzy Gzula ufundował ołtarz, który znalazł się w kościele radziejowskim, chociaż prawdopodobnie
przeznaczony był pierwotnie dla innej świątyni. W czasie renowacji XVIII-wiecznego
kościoła w 1902 r., odkryto na tylnej ścianie napis: Hoc altare curavit fieri propriis
sumptibus R.D. Georgius Joannes Gzula, Parochus Ribnicensis, in honorem Dei omnipotentis, B. V. Mariae, S. Annae, S. Georgii et suam proximique salutem. Anno 1689101.
Natomiast protokół powizytacyjny z 1697 r. wspominał, że kościół św. Anny był
zniszczony102 . Również kolejne protokoły potwierdziły zły stan budynku. W 1719 r.
w kościele tym w prezbiterium stał tylko ołtarz, ale brakowało wzmiankowanej dawniej ambony oraz naczyń liturgicznych103. Być może kielich przetrzymywany przez
dziedzica Strzałę lub Skrbeńskiego, mimo upomnień, nie wrócił do kościoła i zaginął.
Być może zły stan kościoła przyczynił się do tego, iż w pogodne dni, zwłaszcza latem,
nabożeństwo odprawiano na zewnątrz, gdzie ustawiano też ambonę.
Zapewne wobec pogarszającego się stanu technicznego, zapadła decyzja o rozbiórce starego kościoła. W jego miejsce zbudowano nowy, również drewniany, poświęcony 7 listopada 1723 r.
Budowlę o konstrukcji zrębowej wzniesiono według tradycyjnego schematu. Była
orientowana. Dzieliła się na prezbiterium trójdzielnie zamknięte, większą nawę i dostawioną od czoła (od zachodu) przysadzistą wieżę dzwonną o konstrukcji słupowej,
która zwężała się do góry. Miała również izbicę dzwonną, nakrytą hełmem namiotowym, przechodzącym w ośmioboczny ostrosłup, nakryty gontem. Prezbiterium
i nawę pokrywały dachy siodłowe, niższy i wyższy, również typowe dla śląskiej architektury drewnianej. Na kalenicy dachu nawy znajdowała się czworoboczna prześwitowa wieżyczka sygnaturkowa, zakończona cebulastym hełmem. Od zachodu do
wieży dzwonnej przylegała mała kruchta, zaś do prezbiterium od północy zakrystia.
Wokół zrębu kościoła biegły zadaszenia, zaś powyżej nich zrąb był szalowany deskami104.
Kościół ten składa się z wielkiej, szeroko założonej wieży od frontu, poprzedzonej
przedsionkiem, z nawy z baniastą sygnaturką i niskiego prezbiterjum. Zarówno nawa,
s. 141; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 6: Województwo katowickie, red. I. Rejduch-Semkowa,
J. Semek, zesz. 11: Powiat rybnicki, Katowice 1964, s. 21; Spacerkiem po Rybniku i okolicy..., s. 89;
N. Niestolik, Radziejów..., s. 9; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237; H. Rojek,
Kronika..., s. 28.
100 A. Nowack, Geschichte..., s. 82, 84; N. Niestolik, Radziejów..., s. 10; H. Rojek, Kronika..., s. 28.
101 A. Nowack, Geschichte..., s. 82; H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 7; N. Niestolik, Radziejów...,
s. 32; H. Rojek, Kronika..., s. 29.
102 A. Nowack, Geschichte..., s. 82; H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 7; N. Niestolik, Radziejów...,
s. 32; H. Rojek, Kronika..., s. 29.
103 F. Maroń, Parafia górnośląska..., s. 184; N. Niestolik, Radziejów..., s. 10, 32–33; H. Rojek, Kro
nika..., s. 29. B. Kloch zaznaczał, że w 1719 r. w kościele nie było już ołtarzy, zob. B. Kloch Radziejów
czy Popielów..., s. 41.
104 H. Lutsch, Die Kunstdenkmäler..., s. 361; T. Dobrowolski, Sztuka..., s. 92–95, 109; F. Hübner,
Kościół Radziejów–Popielów..., sygn. MRy/ADH 354, XIV/1; Kościółki ziemi rybnicko-wodzisławskiej, oprac. J. Szlęzak, oprac. graficzne K. Drewniok, [Rybnik b. d.], zestaw rycin: Radziejów; N. Nie
stolik, Radziejów..., s. 26.
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jak i prezbiterjum, są otoczone sobotami. Wszystkie ściany budynku, wraz z wieżą,
a nawet sobotami, są oszalowane. Wieża, w której wiszą dzwony z lat 1486 i 1496, jest
zwieńczona nadwieszonem pięterkiem z hełmem ostrosłupowym, przechodzącym z czworoboku w ośmiobok. Masywna dzwonnica kościoła przywodzi na myśl teorję o zależności tej części drewnianego kościoła od dawnej, słowiańskiej architektury obronnej. W takim wypadku nadwieszone pięterko dzwonnicy byłoby śladem hurycyj, wzniesionych na
dalszym trzonie drewnianych wież obronnych, z których lano na nieprzyjaciela gorącą
smołę, wrzątek i miotano kamienne kule105. Wprawdzie kościół św. Anny w Radziejowie
spłonął, zachowała się na szczęście jego ikonografia106.
Poza bieżącymi naprawami przeprowadzano też większe remonty, przy okazji
których powiększano budynek, aby pomieścił większą liczbę wiernych. Konieczność
naprawy pojawiła się m.in. w 1828 r., a ostatecznie staraniem quasi-rady parafialnej,
złożonej z Mikołaja Karwota, Franciszka Pielorza, Wincentego Podleśnego i młynarza Jana Mandreli, dokonano w 1829 r. powiększenia kościoła, a ówczesny starosta
powiatowy Antoni Węgierski przyznał na ten cel drewno, o co starał się proboszcz
Michał Schneider. Kościół wydłużono o 8 i poszerzono o 4 łokcie107. Kolejne remonty przeprowadzano w latach 1847 i 1870 oraz 1901–1902108. W czasie tej ostatniej renowacji odnaleziono ponoć schowane celowo pieniądze oraz dokumentację
z historią kościoła i miejscowości, jak to praktykowano, oraz kryptę z dobrze zachowanymi trumnami, w których spoczywały szczątki właścicieli wsi109.
Wyposażenie ruchome kościoła św. Anny w XVII i XVIII w. było bardzo skromne, a w niektórych momentach nie było go wcale110. Stan ten uległ poprawie mniej
więcej w połowie XIX w., w związku ze zwiększeniem liczby nabożeństw. Inwentarz
ruchomości obejmował m.in. różne naczynia liturgiczne111. Według inwentarza sporządzonego 1 października 1897 r (zatem krótko po erygowaniu parafii jankowickiej)
stan majątku ruchomego kościoła filialnego przedstawiał się lepiej112 . Kościół ten
105 T. D., Klejnoty śląskiego budownictwa. Kościół filialny św. Anny w Radziejowie-Popielowie w powiecie rybnickim, „Polska Zachodnia” 1934, nr 178, s. 2.
106 Archiwalne fotografie oraz współczesne rysunki drewnianego kościoła w Radziejowie można
znaleźć w prasie i opracowaniach np.: A. Nowack, Geschichte..., s. 83; T. Dobrowolski, Sztuka...,
s. 100; T. D., Klejnoty śląskiego budownictwa..., s. 2; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 38;
H. Rojek, Kronika..., s. 28, 33; Kościółki ziemi rybnicko-wodzisławskiej... oraz „Nowiny” 1989, nr 42,
s. 5; Ze starej fotografii, „Nowiny” 1993, nr 20, s. 13; A. Matuszczyk-Kotulska, Od ognia i wody...,
„Nowiny” 1999, nr 26, s. 7; M. Szołtysek, Krótkie dzieje Radziejowa..., s. 20; tenże, Kościoły, których
już nie ma, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 8, s. 23; N. Niestolik, Radziejów..., s. 22, 25; H. Rojek,
Kronika..., s. 28; tablica pamiątkowa w dolnej części ołtarza św. Anny oraz w miejscu usytuowania
budowli na cmentarzu parafialnym.
107 APR, LRyb, sygn. 718, s. 3, 35–37; H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 8; N. Niestolik, Radzie
jów..., s. 33; H. Rojek, Kronika..., s. 29..
108 APR, LRyb, sygn. 718, s. 50 i n; N. Niestolik, Radziejów..., s. 31; H. Rojek, Kronika..., s. 29, 31.
109 H. Rojek, Kronika..., s. 31.
110 Kielich, jak wspominano, zawłaszczył M. Strzała albo L. Skrbeński. W 1719 r. zanotowano, iż
nie ma żadnych przyborów ani kielicha. N. Niestolik, Radziejów..., s. 10, 11.
111 Naczynia liturgiczne cynowe (kielich mszalny, monstrancję, trzy ampułki), mszał, kadzidło
z łódką i łyżką, mosiężną lampę, drewniane świeczniki, dwa srebrne krzyże ołtarzowe, dwa krzyże procesyjne, baldachim, trzy dzwony na wieży, dwa dzwonki na ołtarzu i dzwonek przy zakrystii, komplet
pogrzebowy, cztery obrazy, cztery chorągwie, stół, małe organy, po cztery ornaty i alby oraz woreczek.
AAK, MB Bolesna, sygn 1, s. 38–39; H. Rojek, Kronika... s. 29.
112 Inwentarz wymieniał: ruchomości metalowe (dużą monstrancję, kielich z pateną, mosiężna kadzielnica (turibulum), dwie cynowe ampułki, tablet oraz tablet mosiężny, kropielnicę i kropidło, dwie

spłonął doszczętnie 6 sierpnia 1942 r., prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji
elektrycznej113.
Wzrost liczby parafian w stosunkowo krótkim czasie sprawił, iż zaczęto myśleć
o budowie nowego budynku kościelnego. Wprawdzie w 1919 r. podczas parcelacji
dworu za porozumieniem z Centralnym Zrzeszeniem Rolniczym Śląska wyznaczono
parcelę pod budowę nowego kościoła, ale nie od razu dokonano przewłaszczenia114.
Do sprawy powrócono w 1928 r.115 Z Kroniki budowy kościoła Popielów-Radziejów
wynika, że inicjatywa, którą proboszcz jankowicki ks. A. Spielvogel podchwycił
i zaczął realizować, leżała po stronie parafian. Proboszcz myślał zapewne jedynie
o postawieniu nowego obiektu, a nie o pomniejszeniu własnej parafii. Wspominano
również, iż inicjatorem był naczelnik gminy P. Kuchcik116 . W lokalu Wilhelma
Grzonki odbyło się 3 czerwca 1928 r. zebranie, na którym postanowiono bezzwłocznie założyć towarzystwo budowy kościoła oraz wybrać jego zarząd. Na czele komitetu stanął P. Kuchcik, a tworzyli go także: Jan Bernacki (zastępca), Ernest Golik
(sekretarz), F. Lapczyk (zastępca sekretarza), P. Müller (skarbnik) oraz Wincenty
żelazne kropielnice ścienne, cztery lichtarze żyrandol, dziewięć lichtarzy małych, trzy wieczne lampki
(wszystko z mosiądzu), dwie wiszące lampy cynowe, trzy dzwony, dzwonek przy zakrystii, dwa dzwonki ołtarzowe, dwa małe dzwonki); ornaty (cztery ornaty i trzy alby, jedną komżę, dwa birety), mszały
(w sumie trzy, dwa stare), agendę i ewangeliarz) przybory (krzyż pogrzebowy, dwa krzyże procesyjne,
sześć chorągwi, obraz św. Anny, dwa obrazy w ołtarzach bocznych, cztery figury ołtarzowe, krzyż
ołtarzowy, baldachim, trzy ołtarze, cztery lichtarze pogrzebowe, osiem obrazów ściennych, czternaście obraz drogi krzyżowej, piętnaście ławek, ambonę i ograny). N. Niestolik, Radziejów..., s. 15–16;
H. Rojek, Kronika..., s. 30.
113 AAK, AL, sygn. 1795 [b. p.]; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 38. H. Rojek podał wersję o uderzeniu pioruna, wspominając, iż stało się to 10 sierpnia, przy okazji na innej stronie informując, iż budowla pochodziła z XIV w., a nie XVIII w.. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 33,
92. M. Szołtysek za przyczynę pożaru uznał wadliwą instalację elektryczną, w innym tekście jednak
stwierdził, że spłonął z nieustalonych bliżej przyczyn, podając jako datę wydarzenia czwartek 6 sierpnia, powołując się przy tym na relację Heleny Kwiatoń, która jako siedemnastoletnia dziewczyna
była świadkiem tego wydarzenia. Zob. M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 65, por. tenże, Kościoły..., s. 23;
tenże, Ciekawostki z Radziejowa, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 11, s. 22. Relację tę przytoczył również
N. Niestolik (zob. N. Niestolik, Radziejów..., s. 28). Winę za pożar przypisali wadliwej instalacji
A. Żukowski i A Matuszczyk-Kotulska, którzy jako datę pożaru podali 8 sierpnia (zob. A. Żukowski,
A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 250). Informacja przekazana przez ks. J. Beslera do kurii
w Katowicach oraz sprawdzenie kalendarza z 1942 r. pozwoliło rozstrzygnąć niezgodności. Wydarzenie
miało miejsce w czwartek, 6 sierpnia 1942 r. (8 sierpnia wypadło w sobotę, a 10 w poniedziałek),
zatem stwierdzenie: w czwartek 10 sierpnia 1942 r., zapisane przez H. Rojka oraz data 8 sierpnia,
podawana przez A. Żukowskiego i A. Matuszczyk-Kotulską są nieprawdziwe. Kościół św. Anny został
wymieniony jako całkowicie zniszczony w bilansie strat okupacyjnych, choć de facto strata ta nie
miała nic wspólnego z działaniami zbrojnymi i wynikła z nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Zob.
J. Myszor, Historia..., s. 453.
114 W latach 1919–1939 jako właściciel w księgach figurowała Śląska Izba Rolnictwa w Katowicach,
następnie działkę w 1966 r. przejął Skarb Państwa, wreszcie Sąd Powiatowy w Rybniku 24 czerwca 1971 r. stwierdził zasiedzenie nieruchomości parceli nr 2069/538, a Parafia Rzymskokatolicka
w Popielowie nabyła w ten sposób prawa własności. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 282; N. Nies
tolik, Radziejów..., s. 22.
115 Wszystkie dostępne źródła i opracowania zgodne są co do tego, że kwestia zbudowania nowego
kościoła pojawiła się w 1928 r., jedynie M. Szołtysek napisał: [...] w 1912 roku jankowicki proboszcz –
ks. Arthur Spielvogel rzucił w parafii hasło budowy nowego murowanego kościoła [...]. Zob. M. Szołtysek,
Dzielnice..., s. 65. Nie sposób wyjaśnić, dlaczego autor podał taką właśnie datę, poza tym w 1912 r.
ks. Spielvogel nie był jeszcze proboszczem, a wikarym w Jankowicach.
116 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237.
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Ochojski, Wincenty Adamczyk, Teodor Kufieta, J. Abrachamczyk, F. Abrachamczyk,
Jan Karwowski, Paweł Pielorz i Paweł Mika117. Proboszcz niejako z urzędu objął
patronat nad komitetem. Co ciekawe, ale też i znamienne, jego następca, ks. Miczka
twierdził, iż: komitet wytworzył się właściwie za plecami ks. Spielvogla, który jednak
pogodził się łatwo ze stanem rzeczy, będąc usposobienia spokojnego bardzo [...]118. Nagła
śmierć proboszcza oraz dość późne przybycie nowego, skomplikowały sytuację.
Okazało się również, że ks. Miczka miał nieco inną wizję rozwiązania problemu. Do
komitetu budowy jako jego właściwy kierownik proboszcz przystąpił 7 sierpnia
1932 r.119, cztery miesiące po objęciu urzędu. Współpraca nie układała się dobrze.
Proboszcz uparcie realizował swoje własne plany, a komitet budowy kościoła równie
uparcie własne. W październiku dotychczasowy prezes P. Kuchcik oficjalnie ustąpił
ze stanowiska, oświadczając przy tym, że został do tego kroku zmuszony przez proboszcza. Po kilku miesiącach, na początku 1933 r., naczelnik na prośbę mieszkańców
gminy na powrót objął prezesurę120. Z tego wynika, że przez ten czas nikt wakatu
nie przejął. Po burzliwym okresie, ostatecznie na zebraniu 17 stycznia 1933 r., postanowiono zbudować nowy kościół121.
Konflikt ten wydawał się być kroplą, która przepełniła czarę niezadowolenia
części mieszkańców gminy popielowsko-radziejowskiej, jednym z kilku argumentów,
które zostały wysunięte we wniosku o odłączenie Radziejowa. Co ciekawe, omawiano go już po załagodzeniu napięć między proboszczem a komitetem budowy nowego kościoła. Punkty te dotyczą budowy nowego kościoła zaś według oświadczenia się
księdza proboszcza z Jankowic 4 członków rady gminnej nie polega na prawdzie jakoby
naczelnik gminy i mieszkańcy Popielowa prowadzili z nim wojnę122 .
Warto zatem prześledzić tę „wojnę”, by zrozumieć, czego ona właściwie dotyczyła i jakimi pobudkami kierowały się strony, ponieważ wzbudzała ona silne emocje,
które właściwie dotychczas całkowicie nie wygasły. Co ciekawe, nie był to jedyny
punkt sporny, lecz chyba wywołujący najżywszy odzew nie tylko wśród samych zainteresowanych, lecz również ponad pół wieku później.
Nikt nie powątpiewał, że nowa, większa świątynia dla wiernych z rozrastającej
się liczebnie gminy Popielów-Radziejów jest konieczna. Skoro zatem w tym punkcie
panowała zgoda, dlaczego kilka lat później doszło do gorących dyskusji, konfliktu
i wręcz dążeń separatystycznych?
Zapewne doszło do nagromadzenia trudności. Najpierw w 1929 r. krach na giełdzie nowojorskiej rozpoczął okres głębokiego kryzysu gospodarczego na skalę światową, potem zaś niespodziewanie zmarł proboszcz Spielvogel. Z osobą nowego administratora parafii wiązano duże nadzieje, szczególnie witała gmina Popielów, która

117 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 3–4. W kronice parafialnej podano też datę majową, s. 51.
H. Rojek jako datę zebrania podał 4 czerwca, H. Rojek, Kronika..., s. 31.
118 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 26.
119 Tamże, s. 6, 26.
120 Tamże, s. 7. Spór często dotyczył kwestii personalnych, nie związanych z samym projektem bu
dowy kościoła, a wysyłane do kurii biskupiej pisma przybierały wręcz charakter skarg i donosów, protestowano też przeciwko finansowym obciążeniom. AAK, AL, sygn. 1795, s. 15–16, 25–34, 82–84,
122–124.
121 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 28.
122 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 338.

uważała w księdzu swojego propagatora tej wielkiej idei akcji budowy kościoła123.
Jednocześnie jednak jeszcze w czasie wakatu wystosowano do kurii biskupiej prośbę
o utworzenie osobnej parafii124. Można jedynie wyobrażać sobie reakcję nowo mianowanego proboszcza, dowiadującego się o planach okrojenia jego placówki.
F. Lapczyk pośpiech ten tłumaczył obawami o realizację budowy w ciężkiej sytuacji
gospodarczej125. Jeśli nawet były one słuszne, to posunięcie wydaje się nieco przedwczesne. W dodatku obawy członków komitetu, a zapewne i części parafian, potwierdziły się, kiedy proboszcz wystąpił z propozycją odłożenia budowy nowego
kościoła, a w zamian przebudowy na tymczasową świątynię łaźni i cechowni na
szybie „Marcin”. Oba te projekty przez zarząd kościelny gminy Popielów zostały
odrzucone126. Ks. Miczka jednak nie pogodził się z tą decyzją i zrealizował własną
wizję. W nieczynnej łaźni szybu „Marcin”, odstąpionej przez KWK „Rymer” na pięć
lat, urządzono mieszkanie dla księdza oraz tymczasową kaplicę127. Jak sam zapewniał,
chciał być dobrym pasterzem i umożliwić wiernym udział w nabożeństwach, dlatego wyprosił u zarządu kopalni „Römer” odstąpienie pomieszczeń na szybie „Marcin”,
których przebudowa do celów liturgicznych kosztowała 2 tys. zł. Ludzie jednak tem
wysiłkiem gardzili. Jak zauważał ks. Miczka: I zresztą tylko ten głupi upór był tylko
w Popielowie. Twierdził także, że: Jeśli ks. prob. Miczka zbudował kościół temczasowy,
to było to tylko dlatego, że przewidywał dłuższy czas do budowania i koszt ogromny,
i różne formalności, które miały być przepisowo załatwione [...]128. Druga strona nie
przyjmowała tych argumentów. F. Lapczyk zapisał: Antagonizm, jaki powstał między
Popielowem a Radziejowem należy przypisać złemu pociągnięciu ks. prob., który pomimo sprzeciwu realizował szybik na kościół [...]. Popielów w olbrzymiej większości trzymał
się w rezerwie, nie chcąc o tej akcji nic słyszeć, i dlatego w poświęceniu szybika na kościół
udziału nie brał oprócz małych wyjątków129.
Jeśli więc przyjrzeć się tej sytuacji, okazuje się, że najwięcej kontrowersji wzbudzało zorganizowanie tymczasowego kościoła, a zatem z definicji rozwiązanie krótkotrwałe. Być może obawiano się, że po uruchomieniu kościoła na szybiku budowa
nowej świątyni będzie odwlekana coraz bardziej, co mogło grozić zmarnowaniem
już zebranych funduszy. Wydaje się też, że bardziej był to konflikt między proboszczem a niektórymi członkami zarządu, niż Popielowem a Radziejowem, wynikający
chyba przede wszystkim z odmiennych pomysłów na załagodzenie skutków recesji
gospodarczej, a także zapalczywości oraz uporu obu stron. Wspomniane zamiary
rozdzielenia obu części gminy, zresztą wysuwane nie po raz pierwszy, opierały się nie
tylko na sprawie budowy i lokalizacji kościoła130. Nasilenie sporów pojawiło się już
po podjęciu ostatecznej decyzji o kontynuacji dzieła, a ich źródłem mogły być zamiary umiejscowienia nowej świątyni na granicy Jankowic i Radziejowa. Ks. Miczka
123 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 5.
124 Tamże; H. Rojek, Kronika..., s. 31.
125 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 5.
126 Tamże.
127 W piśmie Rybnickiego Gwarectwa Węglowego wspomniano, że łaźnię oddano do użytku bez
płatnie na pięć lat, a nie jak pisał N. Niestolik, na 25. AAK, AL, sygn. 1795, s. 60; M. Szołtysek,
Dzielnice..., s. 65; N. Niestolik, Radziejów... s. 19; H. Rojek, Kronika..., s. 31.
128 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 28–29.
129 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 6.
130 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 328–329, 335–338, 346–348.
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planował [...] wystawienie centralnego kościoła między Jankowicami i Radziejowem,
zarówno dla Popielowa, Radziejowa, jak i Jankowic131. W ten sposób mieszkańcy
całej parafii mieliby mniej więcej taką samą odległość do kościoła, który stopniowo
mógł przejmować rolę kościoła parafialnego, odciążając oba drewniane kościółki,
jankowicki i radziejowski. Takie umiejscowienie wywołało jednak sprzeciw części
mieszkańców132 . Możliwe też, że radziejowianie spodziewali się, iż budynek powstanie na terenie ich wsi, lecz ostatecznie wybrano teren leżący zaledwie o sto metrów
od drewnianego kościoła św. Anny, otoczonego cmentarzem. Lokalizacja wydawała
się rozsądna, ale problem tkwił w fakcie, iż wspomniane tereny należały już do
Popielowa – o ile przyjmie się współczesne granice obu dzielnic (bowiem, jak już to
analizowano wcześniej, naprawdę trudno ustalić nie podlegającą dyskusji linię oddzielającą dwie części parafii). Co ciekawe, powstały konflikt, zażegnany po stosunkowo krótkim czasie, odżywał wiele lat później w oderwaniu od kontekstu i sytuacji,
w jakiej się rozgrywał, wzbudzając już czysto irracjonalne emocje133.
Budowa świątyni w dużej mierze zależała, rzecz jasna, od zebranych funduszy
i materiałów budowlanych. Po utworzeniu komitetu budowy przystąpiono do zbiórki funduszy, m.in. po inscenizacji historii księdza Walentego w Jankowicach134 .
Składki uiszczali mieszkańcy Popielowa i Radziejowa, a zbieranie ich należało do
specjalnie powołanych do tej roli kolektorek i kolektorów135. Ofiarność parafian
pozwoliła do 19 kwietnia 1931 r. zgromadzić ponad 30 tys. zł136 , i to w sytuacji
kryzysu gospodarczego. Co ciekawe, z tej kwoty udzielano pożyczek na budowę
domów w Popielowie i Radziejowie137. W grudniu 1932 r. RG postanowiła zwolnić
komitet poświęcenia kościoła z podatku138. Liczono na wsparcie kopalni „Römer”,
ale przedsiębiorstwo nie było tym zainteresowane, ze względu na możliwe straty.
Analiza zachowanych pism prowadzi do wniosku, że pomimo względnego porozumienia, obie strony nie współpracowały ściśle. Według autora kroniki budowy
kościoła komitet wniosek do kurii wystosował 5 kwietnia, a następnie trzykrotnie
udawał się do kurii biskupiej, by uzyskać jak najszybciej zezwolenie na rozpoczęcie
prac, natomiast ks. Miczka był przeciwny pośpiechowi139. Tymczasem proboszcz
131 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 52; Podobnie pisał H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 13.
132 N. Niestolik, Radziejów..., s. 56.
133 Przykładem sztucznie wywoływanego rzekomego „konfliktu” może być artykuł, jaki ukazał
się w 2011 r., (młyn), Cichy spór o plecy Świętej Anny, http://www.caferybnik.pl/index.php/site/art/1/4/23-cichy_spor_o_plecy_swietej_anny.html.
134 N. Niestolik, Zabytki..., s. 103.
135 Byli to: Maria Brzezinka, Anna Kuczera, Wiktoria Kuczera, Maria Mańka, Rozalia Rduch, Lud
wina Stebel, Franciszek Szulik z Popielowa oraz Marta Fukała, Teodor Kufieta i Anna Wycisk z Ra
dziejowa. Dodatkowo w czasie nabożeństw kolektę mieli prowadzić Franciszek Lepiarczyk i T. Ku
fieta. W późniejszym czasie L. Stebel ze względu na chorobę przekazała swoją funkcję Marii Szczyrze,
W. Kuczerę zastąpiła Anna Karwot, a F. Szulika Paweł Mika. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 4;
N. Niestolik, Radziejów..., s. 56; H. Rojek, Kronika..., s. 31.
136 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 4.
137 Tamże, t. 1, 4, 32.
138 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 328–329.
139 Władze gminne wysłały projekt budynku do kurii biskupiej w Katowicach, by uzyskać pozwolenie
na budowę, które zostało przesłane 25 maja 1933 r. Tego samego dnia proboszcz dokonał poświęcenia placu budowy, a prace ziemne ruszyły 6 czerwca. W kronice parafialnej zapisano, iż poświęcenie
miało miejsce w dniu Wniebowstąpienia Jezusa, wypadające w 1933 r. 25 maja. AP Trójcy, Kronika
parafii..., t. 1, s. 29; N. Niestolik, Radziejów..., s. 20; H. Rojek, Kronika..., s. 31. Zatem nieprawdą

w piśmie datowanym na 31 marca pisał: Równocześnie z listem tem do Prześwietnej
Kurii wysłałem szkic na nowy kościół dla Radziejowa-Popielowa z prośbą o łaskawe
zezwolenie na zbudowanie takowego kościoła140. Można zatem przypuszczać, iż proboszcz podjął działania, jednak wolał nie ponaglać zwierzchników.
Autorem projektu był inż. Rafał Szymura z Knurowa141. Budowę prowadził podmistrz murarski Alojzy Seemann z Olzy, natomiast nadzór techniczny objął budowniczy powiatowy Piechota. Na ten wybór wpłynęły przede wszystkim wysokie koszty, jakie podał wybrany przez proboszcza architekt Szymura142 .
Ks. dziekan Tomasz Reginek 3 września 1933 r. poświęcił kamień węgielny143.
Roboty postępowały w takim tempie, że pierwsze nabożeństwo w nowo wzniesionej
świątyni odbyło się za specjalnym zezwoleniem kurii w święta Bożego Narodzenia144.
Jednocześnie trwały prace wykończeniowe. Sama budowa kościoła przebiegała bardzo szybko, co jest tym istotniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę trwający jeszcze
kryzys gospodarczy. Prace budowlane rozpoczęto na początku czerwca 1933, a już
po 14 miesiącach, 1 lipca 1934 r. świątynia została poświęcona przez bp. Teofila
Bromboszcza145. Kościół otrzymał wezwanie Trójcy Przenajświętszej zgodnie z wolą
parafian, chociaż proboszcz pragnął poświęcenia go pod wezwaniem Matki Boskiej
Bolesnej146. Nie wzbudzała żadnych wątpliwości lokalizacja samego budynku i od

jest, że budowę rozpoczęto 29 maja 1933 r. Zob. A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami...,
s. 237. M. Szołtysek użył sformułowania, iż w tym roku kościół „powstał”, co sugeruje, że budynek
był już gotowy. Zob. M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 63. F. Lapczyk nie wspominał też o poprawkach
wprowadzonych przez inż. Jana Affę, natomiast o budowniczym Affie wspomniał H. Bywalec. Por.
AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 8; H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 13. Według autora kroniki
budowy wniosek do kurii wystosowano 5 kwietnia, a nie, jak pisał H. Rojek 1 marca H. Rojek pisał,
iż komitet wniosek wysłał 1 marca, zatem wcześniej niż proboszcz, ale w kronice budowy wyraźnie
zapisano datę kwietniową. H. Rojek, Kronika..., s. 31.
140 AAK, AL, sygn. 1794, s. 1.
141 N. Niestolik, Radziejów..., s. 20; H. Rojek, Kronika..., s. 31; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Ko
tulska, Szlakami..., s. 237.
142 R. Szymura otrzymał 3300 zł za wykonanie rysunków, a za nadzór żądał 2300 zł, dlatego zrezygnowano z jego oferty, wybierając Piechotę. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 29. Podana przez
H. Rojka suma 2400 zł za projekt kościoła nie znajduje potwierdzenia. H. Rojek, Kronika..., s. 31.
143 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 14, 30, 54. Natomiast ks. Miczka w kronice parafialnej datował ceremonię na 3 października (tamże, s. 29), podobnie H. Bywalec (Popielów. Kuracja...,
s. 14). Stąd zapewne data październikowa pojawiła się w opracowaniach N. Niestolika i H. Rojka.
Dodatkowo N. Niestolik tak sformułował zdanie, że wynikało z niego, iż ks. Miczka poświęcił zarówno plac budowy, jak i kamień węgielny. N. Niestolik, Radziejów..., s. 20; H. Rojek, Kronika..., s. 32.
144 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 54; N. Niestolik, Radziejów..., s. 20; H. Rojek, Kronika...,
s. 32.
145 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 18, 31–32, 55. Co ciekawe, jedynie ks. Miczka zapisał, że nieobecność Jana Wyglendy była ostentacyjna jako wyraz niezadowolenia starosty z zachowania naczelnika gminy wobec proboszcza oraz skarg na władze gminne, zwłaszcza właśnie naczelnika. „Wiadomości
Diecezjalne” 1934, nr 9, s. 279; Fotoreportaż Z poświęcenia nowego kościoła w Popielowie, „Gość
Niedzielny”, 1934, nr 33, s. [461]; H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 14; N. Niestolik, Radziejów..., s. 22;
H. Rojek, Kronika..., s. 32; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237; http://archiwum.
archidiecezja.katowice.pl/pl/metrics/parafia/177; http://trojcaswieta.pl/p10.htm; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_Tr%C3%B3jcy_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_w_Popielowie.
146 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 14, 54. Ks. Miczka zaznaczył, że kościół w Popielowie został poświęcony Trójcy św. i Najświętszej Pannie Matce Bolesnej. Tamże, s. 32; H. Bywalec, Popielów.
Kuracja..., s. 14.
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lat trzydziestych XX w. mowa jest zawsze o kościele w Popielowie147. Jego styl można określić jako eklektyczny, bowiem mieszkańcy gminy wyznaczyli komisję, która
najpierw zwiedziła różne kościoły w okolicach, co w efekcie dało połączenie elementów starszych z modnym wówczas kubizmem148.
Trudno powiedzieć, jaką funkcję pełnił od tego momentu stary kościół drewniany, czy był kaplicą cmentarną, a może jedynie odprawiano w nim msze w dniu patronki. N. Niestolik pisał, iż w starym kościele msze sprawowano w tygodniu, zaś
w niedziele i święta w nowym149, co wydaje się rozsądne, bowiem w dni powszednie
udział wiernych w mszach był mniej liczny, a drewniany kościółek wystarczał zapewne do tych celów. Jego dalsze dzieje nie trwały długo, bowiem, jak wspomniano,
w 1942 r. spłonął.
W kolejnych latach wyposażano nowy kościół. Część sprzętów, np. ławki, ambonę, obraz Matki Boskiej Bolesnej, przeniesiono ze zlikwidowanego kościoła tymczasowego na szybiku150. W 1935 r. zakupiono i dostarczono nowe ławki151. Pojawiła
się też sprawa ołtarza głównego, jak można sądzić, również wywołująca dyskusje
między zarządem kościelnym a proboszczem, który tym razem przeforsował swoją
koncepcję. Proponowani wykonawcy okazywali się zbyt drodzy lub też ich projekty
nie zyskały aprobaty ks. Miczki. W końcu proboszcz zdecydował się zamówić ołtarz
w pracowni Ludwika Fraja z Jastrzębia152 . U tego samego wykonawcy proboszcz
zamówił figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, ufundowaną przez wdowę Toszek.
Mensę ołtarza i sam ołtarz miał zaś zbudować radziejowski stolarz (jednocześnie
kościelny) na wzór ołtarza głównego. Ołtarz Serca Pana Jezusa został poświęcony
5 sierpnia 1938 r.153 Jako drugi zaplanowano ołtarz poświęcony Matce Boskiej
Częstochowskiej, wybudowany przez stolarza Bonifacego Kuchcika z Radziejowa
w specjalnej kapliczce. Miał tam trafić obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ufundowany przez Wiktora Kufietę i Pawła Pielorza. Do Popielowa obraz wprowadzono
uroczyście 2 października 1938 r.154 Kolejne ołtarze i rzeźby pojawiły się już po
II wojnie światowej. W 1955 r. poświęcono ołtarz św. Barbary, w 1958 r. ufundo-

147 I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 47; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlaka
mi..., s. 237. Jedynie w Katalogu zabytków, zapewne, by nie wdawać się w szczegóły, pisano o dawnym
kościele drewnianym i nowszym, zbudowanym w latach 1933–1934, wymieniając jedynie Radziejów.
Zob. Katalog zabytków..., s. 21..
148 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 16, 55; H. Bywalec, Popielów. Kuracja..., s. 14.
149 N. Niestolik, Radziejów..., s. 20
150 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 18.
151 Tamże, s. 20, 32.
152 Tamże, s. 32.
153 Tamże, s. 37. Nie była to zatem rzeźba do ołtarza głównego, jak twierdził. H. Rojek (Kronika...,
s. 32).
154 Obraz wykonano w firmie Jędrzejczyk Częstochowa, został zaś poświęcony przez ojca-kustosza
na Jasnej Górze, z mniejszych ofiar zakupiono również świeczniki i świece. AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 37; H. Rojek, Kronika..., s. 32.

wano ołtarz Matki Boskiej Różańcowej, a rok później św. Anny155. Figury poza ołtarzem św. Barbary wyszły spod dłuta miejscowego rzeźbiarza Franciszka Janoszki.
W kolejnych latach przeprowadzano sukcesywne renowacje, remonty, konieczne
przebudowy, zmieniano wystrój świątyni156.
W dzwonnicy umieszczono XV-wieczne dzwony ze spalonego kościoła św. Anny.
Dzwonów tych zwykle się nie używa, na co dzień bowiem biją umieszczone wyżej
nowe dzwony napędzane elektrycznie, lecz w wypadku przerwy w dostawie prądu,
ręcznie uruchamiane są zabytkowe. Nowe dzwony zamówiono w 1978 r. W związku z tym zaistniała potrzeba przystosowania wieży do umieszczenia w niej większych
i cięższych elementów. Ich wykonanie wiązało się z wieloma perypetiami, lecz ostatecznie św. Józef, św. Anna i św. Barbara zostały poświęcone 16 września 1979 r.,
a 27 października rozbrzmiały po raz pierwszy157.
Poza kościołem na terenie Radziejowa i Popielowa znajdują się obiekty małej
architektury sakralnej, które zostały objęte ochroną konserwatorską. Część z nich
należy już do wiekowych. Są to kapliczki i wolno stojące krzyże.
Nie zachowała się oryginalna kaplica domkowa, murowana z 1886 r., stojąca na
skrzyżowaniu ulic Wodzisławskiej i Konarskiego (Popielów). Znajdowała się ona na
terenie przekazanym przez Jana Kuczerę. Z powodu prac drogowych 24 lutego
1997 r. trzeba było ją rozebrać, ale w odległości 30 m postawiono jej wierną replikę.
Ponownego poświęcenia obiektu dokonano 3 maja. Wejście jest sklepione półkoliście, a w szczycie uskokowym znajduje się przeszklona wnęka figuralna. Prześwitową
sygnaturkę wieńczy krzyż158.
Nieco młodsza, bo pochodząca z 1891 r., kaplica domkowa stoi przy rozwidleniu
ulic Niemcewicza i Źródlanej (Popielów, Łazy), dawniej przy drodze z dworu do
Czarnego Lasu. Jej fundatorami byli pracownicy Szkoły Rolniczej oraz mieszkańcy
dominium. Ozdobne kute drzwi z szybką prowadzą do niedużego pomieszczenia ze
współczesnym ołtarzykiem i sklepieniem kolebkowym. Kapliczka stopniowo popadała w ruinę, toteż utworzono Komitet Odbudowy Kapliczki (kierowany przez

155 Inwentarz ruchomości z 1976 r. wymienia ołtarz MB Fatimskiej. W kronice parafialnej zapisano, że ołtarz poświęcony był MB Różańcowej, umieszczono w nim figurę MB Fatimskiej, co zapewne
sprawiło, że zamiennie określa się ten ołtarz jako ołtarz MB Fatimskiej. W dolnej części umieszczono
płaskorzeźbę z wizerunkiem dawnego kościoła wraz z napisem: In memoriam ecclesiaes s. t. s. Annae
Radzieoviensis incendio a. D. 1942 daletae. Hoc altare ex Matribus huius curatiae fundatum est. AAK,
AL, sygn. 2626, s. 2; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 106–107, 128–129, 134; H. Rojek, Kroni
ka..., s. 34; 75-lecie kościoła Trójcy Przenajświętszej w Rybniku Popielowie, oprac. ks. A. Odróbka,
P. Kuczera, Rybnik–Popielów, październik 2009, s. [4]; http://trojcaswieta.pl; http://www.encyklo.pl/
index.php5?title=Parafia_Tr%C3%B3jcy_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_w_Popielowie.
156 W 1976 r. zmieniono wystrój, zaprojektowany przez Edmunda Czarneckiego i Karola
Gierlotkę z Katowic. 75-lecie..., s. [4]; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami...,
s. 237; http://trojcaswieta.pl; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_Tr%C3%B3jcy_
Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_w_Popielowie; dlc, Lifting Chrystusów, „Nowiny” 2001, nr 11, s. 15.
157 AAK, AL, sygn. 2626, s. 15; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 370, 380–386; H. Rojek, Kro
nika..., s. 36–37.
158 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1997; M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 61; Kapliczki Śląskie.
Ze szkicownika Kazimiery Drewniok, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 25, s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 30;
A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 238; Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Mia
sta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.
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W. Horabika i RD Popielów) i dzięki jego staraniom odbudowano obiekt, który
poświęcono 4 października 1998 r.159
Z 1897 r. pochodzi radziejowska kapliczka przy ul. Trzech Krzyży posiadająca
półkoliste wejście, a w szczycie figuralną wnękę. Wewnątrz znajduje się figura Jana
Nepomucena i dwa aniołki ze spalonego kościoła św. Anny. Współczesny wystrój
wprowadzono po remoncie w 1997 r. i poświęceniu przez proboszcza ks. A. Odrób
kę160. Niestety, trudno stwierdzić, czy jest to inna czy ta sama kapliczka poświęcona
św. Janowi Nepomucenowi, która na wniosek mieszkańców gminy w 1856 r. została wybudowana na posesji Franciszka Gojnego, finansowana m.in. przez Antoniego
Skupnia z Niedobczyc, który wyłożył na ten cel 50 talarów reńskich. Figura świętego tam umieszczona miała pochodzić z miejscowego kościoła161. Właśnie ta rzeźba
mogłaby wskazywać, że kapliczka przy ul. Trzech Krzyży w Radziejowie z 1897 r.
powstała w miejsce poprzedniej, z połowy XIX w.
Dodatkowo w lipcu 1973 r. rozpoczęto budowę kaplicy cmentarnej, według projektu Rudolfa Fojcika, którą poświęcono w tym samym roku w uroczystość Wszyst
kich Świętych162 .
Ponadto w Popielowie na placu kościelnym znajduje się współczesna kapliczka
zbudowana w 1998 r. na betonowym postumencie. Wewnątrz znajduje się figura
św. Anny, dar kobiet z Radziejowa i Popielowa163.
Krzyże, które znajdują się na terytorium parafii, reprezentują dwa rodzaje: proste
drewniane lub też kamienne, typu Boża Męka.
Przy ul. Wodzisławskiej znajduje się krzyż kamienny kapliczkowy164. Boża Męka
znajdująca się na cmentarzu pochodzi z 1886 r., fundatorką była Johanna Kuczera.
Ramiona krzyża zakończone są prosto, w zamkniętej półkoliście wnęce znajduje się
figura Matki Boskiej Bolesnej. Po zniszczeniu krzyża przez wandali odbudowano ją
odtwarzając pierwotny wygląd165. Z 1912 r. pochodzi krzyż kamienny przy ul. Spół
dzielczej w Radziejowie ufundowany przez Antoniego i Józefę Helioszów, wyróżniający się bogatym zdobnictwem. Na dwukondygnacyjnym postumencie znajduje się
napis: Prosimy o pobożne Ojcze Nasz i Zdrowaś Marya za dusze w czyśćcu. W ostrołukowej wnęce mieści się figura Matki Boskiej Bolesnej. Ramiona krzyża profilowa-

159 Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z 25 maja 2005 r.; AP Trójcy, Kronika
parafii..., t. 2, rok 1998; H. Rojek, Kronika..., s. 29–30; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska,
Szlakami..., s. 238 (jako lokalizację podano tu ul. Źródlaną), A. Żukowski, Rybnik i okolice, Czer
wionka-Leszczyny 2009, s. 60.
160 Poświęcenie nastąpiło 10 sierpnia 1997 r., należy zatem uznać, że decyzję o wyremontowaniu
podjęto z okazji setnej rocznicy wybudowania kaplicy. Ustawiono także krzyż przydrożny. AP Trójcy,
Kronika parafii..., t. 2, rok 1997; Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z 25 maja
2005 r.; Kapliczki Śląskie. Ze szkicownika Kazimiery Drewniok, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 23, s. 4;
A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 249; N. Niestolik, Radziejów..., s. 58; http://
nepomuki.pl/nepomuk/gslask-raciborz.htm.
161 N. Niestolik, Radziejów..., s. 13; H. Rojek, Kronika..., s. 29.
162 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 306–308, H. Rojek, Kronika..., s. 35.
163 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 2, rok 1998; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami...,
s. 249; H. Rojek, Kronika..., s. 38.
164 Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z 25 maja 2005 r.
165 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 249.

ne zakończone stożkowo166 . Kamienny krzyż, typu Boża Męka, pełniący funkcję
znaku granicznego, znajduje się u zbiegu granic Radziejowa, Chwałowic i Jankowic167.
Krzyży drewnianych jest kilka. Współczesny krzyż mieści się przy skrzyżowaniu
ulic Staffa i Wodzisławskiej168. Pod ochroną konserwatorską znalazł się drewniany
krzyż przy ul. Trzech Krzyży w Radziejowie, stojący obok kapliczki św. Jana Nepomu
cena169. Na Podlesiu mieści się także drewniany krzyż z figurą Chrystusa zabezpieczoną przed opadami daszkiem, otoczony płotkiem170. Przy ul. Okulickiego znajduje się jeszcze jeden drewniany krzyż radziejowski171.
Poza obiektami o charakterze stricte sakralnym, ważna dla życia parafialnego była
plebania. Od jej powstania zależało podjęcie decyzji o wyemancypowaniu Popielowa
i Radziejowa jako nowej jednostki parafialnej. Pierwsze kroki podjęto wiosną 1939 r.,
a hasło „budować plebanię” odbiło się echem miłem w całym Popielowie i wierni dużo
mówili o budowie plebani172 . Na zebraniu zarządu kościelnego 4 kwietnia 1939 r.
ukonstytuował się komitet budowy probostwa, w skład którego weszło m.in. grono
osób wcześniej zaangażowanych w towarzystwie budowy kościoła173. W realizacji
tych zamierzeń przeszkodził wybuch II wojny światowej. Ponownie sprawa budowy
plebani pojawiła się wraz z przekształceniem lokalii w kurację. Przybyły do gminy
misjonarz wynajmował mieszkanie od prywatnego właściciela, lecz w październiku
1946 r. pisał: Tworząca się parafia popielowska dotychczas nie posiada odpowiedniego
mieszkania dla swojego duszpasterza. Sytuacja pogorszyła się obecnie o tyle, że mieszkanie, które ksiądz aż dotąd zamieszkiwał, zostało mu przez właściciela domu wypowiedziane, a miejscowa Komisja Mieszkaniowa orzekła, że w całej gminie nie ma innego
mieszkania dla księdza174. Wprawdzie władze gminne utrudniały ks. Beslerowi i tak
ciężką sytuację, jednak parafianie rozpoczęli zbiórkę pieniędzy i został sporządzony
rysunek budynku.
Ks. Besler 20 kwietnia 1947 r. poświęcił kamień węgielny pod tę budowę.
Właściwie dopiero wtedy pojawia się pierwsza wzmianka o probostwie w Popielowie
nie tylko w postaci planów. Budowniczy Ludwik Hoła — parafianin urodzony
w Jankowicach wykonuje bezpłatnie rysunek, lecz co więcej, kieruje budową nie biorąc
żadnego wynagrodzenia175. Duże grono parafian bezpłatnie wykonywało różne prace
166 N. Niestolik, Radziejów..., s. 58; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 249.
167 N. Niestolik, Radziejów..., s. 58; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 249.
168 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 238.
169 Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z 25 maja 2005 r.; A. Żukowski, A. Ma
tuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 249; N. Niestolik, Radziejów......, s. 58; A Żukowski, Rybnik i okolice..., s. 60.
170 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 249; N. Niestolik, Radziejów......, s. 56,
58.
171 N. Niestolik w 2000 r. pisał, że nie ma już krzyża przy ul. Okulickiego, natomiast w opracowaniu A. Żukowskiego i A. Matuszczyk-Kotulskiej wymienia się drewniany krzyż z rzeźbą Chrystusa
przy tej ulicy. Być może ze względu na zniszczenie czasowo krzyż ten był nieobecny, natomiast po
wykonaniu nowego wrócił na poprzednie miejsce.
172 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 40.
173 W komitecie tym znaleźli się: ks. J. Miczka, Paweł Müller, Paweł Kuchcik, Wincenty Adamczyk,
Jan Bernacki, Franciszek Talenta, Gawliczkowa, Anna Kuczera, Bronisława Komarek, Matylda
Maciończyk, Waleska Mika, Albertyna Stalmach oraz kierownicy szkół Paweł Wyspiański i Franciszek
Gałganek. Tamże, s. 40; H. Rojek, Kronika..., s. 33.
174 AAK, AL, sygn. 1794, s. 3.
175 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 62–63.
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przy zwózce materiałów, młodzież angażowała się w roboty pomocnicze. Pracami
murarskimi kierował Franciszek Urbański z Radziejowa, zaś ciesielskimi Feliks
Kuczera z Popielowa176. Przez 13 miesięcy roboty prowadzono tak intensywnie, że
15 maja 1948 r. kuratus mógł już wprowadzić się na parter nowo wzniesionego
gmachu (tymczasowo mieszkał u Marii Czai w Radziejowie)177. Dalsze prace budowlane i wykończeniowe trwały przez następny rok.
***
Zasadniczo pod względem wyznaniowym Popielów i Radziejów były jednolite.
Większość mieszkańców Popielowa-Radziejowa wyznawała katolicyzm. Reformacja
nie ominęła jednak i tych niewielkich miejscowości. Wiadomo z całą pewnością, że
przynajmniej niektórzy właściciele dóbr popielowsko-radziejowskich byli ewangelikami. Jeden z nich, Mikołaj Strzała, był gorliwym wyznawcą. W czasie wizytacji
w 1652 r. proboszcz rybnicki Krzysztof Franciszek Gaworek, skarżył się, iż szlachcic
nie tylko nie pozwalał chłopom na oddawanie proboszczowi należnych mu świadczeń, ale pouczał poddanych, czytał i nakłaniał chłopów, aby przyjmowali ewangelicką wykładnię Biblii, ponadto zamknął kościół, przywłaszczył sobie kielich, a innowierców sam grzebał. Takie same zarzuty stawiano w 1688 r. Skrbeńskiemu178.
Współpraca między rybnickim proboszczem, a dziedzicem Popielowa i Radziejowa
układała się źle, a sam szlachcic stawał się niejako obrońcą protestantów w okolicy,
którzy starali się wyswobodzić spod opieki duszpasterskiej rybnickiego proboszcza.
Co ciekawe, wizytator poddanych Strzały wyznania protestanckiego określał zawsze
terminem „heretycy”, chociaż o luteranach w Żorach wspominał jako o „niekatolikach”179. Trudno jednak stwierdzić, czy było to określenie bez głębszego znaczenia,
czy odzwierciedlało konflikt ks. Gaworka z okolicznymi protestantami. Wprawdzie
w XVII w. wsie należały do ewangelika, lecz ludność zasadniczo wyznawała katolicyzm. Dane z XIX w. pokazują wręcz monolit wyznaniowy. W latach czterdziestych
XIX w. w miejscowości wymieniano zaledwie jednego ewangelika180. Według danych
przytaczanych przez F. Idzikowskiego w 1858 r. obie wsie łącznie zamieszkiwało
ośmioro ewangelików (sześcioro w Popielowie i dwie osoby w Radziejowie)181, stanowiących 1% populacji. Według danych F. Triesta liczba ta była jeszcze skromniejsza, bowiem wedle tego autora teren wsi i dominium zamieszkiwało zaledwie czterech
ewangelików182 , co razem stanowiło niecałe 0,5%. Tabele z późniejszego okresu
wskazują na większą liczbę ewangelików przede wszystkim związanych z majątkiem
ziemskim. Według wydanych w 1886 r. tabel, w Popielowie mieszkało trzech ewangelików na 1046 mieszkańców (0,3%), natomiast w dominium na 97 mieszkańców

176 Tamże, s. 63.
177 Tamże, s. 64; H. Rojek, Kronika..., s. 33.
178 J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau..., s. 16; A. Nowack, Geschichte..., s. 82;
F. Maroń, Kościół na Górnym Śląsku..., s. 235; T. Sakwerda, Relacje..., s. 186.
179 T. Sakwerda, Relacje..., s. 187.
180 Słownik geograficzny..., t. 8, s. 788.
181 F. Idzikowski, Geschichte der Stadt..., s. 17.
182 F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 736.

26183, co dawało 27%. Dane z lat dwudziestych XX w. nie zawierają informacji
o popielowskich lub radziejowskich ewangelikach184.
Do tej dość jednolitej struktury wyznaniowej należy dodać osoby wyznania mojżeszowego, o czym szerzej pisano w rozdziale dotyczącym mniejszości.
W strukturze wyznaniowej Popielowa-Radziejowa pojawili się też Świadkowie
Jehowy. Ks. Besler zanotował w 1948 r., że wprawdzie nasiliła się ich akcja propagandowa, lecz nie pozyskali nowych wyznawców i w całej parafii należy do nich
jedna rodzina oraz po jednej osobie z dwóch innych rodzin185. Grupa ta mogła zatem
liczyć kilka, najwyżej kilkanaście członków.
Laikat w Popielowie i Radziejowie. Stowarzyszenia religijne parafii
Popielów-Radziejów
Casus M. Strzały lub Z. Skrbeńskiego wskazywał, że niekiedy osoby świeckie
miały znaczny i destabilizujący wpływ na życie religijne mieszkańców. Starania popielowian i radziejowian o zwiększenie liczby odprawianych na miejscu nabożeństw
pokazywały oddolne zaangażowanie w tej materii, zapewne jednak sporadyczne i nakierowane na osiągniecie konkretnego celu. Władze pruskie (niemieckie) w latach
siedemdziesiątych XIX w. dążyły do osłabienia pozycji Kościoła katolickiego. W tym
celu kładły m.in. nacisk na zwiększenie udziału świeckich w kontroli, zwłaszcza
w strefie materialnej. W parafiach miały powstawać zarządy i zastępstwa kościelne.
Prawo wyborcze do zastępstwa przysługiwało pełnoletnim mężczyznom, którzy
mieszkali przynajmniej od roku na terenie parafii oraz przyczyniali się finansowo do
utrzymania kościoła. Chętnych jednak było niewielu, księża zapewne nie zachęcali
do udziału w tych gremiach, poza tym potrzebna była znajomość języka niemieckiego i podstawowe doświadczenie administracyjne. Kadencja zarządu kościelnego
trwała trzy lata. Tworzyli go Wincenty Gryt, Karol Gulc, Robert Komarek i Franciszek
Talenta z Popielowa (w latach 1905–1908) oraz Jan Marcol i Jan Maciejczyk
z Radziejowa (w latach 1908–1911)186. W zastępstwie w tym okresie gminę reprezentowali: Franciszek Bernacki, Karol Dyl, Paweł Gajda, Jan Gojny, Karol Gryt,
Paweł Holona, Wincenty Holona, Paweł Makoszek, Antoni Mańka, Franciszek
Paszenda, Emanuel Scheuer, Franciszek i Albert Węgrzyk187. W 1926 r. zarząd kościelny gminy Popielów-Radziejów tworzyli: Antoni Bochynek, Jan Bernacki, Robert
Komarek, Franciszek Kuśka, Jan Maciejczyk, Jan Marcol, Filip Szweda oraz
F. Talenta188. Zmiany personalne w następnej dekadzie wiązały się z budową kościoła, a część osób z rady parafialnej działała również w komitecie budowy kościoła.
W okresie II wojny światowej nominacje na członków rady parafialnej (pomimo iż
formalnie parafia jeszcze nie powstała) otrzymali: Maksymilian Polonius, P. Müller,
Karol Wieczorek, Wincenty Adamczyk i Ryszard Fritsch189. W 1945 r. ks. Besler
183
184
185
186
187
188
189

Ortschafts und Entfernungs Tabelle des Regierungsbezirks Oppeln, Oppeln 1886, s. 277.
Księga adresowa województwa śląskiego rok 1926/1927..., s. 68.
AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 69.
A. Nowack, Geschichte..., s. 84; N. Niestolik, Radziejów..., s. 17.
N. Niestolik, Radziejów..., s. 17.
Tamże, s. 19.
AAK, AL, sygn. 1795, s. 149.
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zwracał się z prośbą o mianowanie nowej rady, a jako członków proponował ludzi,
którzy przed wojną należeli do rady kościelnej i/lub komitetu budowy kościoła190.
W życiu religijnym parafii istotną rolę odgrywają stowarzyszenia laikatu, których
celem jest pogłębianie wiary. Istnieje pewna możliwość, że mieszkańcy Popielowa
i Radziejowa włączali się w ruchy religijne jako wierni parafii rybnickiej i jankowickiej, ale na ten temat nie ma prawie żadnych informacji. Wzmianki o działalności
stowarzyszeń dotyczą okresu głównie już powojennego.
Wśród stowarzyszeń religijnych w parafii Popielów-Radziejów można wymienić
kilka, grupujących poszczególne kategorie wiekowe, kierowanych do kobiet i mężczyzn (dziewcząt i chłopców). Są to zatem Arcybractwo Różańca Świętego, Sodalicja
Mariańska191, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KMSŻ).
Wydaje się, że pierwotnie nie istniały odrębne stowarzyszenia w Popielowie
i Radziejowie, ale wspólne dla całej parafii jankowickiej. W każdym razie wspominano, że w uroczystości poświęcenia sztandaru KSMM, jaka miała miejsce 4 września
1938 r. wzięła parafia gminy Popielów udział. Prezesem stowarzyszenia był wówczas
Stanisław Mańka192. Niestety o działalności samych stowarzyszeń niewiele wiadomo,
poza faktem posiadania przez nie sztandarów. Istnienie i działalność Katolickich
Stowarzyszeń Młodzieży Żeńskiej i Młodzieży Męskiej potwierdzała prasowa
wzmianka o ich udziale w zbiórce ofiar na dar narodowy podczas obchodów 3 maja
w 1937 r., w czym pomagały miejscowemu oddziałowi TCL stowarzyszenia młodzieży katolickiej193.
Okres wojenny doprowadził do tego, że Organizacje kościelne [...] w naszej parafii zanikły zupełnie. Trzeba było „de novo” rozpoczynać194. Po objęciu kuracji ks. Besler
założył oddział Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, lecz po kilkunastu miesiącach został on włączony do Caritas195. Lepiej radziła sobie grupa młodzieżowa.
Staraniem ks. Beslera zostaje więc zorganizowana od całego szeregu lat już nieczynna
Sodalicja Mariańska Panien. Nowo założona zostaje Sodalicja Mariańska Młodzień
ców196. Z tego zapisu można wnioskować, że o ile wcześniej istniała w PopielowieRadziejowie grupa żeńska, o tyle grupa męska powstała dopiero w okresie powojennym. Wszystko wskazuje na to, że formacja żeńska powstała wcześniej, ale w okresie
II wojny światowej nie działała, reaktywacja nastąpiła na zebraniu 4 sierpnia 1945 r.197
190 Kandydatami byli. Paweł Kuchcik, Franciszek Lapczyk, Alojzy Nieszporek i Karol Syrek. AAK,
AL, sygn. 1795, s. 176–177.
191 Sodalicja Mariańska na Śląsku funkcjonowała pod nazwą Kongregacja Mariańska. W Polsce kres
działalności położył dekret Rady Ministrów z 5 sierpnia 1949 r. J. Myszor, Sodalicja Mariańska, [w:]
Bóg Człowiek Świat, red. A. Konopczyna, I. Mierzwa, Katowice 1989, s. 260–261; J. Myszor, Histo
ria..., s. 169; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Sodalicja_Maria%C5%84ska.
192 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 38–39.
193 Uroczystość 3 maja w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1937, nr 126, s. 11.
194 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 64.
195 Tamże, s. 65.
196 Tamże.
197 AAK, AL, sygn. 1795, s. 206. Przy okazji warto uporządkować pewne drobne dane. Według
Kroniki Popielowa w 1946 r. miało miejsce poświęcenie sztandaru Dzieci Maryi, jednocześnie jednak
ten sam sztandar został opisany jako sztandar Kongregacji Mariańskiej (por. foto: H. Rojek, Kronika...,
s. 40, 46). Skądinąd wiadomo, że odnowienie ruchu Dzieci Maryi w archidiecezji katowickiej nastąpiło w 1978 r., a bp Herbert Bednorz zatwierdził tak brzmiącą nazwę ruchu, zob. m.in. J. Morcinek,

Młodzieńcy ufundowali w 1948 r. własny sztandar, poświęcony 8 grudnia. Sztandar
był niedokończony, a wykończeniem zajęła się Anna Gojna z Popielowa. Na awersie
widniał wizerunek Matki Boskiej Pszowskiej oraz napis Popielów-Radziejów 1948,
na rewersie zaś postać patrona polskiej młodzieży św. Stanisława Kostki oraz napis
Św. Stanisławie, módl się za nami. Sodalicja Marj. Młodzieńców198. W okresie wojennym zniszczeniu uległ ufundowany krótko przed rozpoczęciem wojny sztandar sodalicji żeńskiej199. Długoletnią prezeską Sodalicji Mariańskiej Panien była Paulina
Karwot z Radziejowa. W latach trzydziestych XX w. Sodalicja Panien liczyła 93
członkinie, na spotkanie założycielskie w 1945 r. przybyły 52 sodaliski, zaś w 1947 r.
sodalicja liczyła 85 członkiń i 14 aspirantek200.
Z innych stowarzyszeń katolickich i grup w parafii popielowsko-radziejowskiej
działał Ruch Światło-Życie (w 2006 r. 50 osób w grupie młodzieży oraz rodziny
Domowego Kościoła), schola, Róże Żywego Różańca oraz Parafialna Rada Dusz
pasterska i służba ołtarza201.

Ruch Dzieci Maryi w Archidiecezji Katowickiej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, nr 27/28,
1994–1995; J. Morcinek, Program Nowej ewangelizacji Ruchu Dzieci Maryi w świetle encykliki Jana
Pawła II „Redemptoris missio”, Katowice 2001; P. Sacha, Sekret kolorowych wstążek, „Gość Niedzielny”
2007, nr 38 (dodatek katowicki), s. 4–6; Katolickie ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty modlitewne
w Archidiecezji Katowickiej. Informator, red. P. Kurzela, Katowice 2010, s. 52–55; http://www.encyklo.
pl/index.php5?title=Dzieci_Maryi. Zatem w 1946 r. raczej nie powołano w Popielowie-Radziejowie
Dzieci Maryi, zresztą materiał fotograficzny jasno pokazuje, że chodziło tu o kongregację panieńską.
Natomiast gonfalon przedstawia na awersie wizerunek Maryi, zaś nad Jej głową i pod stopami biegnie
napis: Cała piękna jesteś Przyjaciółko moja. Na rewersie mieści się stylizowany monogram „M” oraz
napis Dzieci Maryi (u góry), Popielów 1946 (u dołu) Sztandar wskazuje zatem na faktycznie istnienie tej grupy w Popielowie. Trzeba bowiem pamiętać, że w 1847 r. wspólnota Dzieci Maryi została
włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej prowadzonej przez jezuitów, stanowiąc tym samym jej
część. Zatem można założyć, że w parafii nastąpiło utożsamienie obu wspólnot, a ruch Dzieci Maryi
w 1946 r. nie łączył się w żaden sposób z późniejszym, o tej samej nazwie. Można zatem stwierdzić, że
w wypadku Popielowa-Radziejowa nazewnictwo poszczególnych ruchów było dość płynne, a „Dzieci
Maryi” mogło oznaczać kongregację mariańską lub stowarzyszenie młodzieży żeńskiej, zaś sodalicja
młodzieńców odpowiadała KSMM.
198 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 65, 68–69. Fot. zob. H. Rojek, Kronika..., s. 46.
199 AAK, AL, sygn. 1795, s. 206.
200 P. Karwot zmarła 2 kwietnia 1957 r. w wieku 82 lat. Wydaje się, że do ruchu należały zarówno dziewczęta z Popielowa, jak i z Radziejowa i nie doszło do rozdzielenia na dwie grupy, chociaż
N. Niestolik tak sformułował zdanie, że wynika z niego, iż Kongregacja Żeńska działaniem obejmowała tylko Radziejów. AAK, AL, sygn. 1765, s. 206–207; AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 118;
por. N. Niestolik, Radziejów..., s. 21.
201 A. Burda-Szostek, Bombonierka..., s. XIV–XV; http://www.trojcaswieta.pl/index.php?option=com_content&v iew=article&id=15&Itemid=8.
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27 Powitanie bp. Teofila Bromboszcza, fotografia w „Gościu Niedzielnym” (1934, nr 33; ze zbiorów
Piotra Kuczery)

28 Powitanie bp. Teofila Bromboszcza, fotografia w „Gościu Nie
dzielnym” (1934, nr 33; ze zbiorów Piotra Kuczery)

Edukacja w Popielowie i Radziejowie
Kwestia wychowania obywateli poprzez objęcie ich w okresie adolescencji systemem nauczania była przez każde państwo traktowana z należytym względem.
W Popielowie i Radziejowie istniało i istnieje kilka typów jednostek edukacyjnych.
Przede wszystkim dwie szkoły powszechne, Szkoła Rolnicza, powstałe w wyniku reformy systemu edukacyjnego gimnazjum, a także przedszkola. Spośród tych
placówek najstarsza jest Szkoła Rolnicza, a po niej szkoła podstawowa w Popielowie, która przez ponad 130 lat istnienia ulegała przekształceniom, wynikającym ze
zmian przynależności państwowej i administracyjnej gminy. O ponad 40 lat młodsza była szkoła w Radziejowie. Ponieważ przez te lata placówka w Popielowie była
jedyną na terenie gminy szkołą powszechną, nie trzeba było nadawać jej żadnych
numerów, ale po powstaniu drugiej, w Radziejowie, należało wprowadzić numerację. W protokołach szkołę w Popielowie oznaczano jako „Popielów I”, w Radziejowie jako „Popielów II”. Numeracja ta uległa zmianie po włączeniu gminy do miasta Niedobczyce. Popielowska „podstawówka” otrzymała numer 4, a radziejowska
– 5. Tym samym powstało pewne rozdwojenie, ponieważ w dokumentach sporządzanych przez urzędników miejskich używano już nowej numeracji, tymczasem
pisma dyrekcji szkół opatrywano jeszcze starymi pieczątkami i starymi numerami.
Dopiero w 1957 r. władze miejskie miały się zwrócić do Wydziału Oświaty PRN
w Rybniku odnośnie ustalenia ostatecznych nazw poszczególnych szkół i przygotować nowe pieczątki z napisami: Szkoła Podstawowa nr 4 Niedobczyce-Popielów
i Szkoła Podstawowa nr 5 Niedobczyce-Radziejów1. Nie była to ostatnia zmiana,
bowiem po przyłączeniu Niedobczyc do Rybnika raz jeszcze zmieniono numerację, z SP 4 na SP 24 i z SP 5 na SP 25. W 2001 r. placówka w Radziejowie uległa
likwidacji2 . Można zatem stwierdzić, że dzieje edukacji powszechnej w Popielowie i Radziejowie zatoczyły pełne koło i na początku XXI w. ponownie młodzież
uczęszczała do jednej placówki, wspólnej dla tych dwóch dzielnic.
Przez szereg lat żadna ze szkół nie miała patrona. Dopiero 13 listopada 1932 r.,
podczas uroczystości 60-lecia szkoły w Popielowie, nadano jej imię porucznika
Franciszka Żwirki. Naczelnik gminy P. Kuchcik odsłonił wówczas tablicę pamiątkową, a wieczorem na uroczystej akademii w gospodzie Holony wystąpiły chór
„Poniatowski” pod batutą Franciszka Gałganka oraz harcerski zespół teatralny3.
W marcu 1933 r. na posiedzeniu zarządu szkolnego postanowiono zmienić dotychczasową nazwę szkoły z Publiczna Katolicka Szkoła Powszechna im. Żwirki na
Publiczna Szkoła Powszechna im. Żwirki w Popielowie4. W 1980 r. szkole w Popielowie nadano imię Leona Kruczkowskiego. Uroczystość odbyła się 13 maja, a brali
w niej udział przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, zakładów pracy oraz
1 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 21, s. 65.
2 Uchwała nr 537/XXIV/2001 Rady Miasta Rybnika z 14 lutego 1999 r. w sprawie: likwidacji
Szkoły Podstawowej nr 25 w Rybniku, przy ul. Krętej 20.
3 H. Rojek, Kronika..., s. 70, 149; Historia szkoły podstawowej nr 24 w Rybniku-Popielowie, oprac.
J. Dziwoki, [w:] Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam... Z historii rybnickiej oświaty, [b.d.m.w.], s. 13.
4 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 339. Jak można zauważyć pominięto drugiego z lotników,
co zapewne wynikało ze zbyt długiej nazwy.
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miejscowych organizacji5. W 2001 r. pojawiła się propozycja, by zmienić dotychczasowego patrona i zastąpić go osobami zasłużonymi dla miejscowej społeczności.
W tym zamyśle patronami mieliby być bracia Alojzy i Ludwik Mańkowie6. Patronem szkoły w Radziejowie został Stefan Żeromski. Podczas przygotowań do obchodów 35-lecia PRL, SP 25 znalazła się wśród instytucji wpisanych do księgi zasłużonych oraz uhonorowanych pamiątkowymi medalami za zasługi dla Rybnika7.
Katolicka szkoła w Popielowie do 1886 r. podlegała Powiatowej Inspekcji
Szkolnej (Kreisschulinspektion) w Rybniku. Od 1 października tego roku sytuacja
uległa zmianie, bowiem dokonano podziału i wydzielono dwa inspektoraty, jeden
w Rybniku, drugi w Wodzisławiu (choć Rybnik II). Popielów przyporządkowano
inspektoratowi w Wodzisławiu, podobnie jak Niedobczyce, Chwałowice, Jankowice i Boguszowice8.
Placówki edukacyjne ze swej natury nie mogły same finansować swojej działalności, a pieniądze na wynagrodzenia dla pracowników i wszelkie opłaty przekazywano z budżetu państwowego i gminnego lub też od opiekunów i sponsorów.
Patronem popielowskiej szkoły w okresie pruskim był Centralny Związek Rolniczy
dla Śląska (Landwirtschafts-Kammer für die Provinz Schlesien)9. Nie znaleziono
informacji, jaka instytucja patronowała placówkom szkolnym gminy w międzywojniu, natomiast w późniejszych latach pieniądze wpłacały przede wszystkim
Rybnickie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego oraz kopalnia „Rymer”, która np. w 1979 r. wpłaciła na rzecz SP 24 13,6 mln zł10. Można przypuszczać, że jeden ze wspomnianych zakładów sponsorował również SP 25, ale takiej informacji
brak w dokumentacji MRN w Rybniku.
***
Do powstania szkoły w Popielowie dzieci z terenu gminy (składającej się z sześciu wsi i kolonii) objęte obowiązkiem szkolnym, uczęszczały do szkoły zbiorczej
w Niedobczycach, w której po 1805 r. nauczał m.in. Jan Sobik, będący również
organistą w kościele w Radziejowie11. W literaturze upowszechnił się 1872 r. jako

5 H. Rojek, Kronika..., s. 81; Historia..., s. 14.
6 (r), Szkoła braci Mańków?, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 5, s. 28. Zmiana patrona nie nastąpiła
w ciągu kolejnych dziesięciu lat. W 2012 r. podczas dyskusji o uchyleniu imienia i nadaniu nowego
patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Golejowie, radny Piotr Kuczera przypomniał, że
imię Leona Kruczkowskiego nosi szkoła nr 24 w Popielowie. (S), Uśmiechnięci patroni, „Gazeta
Rybnicka” 2012, nr 4, s. 24.
7 APR, MRN Ryb, sygn. 39, s. 175.
8 P. Deutschman, H. Ziesche, Schematismus der katolischen Volksschulen der Provinz Schlesien,
Neustadt 1900, s. 177; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 52–53; H. Rojek, Kronika..., s. 53–54.
9 P. Deutschman, H. Ziesche, Schematismus..., s. 177.
10 APR, MRN Ryb, sygn. 40, s. 145, 163.
11 A. Stępniak, Od wojen napoleońskich do I wojny światowej, [w:] Rybnik..., s. 143; A. MatuszczykKotulska, Wieś uboga... w glebę, „Nowiny” 1998, nr 25, s. 7; WaT, Minął wiek, „Nowiny” 2004, nr 8,
s. 11. W 1849 r. w szkole zbiorczej w Niedobczycach uczyło się 177 dzieci z Niedobczyc, Popielowa,
Radziejowa, Niewiadomia Górnego i Biertułtów, zaś w 1865 r. już 555. F. Hübner, Historia powstania
i rozwoju wsi Niedobczyce pow. rybnickiego [maszynopis], Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH 229,
s. [1, 2].

data utworzenia szkoły ludowej w Popielowie12, jednakże opracowanie Cyrusa Herolda podawało 1871 r.13 Wydaje się, że być może wtedy zapadła decyzja o uruchomieniu placówki, natomiast uroczyste otwarcie dokonało się 1 lipca następnego
roku14. Podobnie powstanie szkoły w Radziejowie należałoby przesunąć o kilka
lat, podawany bowiem jako data uruchomienia placówki 1907 r.15 nie znajduje
potwierdzenia. Podawano także 1910 r.16 Herold w opracowaniu z 1911 r. nie wymieniał w ogóle takiej szkoły, a Radziejów był jedną z miejscowości podlegających
szkole popielowskiej17. Z kroniki tejże szkoły wynika, że szkołę w Radziejowie oddano do użytku pod koniec 1912 r., a 3 grudnia odbyło się jej poświęcenie, dokonane przez ks. A. Spielvogla18.
Kwestia istnienia szkoły w Radziejowie jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Wiosną 1905 r. rozważano wynajęcie w domu kramarza Jana Marcola i dostosowanie na potrzeby szkolne dwóch pomieszczeń. W maju została sporządzona
umowa, rozważano nawet zakup działki o powierzchni 1,5 morgi19. Widocznie
jednak pojawił się problem, ponieważ landrat skierował do władz gminy pytanie,
czy mieszkańcy chcą posyłać dzieci a) aus der Gemainde Poppelau czy b) aus dem
Vorwerk Poppelau20. Od 1905 r., jak wspomniano, szukano parceli, którą można
byłoby zakupić pod budowę szkoły w Radziejowie. Brano pod uwagę grunty wspomnianego już Marcola, Franciszka Paszendy, Franciszka Bernackiego i wdowy
Pauliny Niemczyk 21. Niełatwo powiedzieć, co utrudniało sfinalizowanie umowy,
ale może przede wszystkim chodziło o cenę. Ostatecznie w czerwcu 1909 r. udało się za 1313,2 marek kupić pod budowę działkę w Radziejowie-Świerczu, którą
sądownie przekazano zarządowi szkolnemu w Popielowie22 . 1 maja 1911 r. przekazano projekt zabudowy. O ile pod koniec 1909 r. koszt budowy miał wynosić
12 APR, MRN Ryb, sygn. 26, s. 57; M. Szołtysek, Krótkie dzieje Popielowa, „Gazeta Rybnicka”
1998, nr 1, s. 19; tenże, Dzielnice..., s. 60; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237;
H. Rojek, Kronika..., s. 47. Zagadkowe więc wydaje się, dlaczego M. Szołtysek w innym artykule
wśród szkół powstałych we wsiach w drugiej połowie XIX w. wymienił szkołę w Zamysłowie, zbudowaną wszak dopiero w 1905 r., a nie wspomniał o szkole w Popielowie z 1872 r. zob. M. Szołtysek,
W szkolnej ławie, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 35, s. 5.
13 C. Herold, Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg.- Bez.
Oppeln (Statistik, Adressbuch), Breslau 1911, s. 296.
14 Data ta nie budzi wątpliwości. W Kronice Popielowa zamieszczono kopię pierwszej strony szkolnej
kroniki, z której jasno wynika, że chodziło o dzień 1 juli, zatem 1 czerwca jest pomyłką. Por. Kronika
szkoły w Popielowie..., s. 1; H. Rojek, Kronika..., s. 47; Historia..., s. 13.
15 M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 64; tenże, Krótkie dzieje Radziejowa, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 11,
s. 21.
16 APR, MRN Ryb, sygn. 26, s. 57; N. Niestolik, Radziejów..., s. 18, 43. Powoływano się na księgę
inwentarzową szkoły z 1910 r., w której odnotowano istnienie murowanego budynku. Szkoła
Podstawowa nr 25 w Rybniku-Radziejowie, obecnie Gimnazjum nr 13, oprac. B. Mielcarek, [w:] Szkoło,
szkoło..., s. 15.
17 C. Herold, Schematismus..., s. 296.
18 Kronika Szkoły w Popielowie..., s. 114. W pracy H. Rojka podano rok 1913, co można uznać
raczej za literówkę niż pomyłkę. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 63.
19 APR, LRyb, sygn. 1134, s. 2, 6–9. O pobieraniu nauki przez młodsze dzieci w wynajętych pomieszczeniach według ustnych przekazów najstarszych mieszkańców dzielnicy, informowała B. Miel
czarek. Zob. Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 15.
20 APR, LRyb, sygn. 1134, s. 62, 127.
21 Tamże, s. 20.
22 Tamże, s. 196; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 105; H. Rojek, Kronika..., s. 62.
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32 tys. marek 23, o tyle w maju dwa lata później kosztorys opiewał na sumę 46 tys.
marek. Do przetargu przystąpiło kilka przedsiębiorstw, wygrała go firma Hoffricher z Głubczyc, która szybko przystąpiła do prac. Niemal ukończono fundamenty oraz zwieziono część materiałów, gdy prace trzeba było wstrzymać, bowiem
okazało się, iż pod placem budowy trwały już przygotowania do eksploatacji górniczej24. Wyższy Urząd Górniczy zrzekł się odpowiedzialności za budowę szkoły
i wstrzymał zgodę na subwencję na ten cel, jakiej miał udzielić Fundusz Wolnych
Udziałów25. 9 czerwca odbyło się zebranie z udziałem przedstawicieli rejencji i starostwa (Oberregierungsrat von Lukanus i von Krauseneck), władz szkolnych oraz
zarządu szkolnego. Jednomyślnie zdecydowano o wstrzymaniu budowy oraz podjęciu starań o nowy plac w bezpiecznym miejscu. Szkoła zmieniła lokalizację. Jak
wspomniano, poświęcenia szkoły dokonano w grudniu 1912 r. Stałoby się to zatem
dwa lata później, niż przyjęta w lokalnej społeczności data. Co więcej, świętowanie
zacnego jubileuszu 90-lecia istnienia szkoły zorganizowano w 2000 r.26, co pokazuje, że dla mieszkańców mało istotne są szczegóły związane z faktycznym uruchomieniem placówki. Przyjęli oni konkretną datę i traktują ją jako cezurę, chociaż
nie znajduje ona potwierdzenia ani w źródłach, ani w opracowaniach z tego okresu.
Być może ze względu na planowane zmiany systemu szkół w Rybniku była to ostatnia okazja, by świętować datę założenia szkoły w Radziejowie.
Budynki szkolne
Troska o stan budynków szkolnych spoczywała na gminie. W chwili uruchomienia szkoły w Popielowie koszty utrzymania wynosiły 3983 talary, poza tym
1/3 kosztów przeznaczonych na opał pokrywał skarb państwa. Dodatkowo gmina
musiała spłacać 67 talarów27. Ponadto utrzymywała szkoły na swoim terenie i np.
w kwietniu 1924 r. na utrzymanie obu budynków szkolnych przeznaczyła 20 tys.
franków złotych 28.
Budynek szkolny składał się z dwóch sal lekcyjnych, ale chyba w pierwszym
okresie do prowadzenia zajęć wykorzystywano tylko jedną, w drugiej zaś w 1879 r.
działała kuchnia kryzysowa, w której przygotowywano posiłki. Dopiero w 1881 r.
z powodu wzrostu liczby uczniów okazało się, że druga sala lekcyjna będzie niezbędna, toteż zarząd gminy otrzymał pilne polecenie, aby przygotować salę tak, by
1 kwietnia (początek roku szkolnego) zaczęły się w niej odbywać zajęcia. Na złamanie karku i głowy sprowadzono więc deski, bale, a kiedy te nieco przeschły, w dzień
i w noc pracowano, aby wykonać ławki29.
W roku szkolnym 1891/1892 pojawiła się potrzeba poszerzenia kadry. Konieczna też była rozbudowa szkoły – budowa kolejnej sali lekcyjnej i mieszkania nauczycielskiego. Gmina gotowa była podjąć to zobowiązanie, ale kiedy mistrz murarski
23 APR, LRyb, sygn. 1134, s. 237.
24 Tamże, s. 244; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 109; H. Rojek, Kronika..., s. 62.
25 APR, LRyb, sygn. 1134, s. 326; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 109; H. Rojek, Kronika..., s. 63.
26 90 lat szkoły w Radziejowie, „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 10, s. 17. O 90. rocznicy istnienia szkoły
w Radziejowie również: (r), Od ojcowizny do ojczyzny, „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 4, s. 13.
27 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 3; H. Rojek, Kronika..., s. 48.
28 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 166–171.
29 H. Rojek, Kronika..., s. 51.

Fuchs z Rybnika po oględzinach zabudowań przedstawił kosztorys opiewający na
11 tys. marek zapał ostygł, ponieważ przekraczało to możliwości gminy. Poproszono zatem władze rejencyjne o przejęcie rozbudowy30. Ostatecznie modernizacja
rozpoczęła się 26 marca 1895 r., a na czas jej trwania w Radziejowie urządzono
prowizoryczną szkołę z dwiema klasami31.
Ponadto w budynku szkolnym w chwili otwarcia znajdowały się dwie izby
mieszkalne, gdzie mieściła się sypialnia, kuchnia i korytarz, dwie piwnice, izba dla
pomocnika oraz dwie zamknięte komórki i łazienka. Na placu ulokowano poza
tym pomieszczenia gospodarcze: chlew wraz z komórką na siano, klepisko ze strychem, trzy wygódki oraz chlewik dla trzody, połączony z kurnikiem32 . W latach
trzydziestych XX w. nadal w czasie przerwy wszystkie dzieci tłoczyły się na małym
podwórku, na którym stała szopa, ustępy i dół na śmieci33. Szkoła nie posiadała
sali gimnastycznej, zatem ćwiczenia odbywały się tylko przy sprzyjającej pogodzie,
a w okresie zimowym były zawieszone. Ćwiczyli tylko chłopcy, bowiem program
szkolny nie przewidywał gimnastyki dla dziewcząt, które miały za to zajęcia praktyczne, tzw. roboty kobiece.
Inną kwestią było zaopatrzenie mieszkań nauczycieli w wodę. Do 1877 r. szkoła nie posiadała własnej studni, a rodzina nauczyciela czerpała wodę ze studni przy
osadniku. Problem polegał na tym, iż była ona już podniszczona, po ulewnych
deszczach napełniała się brudną wodą z pól, a oczyszczanie następowało z opóźnianiem. Wreszcie jesienią 1877 r. studnia zawaliła się całkowicie. Dopiero wówczas zarząd gminy podjął się wykonania nowej studni, którą zlokalizowano przed
budynkiem szkolnym i wyposażono w pompę. To rozwiązanie miało pomóc osuszyć piwnice. Cegłę na budowę studni zakupiono w Rybniku w 1877 r., lecz prace
przeprowadzono dopiero rok później34.
Rok po otwarciu szkoły gmach znajdował się w bardzo dobrym stanie, a prace remontowe były właściwie drobnymi poprawkami, jak np. przeprowadzona
w 1874 r. wymiana rynien, kosztująca 2 talary35. Naprawa ta nie była jednak wystarczająca, bowiem zaledwie trzy lata później przez podniszczone rynny woda
deszczowa zaczęła zalewać ściany, a wiosną 1877 r. osunął się gipsowy sufit. Nauczyciel kilkakrotnie zgłaszał usterkę w zarządzie szkoły, zarządzie gminy i w starostwie. Zarząd gminy nie spieszył się z remontem dachu, co zmusiło starostę do
wydania zgody na przesunięcie początku roku szkolnego do wiosny 1878 r., kie
dy przeprowadzono remont uszkodzonego dachu na południowej stronie szkoły.
W 1887 r. w czasie napraw podjętych w okresie wakacji jesiennych (kalendarz
szkolny w tym okresie nie przewidywał przerwy w lipcu i sierpniu) okazało się,
że uszkodzenie dachu w tej części ponownie doprowadziło do zawilgocenia, a to
z kolei do kompletnego zbutwienia desek w suficie w południowej izbie lekcyjnej.
Dokładne oględziny pokazały, że trzy belki stropowe były zbutwiałe, a podtrzy-
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Kronika szkoły w Popielowie..., s. 78–79; H. Rojek, Kronika..., s. 58.
Kronika szkoły w Popielowie..., s. 86; H. Rojek, Kronika..., s. 59.
Kronika szkoły w Popielowie..., s. 5; H. Rojek, Kronika..., s. 48.
H. Rojek, Kronika..., s. 17.
Kronika szkoły w Popielowie..., s. 26; H. Rojek, Kronika..., s. 50.
Kronika szkoły w Popielowie..., s. 14; H. Rojek, Kronika..., s. 49.
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mywały je tylko kotwy i deski powały. Trzeba było wymienić zbutwiałe części
belek, zerwać cały sufit i położyć nowy. Koszt tego remontu wynosił 137 marek 36.
Wiosną 1878 r. piwnicę zalała woda, zapewne w wyniku roztopów i podwyższenia poziomu wód gruntowych. Sięgała metra i utrzymywała się przez cztery
miesiące. Zawilgocenie powodowało, iż mieszkanie nauczyciela uległo zagrzybieniu, a stolarka zbutwiała. Potrzebny był poważny remont. Wymianę trzeba było
jednak odłożyć na następny rok. Konieczna była wymiana podłogi i trzech ram
drzwiowych. Skarb państwa dostarczył materiału, gmina zaś miała opłacić drwali,
przygotowanie drewna na deski, bale i podkłady, a także przewóz. Prace trwały
osiem tygodni, rozpoczęły się wiosną, a zakończyły w tygodniu przed Zielonymi Świątkami. Udało się też pozyskać część starych desek, które nie były jeszcze
zniszczone. Użyto ich na wykonanie podłogi w kuchni, która wcześniej w części
była wyłożona cegłami. Pomimo wymiany podłogi w mieszkaniu nauczycielskim,
szkody postępowały nadal, grzyb się rozprzestrzeniał, a w zbutwiałych deskach
powstawały dziury, które zalepiano gliną. Do 1883 r. zagrzybienie zniszczyło dwie
podłogi, prawie wszystkie futryny drzwi, a także przeniosło się na meble37. Przeprowadzone w ciągu kilku lat większe naprawy podłóg w klasach wykonano razem
z głównym remontem szkoły, zatem w 1894 r. stan budynku określano jako dobry. Obiekt szkolny sprawiał przyjemne wrażenie, znajdował się w raczej dobrym
stanie, klasy były wysokie, jasne i ustawne, ale zbyt ciasne. Odpowiednie było
również mieszkanie głównego nauczyciela, nie licząc sypialni, która ze względu na
wilgoć i brak ogrzewania nie była komfortowa 38.
Całkowita przebudowa szkoły nastąpiła w 1896 r., ale inspekcja przeprowadzona w 1903 r. wykazała tyle usterek budowlanych, że budowniczemu Wenzlikowi
z Rybnika zlecono przygotowanie kosztorysu generalnego remontu. W ciągu roku
1905/1906 Wenzlik usunął usterki. Prace opłacono częściowo z zapomogi udzielonej na ten cel przez rejencję opolską, częściowo z pożyczki39.
W roku szkolnym 1917/1918 budynek szkolny oglądał rzeczoznawca kopalni
„Römer” i Powiatowy Inspektor Budowlany (Kreisbauinspektor). Uznano, że widoczne uszkodzenia były wynikiem szkód górniczych (podobnie jak wielu innych
obiektów w gminie), a prace remontowe planowano przeprowadzić wiosną. Gmina sprawowała pieczę przede wszystkim nad materialną stroną, dbała o remonty
budynków, które stanowiły jej własność i podejmowała decyzje ich finansowania.
Możliwości były jednak skromne, gmina nie należała do bogatych, a w sytuacji
kryzysu i hiperinflacji niektóre decyzje musiały zostać odłożone. We wrześniu
1923 r. RG nie uchwaliła więc specjalnego podatku zaliczkowego na zakup materiałów szkolnych i poprawę budynków40. Remonty, które odkładano, wykonano
kilka lat później. W 1925 r. zaplanowano przeprowadzić renowację obu szkół na
terenie gminy, położyć dach i naprawić schody w szkole popielowskiej, a w radziejowskiej wyremontować dwie klasy. Planowano także przebudować mieszkania
36 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 62; H. Rojek, Kronika..., s. 55.
37 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 44; H. Rojek, Kronika..., s. 52.
38 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 85; H. Rojek, Kronika..., s. 59.
39 APR, LRyb, sygn. 1098, s. 557; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 97, 98; H. Rojek, Kronika...,
s. 61.
40 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 155.

służbowe dla nauczycieli przy szkołach w Popielowie i Radziejowie, przy czym w tej
ostatniej prace miały objąć także sanitariaty nauczycielskie oraz wodociąg. Budowniczy z Rybnika Czerniecki oceniał koszt tych robót na 533 443,33 zł. Kwota ta
przekraczała możliwości finansowe gminy, ale dzięki subwencji władz wojewódzkich oraz uruchomieniu zapomogi można było prace wykonać 41. Prawdopodobnie
więc ze względów finansowych większe roboty odłożono, przeprowadzając jedynie
bieżące naprawy, natomiast w 1926 r. RG stwierdziła, że do sprawy remontów
powróci po zbadaniu faktycznego stanu budynków42 . Ponowny remont szkoły na
koszt kopalni „Rymer” po kilkuletnich staraniach przeprowadzono w dniach 2–20
września 1926 r.43 Wśród prac jakie należało wykonać w samych budynkach oraz
w ich otoczeniu pojawiło się też oświetlenie szkoły w Radziejowie, kosztorys miał
przysłać May z Rybnika, natomiast RG delegować jedną osobę odpowiedzialną
za pozyskanie materiałów44. Pod koniec lat dwudziestych XX w. RG wracała do
tematu dbałości o budynki szkół w Radziejowie45, zaś kierownik E. Golik zwracał
się z wnioskiem w sprawie biura szkolnego46. Prawdopodobnie chodziło o jakieś
prace w pomieszczeniach administracyjnych.
Ponieważ jednak stale przybywało uczniów, E. Golik na początku 1930 r. przed
stawił RG konieczność wybudowania nowej szkoły47. W pierwszej kolejności należało jednak zakupić teren48. W wyniku trudności ze znalezieniem miejsca pod
planowaną budowę i niedostatecznymi finansami, zdecydowano się rozwiązać inny,
równie palący problem. Jak wcześniej wspominano, szkoła w Popielowie nie posiadała boiska. Postanowiono odkupić grunt od Wilhelma Grzonki w Popielowie,
płacąc po 2,80 zł za 1 m2 (1 ¼ morgi czyli 3125 m2). Na ten cel planowano uzyskać pożyczkę w wysokości 6 tys. zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach49. Suma ta miała pokryć 2/3 kosztów. Po długich pertraktacjach udało się
gminie odkupić od Grzonki oraz Syrka za 5 tys. zł grunt, na którym miało powstać
szkolne boisko. Teren został ogrodzony50.
Oprócz postawienia nowego budynku, stale też wracała kwestia remontów już
istniejącego, uszkodzonego przez szkody górnicze. W lipcu 1930 r. RG Popielów-Radziejów postanowiła zwrócić się do zarządu kopalni „Rymer” z wnioskiem
o komisyjną kontrolę stanu szkoły51. W 1933 r. na remont szkoły przeznaczono
6 tys. zł52 . W tym samym czasie przystąpiono do remontu szkoły w Radziejowie,
a ponieważ prace trwały w trakcie roku szkolnego 1933/1934, uczniowie w tym
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czasie uczęszczali do szkoły w Popielowie53. Zakładano też, że przy poprawie sytuacji gospodarczej zostanie wyremontowany budynek gospodarczy przy szkole nr I54.
Wizytacja przeprowadzona 19 grudnia 1935 r. ponownie wykazała, że wymagana jest przebudowa szkoły55. Tego samego dnia na posiedzeniu RG uchwalono
rozbudowę szkoły nr 1 w Popielowie jako konieczną pod każdym względem. Ponadto postanowiono opłacać wszelkie furmanki zwożące materiały, a także wskazać siły fizyczne do robót56. Przy okazji E. Golik wnioskował o odnowienie dwóch
pokoi w mieszkaniu służbowym57.
Ciekawą inicjatywą wykazało się Polskie Radio, które w 1937 r. z okazji dziesięciolecia Rozgłośni Katowickiej zamierzało ofiarować śląskim szkołom 100 odbior
ników radiowych. Wśród obdarowanych szkół znalazła się szkoła Popielów 158.
Część kosztów utrzymania szkoły spadała na władze gminne. W 1935 r. budżet
szkolny gminy Popielów-Radziejów wynosił 4662 zł59. Zagadnienia te były na bieżąco rozpatrywane na posiedzeniach RG i rozwiązywane w miarę możliwości. Były
to sprawy bardzo różne. Przykładowo kłopoty z dostarczaniem opału do gminnych
szkół w grudniu 1927 r. rozwiązano w ten sposób, że RG uchwaliła, aby każdy
posiedziciel koni po kolei zwoził węgiel według miejscowej taryfy60. Pojawiła się
też kwestia ubezpieczenia szkół od ognia, na co z kasy gminnej miano w 1934 r.
wypłacić pieniądze. Brano pod uwagę towarzystwa ubezpieczeniowe Vesta i Piast,
tam też miano zasięgnąć informacji co do składek61.
Okres wojny nie okazał się łaskawy zwłaszcza dla szkoły w Radziejowie. Tuż
po ukonstytuowaniu się tymczasowej GRN mieszkańcy tej miejscowości zwracali
uwagę na szkody w budynku szkolnym oraz mieszkaniach, oczekując zainteresowania się tym problemem62 . W wykazie szkół powszechnych i przedszkoli gminy Popielów, wymieniano uszkodzoną jedną z siedmiu klas oraz jedno z czterech
mieszkań nauczycielskich. Ponadto w uwagach odnotowano, że jedna ze szkół (nie
sprecyzowano która) wymagała całkowitego otynkowania i nowych okien. Brakowało pomocy naukowych, które zostały zniszczone, gabinetu fizycznego i przyrządów gimnastycznych63. Inwentarz sporządzony przy likwidacji gminy wymieniał
podstawowe sprzęty (ławki, krzesła, tablice, szafy), które pozwalały prowadzić lekcje, lecz było to właściwie minimum (za to w każdej klasie, poza jedną, znajdowały
się: krzyż, skrzynia na węgiel i łopatka, hak)64. Również w ogólnej charakterystyce
53 H. Rojek, Kronika..., s. 70.
54 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 351–352.
55 H. Rojek, Kronika..., s. 71.
56 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 371.
57 Tamże.
58 Poza tym z powiatu rybnickiego szkoły: Radlin, Piece, Pogrzebień, Pstrążna, Pszów 2, Niedobczy
ce 1, Odra, Bełsznica, Żory 1, Rydułtowy 2, Syrynia, Sumina, Lubomia, Bluszczów, Czernica, Turza,
Czuchów, Czyżowice, Gaszowice, Gorzyczki, Jedłownik, Knurów 1, Kokoszyce i Rogów. Polskie Radio
daje 100 odbiorników dla szkół Śląskich, „Polska Zachodnia” 1937, nr 338, s. 3.
59 Tamże, s. 360.
60 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 239–241.
61 Tamże, s. 356.
62 Tamże, sygn. 2, s. 58.
63 APR, PRN Ryb, sygn. 407, s. 75.
64 Tamże, sygn. 542, s. 36, 37.

byłej gminy wymieniano jako najpilniejszą potrzebę remontu dwóch szkół65. Częściowej przebudowy budynku dokonano w czasie wakacji w 1946 r., dodano wtedy
dwie nowe sale66, jednakże trzy lata później kierownik Augustyn Rumpel określał
stan swojej placówki jako opłakany i prosił o to, by w jak najkrótszym terminie
przeprowadzić remont67. W Radziejowie odnawianie budynku szkolnego również
szło opornie. W listopadzie 1948 r. na wniosek tamtejszego kierownika o przeprowadzenie remontu, GRN zleciła wykonanie tego zadania swemu Zarządowi68.
W późniejszym okresie problemami szkół w Popielowie i Radziejowie zajmowała się MRN w Niedobczycach. Powoływano komitety odbudowy szkół, w których
pracowali przedstawiciele władz miejskich i nauczycieli ze wszystkich placówek
w Niedobczycach. W 1948 r. wybrano dla dzielnicy Popielów Komitet Funduszu
Odbudowy Szkół w składzie: kierownicy szkół w Popielowie i Radziejowie Augustyn Rumpel i Stanisław Pyzik oraz Emil Czyż, Karol Danel, Jan Foterek z PPR,
Franciszek Rybka z PPS, Antoni Pielorz z Samopomocy Chłopskiej, Andrzej Olejniczak z Polskiego Związku Zachodniego, Franciszek Komarek ze Związku Młodzieży Wiejskiej, Karol Syrek z ZWPŚl oraz ks. J. Besler69. W późniejszych latach
Popielów i Radziejów reprezentowały Zofia Ligenza (szkoła nr 4) i Emilia Cipanka
(szkoła nr 5)70. Po wojnie stan budynku w Radziejowie był na tyle zły, że Komisja
Oświaty GRN wnioskowała, by naprawę dachu, malowanie okien i klas przekazać
do planów remontów kapitalnych sporządzanych przez PRN w Rybniku71. Komisja wnioskowała również o przeprowadzenie rozbudowy szkoły w Popielowie, co
zostało potwierdzone uchwałą z 11 maja 1955 r. w sprawie przedstawienia i przygotowania wniosków do planu pięcioletniego72 .
Poza remontami kapitalnymi i zapowiadaną rozbudową, prac i remontów oraz
ogólnych spraw było stosunkowo niewiele. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych
XX w. problemy materiałowe bardzo ograniczały wykonywanie robót. W 1955 r.
szkoła popielowska otrzymała, co zostało skrupulatnie odnotowane, dwa worki cementu73, ale taka ilość była nader skromna w stosunku do potrzeb. Bieżące remonty, modernizacje i odnawianie pomieszczeń przeprowadzano przede wszystkim
w okresie wakacyjnym. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego sporządzano
sprawozdania ze stanu przygotowania placówek na następne miesiące.
W dokumencie takim na okres 1955/1956 zanotowano, że szkoła nr 4 została należycie zaopatrzona w środki czystości, kończono już wymianę podłóg w klasach
i korytarzach, a pomieszczenia odmalowano. Podobnie w szkole nr 5 pomalowano pomieszczenia, przywieziono 60 ławek (nowych) oraz stosowną ilość środków do czyszczenia, a Przedsiębiorstwo Remontowe z Rybnika obecnie [...] buduje nowe ustępy 74. Pod
koniec roku szkolnego 1955/1956 stwierdzano, że w szkole nr 4 należy wykonać
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nowy płot oraz zrobić chodniki przy szkole, a dwa piece wyremontować. W Radziejowie pozostawał do zrobienia tylko płot 75. Termin wykonania ustalono na
15 sierpnia, ale okazało się, że 22 sierpnia jeszcze piece nie były gotowe, chociaż
miejscowy stolarz naprawił sprzęty w szkołach nr 3 (Niewiadom), nr 4 (Popielów)
i nr 5 (Radziejów)76. W sierpniu 1956 r. wspominano o budowie toalet przy szkole w Popielowie (na które zwieziono już materiał, ale firma jeszcze nie wykonała
żadnych prac), oraz o zapewnieniu opału dla szkoły w Radziejowie77. W podsumowaniu tego, co zrobiono w szkołach zapisano, że wydział oświaty wybudował
przy szkołach nr 4 i 5 ustępy i dostarczono stoły nauczycielskie oraz stoliki78. Za to
jesienią Prezydium MRN w Niedobczycach zakupiło dla mniejszych szkół miasta
(Niewiadom, Popielów i Radziejów) drobne sprzęty 79.
Nie wszystkie prace wykonywano zgodnie z oczekiwaniami kierowników szkół.
Przykładowo kierownik Władysław Czupryna zwracał się jeszcze jesienią 1955 r.
o naprawę rury na boisku i zabezpieczenie wodociągu przed mrozami, w następnym roku remont wodociągu i przysłanie ludzi szarwarkowych do rozbiórki śmietnika, a na początku 1957 r. o ujęcie w planach malowania drzwi i okien w Ra
dziejowie, ponieważ firma przeprowadzająca główny remont tego nie uczyniła 80.
Były to zatem inwestycje niewielkie, ale istotne dla funkcjonowania placówek. Kierownicy szkół, którzy jednocześnie piastowali funkcje radnych, częściej podawali
na posiedzeniach Prezydium MRN potrzeby swoich jednostek, jak W. Czupryna
i B. Zgorzyński. Nie oznaczało to jednak szybszej realizacji ich wniosków. W. Czupryna na początku maja 1957 r. informował, że w SP 5 trzeba naprawić sieć elektryfikacyjną, a zadanie to miano zlecić Karwotowi. Trzy tygodnie później okazało
się, że nic nie zrobiono i stwierdził, że sam w sprawie światła w szkole porozmawia
z elektrykarzem obyw. Karwotem81. Problem większego remontu podległej mu
placówki zgłaszał także na letnich sesjach, przed rozpoczęciem roku szkolnego
1957/195882 . Z najważniejszych potrzeb na najbliższe lata wymieniano budowę
sali gimnastycznej w Popielowie83.
Kwoty przyznawane przez Wydział Oświaty MRN na prace w 1957 r. dla poszczególnych szkół różniły się. W tym czasie najwięcej, bo 45 tys. zł. otrzymała
szkoła w Niewiadomiu, ale chodziło tutaj o remont kapitalny. Więcej pieniędzy
otrzymywały też szkoły nr 1 i 2 w Niedobczycach (odpowiednio 16 tys. i 19 tys. zł).
Szkoła w Popielowie dostała 11 tys. zł, z których 7308,40 zł przeznaczono na wysypanie szkolnego podwórza żużlem, wstawienie trojga nowych drzwi (w miejsce
skradzionych) z wygódek, wstawienie nowej bramy oraz wybitych szyb. Szkoła
w Radziejowie otrzymała dotację w wysokości 9 tys. zł, z czego wykorzystano
8427,70 zł, za które odmalowano osiem pomieszczeń klasowych, otynkowano południowy szczyt budynku, a także naprawiono instalacje piorunochronu (3 tys. zł).
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Tamże, sygn. 20, s. 12.
Tamże, s. 88.
Tamże, sygn. 3, s. 64, 65.
Tamże, sygn. 4, s. 13.
Tamże, sygn. 20, s. 229; sygn. 22, s. 8.
Tamże, sygn. 18, s. 216; sygn. 19, s. 178; sygn. 21, s. 34.
Tamże, sygn. 21, s. 121, 132.
Tamże, sygn. 22, s. 55.
Tamże, sygn. 21, s. 60.

Władze miasta wyraziły przy tym uznanie dla kierownika za to, że przy stosunkowo niedużym budżecie udało się wykonać wiele robót, zwłaszcza systemem
gospodarczym. Wyremontowano także mieszkanie służbowe przy szkole nr 4 za
1393 zł84. Pod koniec roku szkolnego 1956/1957 po raz kolejny należało wyrównać
żużlem podwórze szkolne SP 585.
W zasadzie, po przeprowadzeniu remontów, stare budynki mogły dalej służyć
młodzieży. W Popielowie zostały usunięte szkody górnicze, natomiast w Radziejowie kierownik stwierdzał, że prace zakończono, zapewniono opał (SP 5 otrzymała
13 t z 18 przydzielonych, trzeba było dowieźć jeszcze 5; przydział SP 4 był większy
– 22 t, z których w momencie pisania sprawozdania brakowało już tylko dwóch),
a jedyną bolączką było to, że szkody górnicze zagrażały bezpieczeństwu w czasie
nauki. Należało zatem powiadomić Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy PRN w Rybniku, aby ten przysłał technika do oszacowania szkód
i zlecenia kopalni „Rymer” zabezpieczenia budynku86.
Stan budynków, zwłaszcza w Popielowie, pozostawiał jednak wiele do życzenia.
Szczególnie dotkliwa była ciasnota. Pojawił się więc postulat budowy nowej szkoły.
Na przeszkodzie stanął brak odpowiedniego miejsca. Ocena sytuacji w czasie sesji
okazała się dość surowa dla mieszkańców. Mówimy o budowie szkoły w Popielowie
a brak terenu pod budowę, czyja jest winą samego społeczeństwa, które kiedyś mogło
przewidzieć narost ludności i tym samym przy parcelacji dawnego Dworu zabezpieczyć
sobie odpowiednią ilość gruntu gminnego i wnioski takie były, jednak nie doszło do
skutku 87. Ponieważ jednak stary budynek, pomimo dodania nowych pomieszczeń,
nie wystarczał, W. Czupryna prosił o wpisanie budowy nowej szkoły w Popielowie
do planu88.
Stan techniczny szkół podlegał kontrolom m.in. władz miejskich, reprezentowanych np. przez Miejską Komisję Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, która
miała skontrolować szkoły nr 4 i nr 5 w Popielowie i Radziejowie (np. 10–25 grudnia 1955 r.89). Z kolei nad stanem bezpieczeństwa pożarowego czuwała OSP, która
również dokonywała, przeważnie na początku nowego roku szkolnego, przeglądu
zabezpieczeń przeciwpożarowych, wskazując konieczne uzupełnienia90.
W sierpniu 1958 r., być może nieco wcześniej, powstał spór między kierownictwem szkoły a strażakami, dotyczący budowy remizy strażackiej, którą OSP chciała postawić na terenie placu szkolnego. W tej kwestii Prezydium MRN (raczej nie
przewodniczący B. Zgorzyński, który w tej sprawie był stroną jako kierownik szkoły) miało zwrócić się do PRN i Komendy Powiatowej OSP w celu rozstrzygnięcia
sporu91, ale widocznie żadne decyzje nie zapadły, bowiem w listopadzie 1959 r. teren pod ewentualną rozbudowę szkoły nadal był przedmiotem sporu między OSP
a kierownikiem szkoły, B. Zgorzyńskim. Waśnią miało zająć się Prezydium MRN
wraz z komisją ZGKiM, zaś niektórzy radni apelowali, żeby do sprawy spornej
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granicy nie podchodzić ze złośliwością wobec kierownika92 . Spór toczył się dalej,
a we wrześniu 1960 r. postanowiono, aby wymierzenie terenu dla OSP ustalić
z kierownikiem93. W sporze tym przede wszystkim chodziło o naruszanie terenu
boiska, które zostało ogrodzone już po wizytacji komisji z prezydium. W 1961 r.
już nowy kierownik radny Szymura stwierdzał, że strażacy zdewastowali szkolną
skocznię lekkoatletyczną, natomiast radny Ucher jako członek OSP odpowiadał,
iż skocznia ta znajdowała się przy samym wjeździe do remizy. Inni radni przede
wszystkim dziwili się, że dwie tak ważne dla miejscowej wspólnoty instytucje prowadziły spór i proponowali rozwiązania polubowne, np. spotkanie komendanta
i kierownika w prezydium lub dzielenie się boiskiem, które było dość duże, aby
służyć i uczniom, i strażakom94.
O wybudowaniu nowej szkoły w Popielowie pomyślano wprawdzie w 1960 r.,
kiedy to ruszył program budowania szkół „tysiąclatek”95 i zapowiadano, że w Popielowie na placówkę społeczeństwo przeznaczy ponad 300 tys. zł, jednak faktycznie do wzniesienia nowego gmachu było jeszcze daleko, zatem istniejące budynki trzeba było poddać remontom kapitalnym. W 1960 r. kończono go w szkole
nr 5 w Radziejowie, a w 1959 r. przeprowadzono w szkole nr 4 w Popielowie96.
W 1961 r. najpilniejszą sprawą było wykonanie ogrodzenia i zakup dwóch bram
dla szkoły popielowskiej97. Być może miało to jakiś związek ze sporem z OSP.
Natomiast nie wymieniono żadnej pilnej potrzeby szkoły radziejowskiej. Na potrzeby szkół w Popielowie i Radziejowie w 1962 r. przeznaczono 72 500 zł, z tym
że na bieżące remonty pomieszczeń odpowiednio 10 tys. zł (SP 4) i 8 tys. zł (SP 5),
resztę pochłaniały wydatki administracyjno-gospodarcze (po 20 tys. zł) oraz za
kup pomocy szkolnych (SP 4 — 4 tys. zł, a SP 5 — 3,5 tys. zł) i inwentarza (po
3,5 tys. zł). Zaplanowano także ogrodzenie szkoły nr 4 w Popielowie98. W roku
1963 r. zamierzano przeprowadzić niwelację placu szkolnego oraz wysypać żużlem
boisko w Radziejowie, czym miało zająć się Prezydium MRN. W porozumieniu
z kierownikiem szkoły to zadanie pozostawiono mu do wykonania99. Niektóre
roboty miały być wykonane w ramach czynów społecznych, jak np. częściowe
odnowienie budynku i budowa parkanu w Popielowie (oszacowane na 18 tys. zł)
czy malowanie sal i korytarzy w Radziejowie (czyn społeczny rzemieślników za
30 tys. zł)100. Tymczasem okazywało się, że zaplanowanych w popielowskiej „podstawówce” remontów nie da się przeprowadzić, ponieważ brakowało chętnych do
wykonania prac, nawet za zapłatą101. Prace remontowe przeprowadzano przede
wszystkim w okresie wakacyjnym, a w sprawozdaniu z przygotowania szkół do remontów w 1964 r. dla szkół w Popielowie i Radziejowie przeznaczano po 7,7 tys. zł
oraz 3 m3 i 1 m3 tarcicy i dykty. Pieniądze te miały być przeznaczone na budo92 Tamże, sygn. 6, s. 77.
93 Tamże, sygn. 7, s. 76.
94 Tamże, sygn. 8, s. 52.
95 (sta), Ambitne czyny społeczne najlepszymi pomnikami miłości ojczyzny, „Nowiny” 1960, nr 7, s. 4.
96 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 7, s. 70.
97 Tamże, sygn. 27, s. 136.
98 Tamże, sygn. 8, s. 72.
99 Tamże, sygn. 9, s. 49.
100 Tamże, sygn. 10, s. 85, 116.
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wę ogrodzenia (Popielów), malowanie sal i korytarzy (Radziejów), a także drobne
naprawy bieżące, ponieważ na remonty kapitalne szkół władze Niedobczyc nie
miały funduszy. W dodatku utyskiwano, że właściwie nie wiadomo, jaki był stan
faktyczny budynków, ponieważ kierownicy szkół przekazywali sprawozdania na
ten temat bezpośrednio do inspektoratu szkolnego, pomijając władze miejskie102 .
Protokoły posiedzeń Prezydium MRN i samej MRN w Niedobczycach wskazywały, że kiedy kierownicy szkół w Popielowie i Radziejowie piastowali stanowiska w tych gremiach (B. Zgorzyński był wszak przewodniczącym Prezydium,
a W. Czupryna radnym), problemy szkół i przedszkoli w tych dzielnicach częściej
były poruszane, natomiast po 1960 r. zaczęły pojawiać się rzadziej. Co więcej,
ciężar remontów i napraw przeniesiono na kierowników, zalecając im, aby szklenie
okien czy malowanie pomieszczeń załatwiali sami w ramach przyznanego budżetu szkolnego. Jedynie zainstalowanie wodociągu i doprowadzenie wody do szkoły
nr 5 w Radziejowie postanowiono wpisać do budżetu miasta103. Według sprawozdania z przygotowania szkół do roku szkolnego 1960/1961 z budżetu przeznaczono
70 tys. zł, które rozdzielono szkołom według liczby uczniów104.
W połowie lat siedemdziesiątych XX w. rozpoczęto budowę nowego gmachu
szkolnego w Popielowie, o co zabiegali kolejni kierownicy już od okresu międzywojennego. O konieczności natychmiastowej budowy nowej szkoły w Popielowie
wspominano także na sesji połączonych rad narodowych (powiatowej i włączonych do Rybnika miejskich Boguszowic i Niedobczyc) w czerwcu 1975 r.105 Dwa
lata później prasa zapowiadała, że baza sieci kulturalno-socjalnej powiększy się
o cztery szkoły, w tym w dzielnicy Popielów106.
W 1975 r. baza lokalowa podstawówki w Popielowie liczyła osiem sal lekcyjnych bez sali gimnastycznej oraz zespołu kulturalno-oświatowo-żywieniowego,
co przy 14 oddziałach dawało 1,7 zmianowości, zatem szkoła powinna była już
pracować na zmiany, przy czym brakowało dwóch pracowni107. W SP 25 baza lokalowa liczyła cztery sale lekcyjne, brakowało sali gimnastycznej, ale istniała świetlica o powierzchni 32 m2. W szkole funkcjonowało osiem oddziałów, zaś stopień
zmianowości o wymiarze 2,0 wskazywał, że szkoła pracowała na dwie zmiany,
a brakowało trzech pomieszczeń lekcyjnych108.
Włączenie nowych szkół do rybnickiej sieci wiązało się z koniecznymi inwestycjami. Było to tym ważniejsze, że planowano wprowadzenie szkół dziesięcioletnich, do czego ani placówka w Popielowie ani w Radziejowie nie były przygotowane. Stan SP 25 wydawał się dla tego zastosowania lepszy, ponieważ było w niej
mniej uczniów, a starsze klasy planowano przenieść do SP 24. Po reformie systemu
oświatowego szkoła w Popielowie stanęłaby przed koniecznością zapewnienia 24
pomieszczeń, co oznaczało, że brakować miało 15 sal. W szkole w Radziejowie
konieczne było zapewnienie siedmiu sal i brakowałoby tylko trzech izb lekcyjnych.
W Popielowie w latach 1976–1980 planowano przeprowadzić niezbędne inwesty102
103
104
105
106
107
108

Tamże, sygn. 10, s. 67.
Tamże, sygn. 27, s. 91, 92.
Tamże, sygn. 26, s. 129.
APR, MRN Ryb, sygn. 25, s. 53.
(FP), Rybnik miasto 140-tysięczne, „Nowiny” 1976, nr 52, s. 3.
APR, MRN Ryb, sygn. 26, s. 57.
Tamże, s. 57.
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cje i uzupełnić liczbę sal, natomiast w Radziejowie z dobudowaniem trzech klas
należało poczekać do następnej pięciolatki 1981–1985. W uwagach zaznaczono, że
szkoła w Popielowie była szkołą po szkodach górniczych, a remonty prowadzono
w niej (oraz w SP 25) ze środków na ich usuwanie109.
Zapowiedziana na 1976 r. budowa nie ruszyła, co nie było właściwie zaskakujące w warunkach realnego socjalizmu, a na interpelację radnej Janiny Adamczyk
prezydent Rybnika Tadeusz Meisner odpowiadał, że w 1977 r. inwestycja wreszcie
ruszy, m.in. dzięki prawidłowej pracy Terenowej Organizacji Partyjnej PZPR, co
potwierdzały inne wypowiedzi. Jak wspomniano, budowa miała być finansowana
ze środków na usuwanie szkód górniczych, z których 6,5 mln zł przeznaczono na
remonty czterech szkół rybnickich, a realizacja miała nastąpić do 1980 r.110 W samym Popielowie wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosiła 16 815 zł,
a do tego należało doliczyć jeszcze koszty niedoróbek, jakie poprawiano w 1979 r.,
wynoszące 1614 zł111.
Istotnie budowę nowego gmachu rozpoczęto wiosną 1977 r. Było to przedsięwzięcie, w które włączyli się mieszkańcy, reprezentujący wszystkie niemal istniejące w dzielnicy stowarzyszenia. Patronem szkoły zostały Rybnickie Zakłady
Naprawcze Przemysłu Węglowego. W czynie społecznym przepracowano 4,5 tys.
godzin. Dzięki temu zaangażowaniu szkołę oddano do użytku rok wcześniej niż
zakładano. Powstał budynek o 16 klasach, z własną salą gimnastyczną. Zabudowania szkolne były bardzo typowe dla tego okresu.
Uroczystość oddania szkoły do użytku zaplanowano na Dzień Nauczyciela, 14
października 1978 r. Wstęgę przeciął I sekretarz KM PZPR, przewodniczący Prezydium MRN w Rybniku Jan Poloczek, obecny był również prezydent Rybnika
Eugeniusz Szymik112 .
Radny J. Kolarczyk, dziękując władzom miejskim za realizację nowej szkoły,
która miała być jedną z czterech placówek pracujących już w systemie powszechnej
dziesięcioletniej szkoły średniej (chodziło o planowaną reformę systemu oświaty,
wprowadzającą 11-letnie liceum, składające się z 7-letniej podstawówki i 4-letniego
liceum), wspominał o aktywnym udziale miejscowej młodzieży w robotach oraz
o konieczności poprowadzenia nowego dojścia od strony centrum Popielowa, ponieważ duże natężenie ruchu na ul. Wodzisławskiej stanowiło zagrożenie dla idących do szkoły dzieci113.
Przeprowadzka pracowników i uczniów do nowego budynku oznaczała konieczność podjęcia decyzji w sprawie starego obiektu. Jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych proponowano, że stara szkoła – oczywiście po oddaniu do użytku no109 Tamże, s. 30.
110 Tamże, sygn. 27, s. 289; sygn. 28, s. 73; sygn. 29, s. 13, 21, 31, 33, 56, 58; sygn. 33, s. 21, 51
[19]; sygn. 36, s. 49, 83.
111 Tamże, sygn. 36, s. 86; sygn. 41, s. 87.
112 W czasie akademii dokonano również wręczenia nauczycielom odznaczeń. Nowa szkoła
w Rybniku-Popielowie, „Nowiny” 1978, nr 42, s. 1–2; W. Wieczorek, Szkolnictwo, oświata i wychowanie, [w:] Rybnik..., s. 460; H. Rojek, Kronika..., s. 80–81; Historia..., s. 14.
113 W tym czasie planowano również budować podobne szkoły w Orzepowicach, Zebrzydowicach
i Gotartowicach, z których równolegle z nową szkołą w Popielowie oddano szkoły w Gotartowicach
i Zebrzydowicach, co traktowano jako wielki sukces ówczesnych władz i podkreślano przy każdej
okazji. APR, MRN Ryb, sygn. 34, s. 64; sygn. 36, s. 49, 83; sygn. 37, s. 3, 117; sygn. 38, s. 24, 27;
sygn. 39, s. 259; sygn. 42, s. 81.

wej, czego się rychło spodziewano – powinna służyć dalej lokalnej społeczności
jako Dom Związkowy, ochronka dla przedszkolaków oraz skład spożywczy114. Po
faktycznym oddaniu nowego budynku szybko pojawiły się głosy, żeby uruchomić w niej filię Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół „Cezas”, a taka prośba została
przekazana do Kuratorium Oświaty i Wychowania. Ponieważ później wspominano o sklepie „Cezas” przy ul. Konarskiego115, można uznać, że faktycznie wniosek
ten rozpatrzono pozytywnie. W późniejszych latach jednak gmach dawnej szkoły
zaczął popadać w ruinę. RD w 2011 r. postanowiła ją upamiętnić, odsłaniając tablicę, pojawiły się też plany wyremontowania budynku i urządzenia w nim przedszkola, jednakże ze względu na stan własnościowy (własność prywatna) nie mogą
one być realizowane116.
Niedostatki szkoły w Radziejowie były uzupełniane bardzo powoli. Jednym
z większych mankamentów był brak sali gimnastycznej, a na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. mówiono o konieczności kierownictwa
pracami komitetów społecznych budowy sal gimnastycznych przy szkołach nr 22,
23, 25 i 27117. Wprawdzie planowano stworzyć w latach 1981–1985 trzy nowe
pomieszczenia, lecz nie wspominano o budowie sali gimnastycznej, a jej brak zgłaszano przy każdej możliwej okazji, np. na spotkaniu wyborczym do samorządu
w 1988 r. J. Tomiczek stwierdzał, że na 1989 r. zaplanowano budowę tejże sali
oraz sanitariatów, obiecywał również, że jako opiekun samorządu mieszkańców
będzie w tej sprawie osobiście interweniował 118. Obietnice te udało się zrealizować
w 1992 r., kiedy to powstał nowy segment, „węzeł sanitarny”, mieszczący nie tylko
łazienki, ale też szatnie, zastępczą salę gimnastyczną, pomieszczenia kancelaryjne
oraz dwie klasy119. W Radziejowie zatem szkoła podstawowa mieściła się w pierwotnym budynku, do którego dobudowano sanitariaty i aulę. W 2001 r. zaplanowano również budowę sali gimnastycznej w szkole, wówczas już gimnazjalnej,
w Radziejowie120, którą oddano do użytku w grudniu tego roku. Z tej okazji młodzież zaprezentowała ćwiczenia gimnastyczne, pojawił się również tort121. Oczywiście w okresie wakacyjnym jak zwykle przeprowadzano konieczne naprawy, konserwacje i modernizacje. W 2001 r. w szkole w Popielowie trwał remont dachu, zaś
w Gimnazjum nr 13 przeprowadzono instalacje dla sali komputerowej122 .

114 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 141.
115 APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 3, 159; sygn. 39, s. 3; sygn. 42, s. 276.
116 (S), Wspomnienia popielowskiego mundurka, „Gazeta Rybnicka” 2011, nr 9, s. 16.
117 APR, MRN Ryb, sygn. 40, s. 219.
118 Tamże, sygn. 392, s. 2.
119 N. Niestolik, Radziejów..., s. 48; Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 16.
120 (r), Od ojcowizny..., s. 13; Dzielnice zinwentaryzowane, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 1, s. 12;
Stadion, dworzec, sale gimnastyczne, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 3, s. 6.
121 Sala za salą, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 12, s. 6–8; Potrafią liczyć, „Nowiny” 2001, nr 49,
s. 10. Sale otwarto również przy szkołach w Boguszowicach, Orzepowicach i w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Usługowych.
122 (r), Remonty placówek oświatowych, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 8, s. 7. Autorka napisała
o Gimnazjum nr 13 w Popielowie, chociaż właściwie działa ono w Radziejowie.
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System szkolny, obowiązujący w Prusach, a także w Polsce w okresie międzywojennym, nie przewidywał klas jednorocznikowych, a klasy łączone, w których
naukę pobierali uczniowie z kilku roczników.
W pierwszych latach istnienia szkoły powszechnej w Popielowie istniały tylko
dwa oddziały: starszy i młodszy, prowadzone przez jednego nauczyciela. Dopiero
w 1885 r. władze zdecydowały o wprowadzeniu trzyklasowego systemu nauczania
przez dwóch nauczycieli123. Stopniowo szkoły te rozrastały się. W 1930 r. jedna
z nich była już sześcioklasowa, a druga siedmioklasowa; obie podlegały okręgowi
szkolnemu Rybnik II124.
Zwiększająca się liczba uczniów skłoniła władze gminne w lutym 1930 r. do wystosowania prośby do Wydziału Oświecenia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego
Śląskiego w Katowicach o przemianowanie szkoły w Popielowie z sześcioklasowej
na siedmioklasową oraz dodanie etatu nauczycielskiego125. W tym samym roku,
ale w miesiącach letnich, pojawiła się sprawa rozszerzenia systemu organizacyjnego
w szkole Popielów II (w Radziejowie) i poszerzenia go z pięcioklasowego do sześcioklasowego126. W 1936 r. udało się utworzyć w Radziejowie klasę siódmą127.
Kolejne zwiększenie liczby oddziałów w obu szkołach nastąpiło po wprowadzeniu w 1960 r. reformy systemu oświatowego, wprowadzającej klasy VIII. Otwarcie
ich zależało jednak w dużej mierze od możliwości lokalowych placówek. W Radziejowie nastąpiło to w 1966 r.128 W drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w.
polskie władze oświatowe zamierzały wprowadzić wzorowany na modelu radzieckim system szkoły dziesięcioletniej. W jego ramach szkołę w Popielowie miano
przekształcić w powszechną szkołę średnią, natomiast szkoła w Radziejowie w tej
sytuacji stałaby się jej szkołą filialną z klasami I–VI129. Zmiana nastąpiła jednak
dopiero wraz z reformą oświaty w 1998 r. I tak w 1999 r. na powrót liczba oddziałów w szkole w Popielowie zmniejszyła się, placówkę przekształcono w szkołę
sześcioletnią o strukturze klas I–VI130. Podobnie przekształcono szkołę w Radziejowie131, nim ostatecznie uległa ona likwidacji.
Zapewne spośród wychowanków szkół popielowskiej i radziejowskiej wywodziło się wielu zasłużonych dla lokalnej społeczności działaczy, jak również ludzi, których aktywność obejmowała nie tylko teren „najmniejszej ojczyzny”, ale
123 H. Rojek, Kronika..., s. 53.
124 Spis wszystkich miejscowości województwa śląskiego [...] , oprac. L. Boberski, Poznań [1930], s. 21.
Zatem utworzenie szóstej klasy w Radziejowie nastąpiło wcześniej o dwa lata niż podano w opracowaniu B. Mielcarek (rok 1932). Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 15.
125 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. s. 287–288.
126 Tamże, s. s. 290–291.
127 Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 15.
128 Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 16.
129 Oprócz SP 25 w Radziejowie szkołami filialnymi miały stać się szkoły podstawowe
w Zamysłowie, Golejowie, Kłokocinie, Wielopolu i Chwałęcicach, APR, MRN Ryb, sygn. 35, s. 117,
208.
130 Uchwała nr 101/VIII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 marca 1999 r., w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 24 Rybniku.
131 Uchwała nr 102/VIII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 marca 1999 r., w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 25 Rybniku.

również szerszą arenę. Właściwie każdy z tych, którzy przyszli na świat w Popielowie lub Radziejowie około 1872 r., pierwsze kroki stawiał w tamtejszej szkole
powszechnej. Później ich losy wiązały się z innymi miejscowościami, instytucjami, społecznościami. Nie sposób wymienić wszystkich, a jedynie niektórych, np.
skromnego również i oddanego młodzieży Alojzego Mańkę z Popielowa, dawnego
ucznia gimnazjum, filologa, który musiał przestawić się na roboty ręczne i śpiew
z powodu usunięcia greki i ograniczenia nauki łaciny w szkole [...]132 .
Pracownicy szkoły
Istotnym dla funkcjonowania szkoły zagadnieniem pozostaje pracująca w niej
kadra – przede wszystkim odpowiedzialna za całokształt dyrekcja, poszczególni
nauczyciele, a także pracownicy administracji i obsługi.
Nie jest jednak celem tej pracy wymienianie z imienia i nazwiska wszystkich
nauczycieli, jacy pracowali w szkołach na terenie gminy/dzielnic Popielów i Radziejów, zwłaszcza z czasów późniejszych i najnowszych. Nie ma większego pożytku badawczego z podobnej analizy, zmieniła się również pozycja nauczyciela
w społeczności dzielnicy — nauczyciel przestał być postrzegany jako urzędnik
państwowy, wypełniający oprócz zadań czysto dydaktycznych również inne, czy
jako społecznik, który powinien nie tylko nauczać dzieci, lecz również wpływać na
rodziców. Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. widać takie nastawienie wobec
nauczyciela, z czasem jednak ono zanika. Coraz częściej zresztą nauczyciel pozostawał związany z miejscowością jedynie poprzez miejsce zatrudnienia, mieszkając
w innej części miasta.
Szkoły w Popielowie i Radziejowie nie są tutaj wyjątkiem. Ze względu na
dłuższe istnienie szkoły popielowskiej, która przez pierwsze pół wieku pełniła rolę
podstawowej placówki edukacyjnej dla obu dzielnic oraz wstępne opracowania, jej
grono nauczycielskie zostało lepiej poznane.
Kierownicy
Pierwszym zatrudnionym w szkole powszechnej w Popielowie nauczycielem,
który pracę rozpoczął 1 lipca 1872 r., był Benno Wolff133. Przy obejmowaniu posady obiecywał, iż wychowa dobrych chrześcijan i wiernych obywateli. Bezpośrednio
przez objęciem pracy w Popielowie działał w szkole w Niedobczycach, zatem znał
uczniów, którzy uczęszczali do tamtejszej szkoły. Był wówczas młodym człowiekiem – miał 26 lat. Na stanowisko został wprowadzony przez dyrektora Szkoły
132 I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 355.
133 Benno Wolff, urodzony 16 czerwca 1846 r. w Lubszy w powiecie brzeskim, syn Heinricha
z Biskupic (Bischdorf) w powiecie średzkim, również nauczyciela i organisty. Młody Wolff przygotowanie do zawodu rozpoczął w Pszczynie od nauki u nauczyciela szkoły średniej Fuchsa, do 1865 r.
zaś kontynuował edukację w seminarium w Głogówku, które ukończył z wynikiem dobrym. Pierwszą
pracę otrzymał w Piasecznej w powiecie bytomskim, gdzie przez dwa lata pracował jako pomocnik
nauczyciela (do 1 stycznia 1867 r.) od 1 stycznia do 1 października 1867 r. pracował w Stodołach,
skąd został przeniesiony jako pomocnik nauczycielski do Niedobczyc. Kronika szkoły w Popielowie...,
s. 3–4; H. Rojek, Kronika..., s. 48.
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Rolniczej, F. Pietruskiego, który miał w tej sprawie upoważnienie rejencji opolskiej134. Był jedynym nauczycielem.
B. Wolff wraz z rodziną zajął jedno z mieszkań służbowych w szkole, a ponieważ dość szybko doszło do jego zawilgocenia, musiał zabiegać o niezbędne naprawy. W czasie głodu w 1879 r. żona Wolffa, Otylia135, zaangażowała się w przygotowywanie posiłków w kuchni kryzysowej136. B. Wolff 2 czerwca 1881 r. dodatkowo przejął obowiązki w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego137. Jako główny
nauczyciel w Popielowie pracował do 30 września 1889 r., a potem przeniósł się
do katolickiej szkoły w Świerczyńcu (w obecnym powiecie bieruńsko-lędzińskim),
podległej inspektorowi szkolnemu w Pszczynie138. Dalsze losy pierwszego nauczyciela szkoły w Popielowie nie były szczęśliwe. Wolff popadł w obłęd i zmarł
w 1899 r. szpitalu w Rybniku139.
Miejsce Wolffa zajął Johannes Josch140, przybyły właśnie ze szkoły w Świerczyńcu. I on rozpoczynał pracę w Popielowie jako człowiek młody, mając lat 27.
Opuścił on gminę 1 stycznia 1894 r., objął bowiem posadę pierwszego nauczyciela
w Gotartowicach141. Następcą Joscha został od 1 stycznia 1894 r. Georg Michalczyk, przeniesiony z Gotartowic142 . W Popielowie pracę rozpoczynał w wieku 29
lat. W maju tego samego roku został mianowany głównym nauczycielem. Na tym
stanowisku przepracował kilkanaście lat, zrezygnował z niego 1 grudnia 1911 r.143
Zmiana nastąpiła, bowiem Michalczyk objął kierownictwo wiejskiej szkoły dokształcającej w Jankowicach. Od 1903 r. prowadził też Urząd Stanu Cywilnego
(USC) w Popielowie. Jak widać, raz jeszcze doszło do roszady na stanowiskach.
Pierwszy nauczyciel z Popielowa przeniósł się na równorzędne stanowisko w Gotartowicach, zaś pierwszy nauczyciel z Gotartowic rozpoczął pracę w Popielowie.

134 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 1; H. Rojek, Kronika..., s. 47.
135 Imię żony Wolffa znane jest dzięki zapiskom dotyczącym narodzin potomków tej pary. APR,
USC Popielow, sygn. 1, nr 16; sygn. 2, nr 81; sygn. 7, nr 92.
136 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 32; H. Rojek, Kronika..., s. 50.
137 Wolff jako urzędnik urzędu stanu cywilnego w Popielowie po raz pierwszy podpisał się 13
czerwca. APR, USC Popielów, sygn. 8, nr 33; H. Rojek, Kronika..., s. 51.
138 W kronice nazwę miejscowości zapisano jako Świerczyniec (Swierczynietz), u Rojka jako
Świerczyna. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 71; H. Rojek, Kronika..., s. 57.
139 A. Nowack, Geschichte..., s. 92.
140 Johannes Josch urodził się w 1862 r. w Łabędach, w latach 1874–1879 uczęszczał do Prowin
cjonalnej Wyższej Szkoły Realnej w Gliwicach, którą ukończył jako uczeń siódmej klasy gimnazjalnej
tzw. sekundauer. Następnie przez dwa i pół roku kształcił się w seminarium w Pyskowicach, gdzie
złożył egzamin jako kandydat do zawodu nauczycielskiego. A. Nowack, Geschichte..., s. 119; Kronika
szkoły w Popielowie..., s. 71–72; H. Rojek, Kronika..., s. 57.
141 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 84; H. Rojek, Kronika..., s. 59.
142 Georg Michalczyk z Gotartowic urodził się 24 lipca 1865 r. w Zgodzie, w powiecie bytomskim,
jako syn mistrza farmerskiego Paula. W latach 1880–1882 uczył się w Królewskim Zakładzie Przy
gotowawczym w Opolu, a potem w tamtejszym seminarium nauczycielskim. Po złożeniu egzaminów
24 lipca 1885 r. podjął pracę jako nauczyciel pomocniczy w Gotartowicach, skąd 1 czerwca 1889 r.
na siedem miesięcy przeniósł się na stanowisko II nauczyciela w Katolickiej Szkole Elementarnej
w Jedłowniku, ale od 1 stycznia 1890 r. znowu pracował w Gotartowicach, już jako I nauczyciel.
H. Rojek, Kronika..., s. 59; P. Deutschman, H. Ziesche, Schematismus... s. 177; C. Herold,
Schematismus..., s. 296; A. Nowack, Geschichte..., s. 92.
143 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 455.

Po miesięcznym wakacie, 1 stycznia 1912 r. głównym nauczycielem w Popielowie został dotychczasowy pierwszy nauczyciel, Hermann Dohl z Ochojca144.
Dohl po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę najpierw w Czyżowicach, potem
w Dziewkowicach (powiat strzelecki), skąd wrócił do Czyżowic. Następnie skierowano go do Ruptawy, gdzie urodził się jego syn Eugen, a wreszcie do Ochojca,
gdzie przepracował prawie 13 lat145. W 1912 r., od 29 września do 26 października,
Dohl brał udział w kursie dla nauczycieli w wiejskich szkołach dokształcających,
jaki odbywał się w szkole rolniczej w Brzegu146. 10 lipca 1921 r. główny nauczyciel
został usunięty ze stanowiska147.
Przejściowy okres lat 1921–1922 wiązał się też ze zmianami na stanowisku kierownika szkoły oraz pewną tymczasowością. Stabilizacja nastąpiła dopiero trzy lata
później. Najpierw kierowniczką została Maria Matejczykówna, która wraz z innymi nauczycielkami przybyła do Popielowa w marcu 1922 r.148 Funkcję tę pełniła
tylko przez kilka miesięcy, bo od 1 września 1922 r. kierownikiem szkoły w Popielowie został pochodzący z powiatu wadowickiego Władysław Pawlik, a jego
żona Maria pracowała jako nauczycielka. Ponieważ mieszkanie nauczycielskie nie
było odnowione, po miesiącu oboje przenieśli się do Paruszowca149, a obowiązki
kierownika tymczasowo przejął nauczyciel Piotr Korgul z Włocławka150. Pełnił on
te obowiązki do listopada 1923 r., wtedy bowiem przeniesiono go do Rybnika, a 17
listopada żegnano go skromną uroczystością. W jego miejsce 9 listopada rozpoczął
pracę Jan Godłowski, były kierownik szkoły w Wodzisławiu151. Niestety stan zdrowia niebawem przeszkodził mu w pełnieniu funkcji i w efekcie władze oświatowe
postanowiły zastąpić go, najpierw tymczasowo (25 października), a potem już na
stałe (od 25 listopada) 1924 r. osobą E. Golika, który pracował jako nauczyciel
przy kopalni „Rymer”152 . Wraz z tą nominacją nastąpiła stabilizacja kierownictwa
w szkole popielowskiej, a E. Golik piastował to stanowisko do 1936 r. W opracowaniu H. Rojka pojawiło się jednak sformułowanie, które wprowadza pewne wątpliwości. Otóż autor napisał: Z początkiem roku szkolnego 1928/29 kierownikiem
szkoły został Franciszek Gałganek, w tym czasie kontynuujący studia wyższe w Cieszy144 Hermann Dohl, urodzony 9 stycznia 1872 r. w Domaradzu w powiecie opolskim jako syn
tamtejszego głównego nauczyciela Ernesta. Najpierw uczęszczał do Królewskiego Zakładu Przy
gotowawczego w Opolu, następnie w latach 1889–1892 do Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego
w Prószkowie. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 110–111; H. Rojek, Kronika..., s. 63.
145 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 111; H. Rojek, Kronika..., s. 63.
146 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 114; H. Rojek, Kronika..., s. 63.
147 Wspomnienia H. Bugiela, [cyt. za:] (a), Kronikarz zwykłego dnia, „Nowiny” 1992, nr 38, s. 5;
Kronika szkoły w Popielowie..., s. 139; H. Rojek, Kronika..., s. 67.
148 H. Rojek, Kronika..., s. 68; Historia.., s. 13.
149 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 7. Nie można zatem uznać za prawdziwe lata 1923–1924
jako okres sprawowania przez Pawlika funkcji kierownika szkoły popielowskiej, podane przez
J. Dziwokiego. Zob. Historia..., s. 14.
150 P. Korgul w 1945 r. piastował stanowisko kierownika szkoły nr 1 w Rybniku. H. Rojek,
Kronika..., s. 68; W. Wieczorek, Szkolnictwo, oświata i wychowanie..., s. 444. O Piotrze Korgulu jako
kierowniku szkoły, przyjacielu harcerzy i byłym legioniście wspominał też I. Libura. Zob. Z dziejów
domowych powiatu..., s. 309.
151 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1932.
152 Ernest Golik, urodzony 24 listopada 1899 w Michałkowicach w powiecie frydeckim, APR,
Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1924; H. Rojek, Kronika..., s. 68.
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nie153. Zdanie to zawiera podwójną pomyłkę. Otóż, o ile faktycznie F. Gałganek
przejął obowiązki kierownika, miały one charakter tymczasowy, w zasadzie był
pełniącym obowiązki, natomiast Wyższy Kurs Nauczycielski w Cieszynie kontynuował E. Golik i ten fakt leżał u podstaw przesunięć na stanowiskach. Natomiast po ukończeniu kursu, E. Golik już w następnym roku szkolnym z powrotem
pełnił funkcję kierownika szkoły w Popielowie154. Był również opiekunem miejscowego Towarzystwa Czytelni Ludowych (TCL). W 1935 r. wraz z dwudziestoosobową grupą uczniów pojechał do Krakowa, by wziąć udział w sypaniu kopca
J. Piłsudskiego. Praca E. Golika w Popielowie zakończyła się wraz z otrzymaniem
przez niego dekretu (tak określano dokument, na podstawie którego przenoszono
nauczycieli), przenoszącego go z dniem 1 sierpnia 1936 r. na stanowisko kierownika szkoły nr 2 w Niedobczycach155. W czasie wojny E. Golik prawdopodobnie
ukrywał się, jego nazwisko figurowało bowiem na Sonderfahndungsbuch Polen156.
W 1945 r., tuż po zajęciu Rybnika przez Armię Czerwoną, przybyła do miasta
grupa operacyjna nauczycieli, którzy mieli zorganizować szkolnictwo. W skład
delegacji wyznaczonej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego wchodził
także dawny kierownik popielowskiej szkoły, który został mianowany zastępcą inspektora szkolnego157.
Do Popielowa został przeniesiony tymczasowy kierownik z Niedobczyc (którego zastąpił właśnie E. Golik), który miał kierować placówką do czasu wyznaczenia
osoby na stałe. Był to Rudolf Bonarek, być może wcześniej nauczyciel w Radziejowie. Bonarek kierował popielowską szkołą przez pół roku, aż do otrzymania nominacji przez Pawła Wyspiańskiego158. Sam Bonarek zaś pozostał w Popielowie jako
nauczyciel do końca roku szkolnego i na własną prośbę został przeniesiony do Gorzyc 1 lipca 1937 r.159 I dla P. Wyspiańskiego praca w Popielowie okazała się krótkotrwała, gdyż 1 sierpnia 1939 r. dekret przenosił go na kierownicze stanowisko
153 H. Rojek, Kronika..., s. 69.
154 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; Kronika szkoły w Popielowie...; H. Rojek, Kronika...,
s. 70.
155 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1936. H. Rojek przytaczając tę nominację stworzył nową
postać, Rudolfa Bronka [sic!], co może być wynikiem pomieszania zmarłego Wincentego Bronka
i wyznaczonego na tymczasowego kierownika, a potem przez krótki czas nauczyciela w Popielowie
Rudolfa Bonarka,. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 71.
156 A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej..., s. 29–32; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek,
Wypisy do dziejów..., s. 221–225; F. Pietrzyk, Wrzesień 1939 przygotowany był wcześniej, „Nowiny”
1959, nr 41, s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 133; http://wiki-de.genealogy.net/Landkreis_Rybnik/
Sonderfahndungsbuch_Polen_1937–1939.
157 W. Wieczorek, Szkolnictwo, oświata i wychowanie..., s. 443.
158 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 2, k. 129; Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1937; H. Rojek,
Kronika..., s. 71.
159 Rudolf Bonarek urodził się na w Ostrawie w 1906 r., ukończył Seminarium Nauczycielskie
w Cieszynie. W czasie II wojny światowej w stopniu kapitana znalazł się na Rzeszowszczyźnie. Po
zakończeniu walk przeniósł się do Wodzisławia, gdzie od 1948 r. był dyrektorem Szkoły
Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego i zmarł w 1978 r.; (jak), Spotkanie pokoleń,
„Nowiny” 1998, nr 38, s. 12; D. Iwaneczko, Z. Nawrocki, Rok pierwszy: powstanie i działalność
aparatu bezpieczeństwa publicznego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944–lipiec 1945), Warszawa 2005,
s. 292. R. Bonarka wymieniono również jako kierownika szkoły nr 1 w Popielowie. APR, Inspektorat
Szkolny, sygn. 1, k. 253. Jako nauczyciela w Radziejowie wymieniał go Niestolik. Zob. N. Niestolik,
Radziejów..., s. 46; H. Rojek, Kronika..., s. 71; Historia..., s. 14.

do szkoły nr 3 w Żorach. Jego miejsce miał zająć Franciszek Rduch, który odbywał
w 1938 r. Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski, a po jego ukończeniu otrzymał
nominację na kierownika popielowskiej szkoły od 1 września 1939 r. Posady objąć
już nie zdążył, bowiem w sierpniu został powołany do 1. Pułku Strzelców Podha
lańskich w Nowym Sączu i w okolicach tego miasta internowany 17 września.
Następnie trafił do radzieckiego obozu jenieckiego i zginął w Katyniu160.
W chwili wybuchu II wojny światowej szkoła w Popielowie pozostała zatem bez
kierownictwa, chociaż według N. Niestolika do Popielowa wrócił jako kierownik
F. Gałganek161. Po zakończeniu wojny stanowisko kierownika powierzono Augustynowi Rumplowi, który pracował do stycznia 1950 r., a potem został kierownikiem Państwowego Domu Dziecka w Jankowicach162 . Po A. Rumplu kierownikiem
została Bronisława Ostafijczuk, ale było to zastępstwo tymczasowe, bo już 10 maja
tego roku stanowisko objął Bernard Zgorzyński z Chorzowa, wcześniej pracujący
w Marklowicach163. Zgorzyński 1 stycznia 1955 r. został przewodniczącym MRN
w Niedobczycach. Jego obowiązki w popielowskiej szkole zajęła Stefania Kajm,
ale jako zastępca kierownika, jak wynika np. z protokołu posiedzenia PMRN z 16
listopada 1955 r.164 Dwa lata później B. Zgorzyński wrócił na poprzednie stanowisko, ale opuścił je w 1960 r., bowiem wraz z żoną Elżbietą, która także pracowała
w Popielowie, przeniósł się do szkoły podstawowej w Marklowicach165. W Popielowie zaś pracę rozpoczął kierownik Marek Szymura. Za jego kadencji kierownik stał
się dyrektorem. M. Szymura przeszedł na emeryturę w 1972 r., a od 1 września na
stanowisko dyrektora mianowano Jerzego Dziwokiego, który wcześniej pracował
jako nauczyciel w SP 2 w Niedobczycach166. Kolejną zmianą było wprowadzenie konkursu na dyrektora, który J. Dziwoki wygrał. Konkurs przeprowadzono
1 kwietnia 1992 r. w Urzędzie Miasta w Rybniku167.
Nietrudno zauważyć, że – poza wyjątkami – kierownicy i dyrektorzy szkoły
w Popielowie piastowali to stanowisko stosunkowo krótko. Od 1872 r. funkcję tę
pełniło w sumie 16 osób, niektóre z nich dwukrotnie. Okazuje się zatem, że w la
tach 1872–2000 średnio kierownik/dyrektor przepracował na tym stanowisku w Popielowie osiem lat. Rekordzistą pod względem długości pełnienia tej funkcji był
160 J. Delowicz, Zginęli w Katyniu..., s. 5; B. N, Jak dwie połowy jabłka, „Nowiny” 1993, nr 12,
s. 7; J. Delowicz, Lista katyńska, „Nowiny” 1995, nr 18, s. 7; H. Rojek, Kronika..., s. 71, 85; http://
www.katedrapolowa.pl/ofiary.php.
161 N. Niestolik, Radziejów..., s. 46.
162 Augustyn Rumpel, urodzony 24 stycznia 1899 r. w Bottrop, przed wojną zamieszkały
w Bukowie, w marcu 1945 r. nauczyciel w Jedłowniku i Bluszczowie, kierownik szkoły w Popielowie;
APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 175–177 ; W. Wieczorek, Szkolnictwo, oświata i wychowanie..., s. 462,
[1]; H. Rojek, Kronika..., s. 73, 74.
163 Kronika szkolna – rok szkolny 1949/1950. W opracowaniu H. Rojka pojawiło się zdanie Jego
funkcję przejął Bronisław Ostafijczuk, co zmienia kobietę o imieniu Bronisława w mężczyznę. Zob.
H. Rojek, Kronika..., s. 74.
164 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 18, s. 212.
165 W 1962 r. B. Zgorzyński, inspektor oświaty Wodzisławskiej PRN obchodził 50 urodziny
i 30-lecie pracy. (js), Podwójny jubileusz, „Nowiny” 1962, nr 32, s. 1; H. Rojek, Kronika..., s. 75–76.
166 H. Rojek, Kronika..., s. 80.
167 W komisji zasiadały Barbara Moj i Jolanta Hlubek powołane przez Radę Pedagogiczną oraz
Władysław Horabik i Tadeusz Ryzer jako przedstawiciele komitetu Rodzicielskiego. Nie wiadomo
jednak, czy kandydat był tylko jeden. W 1998 r. J. Dziwoki otrzymał nagrodę katowickiego kuratora
oświaty. H. Rojek, Kronika..., s. 83; (WaT), Nagrody dla nauczycieli, „Nowiny” 1998, nr 42, s. 2.
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J. Dziwoki, który objął ją w 1972 r., a w 1992 r. przeszedł procedurę konkursową.
Niewiele krócej, bo przez 18 lat pracował w Popielowie G. Michalczyk (1894–1912)
i B. Wolff (1872–1889). Do tej grupy można włączyć M. Szymurę, który funkcję
tę pełnił przez 12 lat. E. Golik i B. Zgorzyński, po krótkich przerwach, wracali do
szkoły, ale nie byli kierownikami szczególnie długo. Intensywnie zmieniała się obsada w 1922 r., kiedy to pojawiły się trzy osoby. Lata trzydzieste także okazały się
dość dynamiczne, podobnie jak pięćdziesiąte. Być może wiązało się to w jakiś sposób z ogólną sytuacją lub czynnikami o charakterze polityczno-administracyjnym.
Ponieważ nie ma tak dokładnego opracowania szkoły w Radziejowie, niewiele
wiadomo o tamtejszej kadrze. W chwili uruchomienia placówki nie zatrudniano nowych nauczycieli, a oddelegowano tam jako głównego nauczyciela Waltera
Zimmermanna (w Popielowie II nauczyciela, jednocześnie zaś organistę w miejscowym kościele) oraz Karla Naleppę168. Rok wcześniej zwracano się do kierownictwa
szkoły w Niedobczycach o zgodę na przeniesienie pracującego w tej placówce kościelnego i organisty z kościoła filialnego w Popielowie na stanowisko nauczycielskie w Popielowie lub Radziejowie169, ale zmiana ta raczej nie nastąpiła. W chwili
uruchomienia szkoła w Radziejowie była trzyklasowa z dwoma nauczycielami,
zaś 1 kwietnia 1914 r. ustalono trzy etaty nauczycielskie, choć powinno być ich
pięć, lecz dwa pozostałe zawieszono170. Pomimo zapotrzebowania nie zwiększono
zatrudnienia. Nie wiadomo, w którym roku W. Zimmermann odszedł, chociaż
N. Niestolik twierdził, że porzucił on samodzielnie stanowisko po przyłączeniu
Rybnika do Polski171. W aktach starostwa powiatowego nie ma wzmianki na ten
temat. W latach 1918–1919 w radziejowskiej szkole powszechnej nadal nauczał
K. Naleppa, pobierając 126 marek oraz Martha Frank z uposażeniem 63 marki.
Ten pierwszy pracował jeszcze w lipcu 1921 r.172 i prawdopodobnie pozostał tam
aż do przejęcia administracji przez władze polskie. Po feriach letnich w 1922 r.
stanowisko kierownika szkoły w Radziejowie objął Józef Dec, pozostając na tej
posadzie do marca 1925 r. Jego następca, Jan Karwowski, który wraz z rodziną
sprowadził się z Nikiszowca, objął tę funkcję od 1 września 1925 r.173 W okresie
przejściowym szkołą kierował Teodor Cieślik, prezes orkiestry w Popielowie174.
Sam Karwowski zmarł 25 lutego 1933 r., a miejsce w wyniku ogłoszonego konkursu zajął F. Gałganek175. Był on kierownikiem prawdopodobnie do wybuchu
II wojny światowej, a potem został przeniesiony na równorzędne stanowisko z po168 H. Rojek, Kronika..., s. 64; N. Niestolik, Radziejów..., s. 18. Niestolik posługiwał się mylnie
imieniem Wiktor.
169 APR, LRyb, sygn. 1134, s. 340.
170 Tamże, s. 493.
171 N. Niestolik, Radziejów..., s. 44.
172 APR, LRyb, sygn. 1135, s. 2, 12.
173 Jan Karwowski, urodzony 26 marca 1879 r. w Owadowie w powiecie radomskim. Jego żona
Wincenta, urodzona 27 października 1880 r. w Kielcach, również pracowała w Radziejowie jako
nauczycielka. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; N. Niestolik, Radziejów..., s. 44.
174 Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 15.
175 N. Niestolik i B. Mielcarek podawali, iż objęcie funkcji przez Gałganka nastąpiło 1 marca
1933 r. (rok szkolny 1932/1933), natomiast H. Rojek podawał datę 1 listopada 1933 r. (rok szkolny
1933/1934). N. Niestolik, Radziejów..., s. 45; Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 15. Por. H. Rojek,
Kronika..., s. 70. Różnice te, o ile nie nastąpiła jakaś pomyłka, można by wyjaśnić tym, że Gałganek
objął stanowisko w Radziejowie jako tymczasowy kierownik, ale to tylko przypuszczenia.

wrotem do Popielowa, gdzie kierował, co warte zauważenia, szkołą niemiecką, zaś
placówkę radziejowską wiosną 1940 r. objął Ernest Holeczek176. Po zakończeniu
II wojny światowej w kwietniu 1945 r. organizowaniem polskiej szkoły w Radziejowie zajmował się Stanisław Pyzik177, który kierował placówką przez sześć lat.
W 1951 r. nowym kierownikiem został Władysław Czupryna178. Jego zarząd trwał
przez ponad 30 lat, do 1982 r., kiedy stanowisko dyrektora powierzono Kazimierzowi Giermasińskiemu, wcześniej pracującemu w tej szkole jako nauczyciel179.
Giermasiński nie dyrektorował radziejowskiej „podstawówce” tak długo jak jego
poprzednik, bo tylko dekadę. Zastąpiła go matematyczka Jadwiga Mietła, której
zadaniem było m.in. wykończenie i wyposażenie nowego segmentu. W 1998 r.
przeszła ona na emeryturę, a nominację na dyrektora otrzymał Michał Wieczorek,
wcześniej nauczyciel biologii, chemii, fizyki i języka angielskiego, a także opiekun
Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego180, który zakończył swoją kadencję
wraz z likwidacją szkoły w 2001 r.181
Nauczyciele
Nie można oczywiście pominąć grona pedagogicznego obu placówek, ale ze
względu na to, iż niniejszy tekst nie jest monografią obu szkół, okres współczesny
został mniej dokładnie omówiony. Wydaje się, że ze względów historycznych istotniejszy jest okres najwcześniejszy, jak również dwa okresy przejściowe, po 1922
i 1945 r.
Charakterystyczne – nie tylko dla tych placówek – były niedobór oraz niestabilność kadry pedagogicznej. Nauczyciele, zwłaszcza tymczasowi i kontraktowi,
zmieniali się często, co nie mogło pozostawać bez wpływu na proces kształcenia.
W gronie nauczycielskim istniała pewna hierarchia, współcześnie nieużywana i utrudniająca analizę zagadnienia. Chodzi o określenia „pierwszy”, „drugi”
(i kolejni) nauczyciel. Pojęcia te wiązały się z podziałem obowiązków i wysokością
uposażenia oraz zdobywaniem kolejnych awansów w karierze zawodowej. Tworzenie nowych etatów wskazywało również na rozwój samej szkoły. O ile bowiem
w 1872 r. w Popielowie nauczał jeden nauczyciel, o tyle na początku XX w. było
ich już siedmiu. Poza głównym nauczycielem w szkole popielowskiej pracowali
pedagodzy pomocniczy, którymi byli przeważnie młodzi absolwenci seminariów
nauczycielskich. Niejednokrotnie Popielów był ich pierwszą placówką.
Dla dwóch nauczycieli duża liczba uczniów oznaczała spore obciążenie.
W 1887 r. na jednego pedagoga przypadały 32 godziny tygodniowo, ale nie usta176 N. Niestolik, Radziejów..., s. 46; Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 15.
177 Stanisław Pyzik, urodzony 21 kwietnia 1889 r. w Leszczynach, zamieszkały w Radziejowie,
kierownik szkoły. APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 166–168. W spisie nie podano nazwy Radziejów
tylko Popielów II. W. Wieczorek, Szkolnictwo, oświata i wychowanie..., s. 462, [1]; N. Niestolik,
Radziejów..., s. 46; Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 16.
178 N. Niestolik, Radziejów..., s. 47, 53; H. Rojek, Kronika..., s. 75; Szkoła Podstawowa nr 25...,
s. 16.
179 N. Niestolik, Radziejów..., s. 47–48; Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 16.
180 N. Niestolik, Radziejów..., s. 48; Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 15; (r), Od ojcowizny..., s. 13;
90 lat szkoły..., s. 17.
181 Uchwała nr 537/XXIV/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 1999 r. w sprawie: likwidacji
Szkoły Podstawowej nr 25 w Rybniku, przy ul. Krętej 20.
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lono wynagrodzenia za nadgodziny182 . W roku szkolnym 1891/1892 nauczyciel
pomocniczy pracował już 36 godzin bez dodatkowego wynagrodzenia. Władze
zgodziły się jednak przyznać z mocą wsteczną od 1 października 1890 r. rekompensatę roczną w wysokości 90 marek oraz przekształcić stanowisko nauczyciela
pomocniczego w solidne stanowisko nauczyciela z poborami 800 marek183.
Jako pierwszy z dodatkowych nauczycieli do Popielowa trafił 1 kwietnia 1881 r.
Albert Titze, który w lipca 1883 r. otrzymał powołanie na sześciotygodniowe ćwiczenia wojskowe. Po pięciu latach przeniósł się do Jastrzębia, gdzie objął stanowisko trzeciego nauczyciela184. Ten młody człowiek musiał zaskarbić sobie sympatię
mieszkańców gminy, jeśli wymieniano go jako świadka przy rejestracji ślubów
i to 10 razy185. W zasadzie była to sytuacja wyjątkowa, w późniejszych latach inni
pracownicy szkoły nie pełnili tych funkcji. Oczywiście możliwe też, że Titze po
prostu był na miejscu i wypełniał polecenie swego przełożonego (B. Wolff w tym
czasie prowadził urząd). Jego miejsce w Popielowie zajął kandydat do zawodu nauczyciela Josef Kinne186. Kinne posługiwał się tylko językiem niemieckim. Okazał
się wprawdzie człowiekiem pilnym, ale nie radził sobie w przepełnionej szkole (obie
jego klasy liczyły 74 i 97 uczniów), do czego dochodziła jeszcze bariera językowa.
Po 11 miesiącach, 1 marca 1887 r., Kinne opuścił Popielów i przeniósł się na równorzędne stanowisko do Goszczowic w powiecie niemodlińskim187.
15 marca 1887 r. pomocnikiem nauczyciela w Popielowie został Filip Stosch188.
Nad swoim poprzednikiem miał tę przewagę, iż mówił także po polsku189. W Popielowie pracował przez dwa lata, a od 1 lipca 1889 r. objął stanowisko drugiego
nauczyciela w Czyżowicach190.
Następcą Stoscha został Alfons Fleischar191. Pracę w Popielowie rozpoczął od
15 września 1889 r. Podobnie jak J. Kinne władał tylko językiem niemieckim192 .
182 B. Wolff porównywał obciążenie godzinowe nauczycieli w Chorzowie, gdzie był osobiście,
i stwierdzał, że w chorzowskiej szkole liczba godzin tygodniowo wynosi maksymalnie 28. Różnica
wynikała z braku nauczycieli. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 60; H. Rojek, Kronika..., s. 55.
183 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 78; H. Rojek, Kronika..., s. 58.
184 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 37–38, 43, 56; A. Nowack, Geschichte..., s. 92; H. Rojek,
Kronika..., s. 52, 55.
185 APR, USC Popielów, sygn. 37, 1882, nr 5; sygn. 38, 1883, nr 4, 6, 13, 15, 16; sygn. 39, 1884,
nr 9, 10; sygn. 40, 1885, nr 21
186 Josef Kinne z Kamienia w powiecie prudnickim, urodzony. 15 lipca 1864 r. Jego ojciec Friedrich
był rolnikiem. W latach 1881–1886 kształcił się w seminarium w Białej. Kronika szkoły w Popielowie...,
s. 57; A. Nowack, Geschichte..., s. 92; H. Rojek, Kronika..., s. 55.
187 Kronika szkoły w Popielowie.... 57; H. Rojek, Kronika..., s. 55.
188 Filip Stosch z Wodzisławia. Jego ojciec Franz był piekarzem oraz właścicielem parceli. Poza
Filipem miał jeszcze ośmiu synów. Filip w latach 1884–1887 kształcił się w Seminarium Nau
czycielskim w Pyskowicach; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 61. U Rojka nazwisko podane w formie
Stosik, ale sytuacja była bardziej skomplikowana. Autor kroniki szkolnej nazwisko nauczyciela zapisywał jako Stosch, natomiast jego ojca jako Stosik. Istnieje zatem możliwość, iż ze względów zawodowych syn zmienił pisownię nazwiska, łatwiejszą do zapisania i wymówienia po niemiecku.
U Nowacka jako Franz. Zob. A. Nowack, Geschichte..., s. 92; H. Rojek, Kronika..., s. 55.
189 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 57; H. Rojek, Kronika..., s. 55.
190 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 70; H. Rojek, Kronika..., s. 57.
191 Alfons Fleischar, urodzony 21 lutego w Jankowie w powiecie oławskim, syn tamtejszego nauczyciela Friedricha. W latach 1886–1889 kształcił się w seminarium w Prószkowie. Kronika szkoły
w Popielowie..., s. 71; A. Nowack, Geschichte..., s. 92; H. Rojek, Kronika..., s. 57.
192 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 71; H. Rojek, Kronika..., s. 57.

1 stycznia 1893 r. został przeniesiony do szkoły w Milzig, a na jego miejsce zjawił
się Carl Jendrossek rodem z Olesna, pracujący wcześniej w Skrzyszowie. Jak poprzednicy władał jedynie językiem niemieckim193. Dwa lata później nastąpiła kolejna zmiana, bowiem 1 marca 1895 r. utworzono stanowisko drugiego nauczyciela, które objął Herman Michalczyk z Ruptawy, absolwent seminarium w Oleśnie,
który po kilku miesiącach przeniósł się do szkoły w Sierakowie (powiat lubliniecki)
jako pierwszy nauczyciel, a na jego miejsce 15 listopada przybył Robert Strzyż z Jejkowic. Ten 1 stycznia 1902 r. otrzymał stanowisko pierwszego nauczyciela w Turzy Wielkiej194, zaś w popielowskiej szkole od 30 stycznia rozpoczął pracę Johann
Ostrowski z Niedobczyc195. Ostrowski po ośmiu latach przeniósł się jako główny
nauczyciel i organista do Łazisk, a na jego miejsce pojawił się Paul Thiel z Łazisk,
który w latach 1907–1910 studiował w seminarium w Lubomierzu196.
W 1891 r. stworzono stanowisko trzeciego nauczyciela. Władze w Opolu były
gotowe obsadzić tę posadę od razu, jednak na przeszkodzie stanęły braki lokalowe.
Szkoła musiała zostać rozbudowana, co przekraczało możliwości finansowe gminy197. Funkcję trzeciego nauczyciela czasowo, potem już na stałe, pełnił od roku
szkolnego 1895/1896 drugi nauczyciel Anton Janernik, który od 1 stycznia 1902 r.
przeniósł się do Rud Wielkich198. Zastąpił go Paul Franzke z Karbia, który pracę
w Popielowie rozpoczął od 16 marca 1902 r., ale po trzech latach (od 1 stycznia
1905 r.) przeniósł się do szkoły w Chałupkach199.
Powiększanie liczby uczniów stwarzało potrzebę wprowadzenia jeszcze jednego
stanowiska nauczycielskiego w szkole w Popielowie. Od roku szkolnego 1897/1898
pojawił się zatem czwarty nauczyciel. Od 1 kwietnia 1897 r. został nim Paul Walter z Rydułtów, ale już 1 lipca przeniesiono go do Katolickiej Szkoły Powszechnej
w Kochłowicach, a w Popielowie rozpoczął pracę kandydat do zawodu Wagner
z Grodkowa, który już 1 czerwca 1898 r. przeniósł się do Półwsi (Halbendorf)
niedaleko Grodkowa na stanowisko drugiego nauczyciela. W Popielowie zastąpił
go Peter Tomiczek z Gołkowic, lecz i on nie pracował w tutejszej szkole długo,
bowiem 23 października 1899 r. został jedynym nauczycielem w Gogołowej200.
Stanowisko czwartego nauczyciela pozostało nieobsadzone aż do 1 lutego 1900 r.,
gdy przejął je Karol Grzesik z Świerklan. Również on szybko opuścił Popielów,
193 Carl Jendrossek, urodzony 17 stycznia 1872 r., syn emerytowanego pisarza sądowego, seminarium nauczycielskie ukończył w Oleśnie. Kronika szkoły w Popielowie..., s, 84; A. Nowack, Geschichte...,
s. 92; H. Rojek, Kronika..., s. 58.
194 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 125; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 86–87, 95; A. Nowack,
Geschichte..., s. 92; P. Deutschman, H. Ziesche, Schematismus..., s. 177; H. Rojek, Kronika..., s. 59;
195 Johann Ostrowski z Niedobczyc, urodzony 5 lutego 1873 r., seminarium w Prószkowie ukończył
w 1892 r. APR, LRyb, sygn. 1100, s. 135, 137; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 95; A. Nowack,
Geschichte..., s. 92; H. Rojek, Kronika..., s. 60; C. Herold, Schematismus..., s. 296.
196 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 107; H. Rojek, Kronika..., s. 62.
197 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 72; H. Rojek, Kronika..., s. 58.
198 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 114; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 87, 95; A. Nowack, Geschichte...,
s. 93; P. Deutschman, H. Ziesche, Schematismus..., s. 177; H. Rojek, Kronika..., s. 60.
199 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 157, 228; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 95; A. Nowack, Geschichte...,
s. 93; H. Rojek, Kronika..., s. 60.
200 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 11; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 89–91; A. Nowack, Geschichte...,
s. 93; P. Deutschman, H. Ziesche, Schematismus..., s. 177; H. Rojek, Kronika..., s. 60. H. Rojek
mylnie zapisał nazwę miejscowości Holbendort.
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gdyż pismo z 13 marca 1901 r. przenosiło go od 1 lipca jako głównego nauczyciela do Krostoszowic201. Na jego miejsce zatrudniono Alfonsa Urbanka z Jastrzębia
Górnego202 .
W ten sposób w roku w 1902 r. kadrę w popielowskiej katolickiej szkole powszechnej tworzyło czterech nauczycieli: G. Michalczyk, J. Ostrowski, P. Franzke
i A. Urbanek 203. Ten ostatni wszakże dwa lata później przeniósł się do prywatnej
szkoły książęcej (Herzoglichen Privatschule) w Rudach Wielkich 204, natomiast na
jego miejsce pojawił się nauczyciel Władysław Dymek. On także nie przebywał
w Popielowie długo, bowiem od 1 lipca 1906 r. zaczął pracować w Chebziu 205.
W październiku 1906 r. grono pedagogiczne tworzyli: G. Michalczyk, J. Ostrowski, Max Dobroschke i Reinhold Fröhlich 206. R. Fröhlich od 1 kwietnia 1907 r. został przeniesiony do Strzebinia w powiecie lublinieckim, a na jego miejsce przybył
Konrad Peikert z Chropaczowa. Propozycję zatrudnienia otrzymał on już w 1906 r.,
ale czekała go jeszcze służba wojskowa, więc do Popielowa przybył od 1 kwietnia
1907 r.207 M. Dobroschke pracował w Popielowie dłużej, do 16 maja 1911 r, kiedy
to został zwolniony208. Jego stanowisko zostało powierzone W. Zimmermannowi
z Połomi. Ten przez krótki czas zastępczo kierował szkołą w 1911 r., a następnie,
jak wspomniano, został pierwszym kierownikiem szkoły w Radziejowie.
W latach 1905–1907 stworzono także dwa 209 dalsze etaty nauczycielskie. Od
1 kwietnia 1907 r. zwiększono w lokalnej placówce obsadę nauczycielską, a 10 lipca 1907 r. powołano jako nauczyciela Fritza Gacha z Kokoszyc, którego po dwóch
latach (od 1 kwietnia) przeniesiono do Czyżowic210. Jego miejsce zajął Leo Kurpies211, który na tym stanowisku pozostawał przez cztery lata. Zastąpił go Paul Jarosch, który w latach 1907–1911 kształcił się w seminarium w Pyskowicach. Wcześniej pracował on na zastępstwie w Przegędzy. Pracę w Popielowie rozpoczął 1 maja

201 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 89, 103; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 92, 93; A. Nowack,
Geschichte..., s. 93; H. Rojek, Kronika..., s. 60. W kronice szkolnej zapisano, że przenosiny nastąpiły
1 czerwca, nie 1 lipca, jak w dokumentacji starostwa.
202 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 93; A. Nowack, Geschichte..., s. 93; H. Rojek, Kronika..., s. 60.
203 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 285 i n.
204 Tamże, s. 226.
205 Tamże, s. 281; A. Nowack, Geschichte..., s. 93.
206 Tamże, s. 154; A. Nowack, Geschichte..., s. 93.
207 Konrad Peikert, urodzony 2 listopada 1883 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Pys
kowicach w 1903 r. APR, LRyb, sygn. 1100, s. 322, 354, 360; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 100;
C. Herold, Schematismus..., s. 296; A. Nowack, Geschichte..., s. 93; H. Rojek, Kronika..., s. 61.
208 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 426. Kronika szkolna informowała jednak, że Dobroschke został
przeniesiony do Połomi. Zob. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 109.
209 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 109.
210 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 328; A. Nowack, Geschichte..., s. 93. Kronika szkolna podała datę
objęcia stanowiska przez Gacha 15 lipca. Zob. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 100, 104; H. Rojek,
Kronika..., s. 61.
211 Leo Kurpies, urodzony 13 kwietnia 1883 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Prószkowie
w 1903 r. APR, LRyb, sygn. 1100, s. 378; C. Herold, Schematismus..., s. 296; Kronika szkoły w Po
pielowie..., s. 104; A. Nowack, Geschichte..., s. 93.

1911 r., rok później przeniesiono go do Skrbeńska 212, a na jego miejsce przyszedł
stamtąd Richard Kodalle213.
Utworzono też szóste stanowisko nauczycielskie, które jednak pozostawało nieobsadzone214. Dopiero po roku zatrudniono od 1 kwietnia 1910 r. Arthura Gajdę
z Głuchołaz, absolwenta seminarium nauczycielskiego w Pyskowicach215. W 1912 r.
odszedł z miejscowości, by odbyć służbę wojskową w 51. pułku piechoty we Wrocławiu. W jego miejsce pojawił się Karl Naleppa, który wcześniej również odbywał
w Bytomiu służbę wojskową, a który po otwarciu szkoły w Radziejowie został tam
skierowany216.
Otwarcie drugiej szkoły w gminie sprawiło, że zmieniła się dotychczasowa
struktura szkoły. Ponownie była czteroklasowa, lecz z powodu przepełnienia raz
jeszcze podjęto starania o dodatkowe etaty nauczycielskie. W efekcie 1 marca 1913 r.
utworzono piąte stanowisko nauczycielskie, które objął kandydat Ludwig Blatton
z Radzionkowa – Popielów był jego pierwszą placówką 217.
Rok szkolny 1914/1915 przyniósł kolejne zmiany w składzie kadry. Młodzi mężczyźni mogli spodziewać się powołania do wojska lub też zgłaszali się na ochotnika, jak to uczynił Rosabek, który 20 sierpnia 1914 r. wstąpił do 22. pułku piechoty
w Bytomiu i trafił na front wschodni. Blattona powołano do wojska 15 listopada
1914 r. Wstąpił do 62. pułku piechoty w Koźlu. 21 czerwca 1915 r. powołanie
otrzymał także P. Thiele. Rosabek i L. Blatton zostali ranni. Rosabek pierwszy raz
został postrzelony w klatkę piersiową drugiego dnia walki. Przewieziono go do
szpitala najpierw w Bytomiu, potem w Rybniku. Potem przeniesiono go na front
bałkański, gdzie również go raniono, tym razem niegroźnie jedynie w rękę. Blattona raniono w bark 218.
W ten sposób powstał wakat na dwóch stanowiskach. Braki zostały w miarę
szybko uzupełnione. W tej kwestii pojawiły się pewne niejasności. Kronika szkolna podawała, że od 15 grudnia 1914 r. w Popielowie nauczała Maria Schneider219.
212 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 473; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 108, 112; H. Rojek, Kronika...,
s. 63. Jako ciekawostkę można podać, iż nauczyciel po operacji usunięcia wyrostka robaczkowego,
przeprowadzonej w szpitali Juliusza w Rybniku, otrzymał urlop zdrowotny, a zastępstwo za niego
wziął kandydat do zawodu Franz Korek, który od 1 października otrzymał angaż do Radlina. Zob.
Kronika szkoły w Popielowie..., s. 110.
213 Richard Kodalle, urodzony 4 maja 1881 r. w Grotkowie. Kodalle ukończył egzaminem złożonym 26 marca 1902 r. seminarium w Lubomierzu, następnie pracował w Zborowskich w powiecie
lublinieckim, później w Lubecku, wreszcie w Skrbeńsku. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 112;
H. Rojek, Kronika..., s. 63.
214 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 100.
215 Tamże, s. 107; A. Nowack, Geschichte..., s. 93.
216 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 548, sygn. 1135, s. 2, 12; Kronika szkoły w Popielowie..., s. 114–115;
H. Rojek, Kronika..., s. 63.
217 Ludwig Blatton, urodzony 13 czerwca 1892 r., pobierał nauki w seminariach w Tarnowskich
Górach i w Pyskowicach. W Królewskim Seminarium Nauczycielskim w Pyskowicach 13 stycznia
1913 r. zdał egzamin końcowy. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 113; H. Rojek, Kronika..., s. 64.
218 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 120; H. Rojek, Kronika..., s. 64–65.
219 Maria Schneider, urodzona 15 lipca 1894 r. w Bytomiu, gdzie ukończyła też seminarium nauczycielskie egzaminem złożonym 7 marca 1914 r. Pierwszą posadę otrzymała w Kujawach w powiecie
prudnickim, ale pracowała tam zaledwie dwa tygodnie od 15 czerwca do 7 lipca. Po złożeniu 15 marca
1917 r. drugiego egzaminu zaangażowano ją bezterminowo. Kronika szkoły w Popielowie..., s. 121;
H. Rojek, Kronika..., s. 64.
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Tymczasem tego dnia w Popielowie zaczęła pracować Schulamtsbewerberin Marie Dworatzek aus Gleiwitz220. Natomiast M. Schneider zatrudniono dopiero od
1 kwietnia 1917 r.221 Niezależnie od tego, którą z nauczycielek faktycznie zatrudniono w pierwszym roku I wojny światowej, była to znacząca odmiana w szkole
popielowskiej – były to bowiem pierwsze nauczycielki tej placówce.
W kolejnych latach I wojny światowej w szkole pracowało troje nauczycieli:
H. Dohn, R. Kodalle i M. Schneider. W 1917 r. zaczęli wracać powołani do wojska mężczyźni. Thiel wrócił na początku stycznia, a nauczanie podjął po feriach
bożonarodzeniowych. Rosabek do szkoły wrócił 22 stycznia, lecz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego przeniesiono go do Chałupek 222 . Do służby wojskowej
powołano za to nauczyciela Kodelle’a, którego zwolniono 3 stycznia 1919 r., wrócił
zatem do Popielowa. Dwa lata później nauczyciel poprosił o dłuższy, sześciotygodniowy, urlop zdrowotny223. 1 kwietnia 1919 r. w tutejszej szkole zatrudniono
także Fritza Buchwalda, absolwenta seminarium w Oleśnie. Zanim trafił do Popielowa, jako ochotnik walczył na froncie zachodnim i wschodnim224. 18 listopada
1919 r. został zatrudniony Josef Urbanek, który zastąpił Thiela. Urodził się w Sie
mianowicach Śląskich, seminarium kończył w Pyskowicach 225. W Popielowie pracował jednak krótko, bo już 6 grudnia 1920 r. przeniósł się do Siemianowic. Na
zwolnioną przez niego posadę 1 stycznia 1921 r. zatrudniono Eugena Dohna, syna
kierownika miejscowej szkoły, urodzonego 12 lutego 1898 r. w Ruptawie, absolwenta gimnazjum i seminarium w Pilchowicach226.
Uruchomienie szkoły w Radziejowie oznaczało pewne zmiany kadrowe. Zbiegło się ono w czasie z odejściem ze szkoły G. Michalczyka, co w pewien sposób
zachwiało systemem szkolnym 227. Nową placówkę obsługiwali pracownicy starszej
szkoły, W. Zimmermann i K. Naleppa. Od 10 stycznia 1916 r. zatrudniono w niej
Freulain Marthę Dudek i Georga Franka 228.
Przejściowy okres 1921–1922 oznaczał również zasadnicze zmiany w składzie
kadrowym szkół w Radziejowie i Popielowie. Pracujący w niej w 1921 r. nauczyciele: H. Dohn, R. Kodalle, J. Urbanek 229, Fritz Buchwald, M. Schneider, E. Dohn
oraz K. Naleppa, w czasie ferii wiosennych wyjechali z Popielowa i Radziejowa. To
była cała kadra, a chociaż ubyło niewielu uczniów, to zajęcia trzeba było zawiesić
do czasu znalezienia nowych nauczycieli. Przerwa trwała do maja 1921 r.230, ale
początek nowego roku szkolnego nie wyglądał lepiej, skoro na posiedzeniu RG
w grudniu 1921 r. wniesiono aby gmina wystąpiła do inspektora Dudka z żądaniem przysłania przynajmniej jednego nauczyciela 231. Sytuacja musiała być trudna,
220 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 527.
221 Tamże, s. 536.
222 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 123, 128; H. Rojek, Kronika..., s. 65.
223 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 134–135, 139; H. Rojek, Kronika..., s. 66–67.
224 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 134–135; H. Rojek, Kronika..., s. 66–67.
225 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 136; H. Rojek, Kronika..., s. 66.
226 Kronika szkoły w Popielowie... s. 138; H. Rojek, Kronika..., s. 66.
227 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 459.
228 Tamże, s. 540.
229 W wykazie nauczycielstwa szkoły w Popielowie pojawiła się pomyłka, w 1921 r. wyjechał Josef
Urbanek, bowiem Alfons Urbanek z Popielowa odszedł w 1904 r. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 68.
230 Tamże.
231 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 133.

jeśli tak ostro sformułowano oczekiwania. Nie ma informacji, kto prowadził lekcje
do czasu wysłania w marcu 1922 r. nowych pedagogów. Być może byli nimi p. Korus i p. Paszenda, a gmina oczekiwała, że władze polskie pokryją wydatki w kwocie
3200 marek, jakie wypłacono im z kasy gminnej232 .
Wydział Oświecenia Publicznego Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku
na wniosek władz gminnych w marcu 1922 r. skierował do Popielowa Marię Matejczyk z Bytomia, Marię Mańkę z Popielowa, Bronisławę Swobodziankę z Radlina, Gertrudę Pogorzałkę 233 z Knurowa i Matyldę Leksównę z Baborowa 234. Matejczyk została tymczasową kierowniczką. Gertruda Pogorzałek i Maria Mańka były
uczestniczkami rybnickiego kursu dla nauczycieli, zorganizowanego przez Wydział Szkolny Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. 11 stycznia 1922 r. one oraz
22 pozostałe uczestniczki otrzymały odpowiednie świadectwa 235. Do Radziejowa
zaś władze oświatowe skierowały Annę Jaskółczankę i Paulinę Gralankę. Warto
zauważyć, iż były to same kobiety. Nie jest to szczególnie dziwne, natomiast dla
społeczności popielowskiej musiało być to raczej nowe doświadczenie, bowiem we
wcześniejszym okresie, poza panną Schneider, w szkole pracowali sami mężczyźni.
Na podobne kursy do seminariów nauczycielskich w Kcyni i Bydgoszczy wyjechali Jan Marcol, Jerzy Pieczka i Otmar Pieczka z Radziejowa oraz Paweł Friebe
z Popielowa i Wilhelm Rduch z Radziejowa. W Bydgoszczy dokonano podziału na
kategorie wiekowe i dla seminarzystów powyżej 20. roku życia wprowadzono przyspieszone kursy. Do końcowego egzaminu z 25 uczestników przystąpiło siedmiu,
w tym obaj mieszkańcy gminy popielowsko-radziejowskiej. Młodsi kursanci przenieśli się do Pszczyny, Mysłowic i Tarnowskich Gór. Podobnego podziału dokonano w Kcyni, z tym że młodsze roczniki przeniesiono jako oddział B do Wągrowca.
W pierwszej kolejności egzamin zdał O. Pieczka, zaś w drugiej egzamin złożył
Jan Marcol. W 1921 r. pełnoletni uczestnicy kursu pochodzący z obszaru plebiscytowego udali się na głosowanie, a O. Pieczka brał również udział w powstaniu.
Później pracował w szkole mniejszościowej na Opolszczyźnie236.
Podobnie jak we wcześniejszym okresie, brakowało nauczycieli, w dodatku
zmieniali się oni co jakiś czas. Powody bywały różne. Najczęściej było to przeniesienie służbowe, dokonywane w ciągu roku szkolnego, zdarzenia losowe, warunki
mieszkaniowe, a w wypadku kobiet w latach 1926–1938 zmiana stanu cywilnego.
Wynikało to z rozwiązań prawnych – ustawa Sejmu Śląskiego z 1926 r. nakazywała rozwiązanie stosunku służbowego po zawarciu przez nauczycielkę związku
małżeńskiego237. Niektórzy z nauczycieli pracowali zarówno w Popielowie, jak
i w Radziejowie.
232 Tamże, s. 136.
233 Nazwisko to było podawane rozmaicie: Pogorzałka (Rojek), Pogorzałek (Klon), Gorzałko
(Dziwoki). Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 68, F. Klon, Kształcenie nauczycieli w okresie plebiscytowym
cz. 2, „Nowiny” 1963, nr 3, s. 4; Historia..., s. 13.
234 U Rojka Leskówna z Baranowa. H. Rojek, Kronika..., s. 68.
235 F. Klon, Kształcenie nauczycieli..., s. 4; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów...,
s. 189–191. Na łamach „Nowin” publikowano zdjęcie z 17 sierpnia 1920 r. uczestników jednorocznego
Kursu Seminarium Nauczycielskiego w Rybniku. (par), Ze starej fotografii, „Nowiny” 1991, nr 35,
s. 5.
236 F. Klon, Kształcenie nauczycieli w okresie plebiscytowym, cz. 3 i 4, „Nowiny” 1963, nr 5, s. 4;
nr 6, s. 3.
237 Dz. U.Śl. 1926, nr 8, poz. 12.
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Spośród pięciu nauczycielek przysłanych do Popielowa wiosną 1922 r. cztery już
w sierpniu przeniesiono do innych miejscowości i szkół. Na miejscu pozostała jedynie M. Matejczyk, ale już nie jako kierowniczka, lecz nauczycielka. Na początku
roku szkolnego 1922/1923 w Popielowie pracowali Władysław i Maria Pawlikowie
(jak wspomniano, szybko przeniesieni do Paruszowca), Piotr Korgul, wymieniona
wyżej M. Matejczyk oraz Zofia Karasińska z Radziejowa i Zofia Kołaczkowska
z Ząbkowic238.
Szybko jednak doszło do zmian, szczególnie częstych w ciągu dwóch-trzech kolejnych lat. Z. Karasińska poprosiła o przeniesienie do Radziejowa, gdzie zastąpiła
Gralankę 239. Z. Kołaczkowska zmarła niespodziewanie 14 października 1923 r.
w czasie pobytu u rodziców w Będzinie. Przysłano więc jako siłę pomocniczą Emila Motykę, studenta prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1 września 1925 r.
pracę w Popielowie rozpoczęła Janina Łaszczewska, tymczasem jednak M. Matejczak zwolniła się, by wstąpić do klasztoru. Władze mianowały zatem od 1 października F. Gałganka 240. W grudniu z pracy w szkolnictwie zrezygnował Motyka.
Jak widać rok szkolny 1924/1925 kadra pedagogiczna kończyła w nieco innym
i pomniejszonym składzie niż go rozpoczynała 241.
Tymczasem szkoła rok szkolny 1925/1926 rozpoczynała jako placówka 6-klasowa (wcześniej była 5-klasowa). Z tego też powodu należało zwiększyć kadrę,
a brakowało jednego nauczyciela; dodatkowo J. Łaszczewska przeniosła się do Obszarów. Wówczas władze oświatowe skierowały nauczycieli: Marię Czermakówną,
Marię Stupnicką oraz Gertrudę Kriegerówną 242 . Ta ostatnia zaledwie po dwóch
miesiącach nauczania zwolniła się z powodu choroby. Z prawie miesięcznym opóźnieniem rozpoczął nauczanie F. Gałganek, który odbywał w Pińsku służbę wojskową. Kadrę uzupełniła 1 grudnia Wanda Gawinówna.
W tym czasie nastąpiło ustabilizowanie składu osobowego nauczycieli w szkole popielowskiej. W 1930 r. posiadała ona siedem etatów nauczycielskich. Kadrę
pedagogiczną tworzyli: Wincenty Bronk 243, Maria Czermakówna 244, Wanda Ga-

238 H. Rojek, Kronika..., s. 68.
239 N. Niestolik, Radziejów..., s. 44.
240 F. Gałganek pojawił się w Popielowie po usunięciu go przez Czechów. (a), Kronikarz zwykłego
dnia..., s. 5; H. Rojek, Kronika..., s. 68.
241 We wrześniu 1924 r. kadrę w Popielowie tworzyli: kierownik E. Golik oraz nauczyciele Janina
Łaszczewska, Wacław Mierzwiński, Maria Matejczyk, Emil Motyka. W czerwcu 1925: E. Golik,
J. Łaszczewska, W. Mierzwiński, F. Gałganek.
242 Kronika szkoły, w Popielowie..., rok 1925/1926. H. Rojek odczytał jej nazwisko jako Kriżgerówna.
Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 68.
243 Wincenty Bronk, urodzony 19 lipca 1894 r w Łodzi, zmarł 20 maja 1934 r. w Popielowie.
W szkole popielowskiej pracę rozpoczął 15 stycznia 1929 r., wcześniej pracował w Żorach. APR,
Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; H. Rojek, Kronika..., s. 68.
244 Maria Czermakówna, urodzona 11 września 1905 r. w Radgoszczy w powiecie dąbrowskim,
wcześniej pracowała w Tarnowie. W roku szkolnym 1934/1935 na własną prośbę przeniosła się do
Murcek w powiecie pszczyńskim. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8. H. Rojek używał jej nazwiska w formie Czermak i Czerniak. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 68, 70–71, 149.

winówna 245, F. Gałganek 246, E. Golik, Wacław Mierzwiński247 oraz Maria Stupnicka 248. Spośród tego grona wszystkie kobiety były niezamężne. Natomiast mężczyźni w większości (poza Mierzwińskim) byli żonaci. Na siedem osób dwie wywodziły się ze Śląska Cieszyńskiego, pozostałe przybyły z Małopolski lub innych
województw.
Kolejny okres zmian nastąpił w latach 1931–1933. Zwiększyła się też obsada,
ponieważ wprowadzono w Popielowie klasę VII, w dodatku jeden z roczników był
tak liczny, iż utworzono dwa oddziały. W tym czasie M. Stupnicka zdecydowała się
uczestniczyć w Wyższym Kursie Nauczycielskim (WKN) w rodzinnym Krakowie,
wzięła więc roczny urlop. W. Mierzwiński zrezygnował z nauczania w Popielowie
(pozostając mieszkańcem wsi) i przeniósł się do szkoły w Rydułtowach. Do popielowskiej placówki trafił zaś nauczyciel kontraktowy Paweł Krawczyk. Ponieważ
M. Stupnicka wyszła za mąż, z dniem 1 lutego 1932 r. została zwolniona, a na jej
miejsce skierowano od 1 marca Tadeusza Mijalskiego. W roku szkolnym 1932/1933
zwolniło się też miejsce nauczyciela kontraktowego Franciszka Chowańca 249, lecz
mianowanego na nie Zygmunta Grzesika władze oświatowe tymczasowo skierowały do szkoły Popielów II, czyli do Radziejowa 250. Z kadry odeszła też W. Gawinówna, ponieważ w czasie świąt bożonarodzeniowych zmieniła stan cywilny, a na
jej miejsce 1 lutego 1933 r. zatrudniono Marię Święchównę. W tym czasie zmarł
kierownik szkoły w Radziejowie, Jan Karwowski i nastąpiły kolejne roszady. Jak
wspomniano, F. Gałganek został oddelegowany do Radziejowa, a stamtąd trafił
wreszcie do Popielowa Z. Grzesik. W roku szkolnym 1934/1935 z grona popielowskich nauczycieli ubyły dwie osoby. Czermakówna na własną prośbę przeniosła
się do Murcek, a jej miejsce zajął Alfred Feilhauer, który już w następnym roku
245 Wanda Gawinówna, urodzona 16 lipca 1903 r. w Szczawnem w powiecie sanockim. APR,
Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8.
246 Franciszek Gałganek, urodzony 16 grudnia 1900 r. w Cieszynie, prowadził również chór męski
„Poniatowski” pod koniec jego działalności oraz chór szkolny. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6,
s. 8; Szkolne święto pieśni w Rydułtowach, „Polska Zachodnia” 1931, nr 149, s. 6; Dziesięciolecie chóru
męskiego „Poniatowski” w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1934, nr 263, s. 4; H. Rojek, Kronika...,
s. 68–70, 129.
247 Wacław Mierzwiński, urodzony 24 listopada 1878 r. w Krakowie. W Popielowie jako nauczyciel
szkoły powszechnej pracował od 1922 r. W 1932 r. przeniósł się do Rydułtów, był również dyrygentem
„Słowiczka” w latach 1923–1924, członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich (Polski Związek
Zachodni) w Popielowie. W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. był wymieniany wśród nauczycielstwa w Radziejowie. Po wojnie był członkiem komisji rehabilitacji osób wpisanych do drugiej
grupy DVL, wybranej 1 sierpnia 1945 r. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; APR, Akta gminy
Popielów, sygn. 2, s. 79, 84–87; Ludność Śląska jednoczy się dla zwycięstwa polskości. Popielów, Polska
Zachodnia” 1930, nr 280, s. 5; N. Niestolik, Radziejów..., s. 45; H. Rojek, Kronika..., s. 70, 122, 129.
H. Rojek wymienił również jako nauczyciela w roku szkolnym 1930/1931 Pawła Mierzwińskiego,
ale źródła nie wspominają takiej osoby, poza tym w szkole w Popielowie było siedem etatów, nie
osiem.
248 Maria Stupnicka, urodzona 26 maja 1902 r. w Krakowie, grono opuściła 1 lutego 1932 r.
Powodem jej odejścia było zamążpójście. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8.
249 H. Rojek, Kronika..., s. 68, 70.
250 Zygmunt Grzesik, urodzony 11 grudnia 1910 r. w Czeladzi, wcześniej pracował w Tarnowskich
Górach i Zamysłowie (rok szkolny 1930/1931) jako nauczyciel kontraktowy. Od 1932 r. wchodził
w skład Rady Rodzicielskiej w Radziejowie, w roku szkolnym 1936/1937 był nowym kierownikiem
świetlicy, APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; sygn. 2, s. 224; N. Niestolik, Radziejów..., s. 45;
H. Rojek, Kronika..., s. 70.
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wyjechał do Brennej. Drugi wakat nastąpił z przyczyn losowych, bowiem 20 maja
zmarł W. Bronk, którego pogrzebem zajął się kierownik szkoły. Nauczyciela pochowano na cmentarzu w Rybniku. Kadrę uzupełnili zatem Franciszek Rduch,
który na własną prośbę przyszedł do Popielowa z Bełku oraz Stefania Kajmówna,
która prawdopodobnie jako jedyna z przedwojennej obsady nauczycielskiej wróciła
do nauczania w Popielowie już po zakończeniu walk w 1945 r.
W ostatnich latach przed II wojną w dalszym ciągu następowały zmiany personalne. Z. Grzesik zakwalifikował się na WKN w Poznaniu. Podobne kursy odbywali też Rduch i Krawczyk. 1 października 1937 r. do Popielowa przybył nauczyciel
kontraktowy Ryszard Podeszwa, który zastąpił R. Bonarka, pełniącego wcześniej,
jak wspomniano, funkcję tymczasowego kierownika po odejściu E. Golika, a potem nauczyciela. Na początku roku szkolnego 1938/1939 w Popielowie nauczali:
kierownik P. Wyspiański, Elżbieta Czylokówna, Zygmunt Grzesik, Ernestyna Lasokówna, Stefania Kajmówna, Maria Mijalska (w tym czasie zniesiono już ustawę
celibatową), Tadeusz Mijalski oraz praktykant Jan Sztaba. W listopadzie Lasoków
nę przeniesiono do Jedłownika, zaś na jej miejsce mianowano nauczycielkę kontraktową Zofię Jastrząbównę 251.
Szkoła w Radziejowie była mniej liczna, miała mniej klas, a co za tym idzie,
mniej etatów nauczycielskich. W 1925 r. mianowanie otrzymała Maria Zygmuntowska 252 . W roku 1930 grono nauczycielskie tworzyli: Maria Abrahamowiczówna 253, Emilia Cipanka 254, Wincenta i Jan Karwowscy (ponieważ Karwowska była
mężatką przed 1926 r., nie obejmowała jej ustawa celibatowa) oraz Leon Nowak 255.
Podobnie jak w szkole Popielów I, nauczycielki (poza żoną kierownika) były pannami. Stanu wolnego był również L. Nowak. W tym składzie tylko jedna osoba
urodziła się na terenie Górnego Śląska (Cipanka), pozostałe pochodziły z okolic
Kielc, Radomia, Poznania i Buczacza.
W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. wśród nauczycieli w Radziejowie
byli wymieniani również Albert Herman, Rudolf Bonarek, Gustaw Jergas i Jan
Gazurek 256. Józef Kamiński przed wojną uczący w Radziejowie, po niej pracował

251 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1938/1939.
252 (Mianowania wśród nauczycielstwa), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 66, s. [3].
253 Maria Abrahamowiczówna (niekiedy zapisywano to nazwisko jako Abrachamowiczówna) urodzona 16 kwietnia 1907 r. w Złotym Potoku w powiecie buczackim, w gminie pracowała co najmniej
od roku 1928 r., była również założycielką miejscowego koła Towarzystwa Młodych Polek, po zamążpójściu nosiła nazwisko Herman. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; APR, Akta gminy
Popielów, sygn. 1, s. 251–253; N. Niestolik, Radziejów..., s. 45.
254 Emilia Cipanka, urodzona 1 lutego 1909 r. w Śmiłowicach w powiecie pszczyńskim, do
Radziejowa przybyła w 1929 r. z Halemby. W Radziejowie pracowała aż do emerytury. N. Niestolik
używał formy Cipianka, podobnie B. Mielcarek, widocznie brzmienie nazwiska wydawało się im
obsceniczne. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; N. Niestolik, Radziejów..., s. 45; Szkoła
Podstawowa nr 25..., s. 15.
255 Leon Nowak, urodzony 24 grudnia 1902 r. w Antoninie w powiecie poznańskim, sekretarz
Związku Obrony Kresów Zachodnich. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, s. 8; Związek Obrony
Kresów Zachodnich. Popielów-Radziejów, „Polska Zachodnia” 1930, nr 11, s. 8; Z ruchu organizacyjnego
Z. O. K. Z., „Polska Zachodnia” 1930, nr 30, s. 7; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia”
1930, nr 2, s. 6; nr 5, s. 3; Sprostowanie, „Polska Zachodnia” 1931, nr 195, s. 6.
256 N. Niestolik, Radziejów..., s. 45–46.

w Popielowie257. Karwowska po śmierci męża zapewne opuściła gminę Popielów-Radziejów.
Nie udało się odtworzyć kadry szkół w Popielowie i Radziejowie w okresie
II wojny światowej ze względu na brak źródeł. Nie wiadomo nawet, czy w tym
czasie prowadzono szkolne kroniki, a kwerenda archiwalna również nie przyniosła
pozytywnych rezultatów.
Wznowienie nauki w polskiej szkole rozpoczęło się tak szybko jak było to możliwie, pojawili się też nowi pracownicy. Wykaz szkół i przedszkoli datowany na 15
czerwca 1945 r. podawał ilość nauczycieli, pracujących w gminie Popielów – trzech
mężczyzn i cztery kobiety258. Prawdopodobnie z początkiem nowego roku szkolnego grono to powiększyło się, ale tylko dla Popielowa znane są nazwiska nauczycieli,
wśród których wymienia się kierownika A. Rumpla, przedwojenną nauczycielkę
Stefanię Kajm, Alojzego Babilasa 259, Julię Jakubczyk 260, Bronisławę Ostafijczuk,
Helenę Krzemień i Zofię Ligęzę 261. W szkole radziejowskiej w latach 1947–1953
nauczało czworo nauczycieli, w dodatku rotacja była znaczna, co odbijało się na
poziomie nauczania 262 .
Co interesujące, liczba etatów nauczycielskich pod koniec istnienia szkoły podstawowej w Radziejowie nie różniła się zasadniczo od tej sprzed wybuchu II wojny
światowej (w 2000 r. ośmiu pedagogów)263.
Poza pracownikami dydaktycznymi szkoły zatrudniały oczywiście również pracowników administracji i technicznych, których zadaniem było dbanie o sprawne
funkcjonowanie placówki, dobry stan i porządek budynku, zapewnienie ciepłych
napojów i posiłków, słowem: sztab sekretarek, woźnych, kucharek, sprzątaczek.
Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że od początku istnienia placówek w Popielowie i Radziejowie prace te wykonywali ludzie miejscowi, zatem szkoła stawała się nie tylko ośrodkiem edukacji dla dzieci, lecz i miejscem zatrudnienia
dla dorosłych.
Niewiele można znaleźć informacji o osobach zatrudnionych na stanowiskach
porządkowych w Popielowie i Radziejowie. Warto jednak sprostować pewną pomyłkę. Otóż H. Rojek napisał, że w sierpniu 1922 r. nowym woźnym został niejaki Stokłosa 264. Tym zdaniem autor z doradcy szkolnego, inspektora, któremu
powierzono nadzór nad okręgiem szkolnym Rybnik II, a więc zwierzchnika, uczynił pracownika szkoły o dość niskiej pozycji. Wiadomo, że w 1945 r. Hildegarda
Kondrotowa i Gertruda Szczyrowa składały wnioski o zatrudnienie ich w szkole
257 Józef Kamiński, urodzony 5 marca 1908 r. w Bobrowej w powiecie wieluńskim. APR, StPowRyb,
sygn. 292, s. 67–70; N. Niestolik, Radziejów..., s. 47. Ukrył on kronikę szkolną. Szkoła Podstawowa
nr 25..., s. 15. H. Rojek nie wymieniał go wśród pracowników szkoły w Popielowie.
258 APR, PRN Ryb, sygn. 407, s. 75.
259 Alojzy Babilas, urodzony 9 maja 1919 r. w Gorzycach, w okresie przedwojennym studiował,
w wyniku działań wojennych jeszcze w Gorzycach w kwietniu 1945 r. utracił książki, a stratę wyceniał
na 1720 zł. APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 4–6; H. Rojek, Kronika..., s. 73.
260 Julia Jakubczyk, urodzona 13 czerwca 1914 r. w Boguszowicach, zamieszkała w Popielowie;
w pierwszej połowie kwietnia 1945 r. jako nauczycielka w Czyżowicach. APR, StPowRyb, sygn. 292,
s. 60–63; H. Rojek, Kronika..., s. 73.
261 H. Rojek, Kronika..., s. 73; Historia..., s. 13.
262 Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 16.
263 (r), Od ojcowizny..., s. 13.
264 H. Rojek, Kronika..., s. 68.
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jako tercjanek czyli woźnych265. W Radziejowie tercjanką była Klara Węgrzykowa.
W 1960 r. kierownictwo szkoły w Popielowie zwracało się do Prezydium MRN
o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla sprzątaczki Pauliny Kuczery, przy
okazji zwracając uwagę, że norma powierzchni do sprzątania jest za wysoka – ponieważ jednak brakowało funduszy na podwyżkę, należało wrócić do tej sprawy
już w nowym roku. W listopadzie 1961 r. kierownictwo ponownie występowało
o podwyższenie wynagrodzenia, tym razem tercjanki266, ale czy sprawy te zostały
załatwione pozytywnie czy odmownie, z protokołów nie wynika, gdyż żadnych
więcej wzmianek na ten temat nie ma.
Uczniowie
Do powstania szkoły w Popielowie dzieci z terenu gminy objęte obowiązkiem
szkolnym uczęszczały do szkoły zbiorczej w Niedobczycach267. Odległość była
znaczna, można więc wyobrazić sobie, jak wpływała ona na frekwencję. Od 1872 r.
młodzi mieszkańcy gminy mieli szkołę na miejscu, najpierw jedną, potem także
drugą. Po połączeniu czterech miejscowości w jedną gminę, a potem miasto Niedobczyce, władze miejskie musiały uporządkować sieć szkolną na podległym im
terenie. W 1955 r. Komisja Oświaty i Kultury MRN zaniechała jednak podziału
terenu na rejony szkolne, uznając, że każde dziecko powinno uczęszczać do szkoły, gdzie mu najdogodniej268. Dopiero rok później wrócono do uregulowania tej
sprawy. 18 kwietnia 1956 r. wydano uchwałę dotyczącą ustalenia realnej sieci obwodów szkolnych w Niedobczycach, na podstawie której postanowiono, że szkoła
nr 5 w Radziejowie będzie obejmowała całą dzielnicę, z tym że domy leżące po
obu stronach ulicy w kierunku od kościoła do Rybnika włączono do obwodu nr 5.
Szkole nr 4 w Popielowie przydzielono całą dzielnicę Popielów z granicą toru kolejowego Niedobczyce do przystanku Rymer oraz ul. Popielowską, mieszczącą się już
za torem – bowiem po wyremontowaniu drogi na Społeczniku dzieci miały lepszą
i bezpieczniejszą drogę i nie musiały przechodzić przez tor269. Widocznie przechodzenie przez szosę wojewódzką (ul. Wodzisławską) było mniej ryzykowne, bo
ruch był umiarkowany. Po roku jednak z tej decyzji się wycofano, a uczniowie ul.
Popielowskiej mieli jak dawniej należeć do rejonu szkoły nr 2 w Niedobczycach 270.
Jednym z trudnych do rozwiązania problemów było przepełnienie szkoły. Brak
nauczycieli i odpowiedniej liczby sal lekcyjnych, jak to zauważał autor popielowskiej kroniki szkolnej, skutecznie hamował szybką germanizację Górnego Śląska.
Pracownicy w Popielowie w 1887 r. mieli do przepracowania tygodniowo 32 godziny, gdy tymczasem w Chorzowie maksymalnie 28. W licznych klasach trudno
pracowało się nauczycielom i uczniom271. Nie każdy pedagog był w stanie sprostać
wymaganiom. Mimo swej pilności adjuwant [czyli nauczyciel pomocniczy – E.K.]
265 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 64–70.
266 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 26, s. 172; sygn. 27, s. 160.
267 A. Mrowiec, Rybnickie szkolnictwo cz. 3, „Nowiny” 1960, nr 41, s. 5; A. Stępniak, Od wojen
napoleońskich do I wojny światowej..., s. 143; Historia.., s. 13.
268 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 54–56.
269 Tamże, sygn. 19, s. 148.
270 Tamże, sygn. 22, s. 55; uchwała nr 28/20/57, s. 57.
271 H. Rojek, Kronika..., s. 55.

Kinne nie dorósł do trudności przepełnionej szkoły. Tym więcej, że obie kierowane
przez niego klasy liczyły wówczas 74 i 97 tj. 171 uczniów272 . Sytuacja polepszyła
się nieco po wybudowaniu szkoły w Radziejowie, lecz niebawem liczba uczniów
w obu szkołach zaczęła ponownie wzrastać, a problem przepełnienia powrócił. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. niż demograficzny i zmiany w systemie
szkolnym sprawiły, że liczba uczniów zaczęła zmniejszać się. Szkoła w Radziejowie liczyła w 2000 r. 178 uczniów, co czyniło ją jedną z najmniejszych placówek
w Rybniku 273.
Systemy szkolne pruski (niemiecki) i polski różniły się pod względem wieku,
w którym obowiązywał przymus szkolny oraz czasu trwania nauki. Trzeba pamiętać również, że przez szereg lat nie stosowano podziału rocznikowego, ale do jednej
klasy uczęszczały dzieci z co najmniej dwóch roczników. W innym terminie rozpoczynał się i kończył rok szkolny. Stosowano również zwolnienia po ukończeniu
14. roku życia, które odbywały się w dwóch terminach: pod koniec roku szkolnego
oraz po św. Michale (29 września). O zwolnieniu decydowały władze rejencyjne.
Istniała też możliwość przedwczesnego zwolnienia z obowiązku szkolnego, co zaobserwowano szczególnie w okresie I wojny światowej. Poza takimi wyjątkowymi
okresami zwolnienia wcześniejsze następowały na podstawie indywidualnej sytuacji życiowej ucznia. Również przyjęcia uczniów odbywały się w sposób ciągły.
Przykładowo liczba uczniów w roku szkolnym 1881/1882 wynosiła na początku
222, w pierwszych dniach września 224, a w dniu egzaminu 15 września – 226,
tymczasem w czasie egzaminu wielkanocnego (4 kwietnia 1882 r.) – 214274. W ten
sposób nie można przeprowadzić prostego obliczenia, w którym liczba opuszczających szkołę dzieci powinna odpowiadać różnicy liczby uczniów na końcu poprzedniego i na początku nowego roku szkolnego. A trzeba pamiętać, że nowy rok
szkolny rozpoczynał się 1 kwietnia, zaś faktycznie w zależności od wypadających
w tym czasie świąt wielkanocnych, np. rok szkolny 1887/1888 kończył się egzaminem wielkanocnym przeprowadzonym 27 marca, zaś rok szkolny 1888/1889
zaczynał się 4 kwietnia 275.
Najistotniejszym zjawiskiem była stale wzrastająca liczba wychowanków. Na
koniec roku szkolnego 1882/1883 dziennik odnotowywał 214 uczniów (rok wcześniej było ich 224). Zmniejszenie liczby wynikało z przyczyn demograficznych,
bowiem w tym czasie na skutek dyfterytu zmarło dziesięcioro uczniów276. Dzieci
przybywało, częściowo przez wchodzenie nowych roczników, częściowo przez napływ do Popielowa i Radziejowa ludności spoza terenów gminy, jednakże czynnik demograficzny przeważał nad czynnikiem migracyjnym. Od 1906 r. liczba
uczniów nieco się zmniejszyła, ponieważ dzieci z kolonii Nacyna zaczęły uczęszczać do nowej szkoły w Zamysłowie277. Ponieważ 3 grudnia 1913 r. dokonano
otwarcia i poświęcenia szkoły w Radziejowie, liczba uczniów szkoły powszechnej
w Popielowie znacznie spadła. Szybko jednak liczba znowu zaczęła rosnąć, a rocz272
273
274
275
276
277

Tamże.
(r), Od ojcowizny..., s. 13.
H. Rojek, Kronika..., s. 51.
Tamże, s. 55.
Tamże, s. 51.
APR, LRyb, sygn. 1721, s. 18 i n.
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niki 1903 i 1904 były bardzo liczne (razem 109 dzieci), toteż klasę III w roku
szkolnym 1917/1918 podzielono na dwa oddziały według płci. Nie jest widoczny
wpływ działań wojennych na zmniejszenie liczby uczniów, chociaż odnotowywano
zwolnienia przedterminowe. Wydaje się, że nie chodziło tutaj o pobór, a jedynie
o zwolnienie z obowiązku szkolnego młodzieży, która mogła podjąć pracę zarobkową w sytuacji niedoboru mężczyzn. W okresie pomiędzy zakończeniem I wojny
światowej a podjęciem ostatecznych decyzji co do granic, sytuacja polityczna i społeczna na Górnym Śląsku była bardzo niespokojna, co dało się zauważyć również
wśród najmłodszych. Z około 320 uczniów w popielowskiej szkole pojawiało się
około 50 ze wszystkich roczników i klas, co uniemożliwiało dokonanie promocji.
Wśród uczniów dyscyplina była bardzo rozluźniona 278.
Tabela 4: Liczba uczniów szkoły powszechnej w gminie Popielów-Radziejów w latach 1873–1935
Data

Liczba uczniów ogółem

21 kwietnia 1873

160

Marzec 1874

156

21 kwietnia 1874

163

1875/1876

187

1877/1878

189

1879/1880

218 i 224

1882/1883

214

1883/1884

216 (109 uczniów, 107 uczennic)

1884/1885

225 (112 uczniów, 113 uczennic)

Wiosna 1886

232

1886/1887

231

1887/1888

248

1 października 1888

235

21 lutego 1889

235

16 kwietnia 1889

227

grudzień 1889

247

1 kwietnia 1890

235

1890/1891

253

1891/1892

252

2 kwietnia 1892

241

3 kwietnia 1892
rok szkolny 1892/1893

267

278 Tamże, s. 66.

Data

Liczba uczniów ogółem

27 marca 1893

253

1893/1894

279

1900

342

1905/1906

339

1909

401 (135 z Radziejowa)

1910/1911

413

1911/1912

401

1912/1913

429
287,
a z Radziejowa i kolonii 142

1913/1914

277

1 kwietnia 1914

292

1914/1915

293

1915/1916

321

Koniec roku szkolnego
1915/1916

283

1916/1917

295 dzieci, ale już drugie półrocze 284,
a zakończyło 282

2 kwietnia 1917

306
(1 maja 1917 r. — 309)

Początek 1918

281

Koniec letniego
półrocza 1918

301

1 kwietnia 1919
1919/1920

339

1921/1922

331

1922/1923

ponad 300

1923/1924

324

1924/1925

307

1925/1926

313

1930/1931

365

1934/1935

238

Źródło: H. Rojek, Kronika..., s. 48–53, 55–58, 62–69, 71; P. Deutschman, H. Ziesche, Schematis
mus..., s. 177; APR, LRyb, sygn. 1721, s. 18 i n.
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przymus nauki trwał do jego końca. Pierwsze lata powojenne były jeszcze okresem
przejściowym, kiedy rodzice starali się o zwolnienie z obowiązku szkolnego dzieci
z rocznika 1942 i 1943. Do szkoły w Popielowie w kwietniu 1945 r. zgłosiło się 278
uczniów, zaś w Radziejowie 218279. Suma ta jest wyższa niż podawana w sprawozdaniach gminnych, gdyż według wykazu z 15 czerwca 1945 r. liczba dzieci szkolnych na terenie gminy wynosiła 443 (228 chłopców i 215 dziewczynek)280. Zapewne różnice wynikają z różnych terminów sporządzania tych wykazów. Niemniej
trwał problem przepełnienia. W 1975 r. w podstawówce popielowskiej uczyło się
316 dzieci w 14 oddziałach, a szkoła mogła pomieścić maksymalnie 320 uczniów.
Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja w Radziejowie, bowiem w szkole, którą
przewidziano dla maksymalnie 120 uczniów, naukę pobierało w tym czasie 243281.
Przewidywano, że w systemie szkoły dziesięcioletniej liczba uczniów w Popielowie
wzrośnie do 536 w klasach I–X, natomiast w Radziejowie spadnie do 174 w klasach I–VI, bowiem klasy VII–X miały uczęszczać do SP 24282 .
Władze miejskie bardzo interesowały się wynikami nauczania, co de facto sprowadzało się do informacji, ilu uczniów danej szkoły otrzymywało oceny niedostateczne. Szkoła w Popielowie pod tym względem prezentowała się całkiem nieźle,
przynajmniej w roku szkolnym 1954/1955. Na 273 uczniów 23 otrzymało na koniec roku ocenę niedostateczną (8%), w tym ośmioro jedną, sześcioro dwie, zaś
dziewięcioro więcej. W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpiła poprawa, bowiem liczba „dwójkowiczów” zmniejszyła się o 19283. Najwięcej zaległości można
było zauważyć w szkole w Niewiadomiu, w której na 531 uczniów 83 miało ocenę
niedostateczną (15%). Szkoły w Niedobczycach nr 1 i 2 miały całkiem niezłe wyniki; w „jedynce” na 372 uczniów było 41 „dwójkowiczów” (11%), w „dwójce” na
508 — 51 (10%). W szkole w Radziejowie ocenę niedostateczną otrzymało tylko
28 uczniów, zatem zaledwie o pięciu więcej niż w Popielowie, ale wynik ogólny był
tylko trochę lepszy niż w najgorszej szkole w mieście (nr 3), bowiem ci uczniowie
stanowili aż 14% ze 191284.
W analizie wyników nauczania w szkołach podstawowych w Niedobczycach
za rok szkolny 1954/1955 zaznaczono również, że przez trzy i pół miesiąca frekwencja w klasie VII wynosiła 100%, zaś ogólna frekwencja w całym roku szkolnym przekraczała 95%285. Także w kolejnym roku popielowska placówka mogła
pochwalić się najlepszą frekwencją i wynikami nauczania. Na 253 uczniów promocji do następnej klasy nie otrzymało 16 (6%). Klasy I i VII ukończyli wszyscy
uczniowie, w pozostałych niektórzy powtarzali rok (kl. II – 2 z 32, kl. III – 3 z 30,
kl. IV – 1 z 31, kl. V – 4 z 41, w kl. VI – 6 z 46, a ze względu na chorobę jeden
z uczniów nie był klasyfikowany)286. Niestety, nie można nic powiedzieć o wynikach w Radziejowie, ponieważ szkoła ta nie przysłała sprawozdania, a w kolejnym
279 H. Rojek, Kronika..., s. 73; Historia..., s. 13; Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 16
280 APR, PRN Ryb, sygn. 407, s. 75. Do szkoły w Popielowie zapisano w kwietniu 1945 r. 278
dzieci. H. Rojek, Kronika..., s. 73.
281 APR, MRN Ryb, sygn. 26, s. 57.
282 Tamże, s. 59.
283 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 51; sygn. 18, s. 32.
284 Tamże, sygn. 2, s. 51.
285 Tamże, s. 50; sygn. 18, s. 32.
286 Tamże, sygn. 20, s. 38.

roku W. Czupryna złożył sprawozdanie ustnie na sesji, którego w protokole nie
zapisano287. Ta dobra sytuacja powtarzała się również w następnym roku, bowiem
na 244 uczniów do szkoły nie uczęszczało tylko dwoje dzieci z rocznika 1942,
w stosunku do których czyniono starania o zwolnienie ich z obowiązku szkolnego
po ukończeniu 14. roku życia. W Radziejowie takich uczniów było czworo288.
Osiągnięcia wychowanków zawsze były powodem do dumy ich opiekunów,
toteż podkreślano udział uczniów w olimpiadach i konkursach różnego typu, zaangażowanie w działalność artystyczną i społeczną, uczestnictwo w wydarzeniach
i uroczystościach dzielnicowych i miejskich. Aczkolwiek dla szkolnej społeczności
są to istotne kwestie, w tym miejscu nie podejmuje się ich ze względu na ogólny
charakter pracy.
Zarząd Szkolny
Opiekunem szkoły powszechnej w Popielowie było Urząd Domen Państwowych (Königliche Domainen-Fiskus). Związek Szkolny (Schulsystem) obejmował
Popielów, Radziejów, Świercze, Nacynę, Mośnik oraz obszar dworski. Wydaje się,
że członków zarządu szkolnego wybierano podobnie przez cały okres funkcjonowania gminy wiejskiej Popielów-Radziejów. Członkowie zarządu m.in. byli członkami komisji przy egzaminach końcowych czy podczas wizji lokalnych, by ocenić
szkody wywołane eksploatacją górniczą. Wiadomo na pewno, że w okresie międzywojennym współpracą gminy z lokalnymi placówkami oświatowymi zajmował
się zarząd szkolny, wybierany drogą głosowania spośród członków RG. Nie wydaje
się, by wcześniej był on powoływany inaczej.
Informacji o składzie dawnych zarządów szkolnych dostarczyła kronika szkolna, opublikowana już w obszernym fragmencie. Na początku istnienia szkoły
w Popielowie liczył on cztery osoby, przewodniczącym był sołtys Jan Gojny, zaś
członkami ławnicy i zagrodnicy Józef Bednorz z Popielowa, Józef Kuśka z Radziejowa i Paweł Pawlaszczyk z Popielowa. Ten ostatni pozostawał w zarządzie
jeszcze w 1876 r., natomiast zamiast J. Gojnego przewodniczącym był wówczas
sołtys Emanuel Karwot. W kolejnych latach kronika wymieniała jako członków
zarządu J. Bednorza i J. Kuśkę. Ponieważ jednak Kuśka w 1884 r. przyjął stanowisko grabarza, zrezygnował z członkostwa, a na jego miejsce powołano zagrodnika
Franciszka Szczyrę z Popielowa. Przewodniczącym zaś zarządu szkolnego został
nie sołtys, a dyrektor Szkoły Rolniczej R. Strehl (jednocześnie naczelnik Urzędu
Okręgowego i szkolny inspektor lokalny). Cztery lata później nastąpiły kolejne
zmiany, mianowicie przewodniczącym zarządu został F. Szczyra 289.
Istotne zmiany w podstawie prawnej oraz składzie personalnym Zarządu Szkolnego nastąpiły na podstawie ustawy o utrzymaniu szkół z 1 kwietnia 1908 r. Wtedy to znacznie poszerzyło się owo grono. Przewodniczącym Związku Szkolnego,
a jednocześnie katolickiego zarządu szkoły (Gesamt-Schulverbander) został ówczesny dyrektor Szkoły Rolniczej Friedrich Keller. Członkami zarządu byli mieszkańcy Popielowa i Radziejowa: agent pocztowy J. Gojny, oberżysta Robert Nogle
287 Tamże, s. 9, 175.
288 Tamże, s. 175, 183.
289 H. Rojek, Kronika..., s. 48–49, 52–53, 56.
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(Nogły), dozorca kopalniany Franciszek Syrek, proboszcz ks. T. Schliwa i główny
nauczyciel G. Michalczyk 290. Nie ma informacji o zmianach osobowych tego gremium, natomiast powtarzały się częste zmiany przewodniczącego. F. Keller krótko dyrektorował Szkole Rolniczej i przewodził Związkowi Szkolnemu, bo już we
wrześniu 1908 r. pod pieczęcią widniał podpis jego następcy Berholda Weltzla 291.
Działał on do 1917 r., kiedy to zastąpił go Meisel292 .
W listopadzie 1922 r. do zarządu wybrano jako przewodniczącego W. Ochojskiego oraz Franciszka Bednorza i Jana Szulika 293. Po kilku miesiącach przewodniczącym pozostał W. Ochojski, ale zwiększyła się liczebność grona, bowiem wybrano czterech członków (zastępcę Antoniego Kuśkę, P. Müllera, Franciszka Sewerę
oraz F. Lapczyka). Zarząd ten został zaprzysiężony pod koniec maja 1923 r.294
W lut ym 1924 r. przewodniczącym zarządu został naczelnik gminy P. Kuchcik, je
go zastępcą Paweł Bednorz, a członkami Alojzy Nieszporek, Jan Liszka, kierownik
szkoły w Radziejowie J. Karwowski oraz proboszcz ks. A. Spielvogel295. W 1926 r.
ponownie zatwierdzono rolnika J. Liszkę (w maju) jako członka zarządu, zaś nieco
później nadgórnika A. Nieszporka jako zastępcę przewodniczącego (w czerwcu)296.
Zresztą i ten zarząd został po półtora roku zmieniony. Tym razem w zarządzie
szkolnym pojawili się: naczelnik gminy P. Kuchcik, kierownik szkoły w Popielowie
E. Golik, W. Danel, W. Ochojski i Konstanty Stołtny z Popielowa oraz Izydor Holona z Radziejowa 297. W czerwcu 1928 r. większością głosów do zarządu szkolnego
przyjęto górnika Józefa Pielorza z Popielowa 298.
W okresie późniejszym przestał istnieć zarząd szkolny. Zaczęły pojawiać się za
to rady (komitety) rodzicielskie, które nie pełniły podobnej roli. O ile zarząd szkolny był organem gminnym, jego członkowie z reguły rekrutowali się z ławników
gminnych i realizowali postanowienia RG, o tyle rada rodzicielska jest instytucją
ściśle związaną ze szkołą.
Władze gminne miały prawo decydować o kontynuacji lub zawieszeniu nauki
na terenie gminy z różnych powodów. W lutym 1921 r. z powodu silnych mrozów
zdecydowano się zawiesić naukę w szkołach 299. Dwa lata później z powodu braku
opału, na który RG nie miała pieniędzy, zamknięto szkołę na miesiąc. Władze
wymusiły wreszcie, pod groźbą przeniesienia nauczycieli do innej miejscowości,

290 Tamże.
291 APR, LRyb, sygn. 1098, s. 752, 755; sygn. 1099, s. 43. W kronice szkolnej napisano, że zmiana
nastąpiła 1 lipca 1909 r. H. Rojek, Kronika..., s. 62.
292 Pieczęć z podpisem Meisla jako Gesamt-Schulverbanderem nosi datę 18 czerwca 1917 r. APR,
LRyb, sygn. 1099, s. 99, tymczasem kronikarz zapisał, iż nominację otrzymał 1 sierpnia tr. H. Rojek,
Kronika..., s. 65.
293 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 143.
294 Tamże, s. 145–146, 148.
295 Tamże, s. 195–197
296 Popielów, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 59, s. [3]; Popielów, „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 68, s. [3].
297 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 235–237; Popielów, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1928, nr 92, s. [3].
298 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 254–256.
299 Tamże, s. 134.

przysłanie jednej fury węgla na potrzeby szkoły300. Można się jedynie domyślać, że
w szkole w Radziejowie sytuacja wyglądała równie źle.
Gmina przekazywała pewne kwoty, które w okresie świątecznym miały być
przeznaczone na upominki dla szkolnych dzieci. W 1927 r. przeznaczono na ten
cel 400 zł, zaś kierownicy szkół E. Golik (Popielów) i J. Karwowski (Radziejów)
oraz komitet w składzie Wiktor Kufieta, Józef Pielorz, Jan Pielorz i I. Holona mieli
zdecydować o rzeczywistym przeznaczeniu środków301. W następnym roku kwota
była o wiele niższa – jedynie 120 zł302 .
Gmina przekazywała nauczycielom mieszkania służbowe, a ci odprowadzali
za nie czynsz do kasy gminnej. Pieniądze spływały z pewnymi oporami, skoro
RG na początku kwietnia 1928 r. postanowiła wezwać nauczycieli zalegających
z opłatami za mieszkania służbowe do wpłacenia brakujących sum do kasy gminnej303. W tym samym roku zdecydowano o wprowadzeniu podwyżek czynszu, i to
prawie od 50 do 173%. Najbardziej wzrósł czynsz najniższy, a Abrahamowiczówna
i Zygmuntowiczowa, które płaciły dotąd 4,50 zł, miały płacić 12,30 zł. Najwyższe
czynsze uiszczali kierownicy szkół E. Golik i J. Karwowski, ale dla nich podwyżki
okazały się niższe, dla Golika z 14,50 do 24 zł, a Karwowskiego z 19 do 30 zł.
Czynsze F. Gałganka, W. Mierzwińskiego i niejakiego Skupnia wzrosły umiarkowanie, odpowiednio z 12 do 16 zł, z 3,50 do 6 zł i z 4 do 6 zł304. Można domniemywać, że podwyżki te, zapewne konieczne z punktu widzenia RG, wywołały
niezadowolenie nauczycieli, a stały się być może jedną z przyczyn nieporozumień
gminy z kierownikiem szkoły w Popielowie. Wniosek E. Golika został odrzucony,
niestety w protokolarzu nie wspomniano, czego dotyczył305. Nauczyciele złożyli
na początku 1929 r. zażalenie na naczelnika gminy, niestety jego treść również
pozostaje nieznana 306. Być może właśnie w nim poruszano kwestię wspomnianych
podwyżek czynszu. Pieniądze uzyskane z czynszów miały zostać przeznaczone na
wynagrodzenie dla stróżów nocnych w wysokości 50 zł307, a brakującą kwotę miała dopłacić gmina. W 1932 r. do gminy wpłynął wniosek Leona Nowaka w sprawie
pokrycia kosztów malowania mieszkania, ale został on wstrzymany, gdyż przed
sądem w Rybniku toczyła się wówczas sprawa między nim a P. Kuchcikiem308.
Gimnazjum
Reforma systemu oświatowego w 1999 r. wprowadzała sześcioletnie szkoły
podstawowe i trzyletnie gimnazja. Nie jest celem tej pracy omawianie założeń samej reformy. W pierwotnym planie gimnazjaliści z Popielowa i Radziejowa mieli
być dowożeni do Chwałowic309, jednak rodzice uczniów oraz przewodniczący ko300
301
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(a), Kronikarz zwykłego dnia..., s. 5.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 242–243.
Tamże, s. 264.
Tamże, s. 249.
Tamże, s. 251–253.
Tamże, s. 254.
Tamże, s. 271.
Tamże, s. 251–253.
Tamże, s. . 312–314.
Reformy czas zacząć..., „Gazeta Rybnicka” 1998, nr 2, s. 10, 11.
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mitetu rodzicielskiego SP 24 w Popielowie byli zdania, iż tamtejsze środowisko
społeczne różni się od tego w Popielowie i Radziejowie, a dzieci, które będą musiały
dojeżdżać autobusami, będą w nim wyobcowane, a rodzice stracą nad nimi kontrolę310. Opinie te zapewne zostały wzięte pod uwagę, ponieważ w sierpniu 1999 r.
Rada Miasta Rybnika postanowiła utworzyć gimnazjum nr 13 przy SP 24311. Miało
być to jednak rozwiązanie tymczasowe, na dwa lata, a „trzynastka” powinna była
zostać zamknięta w 2001 r., dlatego też na jej dyrektorkę wybrano nauczycielkę
matematyki z ponad trzydziestoletnim stażem, która nabyła już prawa emerytalne, Jadwigę Mietłę312 . W 2001 r. po zlikwidowaniu szkoły podstawowej przy ul.
Krętej w Radziejowie, do budynku przeniesiono gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego, wcześniej mieszczące się przy ul. L. Staffa w Popielowie313. Po J. Mietle
dyrektorką gimnazjum została Krystyna Kuczera, która na stanowisku tym pozostała do 2007 r., zaś jej następczynią była Justyna Rusin314.
Przedszkola
Niewiele wiadomo o kształceniu (i opiece) na poziomie przedszkolnym w Popielowie i Radziejowie. Informacje na ten temat są bardzo rozproszone i skąpe.
W aktach gminnych, ani w aktach MRN nie znalazło się potwierdzenie tego faktu, co nie znaczy, że nie istniała ochronka. Dopiero po 1955 r. zaczęły pojawiać się
pojedyncze wzmianki na ten temat np. w planach pracy poszczególnych komisji.
Komisja Oświaty MRN w Niedobczycach na 22 września 1955 r. zaplanowała
kontrolę przedszkola w Popielowie315. Brak wcześniejszej dokumentacji przedszkola w Popielowie wynika również ze zniszczenia jej w wyniku pożaru316.
Z całą pewnością ochronki dla najmłodszych powstawały o wiele później niż
szkoły powszechne. Dzieci poniżej wieku szkolnego pozostawały w domach pod
opieką rodziny, nie podlegały obowiązkowi szkolnemu, wczesnego wysyłania do
placówek nie uważano za wskazane, a w Popielowie i Radziejowie z powodu braku miejsca nie było takiej placówki. Zapewne jednak w czasie I wojny światowej
funkcjonowała ochronka, co było zrozumiałe, jeśli weźmie się po uwagę, że skoro
mężczyźni szli na front, kobiety częściej podejmowały pracę zarobkową, a dzieci
potrzebowały opieki pod nieobecność matek. Zatem Kleinkinderlehrerin freulain
Magdalena Heisig mogła pełnić rolę „przedszkolanki”317. Po okresie powstań 16
310 (WaT), Wola rodziców, „Nowiny” 1999, nr 11, s. 6.
311 Uchwała nr 67/VII/99 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Rybnik; Uchwała nr 125/VIII/99 Rady
Miasta Rybnika z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 13 w Rybniku, przy
ul. Staffa 42a.
312 (WaT), Wola rodziców...; (AK), Nie wiek, a chęci, „Nowiny” 1999, nr 16, s. 3.
313 Uchwała nr 537/XXIVI/2001 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 25...; (gw), Projekt zmian w sieci oświatowej, „Gazeta Rybnicka” 2001,
nr 1, s. 14; Historia..., s. 14; Szkoła Podstawowa nr 25..., s. 17; http://www.rybnik.pl/g13/.
314 http://www.rybnik.pl/g13/.
315 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 15, s. 1.
316 Relacja ustna Gertrudy Dusik z d. Kempa, byłej kierowniczki przedszkola w Popielowie, RybnikZamysłów, 1 maja 2012 r.
317 APR, LRyb, sygn. 1100, s. 546.

października 1921 r. przy szkole w Popielowie uruchomiono ochronkę 318. Trudno
ustalić czy działała ona przez cały czas, ponieważ w nowym roku szkolnym [1931/32]
uruchomiono znowu ochronkę 319. To znowu mogło się jednak odnosić do otwarcia po zakończeniu poprzedniego roku. W Radziejowie kwestia uruchomienia
ochronki pojawiała się przynajmniej od 1929 lub 1930 r., skoro poruszano ją także
na walnym zebraniu koła Związku Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ)320, ale
do 1933 r. nie uruchomiono takiej placówki, co było jednym z argumentów za
rozdzieleniem obu wsi. Zarząd gminy odpowiadał, że przyczyna leżała po stronie
kierownika tamtejszej szkoły321. Ostatecznie jednak dla przedszkolaków uruchomiono pomieszczenia na szybie „Marcin”. Dokładna data nie została ustalona, a jedynie N. Niestolik podawał, że stało się to w roku szkolnym 1943/1944322 . W wykazie szkół i przedszkoli z czerwca 1945 r. na pytanie, czy istnieje na terenie gminy
przedszkole, odpowiadano twierdząco, nie podając jednak liczby323. Otwarcie placówki w Radziejowie musiało zatem nastąpić przed 1957 r. (wtedy dopiero pojawiła
się wzmianka w aktach MRN), bowiem przedszkola w Popielowie i Radziejowie
zostały wymienione w sprawozdaniu z zaopatrzenia w opał szkół i przedszkoli (oba
otrzymały po 2,4 t węgla)324. W 1961 r. pojawiło się też życzenie nadania przedszkolu w Radziejowie imienia 325.
Niestety, w źródłach bardzo rzadko pojawiały się wzmianki o przedszkolach
w Popielowie i Radziejowie, przez co pojawia się poważna luka, w dodatku część
dokumentacji, jak wspomniano, uległa zniszczeniu. Dlatego wspomina się tylko
o niektórych sprawach.
W latach 1999–2000 wprowadzono pewne zmiany w sieci placówek przedszkolnych. Władze miasta przymierzały się do likwidacji kilku przedszkoli na terenie Rybnika, m.in. w Popielowie (nr 26) i w Radziejowie (nr 27). Planowano
przy tym utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Popielowie, co wzbudziło
niezadowolenie mieszkańców, a RD wydawało się nieracjonalne i szkodliwe326.
Decyzja o likwidacji przedszkola nr 27 została ostatecznie podjęta na podstawie
uchwały w 2001 r.327
Istotnym zagadnieniem jest lokalizacja placówek opiekuńczych. W 1928 rozważano wynajęcie od Pawła Müllera pomieszczeń i przerobienie trzech pokoi na
jeden większy, w którym miała powstać ochronka 328. Faktycznie dokonano przebudowy, a przedszkole państwowe mieściło się w budynku Milerów (ul. Sienkiewicza 69) jeszcze w 1964 r., kiedy to właścicielka Maria Miler występowała w spra318 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1921.
319 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1931/1932.
320 Z ruchu organizacyjnego Z. O. K. Z., s. 7.
321 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 328–329, 335–348.
322 N. Niestolik, Radziejów..., s. 49.
323 APR, PRN Ryb, sygn. 407, s. 75.
324 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 22, s. 110.
325 Tamże, sygn. 8, s. 52.
326 Rada Dzielnicy Rybnik-Popielów, Naszym zdaniem, „Wiadomości »Popielów«”, grudzień 2000,
s. 3–4.
327 Uchwała nr 542/XXIV/2001 Rady Miasta Rybnika w sprawie likwidacji Przedszkola nr 27
w Rybniku, przy ul. Szyb Marcin 212.
328 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 260.
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wie podniesienia stawki za użytkowanie lokalu329. N. Niestolik informował, że
początkowo przedszkole radziejowskie mieściło się w części familoka przy szybie
„Marcin”, a później przeniesiono je do prywatnego domu przy ul. Okulickiego330,
jednak po wojnie placówka wróciła na dawne miejsce. W 1950 r. stwierdzano, że
wszystkie miejscowe przedszkola (chodziło o całą gminę Niedobczyce) mieściły
się w budynkach należących do RZPW, które je utrzymuje, a uczęszczały do nich
niemal wyłącznie dzieci górników – zatem nie było potrzeby, aby obowiązek ich
utrzymania cedować na GRN w Niedobczycach331. Radziejowianie w 1961 r. wysunęli żądanie uruchomienia nowego przedszkola dla dzieci mieszkańców dzielnicy, ale trzy lata później w sprawozdaniu z wykonania postulatów przedwyborczych
zapisano, że ze względu na brak pomieszczeń nie zostało to zrealizowane, a jedynie wyremontowano stare przedszkole (o co zresztą zabiegali m.in. radni Syrek
i Ulbrych)332 . Władze miejskie zapewne kierowały się wnioskami Komisji Oświaty
i Kultury MRN, która w sprawozdaniu za okres od maja do grudnia 1961 r. stwierdzała, że przedszkola w Popielowie i Radziejowie znajdowały się w budynkach poza
szkołą, pomieszczenie przedszkola w Radziejowie wymagało remontu, ale warunki
lokalowe w tych przedszkolach oceniano jako na ogół dobre, chociaż w Radziejowie brakowało placu zabaw, a placówka nie była w kontakcie z żadnym zakładem
opiekuńczym333. Natomiast w sprawie szkół górniczych i doprowadzenia wody do
przedszkola znajdującego się na terenie szybu „Marcin” kierowano do kopalni „Rymer”334. Pozytywna ocena stanu obiektu warunkowała tempo budowy nowego.
Jedynie po kontroli przedszkoli w 1964 r. zwrócono się do opiekuna przedszkola
w Popielowie o urządzenie boiska bawialnego dla tamt. przedszkolaków335. Należy
przy tym pamiętać, że posesja pozostawała własnością prywatną, a właściciel i jego
rodzina również korzystali z podwórza 336. Do połowy lat siedemdziesiątych przedszkole popielowskie mieściło się bowiem w prywatnym budynku Milerów, choć po
pożarze musiało zostać szybko przeniesione, a na lokal wybrano Dom Nauczyciela
(czyli pomieszczenia przy starej szkole, w których mieściły się służbowe mieszkania
pedagogów). W tym też budynku przedszkole funkcjonuje nadal, już jako placówka dla dzieci z Popielowa i Radziejowa, po likwidacji przedszkola radziejowskiego.
Pracownicy
Liczba pracowników przedszkoli w Popielowie i Radziejowie nie była duża. Wychowawczyni była jedna. Pierwszą mogła być Magdalena Heisig. W 1921 r. posadę
te otrzymała Aniela Dudkówna 337. Na początku roku szkolnego 1931/1932 wy329 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 129.
330 N. Niestolik, Radziejów, s. 49.
331 APR, PRN Ryb, sygn. 140, s. 9.
332 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 16, 77; sygn. 9, s. 89; sygn. 10, s. 134.
333 Tamże, sygn. 8, s. 95. Przedszkole dysponowało pokojem zabaw, kuchnią i jadalnią, zob.
N. Niestolik, Radziejów, s. 49.
334 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 27, s. 91.
335 Tamże, sygn. 11, s. 6.
336 Dzieci mogły bawić się na podwórzu w godzinach pracy przedszkola, potem było ono miejscem
dla żywego inwentarza właściciela, Rozmowa z G. Dusik, 1 maja 2012 r.
337 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1921. H. Rojek pisał, że Aniela Dudek była wychowawczynią
od 1929 r., jednak może to wynikać z faktu, że wzmiankę o otwarciu ochronki w 1921 r. wpisano

chowawczynią została Edyta Szolcówna 338, która 31 grudnia 1933 r. została zwolniona z powodu zamążpójścia 339. Na jej miejsce zatrudniono od 1 lutego 1934 r.
Bronisławę Stachównę, która na własną prośbę została przeniesiona ze szkoły II
w Rydułtowach, ale pracowała tu zaledwie rok, bowiem 31 października 1935 odeszła z tej placówki, również z powodu zmiany stanu cywilnego340. Na opuszczoną
posadę przyjęto Bronisławę Miczankę, która prowadziła przedszkole w Popielowie aż do wybuchu II wojny światowej, a podczas niej była wysiedlona przez dwa
lata 341. Wprawdzie nie ma informacji o osobie prowadzącej przedszkole w czasie
wojny (ani nawet o tym, czy ono funkcjonowało), ale później pisano, że przedwojenna ochroniarka wróciła do poprzedniej pracy. W gminie Popielów w czerwcu
1945 r. pracowały dwie ochroniarki342 . Nie wiadomo do kogo odnosiła się uwaga
wysunięta na posiedzeniu GRN w 1950 r., stwierdzono jednakże: kier. przedszkola
w Radziejowie karci dzieci przez zmuszanie ich do klęczenia na fasoli wzgl. grochu343.
Miczanka w 1955 r. poprosiła o urlop zdrowotny. Zastąpiła ją Gertruda Kempa,
a opiekunką została Gertruda Karwot344. W Radziejowie ochronka zaczęła działać
nieco później, a jedną z pierwszych opiekunek była m.in. Hildegarda Sierny345.
Już w okresie powojennym kierowniczką przedszkola w 1970 r. była Renata Stasiewicz346. Funkcję tę pełniły też w kolejnych latach Rozalia Kiszel, Maria Papierok
i Danuta Sławińska. Poza nimi w placówce pracowały: Teresa Lelek, Emilia Maj,
Jadwiga Nidecka i Wiktoria Sitko347.
Poza przedszkolanką zatrudniano również pracowników obsługi, np. kucharką była Maria Fukała, o przyjęcie której do tej pracy wnioskowano w kwietniu
1957 r.348 Prawdopodobnie pracę podjęła w Radziejowie, ponieważ w przedszkolu w Popielowie pracowała jedna kucharka, Marta Konsek 349. Obie też prosiły
w 1960 r. o wypłatę należności za palenie w piecach w okresie od października do
grudnia 1957 r.350 Pojawił się też problem z zatrudnieniem intendentki w przedszkolu w Radziejowie, ponieważ kierowniczka miała kłopoty ze znalezieniem odpowiedniej osoby351.
Kierowniczką przedszkola w Popielowie w 1956 r. została, jak wspomniano,
G. Kempa. Ponieważ mieściło się ono na ul. Wiejskiej 76, a obok P. Miler wyw kronice szkolnej dopiero kilka lat później. H. Rojek, Kronika... s. 69.
338 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1931/1932. Nazwisko wychowawczyni znalazło się w opisie
fotografii jako Szokówna. H. Rojek, Kronika..., s. 70.
339 Edyta Szolcówna wyszła za mąż za Holonę. Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1932/1933.
340 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1935; H. Rojek, Kronika... s. 70, 71.
341 Bronisława Mika, urodzona 20 listopada 1902 r. Bottrop, zamieszkała w Popielowie, wychowawczyni przedszkolna. APR, APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 2, s. 130; StPowRyb, sygn. 292,
s. 114–118. H. Rojek przekręcił nazwisko pisząc o Bronisławie Mieżance. H. Rojek, Kronika...,
s. 71–72.
342 APR, PRN Ryb, sygn. 407, s. 75.
343 APR, PRN Ryb, sygn. 140, s. 7.
344 Rozmowa z Gertrudą Dusik, 1 maja 2012; H. Rojek, Kronika..., s. 75,
345 H. Sierny z d. Trybuś z Radziejowa. Zob. N. Niestolik, Radziejów, s. 49.
346 H. Rojek, Kronika..., s. 79.
347 N. Niestolik, Radziejów, s. 50.
348 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 21, s. 116.
349 Zatrudnienie M. Konsek potwierdziła w rozmowie G. Dusik, 1 maja 2012 r.
350 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 26, s. 27, 34, 73; sygn. 27, s. 9.
351 Tamże, sygn. 11, s. 15.
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najmował lokale, przyjął on przedszkolankę jako lokatorkę, co spowodowało szereg interwencji władz miejskich w sprawie Obyw. Milera Pawła, który samowolnie
przyjmuje lokatorów np. przedszkolankę przyjął na dwa pokoje 352 . Lokalizacja była
jednak znakomita, bo przedszkole znajdowało się tuż obok, a przysparzanie kłopotów przedszkolance nie leżało w interesie władz miasta. Po rozmowie z właścicielem domu i zbadaniu sprawy G. Kempy, postanowiono wyrazić zgodę na przydzielenie 1 pokoju dla kierowniczki przedszkola w Popielowie Obyw. Kempa Gertruda do
Ob. Milera Pawła 353.
Tylko niewielka część najmłodszych popielowian i radziejowian mogła uczęszczać do przedszkoli. W okresie międzywojennym w Popielowie przedszkolaków
było około 50. W październiku 1921 r. zapisało się do ochronki 78 dzieci, a na
początku roku szkolnego 1931/1932 – 54354, jednak w ciągu trzech miesięcy doszło jeszcze troje i w grudniu 1931 r. do placówki uczęszczało 57 dzieci (26 chłopców i 31 dziewczynek)355. W październiku 1933 r. do przedszkola zapisano 50
maluchów356. W 1938 r. podczas wizytacji stwierdzono, że w dwóch oddziałach
przebywało 57 najmłodszych mieszkańców gminy, ale wychowawczyni nie była
zorientowana na temat faktycznej liczebności dzieci z rocznika przedszkolnego
1931 w Popielowie357.
Warunki lokalowe oraz możliwości zapewnienia właściwej opieki skłaniają do
uznania liczby dzieci (276) uczęszczających do ochronki w czerwcu 1945 r.358 za
zawyżoną i odnoszącą się raczej do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym
na terenie gminy (tym bardziej, że pracowały tu jedynie dwie ochroniarki). Bliższe
prawdzie wydają się liczby przytaczane w opracowaniu H. Rojka, wymieniające dla
Popielowa 78 przedszkolaków, a później 46359.
W 1975 r. w obu dzielnicach mieszkało ponad 100 dzieci w wieku 3–5 i 6 lat,
przedszkole nr 26 w Popielowie według norm dysponowało 20 miejscami, przyjęto
zaś 30 maluchów. W Radziejowie w przedszkolu nr 27 było lepiej, bowiem w pomieszczeniu według normy było 25 miejsc, a przyjęto 18 dzieci360. Oznaczało to, że
na 127 popielowskich maluchów (101 w wieku 3–5 i 26 sześciolatków) do przedszkola uczęszczało 23%. W Radziejowie edukacją przedszkolną objęto jedynie 12%
najmłodszych mieszkańców dzielnicy (18 ze 151, w tym 115 dzieci młodszych i 36
sześciolatków). Pozostałe znajdowały się pod opieką domową, zapewnianą przez
niepracujące matki lub starszych członków rodziny, dziadków i babcie, co mogło
się sprawdzać w modelu rodziny wielopokoleniowej. Podejmowano też inne formy
352 Tamże, sygn. 22, s. 97.
353 Tamże, sygn. 25, s. 3. W czasie rozmowy G. Dusik wspominała, że mieszkanie zaproponował
jej nie Paweł Müller, ale jego syn, Herbert. Nie otrzymywała też żadnych sygnałów na temat interwencji władz miejskich. Następnie przeniosła się do mieszkania opuszczonego przez byłego kierownika szkoły w Popielowie, B. Zgorzyńskiego. Rozmowa z G. Dusik, 1 maja 2012 r.
354 Kronika szkoły w Popielowie..., rok 1921, 1931/1932.
355 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 5, s. 19.
356 Trzy z rocznika 1929, 16 z rocznika 1929 i 31 z rocznika 1927. APR, Inspektorat Szkolny, sygn.
5, s. 26.
357 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 2, s. 130.
358 APR, PRN Ryb, sygn. 407, s. 75.
359 H. Rojek, Kronika..., s. 73.
360 APR, MRN Ryb, sygn. 26, s. 62. G Dusik potwierdziła, że do przedszkola uczęszczało zwykle
30–32 dzieci, Rozmowa z G. Dusik, 1 maja 2012 r.

opieki, szczególnie w okresie żniw. W 1971 r. uczennica III klasy Liceum Ekonomicznego w Rybniku Maria Urbańczyk, z pomocą członkiń miejscowego Związku
Młodzieży Wiejskiej (ZMW), zorganizowała trzy razy w tygodniu popołudniowe
zajęcia dla 30 dzieci, które w czasie, gdy rodzice pracowali przy żniwach, bawiły
się i wędrowały pod opieką młodzieży361. W 1980 r. uruchomiono w przedszkolu
radziejowskim drugi oddział362 .
W 2001 r. przystąpiono do wprowadzenia kolejnej zmiany. Władze miasta postanowiły połączyć przedszkole nr 27 w Radziejowie z przedszkolem nr 26 w Popielowie, tym bardziej, że właściciel XIX-wiecznego budynku, w którym mieściła
się placówka, Rybnicka Spółka Węglowa, zamierzał go sprzedać363. W efekcie jedno przedszkole nr 26 w Popielowie przyjmuje dzieci z dwóch rybnickich dzielnic.
Szkoła Rolnicza
Oprócz szkolnictwa na poziomie podstawowym w Popielowie funkcjonowało
szkolnictwo dokształcające, czego przykładem była Szkoła Rolnicza. Powstała ona
w Biertułtowach jako szkoła dokształcająca uruchomiona przy tamtejszym sierocińcu364. Później przeniesiono ją do Popielowa. Data tego faktu pozostaje jednak
dyskusyjna. Odnotowywano, że z dobrami rycerskimi była związana Szkoła Rolnicza, której dyrektor występował jako poddzierżawca i dzierżawca majątku 365.
Według A. Nowacka szkoła ta istniała od 1858 r.366 Podaje się również rok 1859, co
potwierdzałaby tablica pamiątkowa w szkole podstawowej, z napisem: Szkoła Rolnicza / tablica ufundowana przez pierwszego dyrektora / F. Petruski 1859–1869367.
Prawdopodobnie nie jest to jedyna tablica pamiątkowa, bowiem w 1907 r. z okazji jubileuszu 50-lecia placówki umieszczono tablicę z napisem: Zur 50 jährigen
Jubelfeier der Ackerbauschule gewidmet von den Schülern 1857–1907. Ökonomierat
Pietrusky, Ökonomierat Dr. Strehl368. A. Mrowiec przeniesienie placówki z Biertułtów do Popielowa datował na rok 1863369. Na postawionym w 2011 r. pomniku
umieszczono tablicę, której tekst datuje Szkołę Rolniczą w Popielowie na lata 1861
–1919370. Daty wcześniejsze niż 1861 r. odnoszą się do ogólnego funkcjonowania
szkoły i podkreślają raczej ciągłość istnienia od momentu utworzenia aż do przeniesienia z Biertułtów do Popielowa. Otwarcie Ackerbauschule w Popielowie, gdzie
Centralne Zrzeszenie Rolnicze Śląska wydzierżawiło 352 morgi za 40 tys. marek,

361 (mach), Zielone dziecińce, „Nowiny” 1971, nr 31, s. 3.
362 N. Niestolik, Radziejów, s. 49.
363 (gw), Projekt zmian w sieci oświatowej..., s. 14.
364 A. Stępniak, Od wojen napoleońskich do I wojny światowej..., s. 126.
365 H. Rojek, Kronika..., s. 194, Aneks 6.
366 A. Nowack, Geschichte..., s. 101.
367 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 238.
368 A. Nowack, Geschichte..., s. 102.
369 A. Mrowiec, Rybnickie szkolnictwo, cz. 4, „Nowiny” 1960, nr 42, s. 5. Wydaje się jednak, że
data ta jest zbyt późna, bowiem F. Triest podawał, iż wtedy odbył się pierwszy egzamin końcowy,
zatem przeniesienie musiało nastąpić dwa lata wcześniej.
370 (S), Wspomnienia..., s. 16.
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nastąpiło 3 lipca 1861 r.371 Szkoła utrzymywana była m.in. z dotacji Landtagu
i prowincji372 .
Dzięki wysokiemu poziomowi szkoła ta niebawem stała się bardzo znana. Program dwuletniego nauczania rzeczywiście był szeroki, obejmował bowiem nie tylko umiejętności zawodowe, takie jak uprawa nowych roślin, podstawy zoologii
i weterynarii, hodowli bydła, ryb i drobiu, ale też rachunki, geometrię, historię,
geografię, fizykę, historię naturalną, rysunki, kaligrafię, śpiew, muzykę, fizykę, język niemiecki, geodezję, chemię, mineralogię, botanikę, ekonomię, księgowość,
przepisy policyjne oraz korespondencję handlową. Pierwszy egzamin został przeprowadzony w lipcu 1863 r. Przystąpiło do niego 22 uczniów z pierwszego (13)
i drugiego (9) roku. Był on dwuczęściowy – teoretyczny i praktyczny373.
W pierwszych latach funkcjonowania tej szkoły w Popielowie uczęszczało do
niej 18 osób, z których 12 nauki pobierało bezpłatnie. Nieco później liczba wychowanków w wieku 14–19 lat wzrosła do 24 (a nawet 34)374. W 1868 r. szkołę opuściło 21 uczniów, przyjęto zaś 25375. Do 1872 r. liczyła już 75 uczniów, a przeciętnie
było ich w niej 50376. Jednym z nich był np. zmarły w wieku 19 lat w Popielowie
w 1877 r. Karol Lier z Fanny Hütte w powiecie katowickim377. Po zakończeniu
nauki absolwenci mogli szukać zatrudnienia jako inspektorzy rolni378.
Na potrzeby szkoły założono ogród sadowniczy i warzywny379, które zapewne
dostarczały owoców i warzyw na wyżywienie, były miejscem praktyk dla uczniów,
a uzyskane nadwyżki można było sprzedać. Przy szkole działał też punkt weterynaryjny, prowadzony przez lekarza weterynarii z Rybnika, jedyny taki w powiecie
rybnickim380.

371 „Jahrbuch für die Amtliche Statistik des Preussischen Staats”, Bd. 1, Berlin 1863, s. 297, 299;
H. Rojek, Kronika..., s. 87. Wygląd szkoły znany jest m.in. z publikowanej pocztówki: Ze starej fotografii, „Nowiny”, nr 15 (2023), 1993, s. 13. Muzeum w Rybniku przechowuje również reprodukcję
fotografii z Popielowa, przedstawiającą spichlerz i stajnie dworskie (sygn. MRy/ADH/1261).
372 Niezależnie od źródła finansowania, Ackerbauschule w Popielowie otrzymywała dotację w wysokości 4800 marek. T. Kruszewski, Szkoły rolnicze w prowincji śląskiej XIX i XX wieku, „Studia
z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, nr 12, 2009, s. 220, 223, 225.
373 W „Jahrbuch für die Amtliche Statistik des Preussischen Staats“ odnotowano, że nauka trwała
trzy lata, wszystkie inne opracowania podają okres dwuletni. „Jahrbuch für die Amtliche Statistik
des Preussischen Staats”, Bd. 1, s. 299; F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 759–760; A. Nowack,
Gechichte..., s. 102; A. Mrowiec, Szkolnictwo..., s. 5; H. Rojek, Kronika..., s. 87.
374 „Jahrbuch für die Amtliche Statistik des Preussischen Staats”, Bd. 1, s. 297, 299; F. Triest,
Topographisches Handbuch..., s. 759.
375 Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: APO), Rejencja Opolska (zespół nr 1191), Wydział III
Domen (dalej RO III), sygn. 1010, s. 5–6.
376 A. Mrowiec, Szkolnictwo..., s. 5; H. Rojek, Kronika..., s. 87.
377 APR, USC Popielów, sygn. 60, 1877, nr 33.
378 A. Mrowiec, Szkolnictwo..., s. 5.
379 Tamże.
380 F. Triest, Topographisches Handbuch... s. 759. A. Mrowiec, Szkolnictwo..., s. 5.

Po zakończeniu I wojny światowej placówkę ostatecznie zamknięto381 i przeniesiono ją do Oławy, natomiast ziemia i zabudowania zostały rozparcelowane
oraz sprzedane w większości mieszkańcom wsi382 .
Działalność pracowników, przede wszystkim dyrektorów, Szkoły Rolniczej
można zauważyć przez pryzmat szkoły powszechnej w Popielowie. Pierwszym
dyrektorem szkoły dokształcającej był Fryderyk Pietruski383, którego upamiętniono na tablicy. On to w 1872 r. wprowadził do nowo otwartej szkoły nauczyciela
B. Wolffa. Był on również autorem pracy poświęconej pogodzie w Popielowie w latach 1862–1871384. Dyrektor Szkoły Rolniczej 24 lutego 1871 r. kupił od Pawła Pawlaszczyka posesję, którą odziedziczyła następnie wdowa i dzieci385. W tym
czasie w szkole pracowali jako nauczyciele porucznik R. Strehl i inspektor Richard
Klein386. Niebawem nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, czego przyczyną
był atak apopleksji i śmierć Pietruskiego, który zmarł 21 listopada 1873 r.387
Do czasu mianowania nowego dyrektora szkołą zarządzało kolegium nauczycielskie. Od 1 kwietnia 1874 r. dyrektorem został dr R. Strehl388 – od tego roku
również naczelnik Urzędu Okręgowego. Dwa lata później mianowano go Powiatowym Inspektorem Szkolnym (Kreisschulinspektor), lecz wydaje się, że była to tylko tymczasowa funkcja, bowiem w 1877 r. pełnił ją Brasator, natomiast R. Strehl
działał jako inspektor lokalny. W 1886 r. otrzymał również tytuł Królewskiego
Radcy Ekonomicznego (Königlicher Ökonomierat). Przez kolejne lata dr Strehl
współpracował z zarządem szkolnym, biorąc udział w egzaminach końcowych,
a także szkolnych świętach jak np. 10 sierpnia 1890 r. wraz z rodziną i innymi
nauczycielami Szkoły Rolniczej389. Długoletnie (ponad trzydziestoletnie) urzędowanie zakończył w pierwszej dekadzie XX w. Oficjalnie R. Strehl ustąpił z urzędu
1 lipca 1909 r.390, ale wydaje się, że zmiana nastąpiła już wcześniej, ponieważ jego
następca a zarazem zięć, F. Keller, już w chwili ślubu z Evą Idą Heleną Strehlówną
381 Datę zamknięcia w 1919 r. podawał M. Szołtysek oraz A. Żurowski i A. Matuszczyk (zob.
M. Szołtysek, Dzielnice, s. 61; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237), natomiast
rok 1921 H. Rojek (zob. H. Rojek, Kronika..., s. 87). W 1921 r. pisano już o likwidowaniu obszaru
dworskiego i przeniesieniu Szkoły Rolniczej do Baumgarten w Oławie. Schlesisches Güter Adressbuch,
Breslau 1921, s. 620.
382 H. Rojek, Kronika..., s. 19, 87.
383 Pisownia tego nazwiska zaczęła sprawiać pewne kłopoty współczesnym, którzy jak np.
A. Żukowski i A. Matuszczyk-Kotulska posługiwali się formą Petruski, wspominając o polskim
tłumaczeniu tablicy. Również H. Rojek nie był pewny, jak należałoby zapisywać nazwisko dyrektora
Szkoły Rolniczej, więc w publikowanym tłumaczeniu kroniki szkolnej pojawia się ono jako Pietrusky
(s. 47), natomiast w ustępie dotyczącym samej Szkoły Rolniczej jako Petruski (s. 87). Natomiast
zarówno w oryginalnej tablicy, jak i tekstach niemal współczesnych samemu dyrektorowi, jego nazwisko podawane jest w formie Pietrusky. Niniejszym przyjęto pisownię jaką stosowano w aktach
gruntowych.
384 F. Pietrusky, Witterung der Jahre 1862–1871 beobachtet in Poppelau, Rybnik 1872.
385 APR, KAG, sygn. 2990, Kopia umowy między F. Pietruskim, a P. Pawlaszczykiem, b.p.
386 H. Rojek, Kronika..., s. 47.
387 APR, Akta Stanu cywilnego parafii augsbursko-ewangelickiej w Rybniku sygn. 4, s. 128;
Kronika szkoły w Popielowie, s. 13. Wolff podawał, że Friedrich Heinrich Pietruski zmarł 23 listopada,
lecz metryka zgonu podaje datę wcześniejszą, natomiast pogrzeb dyrektora odbył się 24 listopada.
388 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 14.
389 Ph. Deutschman, H. Ziesche, Schematismus... s. 177; H. Rojek, Kronika..., s. 49, 52, 55, 57.
390 A. Nowack,Geschichte..., s. 102; H. Rojek, Kronika..., s. 87.
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w 1905 r. występował jako Ackerbauschuldirector 391. Jako dyrektora Szkoły Rolniczej wymieniano go także w 1906 r. przy rejestracji narodzin córki392, jako Amtsvorsteher podpisywał się pod dokumentami z datą 24 czerwca 1907 r.393 Ponadto
w kronice szkolnej wymieniano go jako przewodniczącego Związku Szkolnego,
a jednocześnie przewodniczącego katolickiego zarządu szkolnego z datą 1 kwiet
nia 1908 r.394 Musiało zatem nastąpić rozdzielenie funkcji dyrektora Szkoły Rolniczej (którym pozostawał Keller) i przewodniczącego Związku Szkolnego, bo już
26 września 1908 r. pod dokumentacją tego drugiego podpisywał się Bertold Welzel395, który nominację na dyrektora Szkoły Rolniczej otrzymał 1 lipca 1909 r.,
czyli w chwili ustąpienia poprzednika 396. W czasie I wojny światowej doszło do
kolejnej zmiany na tym stanowisku, ponieważ B. Welzel zmarł 9 kwietnia 1916 r.,
a jego miejsce objął niejaki Meisel, którego 1 sierpnia 1918 r. mianowano przewodniczącym Związku Szkolnego Popielów-Radziejów (przez dwa lata zastępczo
pełnił tę rolę naczelnik gminy F. Abrachamczyk)397. W tym okresie zmarł również
we Wrocławiu 4 lutego 1917 r., w wieku 72 lat, były dyrektor szkoły, R. Strehl398.
Poza dyrektorem, który jednocześnie pełnił inne funkcje urzędnicze w gminie,
w szkole pracowali nauczyciele, o których jednak niewiele wiadomo, poza nazwiskami i ewentualnie wykładanymi przez nich przedmiotami.
Wydaje się, że w 1872 r. kadra szkoły liczyła trzy osoby, o czym wspomniano
wcześniej. Ponieważ R. Strehl został dyrektorem, trzeba było zatrudnić innego
nauczyciela. Kronika szkolna wymieniała niejakiego Kirsza, który w 1876 r. brał
udział w egzaminach399. Z kolei przy egzaminach w 1882 r. obecny był dr Ludwig
Hensolt, chemik rodem z Bawarii, nauczyciel rolnictwa w miejscowej Szkole Rolniczej400. W 1884 r. instruktorem uprawy lnu był Mieczysław Gölcz 401, zaś w pierwszym okresie działalności wykłady z weterynarii prowadził weterynarz z Rybnika,
choć poza dyrektorem pracował w niej jeszcze tylko jeden nauczyciel402 . Stopniowo
jednak personel się powiększał. W 1912 r. pracowali w zakładzie nauczyciel rolnictwa Richard Ruschmener, główny ogrodnik Heinrich Berger i instruktor uprawy
lnu Konstantyn Heisig. Byli to nauczyciele przedmiotów zawodowych. Poza nimi
w szkole wykładali nauczyciele miejscowej szkoły powszechnej: główny nauczyciel
G. Michalczyk i J. Ostrowski, oraz inni: inspektor Wasielewski, królewski leśniczy
391 APR, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku, sygn. 1, 1905, f. 228.
392 APR, USC Popielów, sygn. 97, 1906, nr 171.
393 APR, LRyb, sygn. 1098, s. 697.
394 H. Rojek, Kronika..., s. 61.
395 APR, LRyb, sygn. 1098, s. 752, 755; sygn. 1099, s. 43.
396 A. Nowack, Geschichte..., s. 102; H. Rojek, Kronika..., s. 62. Niezrozumiałe zatem jest podanie
przez H. Rojka, jakoby B. Welzel otrzymał nominację dopiero w marcu 1910 r., a o dyrektorze
Kellerze wyraził się niejaki Keller (zob. H. Rojek, Kronika..., s. 87), skoro kilkanaście stron wcześniej
podawał inną datę i informacje o F. Kellerze.
397 APR, LRyb, sygn. 1099, s. 99; H. Rojek, Kronika..., s. 65, 87.
398 APR, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku, sygn. 4, 1917, f. 325.
399 H. Rojek, Kronika..., s. 49, 87.
400 Tamże, s. 51. Został określony jako Bawarczyk, zatem wymienionego wśród nauczycieli Bawar
czyk a należy uznać za pomyłkę. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 87.
401 Instruktor rolnictwa Mieczysław Gölcz był świadkiem ślubu w 1884 r. APR, USC Popielów,
sygn. 39, 1884, nr 21; H. Rojek, Kronika..., s. 52.
402 F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 759; H. Rojek, Kronika..., s. 87.

Jarosch i weterynarz dr Brysch403. Wojna musiała oczywiście skutkować zmianami
kadrowymi, ponieważ część mężczyzn mogła otrzymać powołanie do armii. Poza
wspomnianymi wymieniano także Braune’a, Kloske’a, i F. Gacha404. O tym ostatnim wiadomo jednak, że był nauczycielem w szkole powszechnej405.
Pamiątką po dawnej szkole rolniczej stała się kapliczka z 1891 r. przy drodze
prowadzącej od dworu do Czarnego Lasu, przy obecnej ul. Źródlanej. Trudno
jednak ustalić, kto faktycznie ją ufundował, bowiem istnieją dwie wersje. Według
jednej, fundatorem i budowniczym był zarządca dominium, pracujący dla Centralnego Zrzeszenia Rolniczego Śląska406. Według drugiej fundatorami byli pracownicy Szkoły Rolniczej407. W zasadzie jedna i druga wersja się nie wykluczają,
bowiem szkoła mieściła się wszak w zabudowaniach kupionych przez Zrzeszenie.
Po zamknięciu Szkoły Rolniczej szkoły powszechne w Popielowie i Radziejowie stały się jedynymi placówkami edukacyjnymi na terenie gminy. Istniała jednak potrzeba otwarcia jakiejś szkoły dokształcającej, a we wrześniu 1927 r. RG
jednogłośnie podjęła uchwałę w tej sprawie408. W grudniu omawiano statut nowej placówki409. Budżet szkoły dokształcającej w roku szkolnym 1929/1930 wynosił 100 zł410, a przynajmniej tyle przekazywały władze gminne. Można jednak
uznać, że nie powstała ona przede wszystkim ze względów finansowych, bowiem
w 1934 r. włodarze gminy postanowili, że wszyscy młodociani pracownicy rzemieślnicy, przemysłowi i handlowi z terenu gminy obowiązani byli uczęszczać na
naukę do Publicznej Szkoły Dokształcającej – Zawodowej w Rybniku, natomiast
gmina za każdego ucznia będzie przekazywała 30 zł, pobierane od ich pracodawców411 .
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29 Pocztówka z Popielowa (ze zbiorów Piotra Kuczery)

30 Pocztówka przedstawiająca Szkołę Rolniczą w Popielowie (ze zbiorów Piotra Kuczery)
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31 Pocztówka przedstawiająca Szkołę Rolniczą w Popielowie (ze zbiorów Piotra Kuczery)

32 Pocztówka przedstawiająca Szkołę Rolniczą w Popielowie (ze zbiorów Piotra Kuczery)
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33 Pocztówka przedstawiająca Szkołę Rolniczą w Popielowie (ze zbiorów Piotra Kuczery)

34 Dzieci uczęszczające do szkoły w Radziejowie,
1959 r. (ze zbiorów Leona Mańki)

Życie społeczno-kulturalne w Popielowie i Radziejowie
Organizacje, stowarzyszenia, kluby, kółka, związki
Życie społeczne w niewielkich miejscowościach kształtowały różnego rodzaju
organizacje, stowarzyszenia, kluby, ruchy, kółka, związki, skupiające oczywiście
tylko część ludności. Nierzadko te same osoby były członkami kilku grup.
Wspomniane organizacje działały w oparciu o instytucje i jednostki administracji
lokalnej, jak urząd gminy, szkoła czy kościół. Często były to oddziały związków,
kół czy towarzystw o szerszym zasięgu, regionalnym lub ogólnokrajowym. Tego
typu stowarzyszenia powstawały najliczniej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pod tym względem Popielów i Radziejów zachowywały się raczej typowo.
Ponieważ istnieją dość szczegółowe dane dotyczące miejscowych zespołów śpiewaczych i ochotniczej straży pożarnej te dwie instytucje zostały omówione osobno. Ta
część natomiast traktuje o tych stowarzyszeniach, klubach, kółkach, o których wiadomo nieco mniej. Część z nich obejmowała obie miejscowości gminy, inne były
oddzielne dla Popielowa i Radziejowa. Nietrudno też zauważyć przenikanie się
życia politycznego i społecznego, zwłaszcza, że Chrześcijańska Demokracja (ChD)
opierała się właśnie na systemie organizacji społecznych. W samym Rybniku istniało około 50 różnego rodzaju stowarzyszeń, które posiadały swojej odpowiedniki
w sąsiednich miejscowościach na terenie powiatu. Na czoło wysuwały się dwie organizacje: Związek Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ) oraz Związek Powstańców
Śląskich1. Obie miały swoje reprezentacje w Popielowie i Radziejowie. Z organizacji kobiecych liczyło się przede wszystkim Towarzystwo Polek. Istniały też inne:
stowarzyszenia dla młodzieży, dla seniorów, rolników, związki zawodowe, kluby
itp. Organizacje społeczne w życiu takiej gminy jak Popielów-Radziejów odgrywały niebagatelną rolę, nadając ton, zaspakajając potrzebę wspólnoty, kierując indywidualną aktywność ku ogólnemu pożytkowi, a także uświetniając właściwie każdą uroczystość, państwową, szkolną i kościelną.
Część organizacji założonych w okresie przed II wojną światową przetrwało,
inne zostały rozwiązane decyzjami administracyjnymi lub rozpadły się, jeszcze inne
przechodziły transformacje, aż osiągnęły współczesny kształt.
Świetlica
Problemem, z jakim stykali się niemal wszyscy, którzy pragnęli w jakiś sposób
spożytkować własną aktywność i zaangażować innych, był brak pomieszczeń, w których można było się spotykać, ćwiczyć czy organizować zebrania. Nawet przecież
RG nie miała własnego lokum. Kłopot ten częściowo rozwiązywano dzięki miejscowym gospodom, a tych w gminie było kilka – u Holony, Müllera, Grzonki
i u Trybusia w Radziejowie. Z lokali tych korzystały: OSP, chóry oraz grupy kombatanckie czy towarzystwa kobiece. Zebrania odbywały się także w pomieszczeniach
udostępnionych przez kierownictwa szkół. Po wybudowaniu remizy (w źródłach
1 J. Walczak, Rybnik w okresie drugiej Rzeczypospolitej 1922–1939, [w:] Rybnik..., s. 188.
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nazywanej zamiennie Domem Strażaka, świetlicą OSP2), niektóre z organizacji
przeniosły się do pomieszczeń w nowym budynku. Dom Strażaka (DS) otwierał
podwoje nie tylko na zebrania i uroczystości strażackie, stając się jednym z miejsc
niezwykle ważnych dla społeczności lokalnej. Wydaje się, iż pod względem możliwości lokalowych sytuacja Radziejowa przedstawiała się gorzej, a tamtejsze koła
i oddziały miały problemy ze znalezieniem dla siebie miejsca. Nie była to sprawa
priorytetowa dla RG, toteż, kiedy w listopadzie 1934 r. pojawiła się kwestia wynajęcia świetlicy dla towarzystw z Radziejowa, została ona przeniesiona na kolejne
posiedzenie3. Aż do wybuchu II wojny światowej kwestia pomieszczeń w Radziejowie
nie została rozwiązana i wróciła już na posiedzeniach MRN w Niedobczycach4 .
Była to jedna z najwcześniej sygnalizowanych potrzeb tej dzielnicy. Po prostu brakowało jakiekolwiek lokum, bo nawet gospoda u Trybusia przestała z czasem być
dostępna. Starania o otwarcie wspomnianej świetlicy czyniła KWK „Chwałowice”,
o czym poinformował Zarząd Główny Związku Górników w Katowicach (Stalino
grodzie)5. Widocznie nie przyniosło to żadnych efektów, bo Związek nie zezwolił
na otwarcie6. Radny R. Leonerski apelował do władz miejskich o zajęcie się młodzieżą w Radziejowie i stworzenie dla niej świetlicy, natomiast w Popielowie pojawiła się możliwość wykorzystania na świetlicę sali u Grzonkowej, bowiem pomieszczenie zostało opuszczone przez zajmujących je wcześniej stolarzy 7.
W Popielowie świetlica działała w pomieszczeniach dawnej gospody Milera. Była
to świetlica kopalniana, a jej kierowniczka Sylwia Winkler w sprawozdaniu z działalności wspominała, że wprawdzie jeszcze nie pracuje tak, jakby tego oczekiwano,
jednak ona oraz świetlica w Niedobczycach dopisały w obchodzie miesiąca Odbudowy
Warszawy i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej8. Władze miejskie sprawozdanie przyjęły
do wiadomości, a B. Zgorzyński dopytywał, jakie trudności napotykała świetlica
i czy odbywały się wieczory pięknego czytania9. W szczegółowym sprawozdaniu
kierowniczka przedstawiała to, co udało się już zrobić oraz plany na przyszłość. Przy
świetlicy tej funkcjonowały trzy zespoły: chóralny, taneczny i chóralny „SP”. Pier
wszym z nich, pod kierownictwem Ludwika Mańki, był „Słowiczek”, chociaż nie
wymieniono go pod tą nazwą. Liczył on wówczas 40 osób, z których na próby dwa
razy w tygodniu przychodziło 30. W repertuarze miał pieśni jedno- i wielogłosowe,
z którymi brał udział w akademiach i eliminacjach powiatowych. Zespół chóralny
„SP” pod kierownictwem Zygfryda Reka liczył 60 członków (wyłącznie młodzież),
którzy również ćwiczyli dwa razy w tygodniu, z dobrymi wynikami (pojechał na
V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów do Warszawy 10). Zespół taneczny
2 O Domu Strażaka szerzej w części dotyczącej Ochotniczej Straży Pożarnej.
3 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 359–360.
4 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 2.
5 Tamże, s. 10–13.
6 Tamże, sygn. 19, s. 139.
7 Tamże, sygn. 3, s. 1–4.
8 Tamże, sygn. 2, s. 61.
9 Tamże, sygn. 18, s. 140, 142.
10 V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów – cykliczny zlot młodzieży, organizowany w różnych miastach świata, w Warszawie od 31 lipca do 15 sierpnia 1955 r. A. Krzywick i,
Poststalinowski karnawał radości. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń,
Warszawa 1955 rok, Warszawa 2009; http://pl.wikipedia.org/wiki/V_%C5%9Awiatow y_Festiwal_
M%C5%82odzie%C5%BCy_i_Student%C3%B3w.

tworzyła grupa 16 młodych ludzi, którzy trenowali pod okiem Antoniego Liszki
tańce: kozak, mołdawski, krakowiak, występując następnie na akademiach i wczasach świątecznych (chodziło o wypoczynek świąteczny, niezwiązany z wczasami
rozumianymi jako wyjazdowa forma urlopu). Poza tym świetlica pełniła rolę kina,
a filmy cieszyły się sporym zainteresowaniem (około 200 widzów). Biblioteka świetlicy liczyła 1075 tomów, wypożyczalnia działała trzy razy w tygodniu po trzy
godziny. W czytelni młodzież i dorośli mogli czytać prasę, grać w ping-ponga
i w szachy. Raz w miesiącu organizowano „Prasówkę”, wieczory pięknego czytania
i dyskusje nad książkami. Podsumowując na ogół życie kulturalne zaczyna się rozwijać. W dodatku rozwój ten zamierzano ukierunkować, tworząc sekcję szachową
i pingpongową, brygadę artystyczną oraz zespół rytmiczny, do czego były potrzebne
instrumenty (kontrabas, saksofon oraz dżeż [sic]), a konieczne pieniądze (3 tys. zł)
zamierzano dopiero pozyskać, nie precyzując w jaki sposób ani z jakich źródeł11.
Być może właśnie o tę świetlicę chodziło w notatce o akademii z okazji zakończenia pierwszego po wojnie roku szkolnego, podczas której składano nauczycielom
podziękowania za pracę. Odbyła się ona w sali Domu Kultury w Popielowie, która
została oddana do użytku 21 maja 1946 r.12 O istnieniu w Popielowie Domu Kultury
wspominał też J. Foterek, chociaż założenie datował na rok 1945. W każdym razie
działała świetlica, w której regularnie odbywały się spotkania towarzystw, a młodzież garnęła się do rozmaitych organizacji. Niestety, Dom Kultury zlikwidowano,
a w jego miejsce powstała (a w zasadzie została przywrócona) restauracja, w której
młodzieży, jak negatywnie podkreślono, sprzedawano alkohol13.
Pomimo całkiem dobrej pracy świetlicy jej przyszłość nie wyglądała dobrze,
bowiem mieściła się w prywatnym lokalu. Właściciel budynku Miler czynił starania
o uzyskanie zgody na uruchomienie restauracji, a kopalnia „Rymer” postanowiła
zlikwidować placówkę w Popielowie. Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu
(MK FJN) na posiedzeniu MRN postawił wniosek o pozostanie świetlicy w Popie
lowie, czego domagało się społeczeństwo Popielowa. 29 grudnia 1956 r. miało się
w tej świetlicy odbyć zebranie obywatelskie, na które planowano zaprosić przedstawicieli kopalni, MK FJN, KGW, ZBoWiD, Towarzystwo Śpiewu itp.14, czyli w zasadzie wszystkie istniejące wówczas w dzielnicy stowarzyszenia, organizacje i kółka.
Potem jednak postanowiono sprawę świetlicy przekazać RWN, uzasadniając to tym,
że 50% ich pracowników mieszkało w Popielowie i Radziejowie15. Widocznie jednak nie udało się utrzymać świetlicy kopalnianej, a i RWN nie były zainteresowanie, bo w 1959 r. znowu zaczęto uskarżać się na brak świetlicy lub sali i to zarówno
dla młodzieży, jak i kombatantów16. Wprawdzie Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Rybniku zobowiązywała się do wyposażenia świetlicy, trzeba było
jednak wskazać odpowiedni lokal17. Potrzeba ponownego uruchomienia takiego
obiektu powtarzała się przez wiele lat, zarówno w postulatach mieszkańców,
11
12
13
14
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16
17
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H. Rojek, Kronika..., s. 73.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 163.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 20, s. 236.
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jak i głosach radnych18. Władze miejskie deklarowały nawet starania, żeby załatwić
uruchomienie świetlicy w dzielnicach Popielów i Radziejów, o ile znajdą się pomieszczenia19. A właśnie brak lokalu był przeszkodą nie do przebycia. Wynajęcie pomieszczeń w domu prywatnym nie wchodziło w rachubę. Uzgodniono, że powstanie
nowy budynek, którego budowę wpisano do planów na kolejne lata 20. Jednocześnie
radziejowianie, podobnie jak popielowianie, wciąż postulowali utworzenie świetlicy (przede wszystkim dla młodzieży)21. Cały czas brano pod uwagę sale w gospodach, choć uruchomienie świetlicy w Radziejowie u Trybusia było nieaktualne (brak
funduszy). W Popielowie z kolei utworzenie świetlicy było niemożliwe ze względu
na trwający remont sali w dawnej restauracji Holony. W 1959 r. przewodniczący
Prezydium MRN J. Machoczek stwierdził, że ludność Popielowa domagała się lokalu w celu uruchomienia świetlicy, a konkretnie lokalu obyw. Grzonki, gdzie obecnie mieści się Zakład Tapicerski22 . Natomiast sale na zabawy dla ludności mogłyby
powstać przy ewentualnej pomocy finansowej i materiałowej po przeprowadzeniu
remontu u Trybusia w Radziejowie, a w Popielowie u Millera 23. Proponowano, by
w Radziejowie świetlicę otworzyć na szybie „Marcin”, a w przypadku fiaska koncepcji – u Trybusia (ewentualnie dobudować pomieszczenie przy szkole24). Krótko
mówiąc, nie zanosiło się na budowę nowego lokum, a w istniejących obiektach
powstanie świetlicy stawało się coraz bardziej wątpliwe.
W 1961 r. władze miejskie zanotowały, że obecnie jest w trakcie budowy świetlica
dla młodzieży w Radziejowie 25. Jak się okazało, to stwierdzenie było mocno na wy
rost, bowiem właściwie dopiero planowano budowę świetlic w obu dzielnicach26.
Budowa w Radziejowie nie mogła ruszyć, bowiem pomimo zgromadzenia środków
finansowych, brakowało wykonawcy. Niewiele dawał zapał mieszkańców, którzy
chcieli wykonywać prace murarskie, a oczekiwali, iż kopalnia, na terenie której
miano je prowadzić, wyznaczy pracownika, by wszystkim pokierował. Nikt z ochotników nie mógł jednak przyjąć odpowiedzialności za ewentualne wypadki i wykonanie robót 27. Do kopalni „Rymer” zwracał się też ZMW, który sam znalazł inwestora, ale budowa świetlicy na szybie „Marcin” i tak rozwijała się słabo28. Równie
nieskuteczne okazały się starania o uruchomienie świetlicy w drugiej dzielnicy.
Zagadnienie uruchomienia świetlicy w Popielowie napotykało i napotyka na zasadnicze
trudności, mianowicie brak pomieszczenia oraz brak pieniędzy na utrzymanie w budżecie MRN. Wprawdzie po pięciu latach wyremontowane zostało pomieszczenie na
lokal, który nadawał się na urządzenie jako świetlica u Obyw. Holony, jednak PSS
Rybnik, posiadając pierwszeństwo wynikające z uzyskania wkładów włożonych w re18 Tamże, sygn. 3, s. 76; sygn. 7, s. 12; sygn. 8, s. 15, 16.
19 Tamże, sygn. 8, s. 15.
20 Tamże, sygn. 6, s. 53.
21 Tamże, s. 64; sygn. 7, s. 35, 65; sygn. 23, s. 30; sygn. 25, s. 25.
22 Tamże, sygn. 25, s. 65. O przeznaczeniu na świetlicę zabudowań na Grzonkowem po wyremontowaniu i przebudowanie wspominał też A. Olejniczak na zebraniu ZBoWiD-u 22 marca 1959 r.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 158.
23 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 64; sygn. 7, s. 71; sygn. 8, s. 16.
24 Tamże, sygn. 8, s. 17.
25 Tamże, s. 46.
26 Tamże, s. 47.
27 Tamże, s. 58.
28 Tamże, s. 81, 89; sygn. 10, s. 64.

mont tego lokalu, przed pięcioma laty otwarło tam lokal, który nie może być jednocześnie świetlicą ze względu na wyszynk; w tym stanie rzeczy w chwili obecnej świetlica
w Popielowie nie mogła zostać uruchomiona29.
W 1964 r. budowa świetlicy w Radziejowie utknęła na dobre. W sprawozdaniu
z wykonania postulatów wyborczych stwierdzono jednak, że uruchomienie świetlicy
na szybie Marcin nie nastąpiło z różnych powodów aczkolwiek prace budowlane trwają 30. Oznaczało to, że właściwie nie dzieje się nic. ZMW nie był w stanie dokończyć
jej samodzielnie, chociaż brakowało już tylko tynków i stolarki. Deklarowano, że
prace zostaną wykonane w czynie społecznym, jeśli tylko kopalnia spełni swoje
obietnice i zajmie się resztą. Na posiedzeniu Prezydium MRN radny K. Ulbrych
jako członek OSP oświadczył, że jego jednostka wyraziła zgodę na udostępnienie
młodzieży z Radziejowa salki, by można było tam prowadzić rozgrywki tenisa stołowego31. W ten sposób zamiast własnego lokum młodzież otrzymała pomieszczenie zastępcze.
Oddanie w 1973 r. do użytku remizy OSP znakomicie rozwiązało problemy
lokalowe nie tylko strażaków, lecz i innych organizacji społecznych. Po rozbudowie
w latach 1976 i 1977, oczywiście w ramach czynu społecznego, znalazły się tam
pomieszczenia dla biblioteki i świetlicy młodzieżowej, a także siedziba Komitetu
Obwodowego nr 2632 . W tym czasie w Radziejowie brakowało podobnego obiektu,
a sprawa uruchomienia świetlicy pozostawała nierozwiązana. Działające na terenie
dzielnicy Ognisko TKKF nie posiadało własnego pomieszczenia, choć istniała możliwość wykorzystania budynku gospodarczego KWK „Rymer” na budowę świetlicy dla młodzieży33. Dyrekcja kopalni nie przejawiała jednak szczególnego zainteresowania ani radziejowską młodzieżą, ani wspomnianymi zabudowaniami.
Pojawiły się też pomysły, aby w Popielowie uruchomić stałe kino, z którego
korzystać mogliby mieszkańcy obu miejscowości. Proponowanym na ten cel lokum
była sala u Milera, ale komendant straży pożarnej W. Somerlik stwierdził, że pomieszczenie to nie spełniało norm bezpieczeństwa pożarowego34 . W następnym
roku raz jeszcze kino wymieniano jako jedno z oczekiwań mieszkańców obu dzielnic35. Nigdy nie zostało to jednak zrealizowane. Natomiast salę w lokalu Milera
dostosowano do projekcji filmowych. Warunki pozostawiały jednak wiele do życzenia, pomieszczenie nie było wyciszone, a z sąsiedniej restauracji dochodziły hałasy podchmielonych biesiadników36. Prawdopodobnie istniało również zagrożenie
pożarowe, a w sprawozdaniu Komisji Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicz

29 Tamże, sygn. 9, s. 61.
30 Tamże, sygn. 10, s. 134.
31 Tamże, s. 110–111, 128.
32 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 105, 255, 273; sygn. 29, s. 36, 54, 59; sygn. 34, s. 100, sygn. 35,
s. 55; (JJ), Niedobczyce zmieniają oblicze, „Nowiny” 1974, nr 17, s. 1; (jj), Strażacy organizatorami
życia kulturalnego, „Nowiny” 1974, nr 44, s. 3.
33 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 74.
34 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 5, s. 46–48.
35 Tamże, sygn. 6, s. 19.
36 (ps), Makabra..., „Nowiny” 1957, nr 31, s. 4.
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nego MRN w 1961 r. zapisano, że do obyw. Milera zwrócono się o przestrzeganie
przepisów w czasie wyświetlania filmów37.
Inną placówką kulturalną miała być biblioteka. Właściwie niewiele wiadomo
o tego typu instytucji na terenie gminy Popielów-Radziejów a później odrębnych
dzielnic. Poznańskie TCL zaczęło wywierać wpływy w powiecie rybnickim pod
koniec XIX w. W 1911 r. Maksymilian Basista nawiązał z nim współpracę i razem
z Ignacym Bułą z Rydułtów rozwinął sieć mobilnych bibliotek ludowych38 . Nie
wydaje się, aby w gminie Popielów-Radziejów TCL powstało tak wcześnie, chociaż
nie jest to wykluczone. Szczątkowe informacje o istnieniu TCL pochodzą z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. Na sejmiku towarzystw z powiatu rybnickiego
Popielów reprezentował bibliotekarz Kuczera, który skarżył się nie tylko na znikomą ilość książek, lecz także na to, iż prezes jest czynny tylko na papierze i jedynie na
nim (bibl.) ciąży cała praca. Ponadto informował o planach zorganizowania wiecu
oświatowego39. Nie udało się jednak zidentyfikować owego prezesa. Być może chodziło tu o E. Golika, który z początkiem roku szkolnego 1924/1925 został kierownikiem szkoły w Popielowie. Pozostaje jednak pytanie, czy w tym samym czasie
przejął prezesurę towarzystwa. Później redakcja „Polski Zachodniej” informowała
P. G. E. z Popielowa, że treść listu Sz. Pana zakomunikowaliśmy zarządowi T. C. L.40
Inicjały te najprawdopodobniej oznaczały właśnie E. Golika, który był prezesem
TCL i jako taki podpisywał się pod telegramem kondolencyjnym po śmierci
Piłsudskiego (podpisał się też jako kierownik szkoły)41. Wiadomo również, że TCL,
przy współpracy z młodzieżą, uczestniczyło w zbiórkach ofiar na dar narodowy, i to
przez szereg lat42 . Nie wydaje się jednak, żeby mieszkańcy gminy byli szczególnie
hojni. Wśród miejscowości, które przekazały kwoty zebrane podczas obchodów
3 maja w 1925 r., wymieniano tylko Radziejów43. Przede wszystkim jednak TCL
realizowało swój cel podstawowy, czyli organizowanie i propagowanie czytelnictwa,
natomiast o konkretnych działaniach w Popielowie i Radziejowie nic nie wiadomo.
Już 15 kwietnia 1945 r. przystąpiono do reaktywacji TCL w Popielowie i zwołano zebranie organizacyjne, na którym wybrano zarząd w składzie: Józef Kuczera
(prezes), F. Lapczyk (zastępca prezesa), Walenty Rduch (sekretarz), Maria Gojnówna
(zastępca sekretarza), Alojzy Kuśka (skarbnik), Maria Bugielanka (bibliotekarka),
Anna Szczyrowa (zastępca) oraz członkowie rady – ks. proboszcz (de facto substytut)
Ł. Globisz, A. Rumpel (kierownik szkoły) oraz Maksymilian Karwot44. Siedziba
mieściła się w Domu Kultury w Popielowie. Teren działania obejmował gminę
Popielów I i II. Zarząd miał być powoływany przez aklamację na zebraniach czytelników. W czerwcu działalność ograniczała się do zbierania książek, które prze37 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 62; sygn. 27, s. 137.
38 A. Stępniak, Od wojen napoleońskich do I wojny światowej..., s. 148.
39 Sejmik Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat rybnicki, „Sztandar Polski i „Gazeta Rybnicka”
1925, nr 50, s. [3].
40 Odpowiedzi redakcji, „Polska Zachodnia” 1928, nr 157, s. 6.
41 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 366–367.
42 Uroczystość 3 maja w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1937, nr 126, s. 11.
43 Suma wynosiła zaledwie 2,50 zł, była to najniższa kwota, jaką przekazano. Zebrzydowice i Ma
rusze dały 2,80 zł, inne miejscowości kilkakrotnie więcej. Sprawozdanie z kwesty dla T.C.L. w dniu
3-go maja, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 136, s. [3–4].
44 APR, StPowRyb, sygn. 90, s. 2.

chowywali byli członkowie, a biblioteka zawierała przeszło 200 sztuk. Dostęp do
czytelni, otwartej już 22 kwietnia, miał każdy obywatel poza osobami z dawnych
I i II grup DVL. Posługiwano się przedwojenną pieczątką45. Wniosek o rejestrację
stowarzyszenia został jednak odesłany z zastrzeżeniem, że zawierał formalne uchybienia46.
Nie wiadomo, co potem stało się z TCL i jego księgozbiorem. Z materiałów
Prezydium MRN w Niedobczycach wynika, że w mieście funkcjonowała tylko
jedna biblioteka miejska w centrum, natomiast nic nie wiadomo o tym, jak wyglądało to w dzielnicach. W marcu 1958 r. radny Justyn Lip zgłaszał potrzebę uruchomienia punktu bibliotecznego w Radziejowie, a kierownik tamtejszej szkoły zgadzał
się, by nauczycielka prowadząca bibliotekę szkolną, prowadziła też wypożyczalnię
dla dorosłych. Trzeba było tylko zaopatrzyć punkt w odpowiednie dla starszych
tytuły47.
Po wielu staraniach udało się uruchomić w Popielowie filię biblioteki miejskiej
nr 11, która mieściła się w biurze OSP48. W roku bieżącym [1978] filia w Popielowie
przeniesiona została do nowego dużego pomieszczenia udostępnionego przez OSP Po
pielów w budynku remizy49, a jeszcze dwa lata wcześniej zbyt mały metraż nie poz
walał na rozszerzenie księgozbioru50. Popielowianie i radziejowianie byli zadowoleni z działania placówki bibliotecznej w zakresie jej podstawowej działalności, natomiast zastrzeżenia budziła w zasadzie nieobecna działalność pozabiblioteczna. Po
prostu mamy pecha co do kierowników naszej biblioteki; wiemy wszyscy doskonale, że
społeczników nikt na siłę nie stworzy! 51.
W wystąpieniu na sesji MRN w Rybniku w czerwcu 1976 r. R. Gojny podkreślał, że Popielów i Radziejów jako dawniej samodzielna gmina, a potem dzielnice
miasta Niedobczyce, posiadały tradycję i bazę do rozwoju kultury i kultury fizycznej. Podstawą życia kulturalnego i społecznego były prężne organizacje społeczne
ZBoWiD, KGW, OSP, Związek Rencistów i Emerytów (ZRiE) oraz samorząd52 .
Nie miały one jednak ścisłego związku z instytucjami miejskimi. W analizie Stan
aktualny i perspektywy rozwoju kultury, kultury fizycznej i turystyki w mieście Rybniku
z maja 1976 r., wymieniano klub „Ruch” w Radziejowie, klub OSP w Popielowie
i tamtejszą filię biblioteki miejskiej oraz działające w Radziejowie terenowe ognisko
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Tamże, s. 1–2.
Tamże, s. 3.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 23, s. 35.
APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 254, 255.
Tamże, sygn. 34, s. 100.
Tamże, sygn. 27, s. 273.
Tamże.
Tamże.
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TKKF53. Oba wymienione kluby zostały objęte działalnością Rybnickiego Ośrodka
Kultury, po jego ukonstytuowaniu w kwietniu 1978 r.54
Podkreślano, że Popielów jako stara dzielnica robotnicza wymagał zainteresowania i stworzenia możliwości rekreacji i wypoczynku55. Nie wspominano o Radziejowie,
więc trudno rozstrzygnąć, czy myślano o nim w tych samych kategoriach.
Środowisko powstańcze, organizacje kombatanckie
Środowisko powstańcze i kombatanckie cechowały pewne różnice, krystalizujące
się wraz ze zmieniającą się dynamiką życia politycznego. Szczególnie widoczne było
to w trzech momentach: po przewrocie majowym w 1926 r., po zakończeniu II wojny światowej, wreszcie po zmianach ustrojowych 1989 r. Szeregi weteranów walk,
szczególnie na terenie niedużych miejscowości, okazywały się dobrym barometrem
zmian trendów w ogólnym życiu politycznym.
Związek Obrony Kresów Zachodnich (Polski Związek Zachodni)
W okresie międzywojennym powiat rybnicki był powiatem granicznym, stąd
mowa o kresach zachodnich. ZOKZ jako organizacja społeczna ukonstytuował się
1 października 1921 r.56 W Rybniku powstał w 1923 r.57, prawdopodobnie więc
w okolicznych wsiach komórki tej organizacji zawiązywały się mniej więcej w tym
samym czasie. W 1928 r. liczył ogółem 421 kół, z czego na Górnym Śląsku działało
219, czyli nieco więcej niż połowa ogólnej liczby. Istniało pięć okręgów: poznański,
pomorski, środkowy, małopolski i śląski, ten ostatni zaś dzielił się na sześć sekretariatów: Katowice, Królewska Huta, Mikołów, Pszczyna, Tarnowskie Góry i Rybnik58.
Należy przypuszczać, że na terenie gminy popielowsko-radziejowskiej mogły istnieć
dwa odrębne oddziały tego związku, podlegające, rzecz jasna, sekretariatowi
w Rybniku. Z całą pewnością funkcjonowało koło miejscowe59. Nie wiadomo
wprawdzie, kto pełnił funkcje w zarządzie organizacji do stycznia 1930 r., ale późniejszy skład jest już znany. Walne zebranie, na które przybył sekretarz powiatowy
Łojek, odbyło się 12 stycznia 1930 r. w szkole w Radziejowie. Nowy zarząd utworzyli: prezes Józef Komarek, zastępca prezesa Jan Wolny, sekretarz Leon Nowak
(nauczyciel), zastępca sekretarza Stanisław Trybuś oraz skarbnik Stanisław Czaja.
Komisję rewizyjną tworzyli natomiast: W. Turon, Albin Kufieta i Jan Komarek.
Wybrano też delegatów na zjazdy powiatowy i okręgowy, którymi zostali kierownik

53 Tamże, s. 253–254, 262–263.
54 Tamże, sygn. 35, s. 55. Rybnicki Ośrodek Kultury powstał na mocy uchwały nr III/19/78 z 25
kwietnia 1978 r. Tamże, s. 67; Statut ROK – tamże, s. 59–63; sygn. 40, s. 175, 184.
55 Tamże, sygn. 35, s. 196.
56 P. Świerc, Związek Obrony Kresów Zachodnich, [w:] Encyklopedia..., s. 662–663.
57 J. Walczak, Rybnik... s. 188.
58 P. Świerc, Związek Obrony Kresów Zachodnich..., s. 662–663.
59 W notatce w „Polsce Zachodniej” wymieniono tylko Radziejów, podobnie jak w numerze 4
„Strażnicy Zachodniej”, ale już w kolejnej notatce figurował Popielów-Radziejów. Nie można natomiast przyjąć, że istniało tylko jedno koło miejscowe dla obu wsi, chociaż wspomniane zebranie
odbywało się w Radziejowie.

szkoły w Radziejowie J. Karwowski oraz J. Wolny60. Jak wynika z prasowej notatki,
informującej o zorganizowanym w listopadzie 1930 r. zebraniu z udziałem członków
miejscowych towarzystw, prezesem koła miejscowego w Popielowie był E. Golik.
Podczas tego spotkania wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział: Bednorz, Mika,
Józef Kuczera I, A. Liszka, W. Mierzwiński, Szombierski, Blokerz, Józef Kuczera II,
F. Korbel i P. Kuchcik. W efekcie postanowiono podjąć żywą agitację na rzecz głosowania (zapewne chodziło o głosowanie na listy wyborcze), zwracać szczególną
uwagę na młodzież oraz zwalczać niemieckie gazety61. Zresztą gorące dyskusje i nieporozumienia musiały być na porządku dziennym, skoro Leon Nowak (notabene
sekretarz oddziału radziejowskiego) zamieścił sprostowanie dotyczące postępowania
sądowego, jakie wytoczył mu P. Kuchcik. Generalnie chodziło o to, iż ktoś powiedział
publicznie, że P. Kuchcik namawiał do tworzenia listy niemieckiej, co okazało się
nieprawdą. Winą za tę wypowiedź obciążono Nowaka (a wyrok sądowy mógłby
wskazywać, iż faktycznie to on wyraził się niefortunnie), który jednak wniósł o kasację wyroku do Sądu Najwyższego w Warszawie62 .
W okresie wojny działalność PZZ była zawieszona. Po wojnie zaś przywrócono
go na krótko. W tym czasie przewodniczącym był Andrzej Olejniczak, sekretarzem
Eryk Kuchcik, a skarbnikiem Ludwik Halama. Oddział popielowski liczył 46 członków, w tym czterech kolejarzy, sześciu pracowników umysłowych, trzech małorolnych i 33 robotników. Związek współpracował z PZPR63. W jakiś czas później zmienił się zarząd, przewodniczącym został Jan Foterek, sekretarzem Leon Wawrzyczny
(Halama pozostał skarbnikiem), ale liczący 48 członków PZZ nie posiadał majątku,
ani nie wykazywał większej aktywności64. Później, w ramach ogólnopolskiego procesu jednoczenia organizacji kombatanckich, został wchłonięty przez ZBoWiD.
Związek Powstańców Śląskich
Drugą organizacją społeczną, zrzeszającą głównie powstańców, był Związek
Powstańców Śląskich, który powstał 25 lutego 1923 r. W pierwszym okresie jego
aktywność była skierowana przede wszystkim ma opiekę socjalną, zwłaszcza nad
inwalidami, wdowami i sierotami. W późniejszym czasie doszło do ścierania się
poglądów, a w efekcie do podziału środowiska i wyodrębnienia się Związku Byłych
Powstańców i Żołnierzy, którzy utożsamiali się raczej z poglądami reprezentowanymi przez Wojciecha Korfantego. Po przewrocie majowym ostatecznie organizacja
opowiedziała się za wojewodą Michałem Grażyńskim, tym samym przybierając charakter sanacyjny65.
W gminie Popielów-Radziejów mogły istnieć dwa odrębne koła ZPŚl. Przemawiają
za tym składane w urzędzie gminnym osobne wnioski o subwencję dla koła z Ra
60 Wiadomości organizacyjne. Okręg śląski. Radziejów, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6;
Wiadomości organizacyjne. Okręg śląski, Popielów-Radziejów, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 5, s. 3;
Z ruchu organizacyjnego Z. O. K. Z., „Polska Zachodnia” 1930, nr 30, s. 7.
61 Ludność Śląska jednoczy się dla zwycięstwa polskości. Popielów, „Polska Zachodnia” 1930, nr 280,
s. 5.
62 Sprostowanie, „Polska Zachodnia” 1931, nr 195, s. 6.
63 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 9, 22.
64 Tamże 3, s. 62.
65 A. Kwiatek, Związek Powstańców Śląskich, [w:] Encyklopedia..., s. 663–664; J. Walczak, Ryb
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dziejowa, wspomniane w 1934 r., zresztą odrzucone z powodu braku środków66, jak
również wymieniony pod telegramem kondolencyjnym po śmierci marszałka
Piłsudskiego Związek Powstańców Śląskich Popielów i Radziejów67. Wydaje się jednak, że rozłam nastąpił w latach trzydziestych, co wiązało się z ogólnym kryzysem
„unii” Popielowa i Radziejowa. W pierwszym okresie w gminie tej istniał jeden oddział ZPŚl, zrzeszający zarówno powstańców popielowskich i radziejowskich.
Lokalne koło ZPŚl powstało w marcu 1924 r., dwa lata po przyłączeniu powiatu
rybnickiego do Polski68 . Pierwszy zarząd tworzyli: prezes F. Lapczyk, wiceprezes
W. Danel69, skarbnik Paweł Bednorz oraz członkowie Fabian Korbel, Józef Sierny,
J. Komarek i Wiktor Hajski70. Prawdopodobnie w wyniku istniejących różnic w późniejszym okresie Józef Komarek zrezygnował z uczestnictwa w ZPŚl, zostając prezesem koła ZOKZ71.
W 1930 r., najprawdopodobniej w drugiej dekadzie lutego, odbyło się walne
zebranie grupy ZPŚl w Radziejowie, podczas którego przeprowadzono wybory nowych władz. Prezesem został Alojzy Nieszporek, a w skład zarządu weszli: Karol
Syrek, Paweł Przybyła, Albin Kufieta, J. Wolny i Antoni Kuśka. Wspomniani pełnią
zaszczytne funkcje członków zarządu już od kilku lat72 . Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej koła w Radziejowie do 1939 r. był Wiktor Bernacki, zaangażowany także w ZOKZ73. Grupa ZPŚl w Radziejowie dla swoich członków zorganizowała
3 stycznia 1936 r. gwiazdkę w sali Trybusia74.
Zapewne oba związki powstańcze brały aktywny udział w życiu społecznym gminy, ale właściwie nie wiadomo, do którego z nich odnosiło się stwierdzenie pochód
wszystkich organizacji z Powstańcami na czele w prasowym doniesieniu o obchodach
święta 3 maja w 1937 r.75
Krótko przed wybuchem II wojny światowej koło popielowskie pozyskało sztandar. Jego poświęcenie odbyło się uroczyście 6 sierpnia 1939 r. Scenariusz uroczystości przewidywał zbiórkę, nabożeństwo, pochód, a następnie koncert i zabawę w lokalu Holony76.
Koła miejscowe utrzymywały się ze składek członkowskich, otrzymywały również
subwencje z Komendy Głównej lub od miejscowych władz. Za niewywiązanie się
z terminowego składania sprawozdań groziło pozbawienie subwencji z Komendy.

nik..., s. 188; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów Rybnika..., s. 81–82.
66 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 357, 358.
67 Tamże, s. 366–367.
68 W zebraniu tym brało udział 58 powstańców, H. Rojek, Kronika..., s. 132–133.
69 H. Rojek podał jego nazwisko jako Daniel. Zob. tamże, s. 132.
70 Tamże, s. 132.
71 Wiadomości organizacyjne. Okręg śląski. Radziejów, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6;
Wiadomości organizacyjne. Okręg śląski, Popielów-Radziejów, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 5, s. 3;
Z ruchu organizacyjnego Z. O. K. Z., „Polska Zachodnia” 1930, nr 30, s. 7.
72 W artykule podano imię Antoni, ale chodziło o Alojzego Nieszporka. Władze grupy w Radziejo
wie, „Polska Zachodnia” 1930, nr 49, s. 6.
73 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/172, s. 11.
74 Gwiazdka powstańcza, „Polska Zachodnia” 1936, nr 357, s. 7.
75 Uroczystość 3 maja w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1937, nr 126, s. 11.
76 Popielów, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 89, s. [3].

Jak wynika z informacji prasowej, koło Radziejów w 1928 r. przysłało swoje sprawozdanie w terminie77, natomiast wśród wymienionych kół zabrakło Popielowa.
W 1933 r. ukonstytuowały się w Popielowie i Radziejowie frakcje młodzieżowe
ZPŚl, Oddział Młodzieży Powstańczej (OMP). Obie powstały 1 listopada, ale oddział
radziejowski działał prężniej i skupiał więcej członków. W chwili utworzenia akces
w Popielowie zgłosiło 25 chętnych, w Radziejowie 16, choć już dwa miesiące później
w Popielowie uczestników było 27, a w Radziejowie 33 W dodatku w Popielowie
jakby nic się nie działo, nie było tam świetlicy, żadnych grup sportowych, natomiast
OMP w Radziejowie posiadał jedną wspólną świetlicę, działała przy nim sekcja teatralna, szachowa i piłki nożnej, a w tym czasie zorganizowano wieczornicę i przedstawienie teatralne. Być może były to działania wspólne. Na zebraniu, jakie odbyło
się w Popielowie 6 stycznia 1934 r. jako prezes występował Edmund Świtała.
Dokonano wtedy zapisu nowych członków, a także wyboru referenta kulturalno-oświatowego, którym został Jerzy Bruckman, oraz instruktora, którym był Franciszek
Rybka78. W krótkim czasie musiało dojść do zmian, bowiem w tabeli stanu informowano, że prezesem oddziału, a jednocześnie delegatem związku w Radziejowie
był biuralista Ryszard Wycisk, a w Popielowie nauczyciel R. Bonarek79.
Po kolejnych zmianach stowarzyszenie w 1945 r. przyjęło nazwę Związek Wete
ranów Powstań Śląskich.
Poza wspomnianym na terenie gminy Popielów działały też inne organizacje
zrzeszające weteranów i byłych żołnierzy. Na ich temat w zasadzie niewiele wiadomo,
poza faktem, że działały, a ich obecność została udokumentowana podpisami pod
telegramem kondolencyjnym. Wskazuje to, że w gminie istniał Związek Podoficerów
Rezerwy, Związek Rezerwistów oraz Towarzystwo Weteranów I pułku strzelców
Bytomskich 75 p.p., których prezesem był Fabian Korbel, a W. Hajski został wymieniony jako członek tegoż towarzystwa, ale placówki Rybnik80. Przynależność do
Związku Rezerwistów wspominał Alojzy Brachaczek81. Ponadto istnienie koła
Związku Podoficerów Rezerwy w Popielowie potwierdza wzmianka o walnym zebraniu, jakie miało odbyć się 20 lutego 1938 r.82
Z okresu międzywojennego pochodzi również wzmianka o odrzuceniu przez RG
w Popielowie wniosku Legionistów Polskich, a to ze względu na brak funduszy83,
natomiast trudno stwierdzić, czy wniosek składała instytucja miejscowa, bowiem
inne źródła nie wspominały o istnieniu w Popielowie-Radziejowie komórki tej organizacji.
Z oczywistych względów po wybuchu II wojny światowej wszystkie organizacje
polskie zostały zdelegalizowane i zeszły do podziemia. Już po zakończeniu wojny
zaczęły się odtwarzać tylko niektóre działające w okresie międzywojennym stowa77 Okólnik Zarządu Gł. Zw. Powst. Śl., „Powstaniec Śląski” 1928, nr, 5, s. 7.
78 O.M.P. Popielów, „Młodzież Powstańcza” 1934, nr 1, s. 25.
79 Tabela stanu organizacyjnego oddziałów, „Młodzież Powstańcza” 1934, nr 3, s. 22–23.
80 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 366–367.
81 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/331, s. 1.
82 W notatce prasowej wymieniono jako właściciela lokalu Seemana, ale to jedyna taka wzmianka,
prawdopodobnie więc była to nieścisłość lub pomyłka i chodziło tutaj o lokal Grzonki. Kalendarzyk
zebrań Kół Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy R. P. Popielów, „Polska Zachodnia” 1938, nr 49,
s. 6.
83 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 349.
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rzyszenia, bowiem nowy ustrój polityczny nie sprzyjał organizacjom o nastawieniu
prawicowym czy narodowym. Nie odrodził się też ZOKZ; powiat rybnicki przestał
graniczyć z państwem niemieckim.
Związek Weteranów Powstań Śląskich –
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
Organizacją kombatancką, która odwoływała się do tradycji powstańczej, był
Związek Weteranów Powstań Śląskich, utworzony 28 kwietnia 1945 r. w Katowicach.
Jego zadania można w skrócie określić jako działanie w kierunku zaktywizowania
członków jako obywateli, ludowej ojczyzny, troska o miejsca pamięci poległych oraz
szeroko rozumiana pomoc socjalna dla członków. Kandydatem na członka mógł
zostać właściwie każdy, kto udowodnił udział w powstaniach, akcji plebiscytowej
lub w akcjach we wrześniu 1939 r. Podstawowymi komórkami były grupy miejscowe i okręgowe84.
Grupa miejscowa w Popielowie została założona w czerwcu 1945 r. z inicjatywy
Jana Frydrycha, który został wybrany przewodniczącym85. Poza nim w skład zarządu wchodzili J. Komarek (wiceprzewodniczący), Alojzy Ucher (sekretarz) i Karol
Komarek (skarbnik)86. W tym czasie grupa liczyła 64 członków – 22 inwalidów, 10
pracowników umysłowych, sześciu kolejarzy, dwóch kupców, czterech rolników i 16
robotników87.
Powojenny zarząd koła radziejowskiego ZWPŚl pierwotnie tworzyli K. Syrek,
Franciszek Jureczka i Paweł Rozkosz88, ale według spisu z 16 stycznia 1949 r. sekretarzem był już Antoni Kuchcik, zaś skarbnikiem Józef Mańka89. W. Bernacki w życiorysie podawał, że również on należał do grona osób zakładających koło weteranów
powstańczych w Radziejowie i aż do jego likwidacji piastował funkcję skarbnika
ZOKZ90, co może wskazywać, że w obu organizacjach działali ci sami ludzie lub też
dość swobodnie traktowano nazewnictwo i określenie „powstańcy” mogło odnosić
się do dowolnego związku. Koło liczyło 45 członków – sześć wdów, czterech kolejarzy, ośmiu pracowników umysłowych, trzech rolników, dziewięciu inwalidów i 15
robotników91.
Zachowało się niewiele danych z krótkiego okresu działalności ZWPŚl. do momentu centralizacji życia kombatanckiego. Wiadomo, że starano się nawiązywać do
84 Z. Kowalski, Związek Weteranów Powstań Śląskich, [w:] Encyklopedia..., s. 668–670.
85 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 9, 54; H. Rojek, Kronika..., s. 134. Frydrych jako miejsce zamieszkania podawał Rydułtowy. We wniosku podkreślano, że był on właściwie jedyną osobą na
terenie dawnej gminy, która pomyślała o założeniu ZWPŚl po wyzwoleniu. Wniosek do Komisji
Odznaczeniowej, 18 września 1954 r. Archiwum prywatne H. Rojka.
86 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 9, 54. W opracowaniu Rojka pojawiła się błędna obsada personalna, autor ten bowiem podawał, że wiceprezesem był P. Kuchcik (zapewne chodziło o Antoniego),
skarbnikiem Ludwik Halama (skarbnik PZZ), sekretarzem Józef Kuczera, zastępcą sekretarza Józef
Komarek, członkiem zarządu Franciszek Lapczyk. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 134.
87 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 54.
88 Tamże, s. 9.
89 Tamże, s. 53. W komisji rewizyjnej znaleźli się Karol Bernacki, Teodor Szynol i Stanisław
Wycisk. H. Rojek, Kronika..., s. 136.
90 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/172, s. 14.
91 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 53.

przedwojennych tradycji, m.in. organizowania obchodów kolejnych rocznic powstań.
W 1947 r. GRN w Niedobczycach przyznała subwencję w wysokości 1 tys. zł na
pokrycie kosztów obchodów 2 maja92 . Okazała się też bardziej skłonna do zwolnienia tej organizacji z podatku zabawowego (chociaż odmówiła harcerzom i chórzystom), ale odpowiedź pozytywna płynęła z tego, iż pieniądze miały zostać przeznaczone na budowę pomnika powstańców93.
Wyraźnie jednak dominowały wówczas tendencje centralistyczne, obejmujące
także organizacje kombatanckie. ZWPŚl na II nadzwyczajnym zjeździe podjął decyzję o połączeniu się z innymi związkami kombatantów, tworząc 21 sierpnia 1949 r.
ZBoWiD94. Ukonstytuował się on na kongresie zjednoczeniowym w dniach 1–2
września tegoż roku. Tworzyło go 11 organizacji kombatanckich. Niniejsza praca
nie ma na celu ani omawiania samej organizacji, ani jej celów politycznych, natomiast
służy przedstawieniu jej koła terenowego, działającego w Popielowie i Radziejowie.
W 1990 r. dokonała się kolejna zmiana organizacyjna i polityczna. W miejsce rozwiązanego ZBoWiD-u powstał Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po
litycznych (ZKRPiBWP).
Koła terenowe ZBoWiD w Popielowie i Radziejowie powstały w półtora miesiąca po utworzeniu centralnej organizacji, 23 października 1949 r.95 Wydaje się, że
właściwie nie tyle powstawały nowe komórki, ile dokonano przemianowania dotychczasowych kół ZWPŚl, co zapewne wpłynęło na tak szybkie ich powstanie. Na
spotkaniu założycielskim grupy popielowskiej 23 października 1949 r. zebrało się
57 uczestników96.
W Radziejowie tego samego dnia również doszło do spotkania, ale uczestniczyło
w nim 36 osób97. Jak wspomniano, zarząd ZBoWiD-u częściowo tworzyli członkowie starego związku powstańczego: K. Syrek (prezes), A. Kuchcik (sekretarz), J. Mań
ka (skarbnik) oraz członkowie W. Kuchcik i Antoni Kuśka98 . We własnej relacji
skarbnikiem koła Radziejów był W. Bernacki, pozostając na tym stanowisku aż do
likwidacji oddziału. Co ciekawe, pozostawał działaczem w Radziejowie, chociaż
92 APR, PRN Ryb, sygn. 545, s. 22.
93 Wydaje się, że chodziło u o Pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny. Tamże, sygn.
544, s. 31.
94 Z. Kowalski, Związek..., s. 670. Szerzej o Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
patrz: J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej, Warszawa 2009; L. Musiolik, Od
Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP: historia Związku Powstańców Śląskich
– Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddziału Rybnik, Rybnik [2002].
95 H. Rojek, Kronika..., s. 134.
96 Zarząd tworzyli: prezes Maksymilian Karwot, sekretarz Alojzy Ucher, skarbnik Wincenty
Mańka oraz członkowie Józef Musioł i Ludwik Halama, zaś w komisji rewizyjnej pojawili się Emil
Czyż i Feliks Herman. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/137, s. 134 (Wykaz imienny
członków zarządu i aktywu koła w Popielowie). H. Rojek zmienił nazwisko Halamy na Holonę;
H. Rojek, Kronika..., s. 136.
97 H. Rojek, Kronika..., s. 136.
98 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 53. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/137, s. 133.
Wykaz jest niedatowany. Ponieważ jednak podobny z Popielowa opatrzono datą 12 lipca 1950 r.,
można przypuszczać, że z tego samego okresu pochodzi ten z Radziejowa. K. Syrek był prezesem
w 1954 r., prawdopodobnie do końca istnienia koła. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/
4545, s. 2. W komisji rewizyjnej znaleźli się Karol Bernacki, Teodor Szynol i Stanisław Wycisk.
H. Rojek, Kronika..., s. 136.
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w tym czasie mieszkał w Chwałowicach99. O piastowaniu funkcji skarbnika wspominał też Benedykt Holona100, nie precyzując jednak, w jakim stowarzyszeniu, choć
można przypuszczać, że chodziło właśnie o związek kombatantów.
Inicjatywa ta okazała się krótkotrwała, bowiem po jakimś czasie koło w Radziejowie
zostało zlikwidowane. Niestety, z powodu braku dokumentacji trudno dokładnie
określić ten moment. Pewne wskazówki można znaleźć w życiorysach byłych członków. Weterani z Radziejowa mogli przenieść się do koła w Popielowie, lecz, jak sami
przyznawali, czynili to opieszale: Po upadnieniu koła Zbowid w Radziejowie zaniedbałem zgłoszenie się na członka koła ZBOWID w Popielowie101. Niektórzy nie zostali poinformowani o możliwości przeniesienia się do sąsiedniego koła, po upadnięciu
Koła ZBoWiD w Radziejowie przestał być członkiem, a nie wiedząc, że mógł być członkiem koła ZBoWiD w Popielowie dopiero jego poinformowaniu kolegów wstępuje do
ZBoWiDu w Popielowie102 . Z tej dokumentacji wynikało, że koło w Radziejowie
zostało zlikwidowane w 1951 r.103 Jednakże inni kombatanci informowali, że koło
ZBoWiD w Radziejowie funkcjonowało dłużej, w latach w 1946–1957104 (co potwierdza, że było kontynuacją ZWPŚl). We wrześniu 1958 r. poruszano na zebraniu
koła Popielów kwestie zaniedbania koła w Radziejowie, że tamtejsi członkowie są
zaniedbani przez tamtejszy Zarząd, że najlepiej by było tych członków przyjąć do naszej
grupy [...]105. Jeśli zatem przyjąć rok 1958 jako datę rozwiązania koła miejscowego
w Radziejowie, to można stwierdzić, że organizacja kombatancka działała tam nieco
ponad 10 lat, wliczając w to okres funkcjonowania reaktywowanego ZWPŚl. Część
członków przeniosła się zatem do koła w Popielowie i w nim działała.
Wybory zarządu odbywały się na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych co kilka lat, o ile nie doszło do nadzwyczajnej sytuacji. W kole ZBoWiD w Popielowie
(rozumianym jako wspólne dla Popielowa i Radziejowa) zmiany personalne były
niewielkie. Wybory zarządu przeprowadzono 28 maja 1960 r.106 Rok później odbyło się walne zebranie, na którym jednogłośnie postanowiono pozostać przy starym
zarządzie107, jednak zmiany wymusiło życie. W 1962 r. zmarł skarbnik F. Glenc.
Trzon osobowy zarządu w zasadzie nie zmieniał się, jeśli nie dochodziło do zmian
wymuszonych przez zgony. W listopadzie 1964 r. zmarł skarbnik Paweł Gojny,
a w jego miejsce do następnych wyborów wszedł Franciszek Ucher108. Głosowanie
99 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/172, s. 14.
100 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1453, s. 18.
101 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/677, s. 7.
102 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1825, s. 6.
103 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1825, s. 6, 10.
104 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/2444, s. 2, 6; sygn. 4545, s. 2.
105 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 181.
106 Prezesem nadal pozostał Maksymilian Karwot, a poza nim Józef Musioł (wiceprezes), Karol
Danel (sekretarz), Franciszek Ucher (zastępca sekretarza), Feliks Glenc (skarbnik) oraz członkowie
Andrzej Olejniczak i Sylwester Grabiński. Wszyscy zostali wybrani jednogłośnie i przyjęli swoje
funkcje bez wahania, poza K. Danelem, który zapowiedział, że jeśli w ciągu miesiąca współpraca
się nie poprawi, on ustąpi. Do komisji rewizyjnej wybrano Emila Węgrzyka, Alojzego Frydrycha
i Pawła Rozkosza. Mężem zaufania był Ludwik Gojny. Ponadto podczas wyborów nowych władz na
szczeblu powiatu w listopadzie 1960 r. Maksymilian Karwot z Popielowa został członkiem komisji
rewizyjnej. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 117; sygn. MRy/ADH/1694/1733,
s. 3, 5; H. Rojek, Kronika... s. 136.
107 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 93–94.
108 Tamże, s. 43.

nad nowym składem zarządu odbyło się na zebraniu 11 lipca 1965 r. i nie przyniosło właściwie żadnych zmian109. Wybory przeprowadzone 29 września 1968 r. także
nie przyniosły jakichś znaczących zmian personalnych, jednakże doszło do zmiany
prezesa. Być może miało to związek z incydentem, do jakiego doszło w lipcu tegoż
roku, zakończonym sądem koleżeńskim110. Krótko przed następnymi wyborami
zmarł prezes Musioł, dlatego wśród kandydatów zabrakło jego nazwiska. Głosowanie
odbyło się 22 listopada 1970 r., a przyniosło ono drobne zmiany111. Z poprzedniego zarządu nie został wybrany Jan Foterek, a opiekun koła zanotował: Jedynie dało
się odczuć, że kol. Jan Foterek był niezadowolony, że nie wszedł do władz w kole ZBoWiD
w Popielowie, a poprzednio był v-ce prezesem Koła112 . Kandydatura ta nie została
wysunięta, bo jak poinformował prezes Olejniczak, ten jest w zainteresowaniu kontroli partyjnej Komitetu Powiatowego w Rybniku i kandydatura mogła nie znaleźć
aprobaty113. Lista kandydatów do zarządu, jacy mieli startować w wyborach 11
marca 1973 r., obejmowała praktycznie te same, poza trzema, nazwiska114. Pół roku
po tych wyborach zmarł prezes Olejniczak, a stanowisko objął dotychczasowy wiceprezes J. Rybka. W tym czasie pogorszył się również stan zdrowia sekretarza Danela,
toteż w listopadzie zaproponowano, aby Czesław Kuczera został jego zastępcą, a miesiąc później dokooptowano go do zarządu115. Materiały zachowały się fragmentarycznie i brak informacji o składzie osobowym kolejnych zarządów, ale biorąc pod
uwagę, że zmiany personalne były nieduże, można założyć, iż grono osób pełniących
funkcje w kole ZBoWiD w Popielowie pozostawało w wysokim stopniu niezmienne.
Kolejne wybory, 21 lutego 1980 r., w zasadzie również nie zmieniły „tradycji”
wybierania tych samych osób. Na spotkaniu aktywu, jakie odbyło się z miesięcznym
109 Podobnie Musioł pozostał wiceprezesem, Danel sekretarzem. Inni członkowie Zarządu pozostali, choć powierzono im inne role – Grabiński został drugim wiceprezesem, F. Ucher skarbnik iem.
Ze starego Zarządu A. Olejniczak pozostał członkiem, jak również został nim będący wcześniej chorążym A. Ucher. Do tego grona wszedł również Franciszek Lapczyk (zastępca sekretarza) i Ludwik
Gojny (członek), Zarząd tworzyli M. Karwot (prezes), J. Musioł (I wiceprezes), S. Grabiński (II wiceprezes), K. Danel (sekretarz), F. Lapczyk (zastępca sekretarza), F. Ucher (skarbnik), A. Olejniczak,
A. Ucher, L. Gojny (członkowie Zarządu). Komisja rewizyjna: L. Adamczyk, N. Holona, P. Roz
kosz. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 30; sygn. MRy/ADH/1692/135, s. 27.
110 Karwot złożył rezygnację na piśmie, ale jako powód niekandydowania po raz kolejny do
zarządu podał wyprowadzenie się z Popielowa. W wyniku wyborów utworzono zarząd w składzie:
J. Musioł (prezes), A. Olejniczak i Jan Foterek (wiceprezesi), Franciszek Ficek (sekretarz), Alojzy
Frydrych (skarbnik). W komisji rewizyjnej znaleźli się S. Grabiński, Eryk Kuchcik i Ludwik Gojny.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/1733, s. 1–2; sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 242–
242, 302, 306; sygn. MRy/ADH/1692/136, s. 13, 19; H. Rojek, Kronika..., s. 137.
111 Dotychczasowy wiceprezes Olejniczak został prezesem, a jego zastępcami K. Danel (dotychczas członek zarządu) oraz Józef Rybka (wcześniej nie był w zarządzie) oraz F. Ficek, A. Frydrych,
F. Kuśka i Edward Gojny (również wcześniej nie pełnił funkcji w zarządzie). Muzeum w Rybniku,
sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 14, 18; H. Rojek, Kronika..., s. 138.
112 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 11.
113 Tamże, s. 197.
114 Osoby, które wcześniej nie zasiadały w tym gremium, objęły stanowiska skarbnika i sekretarza
(A. Kroker i J. Szulik), zaś ich poprzednicy zostali członkami zarządu. Nie zmienili się prezesi. Józef
Szulik, Augustyn Kroker, Jan Papierok, A. Olejniczka, J. Rybka, K. Danel, E. Gojny, J. Foterek,
A. Frydr ych. Do komisji rewizyjnej wybrano E. Kuchcika, F. Kuśkę i Eugeniusza Siernego. Tamże,
s. 5, 7.
115 Tamże, s. 19–20, 22.
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wyprzedzeniem, sporządzono listę kandydatów. Przeprowadzane w kolejnych latach
wybory w równie niewielkim stopniu wpływały na zmiany składu personalnego116.
Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. wiązał się z przemianami politycznymi, które wywarły wpływ także na organizacje kombatanckie. W kole
popielowsko-radziejowskim nie zauważono większych zmian, poza oczywistym przemianowaniem samej organizacji, podobnie jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat
wcześniej. Wybrany w 1988 r. zarząd spokojnie kontynuował swoją pracę aż do
wyborów przeprowadzonych w październiku 1992 r. Konsekwentnie skład personalny pozostał taki sam z niewielkimi zmianami (na skarbnika wybrano Norberta
Byczka)117. Po czterech latach przeprowadzone 16 października wybory wyłoniły
nowy-stary zarząd, po raz pierwszy wprowadzono do tego grona Augustyna Miłka
i Józefa Rozmyślaka118.
W 1996 r. prezesem już przekształconego ZKRPiBWP został jeden z dotychczasowych wiceprezesów N. Holona, wiceprezesem Edward Gojny, sekretarzem
J. Tomiczek, skarbnikiem N. Byczek, członkami zarządu Stanisław Grygier, Augustyn
Miłek i Józef Rozmyślak. Dokonała się zmiana pokoleniowa, coraz mniej było weteranów powstań śląskich, coraz więcej weteranów II wojny światowej.
W okresie międzywojennym ZPŚl w Popielowie pozyskał sztandar, który w czasie wojny został ukryty aż do „odnalezienia”, co świętowano 21 maja 1945 r.119
Od tego czasu służył organizacji kombatanckiej przez kolejnych 20 lat. Kwestia
116 Wśród kandydatów byli E. Kuchcik (prezes), Nikodem Holona (wiceprezes), Nikodem
Podleśny (sekretarz), Jan Nalik (skarbnik) i Jan Tomiczek (członek zarządu). Prawdopodobnie to
właśnie był ustępujący zarząd. Podobna lista, datowana na 21 lutego, obejmowała więcej nazwisk,
a prezesem został Jan Foterek, wiceprezesami E. Kuchcik i N. Holona, sekretarzem N. Podleśny,
skarbnikiem J. Nalik, członkami zarządu Jan Kolarczyk i Jan Tomiczek. Niewielkie zmiany przyniosły wybory przeprowadzone po krótkiej, zaledwie dwuipółletniej, kadencji, 7 października
1982 r., nastąpiły przesunięcia na stanowiskach, dokooptowano kilka nowych osób, ale trzon zarząd pozostał taki sam. Wybrany wtedy zarząd pracował przez kolejnych sześć lat do wyborów
przeprowadzonych 13 października 1988 r. Dotychczasowy prezes z powodów zdrowotnych nie
wyraził zgody na wysunięcie jego kandydatury, podobnie jak H. Marcol. W głosowaniu jawnym
wybrano zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Tradycyjnie już skład personalny niewiele różnił się od
wcześniejszych. Prezesem został N. Podleśny, jego zastępcą Stanisław Trybuś, sekretarzem J. To
miczek, a skarbnikiem pozostał J. Nalik. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 1–2;
H. Rojek, Kronika..., s. 138.
117 Nie zmienili się prezes, wiceprezes i sekretarz. Znaczne zmiany wprowadzono w Komisji
Rewizyjnej. Z poprzedniej nie pozostał nikt, a nową tworzyli Henryk Bank, Stanisław Kondrot
i Bolesław Matuszyński. Archiwum prywatne H. Rojka, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło
Popielów odbytego w dniu 22.10.1992 r. o godz. 16-tej w Domu Strażaka w Popielowie. s. 2.
118 H. Rojek, Kronika..., s. 138. Składu Komisji Rewizyjnej nie podano, można jednak uznać,
że głosowano na podane kandydatury S. Kondrota, B. Matuszyńskiego i Alojzego Urbańczyka.
Archiwum prywatne H. Rojka, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła Popielów odbytego w dniu 16.10.1996 r. o godz. 16-tej w Domu Strażaka w Popielowie, s. 2–3.
119 Informacja o tej uroczystości znalazła się w kronice szkolnej. Mowa w niej o odnalezionych
sztandarach, które następnie wręczono poszczególnym towarzystwom. Wydaje się, że wśród nich
był też ZWPŚl. Natomiast wspominano, że w rok później został za jego staraniem odnaleziony, wykradziony i mocno zniszczony sztandar powstańczy. Za staraniem kol. Frydrycha został sztandar odnowiony i oddany do użytku. Archiwum prywatne H. Rojka, Wniosek do Komisji Odznaczeniowej,
18 września 1954 r.; H. Rojek, Kronika..., s. 134. Pozorna niezgodność datowania może wynikać
z czasu, jaki należało poświęcić na odnowienie sztandaru, co mogło trwać kilka miesięcy, jakie
upłynęły między „odnalezieniem” a oddaniem do faktycznego użytku.

przekazania starego do muzeum w Warszawie pojawiła się w 1962 r., ale wówczas
nie wszyscy uważali to za słuszny krok. F. Lapczyk stwierdzał, że dopóki żyje jeszcze
ktoś z byłych powstańców, nie należy przekazywać sztandaru. Sprawa została poddana głosowaniu, a większość uznała, że należy postarać się o nowy sztandar, a tradycyjny oddać do muzeum, gdzie zostanie lepiej zakonserwowany i przetrwa o wiele dłużej120. Potem nastąpiła przerwa, a do sprawy wrócono pod koniec 1964 r.121,
lecz i wówczas nie doczekała się ona finału. W 1966 r., 4 września, zapewne przy
okazji obchodów rocznicowych, odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru, ufundowanego przez Obwodowy Komitet FJN dla koła w Popielowie. Z tej okazji grupa
kombatantów w mundurach zebrała się pod KWK „Rymer”, a następnie przeszła na
boisko szkolne, gdzie odbywała się ceremonia przekazania122 . Tymczasem wciąż powracał problem, co zrobić z poprzednim. Wreszcie po raz kolejny omawiano przekazanie starego sztandaru do muzeum w Rybniku (już nie do stolicy, jak proponowano kilka lat wcześniej) i na zebraniu 2 września 1968 r. F. Lapczykowi powierzono opracowanie historii sztandaru, którą planowano dołączyć razem z obiektem123.
Termin wykonania przedłużył się, więc po raz kolejny sprawę kroniki sztandaru
poruszono w kwietniu następnego roku. Powołano wówczas komisję (J. Foterek,
F. Rybka i F. Lapczyk), która miała zająć się tym zadaniem, a opracowanie wraz
ze sztandarem w najbliższym czasie przekazać do rybnickiego muzeum124. W maju
opracowanie było już gotowe, należało je jeszcze przepisać maszynowo i dokonać
przekazania125. Kiedy jednak w czerwcu odczytano treść kroniki, okazała się ona tak
pełna rażących nieścisłości, że została oddalona, zaś Alojzego Frydrycha zobowiązano, aby zasięgnął opinię byłego prezesa Jana Frydrycha, mieszkającego w Pstrążnej,
co miał uczynić do 15 czerwca 1969 r.126
Poczet sztandarowy brał udział w uroczystościach i pogrzebach. Nie ma pełnych
danych o tym, kto pełnił tę funkcję, jedynie fragmentaryczne. W sierpniu 1958 r.
jako sekcyjnego wybrano Józefa Papoka oraz czterech innych, dla których miano
pozyskać mundury i rogatywki127. Dwa lata później sztandar powierzono Ludwikowi
Gojnemu128 . Skład pocztu sztandarowego z czasem wykruszył się – pod koniec
1970 r. w razie konieczności wysłania delegacji ze sztandarem, zwłaszcza poza miejscowość, trudno było zebrać trzech chętnych. Postanowiono więc wybrać stały poczet
sztandarowy, a role te powierzono Janowi Komarkowi, L. Mice i J. Rybce129.
Widocznie pomysł ten okazał się praktyczny, bowiem w czasie zebrania wyborczego
120 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 66–67.
121 Tamże, s. 47.
122 Na sztandarze tym po jednej stronie w otoku z liści wawrzynu widniał krzyż z orłem pośrodku, który to krzyż na górnym ramieniu miał napis 1905 Pokój, na dolnym ZBoWiD, na prawym
Wolność, na lewym Socjalizm. Pod spodem mieściło się hasło: Za waszą wolność i naszą. Po drugiej stronie, również w wawrzynowym otoku, umieszczono napis Związek Bojowników o Wolność
i Demokrację, poniżej Koło Popielów. (m), Zlot ZBoWiD w Popielowie, „Nowiny” 1966, nr 34, s. 1;
H. Rojek, Kronika..., s. 136.
123 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 307–308.
124 Tamże, s. 264.
125 Tamże, s. 261.
126 Tamże, s. 257. Sztandar ten znajduje się w zbiorach Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/229.
127 Byli to: Paweł Gojny, Emil Węgrzyk, Feliks Glenc i Alojzy Sierny. Tamże, s. 186.
128 Tamże, s. 123.
129 Tamże, s. 195.
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w 1982 r. prezes zaproponował utworzenie stałego pocztu sztandarowego w składzie:
Leon Chromik, Alojzy Lampert, Nikodem Podleśny i Eugeniusz Sierny, którym
miano wyznaczyć diety i zwracać koszty przejazdów130. Innym problemem była
obecność pocztu sztandarowego w kościele podczas pogrzebów zmarłych bojowników. Według A. Olejniczaka nie było to wskazane, bowiem sztandar ZBoWiD był
sztandarem politycznym, a nie kościelnym, wiec proponował, aby pouczać poczty,
aby nie brały udziału w religijnych ceremoniach pogrzebowych131. Nie wydaje się,
aby większość członków organizacji podzielała opinię wiceprezesa.
Problemem organizacji Popielowa i Radziejowa, nie tylko kombatantów, był brak
pomieszczeń na spotkania. Weterani korzystali więc z gościnności kierownictwa
szkoły lub strażaków, albo spotykali się w lokalu Milera. Nie były to rozwiązania
najlepsze, bowiem sali, w której zebrania urządzamy, nie można tak opalić, żeby było
ciepło, a świetlicy nie mamy132 . Wprawdzie na początku 1959 r. w Popielowie odbywała się wyjazdowa sesja MRN i w czasie tego posiedzenia zabrał głos A. Olejniczak,
wówczas zastępca I sekretarza PZPR, przedstawiając nie tylko konieczność znalezienia dla organizacji lokum, lecz i inne, niewymienione w protokole potrzeby, domagając się obecności także władz powiatowych133, lecz problem pozostał nierozwiązany. Proponowano m.in. by budynek starej szkoły, po budowie nowej przeznaczyć na
Dom Związkowy134. W latach sześćdziesiątych ZBoWiD korzystał ze świetlicy OSP.
Ponieważ to strażacy dbali o porządek i ogrzewanie lokum, kombatanci zdecydowali o wnoszeniu opłaty na ich rzecz w wysokości 100 zł rocznie135. Starania o własny
lokal kombatanci podejmowali kilkakrotnie136, ale nie zostały one uwieńczone sukcesem. Problemy lokalowe miejscowego ZBoWiD rozwiązała dopiero rozbudowa
remizy OSP.
Poza kłopotami z lokalem miejscowe koło borykało się również z innymi, przede
wszystkim wynikającymi z ułomności ludzkiej natury. Nie wynika z tego, iż mieszkańcy Popielowa czy Radziejowa byli bardziej kłótliwi niż innych miejscowości.
W każdym razie dochodziło w czasie zebrań do nieprzyjemnych sytuacji, które określano jako nietaktowne, do wypowiedzi ostrych w tonie i formie, do wzajemnych pretensji, do skarg na brak koleżeństwa w kole, incydentów w stanie nietrzeźwym itp.137
ZBoWiD był organizacją masową, ale kwestia ta w dwóch stosunkowo niedużych
miejscowościach zasługuje na pewną uwagę. Według danych przekazanych Starostwu
Powiatowemu w Rybniku, o czym wspominano wcześniej, koła ZWPŚl w Popielowie
130 Archiwum prywatne H. Rojka, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 7.10.
1982 r., s. 3.
131 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 236.
132 Tamże, s. 131.
133 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 15.
134 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 141.
135 Tamże, s. 81–82.
136 W 1965 r. podejmowano rozmowy (z wynikiem negatywnym) w celu pozyskania pomieszczeń
zajmowanych przez sklep nabiałowy w budynku należącym do Jadwigi Salamon. Pięć lat później
znalazło się miejsce w domu Frydrycha, ale po zniszczeniu (w wyniku zalania) odstąpiono od tego
pomysłu. Przewodniczący Prezydium MRN w Niedobczycach Hieronim Bugiel w 1971 r. zapowiadał, że w ramach czynów społecznych zostanie wybudowana świetlica dla organizacji masowych. I ta obietnica nie została spełniona. APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 29, s. 4; Muzeum
w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 16–17, 217.
137 Tamże, s. 19–20, 50–51, 60, 74, 92, 98, 103, 201, 204, 216, 241 i n., 263, 270, 316.

i Radziejowie liczyły razem 109 członków. W późniejszym okresie liczba ta spadła,
z przyczyn biologicznych, z powodu wykluczeń i rezygnacji. W dodatku część kombatantów stwierdziła mniej więcej na początku lat sześćdziesiątych, że przynależność
do związku nie jest im potrzebna, nie wyciągają z niej żadnej korzyści, zatem rezygnowali z opłacania składek138 . Na początku lat siedemdziesiątych ogólna liczba
kombatantów w popielowskim kole, obejmującym wszak dwie dzielnice, wynosiła
68. Działacze zwracali również uwagę na znikomą ilość wstąpień do ZBoWiD, gdy
tymczasem w samym Popielowie (a w Radziejowie zapewne również) zamieszkiwała duża grupa osób, które posiadały uprawnienia do członkostwa139. Przyczyny niechęci do wstępowania do ZBoWiD-u mogły być różnorakie – od ogólnej niechęci
wobec upolitycznienia organizacji, poprzez trudności wynikające z rozporządzeń
władz związkowych wyższego szczebla aż po kłopoty z uzupełnieniem dokumentacji
– np. składane u prezesa Karwota deklaracje nie były przekazywane dalej, a usprawiedliwienia z jego strony niektórych skutecznie zniechęcały140. Innym kłótnie podczas zebrań kazały raz jeszcze zastanowić się nad wstąpieniem w szeregi kombatantów141. Na przyjęcie do związku jako członkinie nadzwyczajne (podopieczne) nie
mogły liczyć kobiety, których mężowie wprawdzie byli powstańcami i należeli do
ZWPŚl, ale do ZBoWiD-u się nie zapisali, jak również wdowy po powstańcach
zmarłych w czasie wojny142 . Kandydatury niektórych były odrzucane. A. Olejniczak
nadmieniał, aby zwracać uwagę, by do szeregów naszego koła nie wkradły się elementy
warcholskie i ludzie skompromitowanej przeszłości. Wszystko to rozgrywało się w kontekście odrzucenia przez zarząd Oddziału przyjęcia jednego z byłych żołnierzy. Działo
się to w 1959 r., a ów żołnierz najpierw znalazł się na terenie Związku Radzieckiego,
a potem trafił do armii polskiej na Zachodzie, brał udział w bitwie pod Monte
Cassino, gdzie został ranny143. Można domyślać się, że właśnie ten fragment jego
biografii władze zwierzchnie związku uznały za kompromitujący, jednakże koło miejscowe nie zgadzało się z tą opinią i postanowiło utrzymać zakwestionowane członkostwo. W 1970 r. przy przyjmowaniu nowych członków zaczęto wymagać zaświadczeń ze sztabu wojskowego o udziale w walce, bowiem odpis książeczki wojskowej
był niewystarczający. Upatrywano w tym stworzenia przeszkody w naborze nowych
członków144. Tymczasem koło Popielów-Radziejów kurczyło się, co zauważano już
w latach 1968–1969, wymierali bowiem weterani powstań śląskich, którzy stanowili trzon grupy. Stwierdzano, że jednym z poważnych braków koła była nieumiejętność przyciągnięcia młodszych (niektórzy członkowie mieli już powyżej 80 lat)
i jeśli nasze koło nie zwerbuje do naszych szeregów ze środowisk o młodszym wieku
członków, grozi nam w niedalekiej przyszłości likwidacja Koła. Nie znaczy to, że dojdzie
do likwidacji w ogóle Z. B. o W. i D., lecz do likwidacji koła w Popielowie, co może
nastąpić wskutek systematycznego wymierania weteranów powstań śląskich145. A. Olej
138 Tamże, s. 69.
139 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 17.
140 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 281. Trudno też było uzyskać od niego
zaświadczenia potrzebne w staraniach o Śląski Krzyż Powstańczy. Tamże, s. 264.
141 Tamże, s. 204.
142 Tamże, s. 70.
143 Tamże, s. 160–161.
144 Tamże, s. [218a].
145 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/136, s. 17.
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niczak apelował do członków miejscowego ZBoWiD-u, aby rozmawiali z młodszymi, którzy walczyli jako partyzanci, żołnierze armii polskiej na wschodzie i zachodzie
oraz więźniami politycznymi i zachęcali ich do zapisywania się do koła146.
19 września 1968 r. stan liczbowy koła wynosił 72 członków (w tym 50 zwyczajnych i 22 nadzwyczajnych), a 22 listopada 1970 r. odnotowano 71 członków (46
zwyczajnych i 25 nadzwyczajnych). Wśród członków zwyczajnych największą grupę
stanowili byli powstańcy śląscy (39), inne środowiska miały słabą reprezentację –
kombatanci (4), członkowie ruchu oporu (2) i jeden były więzień polityczny147. Takie
rozłożenie zapowiadało, że faktycznie w całkiem niedalekiej przyszłości koło
w Popielowie-Radziejowie mogło po prostu zaniknąć z przyczyn naturalnych, bowiem skreślenia z powodu nieuregulowanych składek, przeniesień do innych miejscowości i wystąpień na własną prośbę, były nieliczne.
Rzeczywiście, w kolejnym sprawozdaniu widać największy ubytek właśnie w gronie dawnych powstańców. Z 50 członków zwyczajnych148 i 25 nadzwyczajnych ubyło aż 11 osób, przyjęto zaś tylko trzy. Liczebność członków zwyczajnych wynosiła
11 marca 1973 r. 43 osoby (32 powstańców śląskich, jeden powstaniec wielkopolski,
jeden więzień polityczny, dwóch członków ruchu oporu i siedmiu kombatantów)149.
Liczebność koła spadała systematycznie. W 1980 r. należało do niego 47 członków,
a w 1992 r. (po przekształceniu) już tylko 34150.
Środowisko powstańcze pragnęło upamiętnić poległych towarzyszy broni. Można
założyć, że w okresie międzywojennym istniał jakiś pomnik lub przynajmniej tablica
pamiątkowa (znisczona w czasie II wojny światowej), bowiem przy różnych uroczystościach elementem ceremonii było złożenie wieńca lub kwiatów na grobie
Powstańca. W listopadzie 1945 r. rozważano przywrócenie miejsca pamięci i postanowiono przeprowadzić zbiórkę na pomnik powstańca151. Właściwie chodziło o pamiątkową tablicę, którą odsłonięto 11 listopada 1945 r. Na uroczystość żałobną ku
czci zabitych w obozach koncentracyjnych zaproszono koła z sąsiednich miejscowości152. Obecnie tablica upamiętniająca zamordowanych w obozach koncentracyjnych
W. Hajskiego, M. Frydrycha, F. Korbela i A. Porwoła mieści się w kościele153.
Niemniej tuż przed samą uroczystością odsłonięcia doszło do niesnasek. Chodziło
m.in. o to, że przewodniczący ZWPŚl J. Frydrych podpisał się pod skierowaną do
Starostwa skargą na naczelnika gminy (w listopadzie 1945 r. Popielów-Radziejów
jeszcze był odrębną gminą, dopiero od 1 stycznia 1946 r. włączono go do gminy
zbiorczej Niedobczyce)154, a ponieważ członkowie Komitetu Wykonawczego Tablicy
(przewodniczącym Komitetu Odsłonięcia Tablicy był właśnie J. Frydrych) zachowa146 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 240.
147 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/136, s. 13–14.
148 W sprawozdaniu z listopada 1970 r. podano, że członków zwyczajnych koło w Popielowie
liczy 46, po zsumowaniu przedstawicieli poszczególnych środowisk liczba ta się zgadza, ale w sprawozdaniu z marca 1973 r. zapisano, że stan osobowy na 22 listopada 1970 r. wynosił 50 członków
zwyczajnych, jednak nie rozpisano poszczególnych środowisk, trudno więc wyjaśnić tę różnicę.
149 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/136, s. 1.
150 Archiwum prywatne H. Rojka, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu
22.10.1992 r., s. 1; H. Rojek, Kronika..., s. 138.
151 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 125.
152 Np. z Zamysłowa. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1693/85, s. 48.
153 H. Rojek, Kronika..., s. 134; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 238.
154 APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 75.

li się nietaktownie, RG 9 listopada postanowiła nie brać udziału w ceremonii155.
Dwa lata później, 7 września, w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny
światowej, odsłonięto pomnik weteranów powstań śląskich, poległych na frontach
oraz więźniów obozów koncentracyjnych. Uroczystość, w której brali udział mieszkańcy Popielowa i Radziejowa miała stosowną oprawę: po dokonaniu poświęcenia,
w sali Holony przygotowano akademię z przemowami działaczy partii politycznych
(Józef Papok z PPS) oraz kombatantów (K. Syrek, Leon Komarek) oraz odbyła się
część artystyczna, przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej156. Pomnik ten,
zlokalizowany na miejscowym cmentarzu, przybrał formę nagrobka, na tablicy zaś
wypisano nazwiska powstańców śląskich oraz poległych w czasie II wojny światowej.
Napis brzmi: 1919–1945/Za wolną i niepodległą Polskę / bohatersko polegli: / w powstaniach śląskich/1919–1921 / Holona Emanuel / na frontach II wojny światowej /
1939–1945 Buszko Józef / Czaja Stanisław / Dawidowski Alojzy / w obozach koncentracyjnych / 1939–1945 Frydrych Maksymilian / Hajski Wiktor / Korbel Fabian / Porwoł
Alojzy / Na wieczną pamiątkę i ku przestrodze potomnym157. W ewidencji miejsc
pamięci województwa śląskiego figuruje jako grób zbiorowy wojenny poległych w latach 1919–1921 i 1939–1945158.
Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i warta honorowa kombatantów i harcerzy
przy pomniku poległych były stałym elementem uroczystości rocznicowych. Również
corocznie 1 listopada zapalano znicze, a podopieczne koła wcześniej porządkowały
otoczenie.
Pojawił się też projekt postawienia nowego pomnika w terenie, gdzie dawniej
była przechowywana broń dla powstańców (trudno ustalić dokładną lokalizację)
i propozycja powołania Komitetu Budowy Pomnika, przedstawione na zebraniach
w październiku i listopadzie 1959 r.159 W 1963 r. prezes koła ZBoWiD wspominał,
że wśród prac pozostawało ufundowanie jakiejś tablicy pamiątkowej lub pomnika160.
Pomysł ten nie został zrealizowany i nadal jedynym pomnikiem był ten na cmentarzu. W listopadzie 1968 r. po raz kolejny podczas zebrania ZBoWiD w Popielowie
omawiano kwestię tablicy upamiętniającej poległych powstańców i zabitych w obozach koncentracyjnych. Komitet Miejski PZPR w Niedobczycach miał ufundować
tablicę pamiątkową pod pomnik powstańczy w Niedobczycach, postanowiono zatem
umieścić na niej nazwiska także popielowian. Koło ZBoWiD zaproponowało nazwiska, które w większości już widniały na tablicy w Popielowie, toteż na nowej
tablicy z propozycji ZBoWiD w Popielowie umieszczono tylko nazwiska Polikarpa
Reka i Joachima Smyczka161.
W czerwcu 1970 r. prezes J. Musioł zwrócił uwagę na postępującą dewastację
powstańczego nagrobka, miała zatem powstać komisja i wraz z kamieniarzem
155 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 125; APR, PRN Ryb, sygn. 572, s. 75.
156 H. Rojek, Kronika..., s. 134.
157 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 250; H. Rojek, Kronika..., s. 17.
158 http://www.katowice.uw.gov.pl/mp/rybnik.html.
159 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 143, 145.
160 Tamże, s. 60.
161 Informacja ta została sprawdzona przez autorkę w terenie, ul. Górnośląska, Rybnik-Niedobczyce.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 294. Wśród propozycji zabrakło nazwisko
Józefa Buszki z Radziejowa, chociaż znajdowało się na tablicy w Popielowie. Wspomniano o tablicy
bez wymienienia nazwisk (w sumie 29). A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 207.
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Bergerem ocenić stan obiektu. Trzeba było wykonać nowe fundamenty. Do prac
kombatanci mieli zgłosić się w ramach czynu społecznego162 . Kolejny raz do restauracji przystąpiono w 1983 r. Zarząd miał zwrócić się o dotację (30 tys. zł), a na tablicy miały pojawić się wymienione już wcześniej nazwiska oraz wskazano także trzy
nowe propozycje: Józef Abrachamczyk, Józef Kuśka i Paweł Kufieta, a grupa członków koła miała rozeznać okoliczności ich zgonów – po pozytywnej ocenie nazwiska
te miały zostać dodane163.
Trudno odtworzyć pełną i pewną listę członków przedwojennych związków powstańczych. Część materiałów znajduje się w internecie, gdzie jest dostępny Spis
Powstańców Śląskich, zweryfikowanych przez ZPŚl w latach 1936–1939, publikowany przez Pracownię Historii Powstań Śląskich w Muzeum Śląskim w Katowicach164
oraz Zasoby Archiwalne Powstań Śląskich (1919–1921) – zeskanowane dokumenty
przechowywane w nowojorskim instytucie Józef Piłsudski Institute of America for
Research in the Modern History of Poland, Inc165. Cenne są źródła Centralnego
Archiwum Wojskowego, również częściowo udostępnione w Internecie166. Pracownia
Historii Powstań Śląskich umożliwia jedynie sporządzenie listy powstańców z Po
pielowa i Radziejowa, natomiast skany dokumentów pozwoliły na poszerzenie wiedzy o osobach, które brały udział w powstaniach. Również organ prasowy związku
powstańczego, „Powstaniec Śląski”, przekazywał informacje o przyjęciach na członków I i II kategorii, a także o utracie członkostwa. Pojawiały się też pewne utrudnienia, kiedy wśród osób tracących członkostwo z grupy Niedobczyce, znalazły się
nazwiska członków z Popielowa i Radziejowa, (m.in. F. Korbel, P. Bednorz, Franciszek
Danel167). Niektórzy z nich, o ile przeżyli wojnę, wrócili do reaktywowanych organizacji, które weszły w skład ZBoWiD. Masowość tego ostatniego również w pew-

162 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 204, 212.
163 Archiwum prywatne H. Rojka, Protokół z zebrania ogólnego członków ZBoWiD Koło Popie
lów odbytego w dniu 12.07.1983 r. w Domu Strażaka w Popielowie, s. 1–2.
164 http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
165 Józef Piłsudski Institute of America for Research in the Modern History of Poland, Inc.;
Zasoby archiwalne Powstań Śląskich (1919–1921).
166 http://www.caw.wp.mil.pl/pl/125.html.
167 Nowi członkowie Związku, „Powstaniec Śląski” 1930, nr 6, s. 11.

nym stopniu utrudniała sporządzenie listy popielowian i radziejowian, którzy ginęli wśród wielu innych bojowników.
Należy zatem wymienić, w porządku alfabetycznym, popielowian i radziejowian
z urodzenia i zamieszkania, którzy w swoich życiorysach mieli epizod powstańczy
i kombatancki:
Stanisław Abrachamczyk168, Leopold Paweł Adamczyk169, Mateusz Adamczyk170,
Artur Bednorz171, Nikodem Bednorz172 , Paweł Bednorz173, Wilhelm Bednorz174,
Konstanty Berger175, Karol Bernacki176, Wiktor Bernacki177, Wilhelm Bernacki178,
Alojzy Bernadzki179, Józef Biegonek180, Józef Blanik181, Walenty Bochenek182, Alojzy

168 http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
169 Z Radziejowa, ur. 10 listopada 1892 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), o Rybnik (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie), nr leg. 7325/Ka. H. Rojek,
Kronika..., s. 140, 142 – ta sama osoba wymieniona dwukrotnie jako Paweł Adamczyk (s. 140) i jako
Leopold Adamczyk (s. 142); http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
170 Z Radziejowa. http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
171 Siedem lat. Związek Powstańców Śląskich, „Powstaniec Śląski” 1928, nr 9, s. 7.
172 Tamże, nr 9, s. 6.
173 Z Popielowa, ur. 21 stycznia 1884 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
o Rybnik (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu jako łącznik (III powstanie). H. Rojek, Kronika...,
s. 132–133, 142; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
174 Siedem lat..., s. 6.
175 Urodzony 27 lutego 1881 w Jejkowicach, zamieszkały w Popielowie, górnik. Znajdował się na
liście osób, które powracały na Górny Śląsk. Ins JP-ZaPŚ, [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego,
Dokument sygn. 8-028-1037, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-048.
jpg; Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim, Dokument sygn. 8-026-956, http://
www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-026-076.jpg; Listy ludzi, którzy powrócili na Górny Śląski - Kompania III, II O.P.R., http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-033.jpg.
176 Z Popielowa, ur. 7 stycznia 1883 r., udział w walkach pod Lukasyną i Raciborzem (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139.
177 Z Radziejowa, ur. 11 sierpnia 1897 r., udział w walkach pod Marklowicami i Wodzisławiem
(I powstanie), o Rybnik (II powstanie), o Racibórz, (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 132,
139; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
178 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
179 Z Popielowa, ur. 16 maja 1888 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), o Mar
klowice i Wodzisław (II powstanie), o Rybnik, Rzuchów i Racibórz, w okolicach Góry św. Anny (III
powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 142.
180 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
181 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
182 Z Popielowa, również jako Bochynek, ur. 2 lutego 1899 r. w Popielowie, tam ukończył szkołę
ludową, górnik; w oddziałach powstańczych ze stopniem szeregowego. Ins JP-ZaPŚ, Lista ewidencyjna I Oddziału Rybnickiego obozu Oświęcim, Dokument sygn. 8-025-819, http://www.ny.pl/
www/pilsudski/powstania/skany/701-008-025-007.jpg; Książka ewidencyjna obozu Szczakowa,
Dokument sygn. 8-030-1101, [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego, Dokument sygn. 8-028038, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-030-083.jpg; http://www.ny.pl/
www/pilsudski/pow
stania/skany/701-008-028-061.jpg; Ewidencja – Obóz Szczakowa, http://
www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-030-029.jpg.
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Brachaczek183, Leon Brzezinka184, Jan Chlubek185, Stanisław Czaja186, Emil Czyż187,
Jan Danel188, Józef Danel189, Karol Danel190; Wilhelm Danel191; Franciszek Duda192,
Ludwik Duda193 , Franciszek Dziewiór194 , Stanisław Dziewiór195 , Wincenty
Dzierżęga196 , Wiktor Fukała197, Alojzy Gajda (I)198 , Alojzy Gajda (II)199, Józef

183 Z Popielowa, ur. 4 kwietnia 1890 r., udział w walkach o Rybnik i Racibórz, (III powstanie).
H. Rojek, Kronika..., s. 141.
184 Siedem lat..., s. 7.
185 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
186 Z Radziejowa, ur. 17 listopada 1889 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
o Mark lowice i Wodzisław (II powstanie), o Rybnik, Rzuchów i Racibórz, w okolicach Góry św.
Anny (III powstanie). Zginął 3 września 1939 r. w Łaziskach podczas próby ucieczki. Związek
Obrony Kresów Zachodnich..., s. 8; Z ruchu organizacyjnego Z. O. K. Z..., s. 7; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia”
1930, nr 5, s. 3; H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139, 143; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
187 Z Popielowa, ur. 12 listopada 1895 r., udział w walkach jako szeregowiec w V kompanii II baonu 5. pp pod Rybnikiem i Raciborzem. H. Rojek, Kronika..., s. 132, 138.
188 Z Radziejowa/Popielowa, ur. 17 marca 1897 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), w Rybniku (II powstanie), w Rybniku, Rzuchwie, pod Górą św. Anny (III powstanie);
odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1953), Złotym
Krzyżem Zasługi (1959), Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969). H. Rojek,
Kronika..., s. 133, 141; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
189 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
190 Z Popielowa, ur. 27 stycznia 1903 r., udział w walkach w Rybniku, Raciborzu, pod Górą św.
Anny (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Brązowym Krzyżem
Zasługi (1952), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1956), Medalem 10-lecia (1955). H. Rojek, Kronika...,
s. 140, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
191 Z Popielowa, ur. 6 kwietnia 1895 r. w Popielowie, zm. w 1955 r. w Rydułtowach, działacz socjalistyczny. Uczeń szkoły ludowej oraz rolniczej szkoły dokształcającej. W czasie I wojny światowej
żołnierz armii niemieckiej na froncie zachodnim, górnik kopalni Römer, od 1918 r. członek PPS
i CZZP, od 1919 r. w POW G. Śl., od 1927 r. prezes miejscowej grupy ZPŚl; udział w walkach pod
Wodzisławiem (I powstanie), w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu, (III powstanie),
odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Medalem Zwycięstwa (1949). E. Wyglenda,
Danel Wilhelm (1895–1955), [w:] Encyklopedia..., s. 87; H. Rojek, Kronika..., s. 132 [nazwisko zapisane jako Daniel], 142; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
192 Z Popielowa, ur. 24 listopada 1878 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu w V kompanii II baonu 5. pp (III powstanie).
H. Rojek, Kronika..., s. 132, 138.
193 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
194 Siedem lat..., s. 6.
195 Tamże.
196 Nazwisko w formie Dzierżenka. Tamże, s. 7.
197 Z Popielowa, ur. 29 maja 1886 r., udział w walkach pod Lukasyną i Marklowicach (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 139.
198 Z Popielowa, ur. 25 września 1896 r., udział w akcji na Obszarach (I powstanie), w walkach
pod Rybnikiem jako kapral (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 138; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
199 Z Popielowa, ur. 21 czerwca 1890 r., udział w walkach pod Rybnikiem i Raciborzem jako
szeregowiec (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 138.

Gawrosz200, Feliks Glenc201, Paweł Gojny202; Wawrzyn Gojny203, Antoni Górnik204;
Sylwester Grabiński205, Konstanty Grzegorzek206, Karol Grzel207, Wiktor Grzonka208,
Karol Gulc209, Franciszek Hajski210, Wiktor Hajski211, Feliks Halama212 , Ludwik

200 Tamże, s. 133.
201 Z Popielowa, ur. 20 listopada 1896 r., udział w walkach na Obszarach (I powstanie), pod
Rybnikiem (II powstanie), pod Rybnikiem (obrona dworca kolejowego i szpitala psychiatrycznego),
Rzuchowem i Raciborzem (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947).
H. Rojek, Kronika..., s. 142.
202 Z Popielowa, ur. 8 lutego 1901 r., udział w walkach pod Marklowicami (I powstanie), pod
Rybnikiem (II powstanie), o Rybnik, i Racibórz, w okolicach Góry św. Anny (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1959). H. Rojek, Kronika..., s. 140; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
203 Z Popielowa, ur. 5 sierpnia 1867 r., dostawa koni dla V kompanii II baonu 5. pp. H. Rojek,
Kronika..., s. 132, 138.
204 Z Popielowa, ur. 20 czerwca 1893 r., udział w walkach pod Strzelcami w 3. pp jako łącznik, odznaczony Śląskim Krzyżem powstańczym (1947). Nowi członkowie Związku, „Powstaniec
Śląski” 1934, nr 7–8, s. 15; H. Rojek, Kronika..., s. 142. http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
205 Z Popielowa, ur. 28 grudnia 1900 r., członek III baonu pszowskiego (I powstanie), w 4. pp
pod Raciborzem jako kapral, odznaczony Medalem Niepodległości (1927), Brązowym Krzyżem
Zasługi (1934), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947); podczas II wojny światowej aresztowany
w Pszowie, więziony w Rybniku, wywieziony na roboty do Niemiec w 1945 r. H. Rojek, Kronika...,
s. 140.
206 Z Popielowa, ur. 10 maja 1900 r., udział w walkach pod Rybnikiem (II powstanie), w Rybniku
i Raciborzu (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 141.
207 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
208 Siedem lat..., s. 7.
209 Z Popielowa, ur. 14 marca 1877 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), w Ryb
niku (II powstanie), pod Rybnikiem i Raciborzem jako szeregowiec (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 132, 138.
210 Z Popielowa, ur. 19 grudnia 1900 r., od 20 grudnia 1920 r. do 30 czerwca 1921 r. członek
POW G. Śl. w Popielowie, udział w walkach w Rybniku (obrona dworca kolejowego i szpitala
psychiatrycznego), Rzuchowie, Raciborzu, Górze św. Anny (III powstanie). H. Rojek, Kronika...,
s. 140.
211 Z Popielowa, ur. 28 maja 1899 r., udział w walkach na Obszarach (I powstanie), w Rybniku
(II powstanie), w Rybniku (obrona dworca kolejowego i szpitala psychiatrycznego), pod Raciborzem
(III powstanie), we wszystkich trzech powstaniach jako dowódca kompanii popielowsko-radziejowskiej, w międzywojniu prezes rybnickiego oddziału ZZG, we wrześniu 1939 r. udział w walkach pod Wyrami i Bieruniem Starym, uwięziony w 1940 podczas próby przejścia na Węgry, więzień w Ober Harz, w Goslar, zginął w KL Sachsenhausen 3 października 1942 r.; Siedem lat...,
s. 6; A. Szefer, Hajski Wiktor (1899–1942), [w:] Encyklopedia..., s. 168; L. Musiolik, Od Związku
Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów RP..., s. 37; L. Musiolik, Rybniczanie..., s. 62;
J. Klistała, Martyrologium..., s. H; H. Rojek, Kronika..., s. 132, 142, 144.
212 Z Popielowa, ur. 31 maja 1895 r., udział w walkach pod Pszczyną (I powstanie), w okolicach
Strzelec jako dowódca III baonu 6. pp (III powstanie), od 22 kwietnia do 30 października 1940 r.
więzień KL Dachau. H. Rojek, Kronika..., s. 138.
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Halama213, Maria Hała214, Brunon Hasy215, Feliks Herman216, Benedykt Holona217,
Emanuel Holona218 , Feliks Holona219, Nikodem Holona220, Ryszard Holona221,
Stanisław Holona222; Teodor Holona223, Wojciech Holona224, Wincenty Holona225,
Wiktor Hoszek226, Wiktor Janoszka227, Roman Janeszka228; Alojzy Kaczmarczyk229,

213 Z Popielowa, ur., 23 marca 1898 r., udział w walkach w Raszczycach w II kompanii 16. pp
(III powstanie), w czasie wojny więzień KL Buchenwald, uwolniony przez wojsko amerykańskie 11
kwietnia 1945 r. J. Klistała, Martyrologium..., s. H; H. Rojek, Kronika..., s. 138.
214 Z Popielowa, ur. 31 maja 1895 r., sanitariuszka podczas walk w Rybniku, Raciborzu i Górze
św. Anny (III powstanie), więźniarka obozów w Oświęcimiu i Mathausen (nr obozowy 117991),
odznaczona Krzyżem Wolności II klasy (1925), Śląskim Krzyżem Powstańczym, (1954), Krzyżem
Walecznych (1956), Brązowym Krzyżem Zasługi (1952). H. Rojek, Kronika..., s. 142.
215 Siedem lat..., s. 7.
216 Z Popielowa, ur. 31 maja 1895 r., udział w walkach na Obszarach (I powstanie), dowódca III
baonu 6. Pułku Powstańczego w Pszczynie (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 142.
217 Z Popielowa, udział w walkach w Rybniku i Raciborzu (III powstanie). H. Rojek, Kronika...,
s. 141.
218 Z Popielowa, ur. 12 listopada 1886 r., zginął 19 sierpnia 1919 r. od wybuchu granatu własnej
konstrukcji. H. Rojek, Kronika..., s. 121, 130, 142.
219 Tamże, s. 133.
220 Z Popielowa, ur. 10 września 1900 r., udział w walkach w Rybniku (II powstanie), w Rybniku
i Raciborzu (III powstanie); Nowi członkowie Związku, „Powstaniec Śląski” 1934, nr 7–8, s. 15.
H. Rojek, Kronika..., s. 141.
221 Siedem lat..., s. 7.
222 Z Radziejowa, ur. 26 marca 1898 r., udział w walkach pod Raciborzem w V kompanii II baonu 5. pp (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 139.
223 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
224 Z Popielowa, ur. 4 marca 1875 r., zaopatrzenie powstańców w amunicję (III powstanie).
H. Rojek, Kronika..., s. 139.
225 Z Popielowa, ur. 19 stycznia 1898 r., warta gminna w Popielowie (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 133, 139.
226 Z Popielowa, ur. 23 grudnia 1894 r., udział w walkach w Rybniku i Raciborzu (III powstanie),
odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1949), Brązowym Krzyżem Zasługi (1950), Srebrnym
Krzyżem Zasługi (1952). H. Rojek, Kronika..., s. 142.
227 Siedem lat..., s. 6.
228 Z Popielowa. Ins JP-ZaPŚ, Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim, Spis
ludzi z oddziału rybnickiego, sygn. 8-026-856, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/
701-008- 026-005.jpg.
229 Z Popielowa, ur. 12 stycznia 1888 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
o Rybnik (II powstanie), o Rybnik, Rzuchów, Górę św. Anny, (III powstanie), odznaczony Śląskim
Krzyżem Powstańczym (1953). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 141.

Maksymilian Karwot230, Paweł Karwot231, Stanisław Karwot232, Antoni Klimek233,
Józef Kłosek234, Albin Knesz235, Jan Kocur236, Jan Komarek237, Józef Komarek238,
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230 Z Popielowa, ur. 12 marca 1899 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), o Ryb
nik (II powstanie), o Rybnik i Racibórz, (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym
(1949), Złotym Krzyżem Zasługi (1959), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1962).
H. Rojek, Kronika..., s. 141, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
231 Z Popielowa, ur. 23 czerwca 1891 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
o Rybnik (II powstanie), o Rybnik, pod Raciborzem i Górą św. Anny (III powstanie), Brązowym
Krzyżem Zasługi (1939), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1946), Śląskim Krzyżem Powstańczym
(1947), Medalem Zwycięstwa (1947), Złotym Krzyżem Zasługi (1953), Medalem 10-lecia (1955),
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967). H. Rojek, Kronika..., s. 142; http://phps.
muzeumslaskie.pl/powstancy.
232 Z Popielowa, ur. 4 lutego 1895 r, udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), w Ryb
niku (II powstanie), jako szeregowiec V kompanii II baonu 5. pp (III powstanie). H. Rojek, Kroni
ka..., s. 138; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
233 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
234 Z Radziejowa, ur. 23 stycznia 1879 r., tam ukończył szkołę ludową, górnik, w powstaniu
walczył w kompanii karabinów maszynowych III Baonu 4. Pułku Strzelców Rybnickich, a 6 listopada wyjechał na Górny Śląsk. Ins JP-ZaPŚ, Dokument sygn. 8-022-648, [listy ewidencyjne II
Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim] Lista ludzi, którzy wrócili na Górny Śląsk, kompania karab.-masz. http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-028.jpg; [listy ewidencyjne II Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim] Lista ewidencyjna – Kompania karab.masz. III Baon
IV Pułk Strzelców Rybnickich, sygn. 8-022-652, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/
skany/701-008-022-113.jpg; sygn. 8-022-653, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-128.jpg; [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego , Lista ewidencyjna – Kompania
karabinowo-maszynowa II O.P.R., sygn. 8-028-1035, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/
skany/701-008-028-024.jpg; Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim, Spis ludzi, którzy zgłosili się do powrotu na Górny Śląsk - wyjechali dnia 6 listopada 1919 r., sygn. 8-026908, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-026-050.jpg.
235 Z Popielowa, ur. 23 października 1901 r., jako kurier pod Rybnikiem (II powstanie), walki
pod Rzuchowem i Górą św. Anny (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 141.
236 Z Popielowa, ur. w 1880 r., udział w walkach na Obszarach i pod Marklowicami (I powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 142.
237 Z Popielowa, ur. 23 grudnia 1903 r., kurier w Rybniku (II powstanie), udział w walkach pod
Rybnikiem, Rzuchowem, Raciborzem, Górą św. Anny jako łącznik w V kompanii II baonu 5. pp
(III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1966), Brązowym Krzyżem Zasługi
(1970), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1974), Medalem 30-;ecia (1976). Związek Obrony Kresów
Zachodnich. Popielów-Radziejów..., s. 8; Z ruchu organizacyjnego Z. O. K. Z., s. 7; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia”
1930, nr 5, s. 3; H. Rojek, Kronika..., s. 132, 140.
238 Z Popielowa, ur. 24 kwietnia 1898 r., udział w walkach w Rybniku (zdobywanie dworca
kolejowego), w Rzuchowie (pałacu), dowódca V kompanii II baonu 5. pp w walkach o Górę św.
Anny (III powstanie), w latach 1945–1947 dyrektor Rybnickich Zakładów Naprawczych, odznaczony Krzyżem Walecznych II klasy (1927), Medalem Niepodległości (1929), Brązowym Krzyżem
Zasługi (1938), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1949); Związek Obrony Kresów Zachodnich.
Popielów-Radziejów..., s. 8; Z ruchu organizacyjnego Z. O. K. Z., s. 7; Wiadomości organizacyjne,
„Strażnica Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930,
nr 5, s. 3; E. Wyglenda, Rybnik, [w:] Encyklopedia..., s. 493; H. Rojek, Kronika..., s. 132, 138; fotografia oddziału powstańczego z Popielowa na rynku w Rybniku, s. 15.
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Wiktor Komarek239, Alojzy Kondrot240, Robert Konsek241, Robert Kopiec242, Fabian
Korbel243, Wincenty Kretek244, Augustyn Kroker245, Wilhelm Krótki246 , Antoni
Kuchcik247, Paweł Kuchcik248 , Robert Kuchcik249, Wincenty Kuchcik (I)250 ,

239 Z Popielowa, ur. 4 lipca 1872 r., udział w walkach pod Marklowicami (I powstanie), Rybniku
(II powstanie), w Rybniku (zdobywanie dworca kolejowego i szpitala psychiatrycznego), Rzuchowie,
Raciborzu, górze św. Anny (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1949).
H. Rojek, Kronika..., s. 132, 140–141.
240 Przydziały organizacyjne, „Powstaniec Śląski” 1929, nr 6, s. 11.
241 Z Popielowa, ur. 25 marca 1886 r . w Brodku, w okresie powstań zamieszkały w Popielowie,
listonosz, udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), ordynans pułkowy, w Rybniku
(II powstanie), straż gminna w Popielowie (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 138; http://
phps.muzeumslaskie.pl/powstancy; Ins JP-ZaPŚ, Wyciąg książki ewidencyjnej, X Kompania,
sygn. 8-022-654, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-155.jpg; [listy
ewidencyjne II Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim], sygn. 8-022-655, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-170.jpg; [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego, sygn.
8-028-1043, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-091.jpg; H. Rojek,
Kronika..., s. 132 [nazwisko w pisowni Kąsek].
242 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
243 Z Popielowa, ur. 18 stycznia 1894 r. w Kokoszycach, w 1912 r. wyjechał z rodzicami do West
falii, członek „Spartakusa”, uczestnik rewolucji listopadowej w Bottrop, po powrocie na Górny
Śląsk mieszkaniec Lublińca, dowódca baonu lublinieckiego (III powstanie), po okresie powstań
przeniósł się do Popielowa, członek ZPŚl, ZZG, uczestnik kampanii wrześniowej, aresztowany
23 lutego 1941 r., zginął w KL Auschwitz 13 marca 1941 r., odznaczony Krzyżem na Śląskiej
Wstędze Waleczności, Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych. A. Paszta, Korbel Fabian (1894–
1941), [w:] Encyklopedia..., s. 240; H. Rojek, Kronika..., s. 132, 143.
244 Z Popielowa, ur. 15 kwietnia 1887 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku, Rzuchowie, Raciborzu, Górą św. Anny (III powstanie),
odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1953), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1963), Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1973). H. Rojek,
Kronika..., s. 141.
245 Z Popielowa, ur. 1 grudnia 1906 r., udział w walkach pod Raciborzem jako łącznik (III
powstanie), odznaczony Krzyżem Zasługi na Wstędze (1930), Medalem za wojnę 1918–1921,
Srebrnym Krzyżem Zasługi (1938), Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (1938), Złotym
Krzyżem Zasługi (1969), Medalem 30-lecia (1975). H. Rojek, Kronika..., s. 142; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
246 Z Popielowa http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
247 Z Popielowa, ur. 15 stycznia 1887 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), pod Raciborzem (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 139.
248 Z Radziejowa, ur. 20 lipca 1890 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), jako szeregowiec V kompanii II baonu 5. pp (III powstanie), naczelnik gminy Popielów, odznaczony Złotym Krzyżem Walecznych (1927), Medalem Niepodległości
(1932), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1934), Złotym Krzyżem Powstańczym (1947), aresztowany
12 kwietnia 1940 r., do kwietnia 1941 r. więzień obozu w Dachau, więzień polityczny od kwietnia
1945 r. do marca 1946 r. J. Klistała, Martyrologium..., s. K; H. Rojek, Kronika..., s. 132, 138; http://
phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
249 Z Radziejowa, ur. 4 czerwca 1886 r., udział w walkach pod Marklowicami (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku (zdobycie dworca kolejowego i szpitala psychiatrycznego),
w Rzuchowie i Górą św. Anny (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1959),
Złotym Krzy
żem Zasługi (1962), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskie (1967).
H. Rojek, Kronika..., s. 142; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
250 Z Radziejowa?, ur. 19 listopada 1882 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), szeregowiec w V kompanii II baonu 5. pp (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 132, 139.

Wincenty Kuchcik (II)251, Jan Kuczera252 , Roman Kuczera253, Albin Kufieta254;
Alojzy Kufieta255, Konstanty Kufieta256 , Antoni Kuśka257, Franciszek Kuśka258 ,
Wincenty Kwiatoń259, Franciszek Lapczyk260, Ryszard Liszka261, Józef Loska262 ,
Franciszek Lubański263, Maksymilian Majndok264 , Adolf Maciończyk265, Karol

251 Z Radziejowa?, ur. 21 maja 1891 r., udział w walkach w Rybniku, Rzuchowie, pod Górą św.
Anny (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1959). H. Rojek, Kronika...,
s. 132, 141; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
252 Z Popielowa, ur. 12 maja 1881 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku, Rzuchowie i Górą św. Anny (III powstanie), odznaczony
Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Złotym Krzyżem Zasługi (1956). H. Rojek, Kronika...,
s. 133, 141.
253 Siedem lat..., s. 7.
254 Z Radziejowa, ur. 6 czerwca 1891 r. udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku, Raciborzu, Górze św. Anny (III powstanie), w czasie II wojny światowej wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Władze grupy w Radziejowie, „Polska
Zachodnia, 1930, nr 49, s. 6; H. Rojek, Kronika..., s. 138; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
255 Z Radziejowa, ur. 7 października 1882 r., w czasie III powstanie straż gminna w Popielowie.
H. Rojek, Kronika..., s. 133, 139.
256 Z Radziejowa, ur. 3 grudnia 1884 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku, Raciborzu i Górze św. Anny (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 141.
257 Z Radziejowa, ur. 8 kwietnia 1889 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
pod Raciborzem (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947). Władze grupy
w Radziejowie, „Polska Zachodnia 1930, nr 49, s. 6; H. Rojek, Kronika..., s. 139; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
258 Z Radziejowa, ur. 1 lutego 1899 r., zm. 12 grudnia 1942 r., udział w walkach pod Raciborzem
(III powstanie), w międzywojniu sekretarz Sądu Grodzkiego w Rybniku, w czasie wojny aresztowany w styczniu 1942 r., więzień KL Dachau, Mathausen, zwolniony, ponownie aresztowany pod
koniec 1942 r., więzień KL Auschwitz, gdzie zginął. H. Rojek, Kronika..., s. 141, 143; http://phps.
muzeumslaskie.pl/powstancy.
259 Z Popielowa, ur. 12 lipca 1896 r., górnik, w czasie powstania kawaler. Ins JP-ZaPŚ, [listy ewidencyjne II Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim], sygn. 8-022-655, http://www.ny.pl/www/pilsudski/
powstania/skany/701-008-022-170.jpg; sygn. 8-022-658, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-194.jpg; [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego, sygn. 8-028-1043, http://
www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-095.jpg. Być może zginął w walkach
o Wodzisław w III powstaniu i został pochowany w zbiorowej mogile w Wodzisławiu-Jedłowniku.
260 Z Popielowa, ur. 25 września 1898, r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Rzuchowie jako kapral I kompanii II baonu 5. pp, odznaczony Złot ym Krzyżem Wolności (1927), Krzyżem Walecznych (1929), Medalem Niepodległości
(1932), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1934), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Medalem
Zwycięstwa (1948), Złotym Krzyżem Zasługi (1950). H. Rojek, Kronika..., s. 132, 140, http://phps.
muzeumslaskie.pl/powstancy.
261 Z Popielowa, ur. 15 maja 1889 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 140.
262 Z Popielowa, na liście osób, które wybierały się 20 listopada 1919 r. na kurs kolejarski. JPZaPŚ, Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim, Spis ludzi z oddziału rybnickiego, sygn. 8-026-856, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-026-005.jpg.
263 Z Popielowa, ur. 19 listopada 1884 r., w czasie III powstania straż gminna w Popielowie.
H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139.
264 Siedem lat..., s. 7.
265 Z Popielowa, ur. 12 maja 1887 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), pod
Raciborzem i Górą św. Anny (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139.
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Mandrela266, Józef Mańka (I)267, Józef Mańka (II)268, Wincenty Mańka269, Wincenty
Marszolik270, Józef Mika271, Paweł Mika272; Józef Mołdrzyk273, Józef Mrozek274,
Paweł Müller275, Józef Musioł276, Stanisław Musioł277; Alojzy Naczeński278, August
Nalik279, Henryk Nalik280, Jan Nalik281, Alojzy Niewelt282 , Stanisław Niestrój283;
Alojzy Nieszporek284, Leon Nowak285, Eryk Ochojski286 , Wincenty Ochojski287,
266 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
267 Z Popielowa, ur. 24 lutego 1874 r., w III powstaniu dostarczał broń i amunicję dla V kompanii
II baonu 5. pp, w międzywojniu radny gminny Popielowa. H. Rojek, Kronika..., s. 139.
268 Z Radziejowa, ur. 30 stycznia 1898, r. udział w walkach w Rzuchowie i Raciborzu (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 139; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
269 Z Popielowa, ur. 29 marca 1893 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), w Ryb
niku (II powstanie), straż gminna w Popielowie (III powstanie. H. Rojek, Kronika..., s. 139.
270 Siedem lat..., s. 6.
271 Z Popielowa, ur. 18 marca 1893 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), straż
gminna w Popielowie (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139.
272 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
273 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
274 Siedem lat..., s. 7.
275 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
276 Z Popielowa, ur. 24 marca 1903 r., kurier kompanii rydułtowskiej (I i II powstanie), udział
w walkach pod Olesnem jako kapral 1. pp (III powstanie), więzień obozu pracy w Manchaim, odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Wolności II klasy (1927), Medalem Niepodległości (1931),
Brązowym Krzyżem Zasługi (1946), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Medalem 10-lecia
(1954). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 140.
277 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
278 Nazwisko w formie Nacieński; Siedem lat..., s. 7.
279 Tamże, s. 7.
280 Tamże.
281 Tamże.
282 Z Popielowa, ur. 12 sierpnia 1884 r., udział w walkach pod Raciborzem (III powstanie).
H. Rojek, Kronika..., s. 133, 139.
283 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
284 Z Popielowa, ur. 11 lipca 1888 r., udział w walkach Pod Marklowicami (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), jako plutonowy w Rybniku, Rzuchowie i Górze św. Anny (III powstanie),
założyciel komórki POW G. Śl. w Chwałowicach, aresztowany 1/6 września 1939 r. w Rybniku,
więzień w KL Buchenwald, odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Brązowym
Krzyżem Zasługi (1949), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1954). Władze grupy w Radziejowie, „Polska
Zachodnia, 1930, nr 49, s. 6; J. Klistała, Martyrologium...; H. Rojek, Kronika..., s. 142; http://phps.
muzeumslaskie.pl/powstancy.
285 Związek Obrony Kresów Zachodnich..., s. 8; Z ruchu organizacyjnego Z. O. K. Z...., s. 7; Wia
domości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica
Zachodnia” 1930, nr 5, s. 3.
286 Siedem lat..., s. 7.
287 Z Popielowa, ur. 21 marca 1879 r., nadgórnik, w czasie I powstania żonaty, udział w walkach na Obszarach jako dowódca kompanii popielowsko-radziejowskiej (I powstanie), w Rybniku
(II powstanie), Rybniku i Raciborzu (III powstanie), odznaczony Medalem Niepodległości (1929),
Krzyżem na Wstędze II klasy (1931), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Brązowym Krzyżem
Zasługi (1947), Krzyżem Walecznych (1951, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1952). H. Rojek,
Kronika..., s. 142; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy; Ins JP-ZaPŚ, [listy ewidencyjne II
Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim], sygn. 8-022-655, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-170.jpg; sygn. 8-022-658, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/
skany/701-008-022-194.jpg; [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego, sygn. 8-028-1043, http://
www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-095.jpg; Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim, Lista powracających na Górny Śląsk dnia 27 października 1919 r.,

Andrzej Olejniczak288, Paweł Owczarzy289, Jan Papierok290, Józef Papok291, Alojzy
Paszenda292 , Henryk Paszek293 , Józef Paszek294 , Wiktor Paszek295 , Antonina
Paszkiewicz296, Jan Paszkiewicz297, Alojzy Penkala298, Ignacy Penkala299, Augustyn
Piechaczek300, Józef Pieczka301, Wilhelm Piegonek302, Alojzy Pielorz303, Jan Pielorz304,

sygn. 8-026-955, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-026-075.jpg.
288 Z Popielowa, ur. 19 października 1919 r., członek I baonu „Poznań” oraz 7. Pułku Strzelców,
od 1 maja 1919 r. w szkole podoficerskiej w Nowym Tomyślu, udział w jako plutonowy w 4 szwadronie 4. pułku Ułanów pod Raciborzem i Górą św. Anny (III powstanie), w czasie wojny na robotach przymusowych w Niemczech, odznaczony Krzyżem Wolności (1920), Medalem Zwycięstwa
(1947), Złotym Krzyżem Zasługi (1948), Medalem 10-lecia (1958), Śląskim Krzyżem Powstańczym
(1960). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 140.
289 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
290 Z Popielowa, ur. 19 października 1897 r., udział w walkach pod Rybnikiem i Raciborzem
(III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 140.
291 Z Popielowa, ur. 20 lipca 1893 r., udział w walkach o Godów (I powstanie), w Rybniku,
Rzuchowie, Raciborzu, Górze św. Anny (III powstanie), członek zarządu gminy Popielów w latach
1926–1939. H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139.
292 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy. Prawdopodobnie nazwisko powinno
brzmieć Paszenda.
293 Siedem lat..., s. 7.
294 Z Popielowa, ur. 7 lipca 1889 r., w czasie III powstania telefonista w Rybniku. H. Rojek,
Kronika..., s. 133, 140; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
295 Siedem lat..., s. 7.
296 Z Popielowa, sanitariuszka w walkach pod Rybnikiem, Rzuchowem i Górą św. Anny (III powstanie), odznaczona Krzyżem Wolności II klasy. H. Rojek, Kronika..., s. 142.
297 Z Popielowa, ur. 5 stycznia 1893 r. udział w walkach na Obszarach (I powstanie), w Rybniku
(II powstanie), w Rybniku i pod Raciborzem (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem
Powstańczym (1949). H. Rojek, Kronika..., s. 142.
298 Z Popielowa, ur. 22 listopada 1890 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), pod Rybnikiem, Raciborzem i górą św. Anny (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 139.
299 Z Popielowa, na liście z 27 października 1919 r. chcących wrócić na Górny Śląsk. Ins JP-ZaPŚ,
Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim, Lista powracających na Górny Śląsk
dnia 27 października 1919 r., sygn. 8-026-955, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-026-075.jpg
300 Z Popielowa, ur. 12 listopada 1893 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku (zdobycie dworca kolejowego i szpitala psychiatrycznego), w Rzuchowie, Górze św. Anny (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym
(1947), Medalem 10-lecia (1956), Złotym Krzyżem Zasługi (1960), Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1967). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 141; http://phps.muzeumslaskie.pl/
powstancy.
301 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
302 Siedem lat..., s. 7.
303 Tamże.
304 Z Popielowa, również jako Pilorz, ur. 19 sierpnia 1899 r., szkoła ludowa w Popielowie, górnik,
w oddziałach powstańczych szeregowy, jeden z ludzi z oddziałów rybnickich, którzy 20 listopada
1919 r. wyjeżdżali na kurs kolejarski. Ins JP-ZaPŚ, [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego,
sygn. 8-028-1038, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-059.jpg;
http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-030-019.jpg; http://www.ny.pl/www/
pilsudski/powstania/skany/701-008-026-013.jpg; Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu
Oświęcim Spis ludzi z oddziału rybnickiego, sygn. 8-026-856, http://www.ny.pl/www/pilsudski/
powstania/skany/701-008-026-005.jpg.
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Józef Pielorz305; Karol Pielorz306, Klemens Pluta307; Alojzy Podleśny308, Franciszek
Podleśny309, Paweł Przybyła310 , Józef Pustołka311, Ignacy Pytlik312 , Augustyn
Rduch313, Ignacy Rduch314, Józef Rek315, Paweł Rozkosz316, Augustyn Rumpel317,
Józef Rybka318 , Wacław Rybka319; Jan Salomon320, Franciszek Sewera321, Alojzy

305 Z Popielowa, również jako Pilorz, ur. 11 lutego 1895 r., kawaler, górnik, 27 października
1919 r. wyjechał na Górny Śląsk http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy; [listy ewidencyjne
II Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim], sygn. 8-022-655, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-170.jpg; sygn. 8-022-658, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/
skany/701-008-022-194.jpg; [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego, sygn. 8-028-1043, http://
www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-095.jpg; Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim, Lista powracających na Górny Śląsk dnia 27 października 1919 r.,
sygn. 8-026-955, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-026-075.jpg.
306 Z Popielowa, ur. 3 września 1886 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku, Rzuchowie i górze św. Anny (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 141.
307 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
308 Z Radziejowa, ur. 2 czerwca 1899 r., udział w walkach pod Lukasyną i Raciborzem (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 140; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
309 Z Popielowa, ur. 6 sierpnia 182 r. udział w walkach pod Raciborzem (III powstanie); H. Rojek,
Kronika..., s. 140.
310 Z Radziejowa; Władze grupy w Radziejowie..., s. 6; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
311 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
312 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
313 Z Popielowa, ur. 27 lipca 1880 r., straż gminna w Popielowie (III powstanie). H. Rojek, Kroni
ka..., s. 132, 139.
314 Z Popielowa, ur. 15 lipca 1897 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), w Ryb
niku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 141.
315 Z Popielowa, ur. 26 stycznia 1886 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie)
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku, Raciborzu i Górze św. Anny (III powstanie), odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi (1946), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1953), Medalem 10-lecia
(1955), Złotym Krzyżem Zasługi (1960), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1967).
H. Rojek, Kronika..., s. 133, 141.
316 Z Popielowa, ur. 11 stycznia 1892 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem
Powstańczym (1947). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 140.
317 Z Popielowa, ur. 24 stycznia 1899 r., udział w walkach pod Wodzisławiem jako szeregowiec
(I powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139.
318 Z Popielowa, ur. 7 marca 1889 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), w Ryb
niku (II powstanie), w Raciborzu i Górze św. Anny (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 133,
140, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
319 Z Popielowa, ur. 12 sierpnia 1884 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), pod Rybnikiem i Raciborzem (III powstanie). H. Rojek, Kronika...,
s. 132, 139; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
320 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
321 Z Radziejowa, jako druh brał udział w powstaniu pod Wodzisławiem, 18 sierpnia 1919 r. prawdopodobnie został ranny. Ins JP-ZaPŚ, [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego Lista ludzi, którzy brali
udział w powstaniu z bronią w ręku na Górnym Śląsku – I O.P.R., sygn. 8-028-1031, http://www.ny.pl/
www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-006.jpg; [Główne Dowództwo Milicji Górnośląskiej,
spisy imienne obozu w Oświęcimiu, Spis druhów, którzy brali udział w powstaniu z bronią w ręku ,
sygn. 8-005-244, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-005-009.jpg.

Sierny322, Józef Sierny323, Stanisław Sierny324, Franciszek Skiba325, Paweł Skiba326,
Jan Smyczek327, Jan Stalmach328, Jan Staszewski329, Józef Syrek330, Karol Syrek331,
Wincenty Syrek332 , Aleksander Szcześniewski333 , Alfred Szczyra334 , Emanuel

322 Z Popielowa, ur. 1 października 1901 r., udział w walkach w Rybniku, Rzuchowie i Raciborzu
(III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 141.
323 Z Popielowa, ur. 11 stycznia 1879 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), komendant straży gminnej w Popielowie (III powstanie), odznaczony
Krzyżem Walecznych II klasy (1927), Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1929), Medalem
Niepodległości (1938), Brązowym Krzyżem Zasługi (1946), Śląskim Krzyżem Powstańczym
(1949). H. Rojek, Kronika..., s. 139.
324 Nowi członkowie Związku..., s. 15.
325 Z Popielowa, ur. 25 kwietnia 1898 r., udział w walkach pod Marklowicami (I powstanie),
w Rybniku i Raciborzu (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 141.
326 Z Popielowa, ur. 14 stycznia 1888 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie), odznaczony Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa (1938), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 140;
http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
327 Z Popielowa, ur. 17 czerwca 1885 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku, Rzuchowie, Marklowicach, Lukasynie (III powstanie), odznaczony Medalem Niepodległości (1931), Brązowym Krzyżem Zasługi (1946), Śląskim Krzyżem
Powstańczym (1947). Wykaz zweryfikowanych powstańców i niepodległościowców, „Polska Zachodnia”
1936, nr 212, s. 8, nr 551; H. Rojek, Kronika..., s. 140; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
328 Z Popielowa, ur. 14 kwietnia 1901 r., udział w walkach w Rybniku (zdobycie dworca kolejowego i szpitala psychiatrycznego), w Raciborzu i Górze św. Anny (III powstanie), odznaczony Śląskim
Krzyżem Powstańczym (1965), Brązowym Krzyżem Zasługi (1969), Srebrnym Krzyżem Zasługi
(1975). H. Rojek, Kronika..., s. 141.
329 Z Radziejowa, również jako Stasiowski, ur. 9 kwietnia 1895 r. w Kuźni Raciborskiej (na
innej liście jako miejsce urodzenia zapisano Radziejów), zamieszkały w Radziejowie górnik, walczył w Kompanii karabinów maszynowych III Baonu 4. Pułku Strzelców Rybnickich, a 5 listopada 1919 r. zdecydował się wracać. Ins JP-ZaPŚ, [listy ewidencyjne II Oddział Rybnicki, obóz
Oświęcim] Lista ewidencyjna – Kompania karab.masz. III Baon IV Pułk Strzelców Rybnickich,
sygn. 8-022-652, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-117.jpg; sygn.
8-022-653, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-130.jpg; [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnick iego, Lista ewidencyjna – Kompania karabinowo-maszynowa II O.P.R.,
sygn. 8-028-1035, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-026.jpg; Lista
zwolnionych lub komenderowanych obozu Oświęcim, sygn. 8-026-947, http://www.ny.pl/www/
pilsudski/powstania/skany/701-008-026-058.jpg; Lista zwolnionych lub komenderowanych obozu
Oświęcim. Spis ludzi, którzy dnia 5 listopada 1919 r. wyjechali na Górny Śląsk przez Sosnowiec,
sygn. 8-026-910, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-026-052.jpg.
330 Z Popielowa?, ur. 1880 r., udział w walkach na Obszarach (I powstanie), w Rybniku (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem Powstańczym (1951). H. Rojek, Kronika..., s. 142.
331 Z Radziejowa, ur. 17 sierpnia 1895 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), pod
Marklowicami i Wodzisławiem (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie), odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi (1946), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Medalem za Wolność
(1948). Władze grupy w Radziejowie..., s. 6; Wykaz zweryfikowanych..., s. 8, nr 557; H. Rojek, Kroni
ka..., s. 133,140; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
332 Siedem lat..., s. 7.
333 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
334 Siedem lat..., s. 6.
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Szczyra335, Wincenty Szczyra336, Franciszek Szulik337, Paweł Karol Szeuer338, Emil
Szulczyk339, Jan Szweda340, Teodor Szynol341, Franciszek Szyszka342 , Franciszek
Świtała 343 , Augustyn Trybuś 344 , Stanisław Trybuś 345 , Zacheusz Trybuś 346 ,
W. Turon347, Alojzy Ucher 348 , Józef Ucher349, Franciszek Ulbrych 350 , Leon
Ulbrych351, Franciszek Urbański352, Leopold Wajda353, Alojzy Wala354, Józef Wala355,

335 Z Popielowa, ur. 9 lipca 1885 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie), w Rybniku
(II powstanie), w Rybniku (zdobycie dworca kolejowego i szpitala psychiatrycznego), w Rzuchowie,
Raciborzu i Górze św. Anny (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 132, 141.
336 Z Popielowa, ur. 9 marca 1866 r., udział w walkach pod Rybnikiem, Raciborzem i Górą
św. Anny (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139.
337 Z Popielowa, ur. 21 marca 1895 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w V kompanii II baonu 5. pp (III powstanie). H. Rojek, Kronika...,
s. 132, 139.
338 Z Popielowa, ur. 25 października 1882 r., udział w walkach w Rybniku (II powstanie), pod
Raciborzem i Górą św. Anny (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 132, 139 [nazwisko w brzmieniu Szener].
339 Z Popielowa, ur. 3 marca 1899 r., udział w walkach jako plutonowy V kompanii II baonu 5. pp
w Rybniku i pod Raciborzem (III powstanie), w czasie wojny więziony. H. Rojek, Kronika..., s. 139.
340 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
341 Z Popielowa, ur. 14 kwietnia 1889 r., udział w walkach pod Raciborzem (III powstanie), odznaczony Krzyżem Walecznych II klasy (1927), Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947). H. Rojek,
Kronika..., s. 132, 139; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
342 Z Popielowa, ur. 2 kwietnia 1893 r., zginął w 1944 r., udział w walkach w IV kompanii 4. pp
w Pyskowicach i pod Górą św. Anny (III powstanie), w walkach partyzanckich na terenie Francji.
H. Rojek, Kronika..., s. 139.
343 Z Popielowa, ur. 1883 r., udział w walkach na Obszarach i pod Marklowicami (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie); H. Rojek, Kronika..., s. 132, 142.
344 Z Popielowa/Radziejowa?, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
345 Związek Obrony Kresów Zachodnich. Popielów-Radziejów..., s. 8; Z ruchu organizacyjnego
Z.O.K.Z...., s. 7; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 5, s. 3.
346 Z Popielowa/Radziejowa?, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
347 Związek Obrony Kresów Zachodnich. Popielów-Radziejów..., s. 8; Z ruchu organizacyjnego
Z.O.K.Z...., s. 7; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 2, s. 6; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 5, s. 3.
348 Z Popielowa, ur. 9 września 1896 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu, pod Górą św. Anny (III powstanie), odznaczony
Śląskim Krzyżem Powstańczym (1947), Brązowym Krzyżem Zasługi (1948), Srebrnym Krzyżem
Zasługi (1954). H. Rojek, Kronika..., s. 133, 142.
349 Siedem lat..., s. 6.
350 Tamże.
351 Z Popielowa, ur. 2 kwietnia 1900 r. udział w walkach w Rybniku (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 140.
352 Z Popielowa, ur. 1884 r., udział w walkach na Obszarach i pod Marklowicami (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie), odznaczony Śląskim Krzyżem
Powstańczym (1949), Brązowym Krzyżem Zasługi (1950). H. Rojek, Kronika..., s. 142.
353 Z Popielowa, ur. 12 listopada 1902 r., udział w walkach nad Olzą w VIII korpusie 14. pp
(III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 139.
354 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
355 Z Popielowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.

Alojzy Walecki356, Franciszek Wałach357, Józef Wawrosz358, Antoni Wawrzyczny359,
Emil Węgrzyk360, Teodor Węgrzyk361, Augustyn Wieczorek362, Józef Wieczorek363,
Karol Wieczorek364, Konrad Wieczorek365, Augustyn Wodecki366 , Jan Wolny367,
Stanisław Wycisk368, Franciszek Zientek369, Leopold Żak370 .
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ZERiI)
Środowisko osób starszych poza organizacjami kombatanckimi formowało
również stowarzyszenia o bardziej „cywilnym” charakterze. Branżowe stowarzyszenia
emerytów powstawały już w okresie międzywojnia np. Związek Emerytów
Kolejowych. Stowarzyszenia emeryckie poszczególnych grup zawodowych oraz
ogólne zaczęły się pojawiać w okresie powojennym w różnych miejscowościach,
356 Z Popielowa, ur. 20 kwietnia 1900 r., udział w walkach w Rybniku i Raciborzu, pod Górą
św. Anny (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 141.
357 Z Radziejowa, ur. 19 stycznia 1895 r., straż gminna w Popielowie (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 140; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
358 Z Popielowa, ur. 28 sierpnia 1895 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 141.
359 Z Popielowa, ur. 10 października 1890 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu, pod Górą św. Anny (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 133, 141.
360 Z Popielowa, ur. 28 października 1902 r., udział w walkach w Rybniku (zdobycie dworca
kolejowego), w Raciborzu (III powstanie). H. Rojek, Kronika..., s. 140.; http://phps.muzeumslaskie.
pl/powstancy.
361 Z Popielowa, ur. 1 września 1872 r.; gminna straż w Popielowie (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 132, 139.
362 Z Popielowa, ur. 13 sierpnia 1898 r., 27 października 1919 r. wracał na Górny Śląsk. Ins JPZaPŚ, Książka ewidencyjna obozu Szczakowa Ewidencja – Obóz Szczakowa, II Kompania, http://
www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-030-075.jpg.
363 Z Radziejowa, ur. 24 maja 1899 r. w Essen, zamieszkały w Radziejowie, walczył w Kompanii
karabinów maszynowych III Baonu 4. Pułku Strzelców Rybnickich. Ins JP-ZaPŚ,sygn. 8-022652 [listy ewidencyjne II Oddział Rybnicki, obóz Oświęcim], Lista ewidencyjna – Kompania
karab.masz. III Baon IV Pułk Strzelców Rybnickich, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-022-117.jpg; sygn. 8-022-653, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/
skany/701-008-022-132.jpg; [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego , Lista ewidencyjna –
Kompania karabinowo-maszynowa II O.P.R., sygn. 8-028-1035, http://www.ny.pl/www/pilsudski/
powstania/skany/701-008-028-028.jpg.
364 Przydziały organizacyjne, „Powstaniec Śląski” 1929, nr 2, s. 16.
365 Z Popielowa, ur. 24 listopada 1899 r. Ins JP-ZaPŚ, Książka ewidencyjna obozu Szczakowa
Ewidencja – Obóz Szczakowa, II Kompania, http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/
skany/701-008-030-073.jpg.
366 Z Radziejowa, http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
367 Władze grupy w Radziejowie..., s. 6; Związek Obrony Kresów Zachodnich. Popielów-Radziejów...,
s. 8; Z ruchu organizacyjnego Z.O.K.Z...., s. 7; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia”
1930, nr 2, s. 6; Wiadomości organizacyjne, „Strażnica Zachodnia” 1930, nr 5, s. 3.
368 Z Radziejowa, ur. 18 września 1886 r., straż gminna w Popielowie (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 133, 140; http://phps.muzeumslaskie.pl/powstancy.
369 Górnik urodzony 13 maja 1878 r. w Radziejowie, przeprowadził się do Rydułtów. Ins JP-ZaPŚ,
sygn. 8-028-1037, [Listy ewidencyjne] I i II OP Rybnickiego Lista ewidencyjna – III Kompania
II O.P.R., http://www.ny.pl/www/pilsudski/powstania/skany/701-008-028-046.jpg.
370 Z Popielowa, ur. 15 listopada 1888 r., udział w walkach pod Wodzisławiem (I powstanie),
w Rybniku (II powstanie), w Rybniku i Raciborzu, pod Górą św. Anny (III powstanie). H. Rojek,
Kronika..., s. 133, 141.
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a ostatecznie ich funkcjonowanie reguluje ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach371. Ogólne zadania ZERiI polegały na dążeniu do poprawienia
warunków socjalno-bytowych emerytów oraz ich uczestnictwa w życiu społecznym,
organizowaniu życia kulturalnego członków, reprezentowaniu ich interesów wobec
organów władz i administracji oraz popularyzowaniu ich problemów wśród społeczeństwa. Realizowano to poprzez pomoc materialną, opiekę zdrowotną i wypoczynek, porady prawne, działalność wydawniczą i informacyjną, kulturalną oraz organizację wolnego czasu372. W zależności od warunków społeczno-politycznych wzmacniano nacisk na sprawy bytowe (np. członkowie związku korzystali z przywilejów
ułatwiających nabywanie towarów w czasach niedoborów i kolejek), wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, pomoc w zdobyciu skierowań na wczasy i do sanatoriów.
Powstanie Koła nr 12, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
wspólnego dla Popielowa i Radziejowa, zainicjowały Aniela Brzezinka i Anna Ucher
(która w tym czasie przewodniczyła KGW). 5 czerwca 1971 r. podczas spotkania
organizacyjnego w szkole podstawowej podjęto decyzję o założeniu koła i przeprowadzeniu wyborów jego władz. Nazajutrz, 6 czerwca, nowe koło zostało zarejestrowane w Zarządzie Powiatowym w Rybniku373.
Przez kolejnych osiem lat koło to działało jako wspólne dla dwóch dzielnic,
jednakże w wyniku nieporozumień, pod koniec 1978 r. doszło do podziału i utworzenia przez część członków z Radziejowa tamtejszego koła (27 lutego 1980 r.)374.
Część radziejowian pozostała w kole popielowskim.
Na spotkaniu organizacyjnym 5 czerwca wybrano przewodniczącego, który teoretycznie miał pracować tymczasowo aż do oficjalnych wyborów. Funkcję przewodniczącej i skarbniczki pełniła A. Brzezinka375, nie ma natomiast wzmianek o innych
działaczach. Po zakończeniu 5 letniej kadencji nastąpiły wybory były to pierwsze wybory oficjalne376. Minęła zatem pełna, pięcioletnia kadencja, zanim na walnym zebraniu
19 kwietnia 1976 r., z udziałem 137 członków, wyznaczono nowy zarząd377. Konflikt
i rozpad koła wymusił przeprowadzenie nowych wyborów, a ponieważ powstały dwa
koła, każde z nich w 1980 r. przeprowadziło własne głosowanie. Ten kryzys nie
tylko doprowadził do rozdziału, lecz także zniechęcił do podjęcia się działalności.
Z braku chętnych do zarządu wybrano 4 osob. zarząd378, chociaż zasadniczo powinna

371 Dz.U. RP 1989, nr 20, poz. 104.
372 http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=4907.
373 Archiwum Koła ERI w Popielowie, A. Frelich, 40-lecie, s. 1–2, [opracowanie, rękopis]; H. Ro
jek, Kronika..., s. 166.
374 A. Frelich, 40-lecie..., s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 166. Z relacji ustnej p. A. Frelicha, złożonej
12 kwietnia 2012 r. w Rybniku, wynika, że podłożem niesnasek, które w efekcie doprowadziły do
podziału, były sprawy finansowe. Z kolei w opracowaniu N. Niestolika wydarzenia te są datowane
na przełom lat 1979/1980. N. Niestolik, Radziejów..., s. 41. Prawdopodobnie od wystąpienia do
zarejestrowania nowego koła minął jakiś czas, stąd różnice w chronologii.
375 A. Frelich, 40-lecie..., s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 166.
376 A. Frelich, 40-lecie..., s. 3.
377 A. Brzezinka pozostała na tym samym stanowisku, poza nią zaś sekretarzem został Henryk
Pustek, skarbnikiem Franciszek Smołka, a członkami zarządu Paweł Dronszczyk, Otto Zając (prezes OSP), Landolin Syrek i Maria Gojny, ale po kilku miesiącach dotychczasowy sekretarz zrezygnował z funkcji, a jego miejsce zajął Wilhelm Swaczyna z Radziejowa. H. Rojek, Kronika..., s. 166.
378 A. Frelich, 40-lecie..., s. 4.

być to liczba nieparzysta379. Przez kolejne lata w obu dzielnicach funkcjonowały
osobne Związki Emerytów i Rencistów. W 2007 r. wyłoniony zarząd koła radziejowskiego, po dokooptowaniu dwóch osób, w niezmienionym składzie został ponownie wybrany jako władze Klubu Seniora Radziejów380.
W tym samym czasie przeprowadzono pierwsze wybory zarządu w Radziejowie381.
Skład personalny zarządu koła nr 12 (popielowskiego) wybranego w 1984 r. zmienił
się w niewielkim stopniu382 . Również w Radziejowie zmiany personalne w zarządzie
koła były niewielkie383. Skład zarządów obu kół był bardzo stabilny i nie zmieniał
379 A. Brzezinka zrezygnowała z pełnienia funkcji przewodniczącej, zastąpił ją Wiktor Brzezinka
(prywatnie szwagier), wiceprzewodniczącym został Ewald Machulec, sekretarzem – Maria Bober,
a skarbniczką – Gertruda Ryszka. W tym składzie zarząd nie przetrwał do końca czteroletniej kadencji, bowiem ze względu na zły stan zdrowia w 1983 r. W. Brzezinka zrezygnował ze szefowania związkowi, a obowiązki przeszły na dotychczasowego zastępcę. W dwóch folderach, wydanych
z okazji jubileuszy 30 i 40-lecia koła ERI w Popielowie podano, że W. Brzezinka pełnił funkcję do
1984 r., wtedy bowiem nastąpiły kolejne wybory władz koła. A. Frelich, 40-lecie..., s. 4; H. Rojek,
Kronika..., s. 166.
380 Nowymi osobami w zarządzie byli Maria Śmieja i Brunon Gliśnik, Archiwum koła, Protokół
I-o spotkania organizacyjnego w nowych strukturach, działających pod nazwą „Klub Seniora
Radziejów”, 30 kwietnia 2008.
381 Zarząd miejscowego koła tworzyli: Jan Kolarczyk (przewodniczący), Augustyn Miłek (zastępca), Wilhelm Swaczyna (sekretarz, który wcześniej pełnił taką samą rolę w kole popielowskim),
Teodor Szweda (skarbnik), Marta Marek (kierownik sekcji kulturalno-oświatowej) oraz Jan Turoń
(członek zarządu), N. Niestolik, Radziejów..., s. 41.
382 Skarbniczka i sekretarz pozostały te same, E. Machulec został przewodniczącym, a do zarządu weszła też Irena Gojny. Przez kolejnych kilka lat zarząd koła w Popielowie wciąż był parzysty.
Rozszerzenie nastąpiło w 1987 r., kiedy to wiceprzewodniczącym został Alfred Frelich. W zasadzie
skład personalny zarządu przez długie lata był niezmienny, o ile nie następował ze względu na zdarzenia losowe. Jeśli zaś do takowych dochodziło, wówczas do czasu wyznaczonych upływaniem kadencji wyborów obowiązki przejmował ktoś z pozostałych członków. W 1994 r. po długiej chorobie
zmarła skarbniczka G. Ryszka, która tę funkcję pełniła przez 15 lat od 1979 r. Na miejsce zmarłej
powołano w 1995 r. I. Gojny (wcześniej obowiązki skarbnika wziął na siebie prezes Machulec), zaś
do zarządu dokooptowano Irenę Dudę. Kilka lat później, w 1998 r., ponownie śmierć wymusiła
zmiany w składzie zarządu. H. Rojek napisał, że E. Machulec zginął w wypadku samochodowym,
ale A. Frelich w relacji ustnej podkreślał, że prezes koła zmarł w kilka dni po zdarzeniu, a prowadził
wówczas motorower, który został potrącony przez furgonetkę. W czasie zebrania sprawozdawczego jednogłośnie na przewodniczącego koła nr 12 wybrano A. Frelicha, a jego zastępczynią Irenę
Pieczkę. W 1999 r. zarząd tworzyli zatem A. Frelich (przewodniczący), I. Pieczka (wiceprzewodnicząca), M. Bober (sekretarz), I. Gojny (skarbnik) oraz I. Duda (członkini). W roku 2005 nasze koło
[Popielów] pogrążyło się znowu w żałobie, zmarła bowiem długoletnia sekretarz M. Bober, która
swoją funkcję pełniła przez ćwierćwiecze (w folderze jubileuszowym 40-lecia podano rok 2004).
Do czasu nowych wyborów w 2007 r. (w folderze jubileuszowym 40-lecia podano rok 2008) zarząd
pracował w składzie czteroosobowym. Jesienią przeprowadzono wybory, które poza dokooptowaniem jako nowej skarbniczki Pelagii Konsek (bowiem dotychczasowa I. Gojny zrezygnowała z tego
stanowiska w 2010 r.), nie przyniosły żadnych zmian personalnych. A. Frelich, 40-lecie..., s. 4–8;
Folder 1971–2011 Jubileusz 40 lat Koła nr 12 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Popielowie; H. Rojek, Kronika..., s. 166.
383 Zmienili się sekretarz i skarbnik. W czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego (14 lutego
1983 r.) wybrano nowy zarząd, w którym pojawiła się Anna Skaba (sekretarz) i Hieronima Czech
(drugi zastępca skarbnika). Po dwóch latach zgodnie z regulaminem odbyły się kolejne wybory,
w czasie których proszono, by zarząd został w tym samym składzie. Mogło to świadczyć o zadowole
niu z prac i niechęci do zmian, jednak T. Szweda (dotychczas skarbnik) zrezygnował z kandydowa
nia ze względu na stan zdrowia. Ostatecznie po głosowaniu ukonstytuował się stary-nowy zarząd,
w składzie m.in. A. Skaba (skarbnik), Barbara Trybuś (sekretarz), J. Turoń i Rafał Musioł (członko
wie). W niezmienionym składzie zarząd rozpoczął kolejną kadencję (wybory 30 stycznia 1987 r.),
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się przez wiele lat. Z jednej strony wskazywało to na duże zaufanie, zadowolenie
z działalności, ale też brak innych chętnych. Do zmian dochodziło najczęściej z przyczyn losowych. Prezesi byli wybierani wręcz „dożywotnio”; trzej kolejni przewodniczący koła w Radziejowie zmarli w trakcie kolejnych kadencji, podobnie działo się
w Popielowie. Członkowie zarządu rezygnowali z funkcji najczęściej z powodu stanu
zdrowia.
Liczebność koła emerytów zmieniała się. W chwili zakładania popielowsko-radziejowskiego Związku Emerytów zainteresowanie członkostwem w tym stowarzyszeniu okazywało 48 osób, tylu bowiem mieszkańców przybyło na spotkanie organizacyjne384. Po pięciu latach było ich 237, a rok później, w 1977 r. – już 312385.
Potem w wyniku rozłamu liczebność spadła, bowiem koło w Radziejowie mogło
liczyć około 100 członków. W 1985 r. nastąpiło podwojenie liczby emerytów zrzeszonych w klubie w Radziejowie (do 213)386, jednak stopniowo w obu kołach zaczęło ubywać członków, częściowo w wyniku rezygnacji i skreśleń, częściowo z przyczyn naturalnych. W roku 2000 w kole w Popielowie działało 193 członków, w Ra
ale niecałe trzy miesiące później zmarł przewodniczący Jan Kolarczyk. Jako jego następcę na zebraniu ogólnym jednogłośnie wybrano Jerzego Skabę. Skład zarządu znacznie się zwiększył, ale kluczowe stanowiska nadal obejmowały te same osoby. Pojawił się zastępca kierownika sekcji kulturalno-oświatowej, którym został Wiktor Maciejczyk. W sekcji socjalnej działali: Maksymilian Danel,
Rafał Musioł i Henryk Mandrela, zaś w sekcji wycieczkowej Jan Piechaczek. Skład osobowy zarządu w niewielkim stopniu zmieniło głosowanie na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 17 stycznia
1989 r. Zastępcą przewodniczącego został W. Maciejczyk (dotychczas zastępca kierownika sekcji
kulturalno-oświatowej), zaś w jego miejsce wybrano Jadwigę Czogalik. R. Musioł został członkiem
zarządu. Dwa lata później na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym padł wniosek, by zarząd pozostał w takim samym składzie, jak też się stało. Jedynym novum było wybranie Krystyny Miki
jako pomocniczki dla skarbnik, która poprosiła o to ze względu na stan. Sytuacja powtórzyła się
w 1993 r., a po jednogłośnym przyjęciu wniosku o utrzymanie starego zarządu wybory de facto się
nie odbyły. Przesunięcia nastąpiły w 1998 r. Feliks Sporysz został zastępcą przewodniczącego, sekretarzem – Krystyna Mika i kierowniczka sekcji kulturalno-oświatowej – Michalina Chowańska,
natomiast Marta Marek i Barbara Trybuś członkiniami honorowymi zarządu. Po tych zmianach
zarząd tworzyli: Jerzy Skaba (prezes), Feliks Sporysz (zastępca), Krystyna Mika (skarbnik), Anna
Skaba (skarbnik), M. Chowańska (kierownik sekcji kulturalno-oświatowej) oraz członkowie J. Czo
galik i Jan Turoń. W 2001 r. koło radziejowskie pożegnało swojego długoletniego (od 1987 r.)
prezesa. J. Skaba zmarł 30 marca, a obowiązki pełnił wiceprezes. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym (14 listopada 2002 r.) wyłoniono jedenastoosobowy zarząd. Prezesem koła został wybrany
Antoni Dziwoki. W składzie zarządu zmiany były stosunkowo niewielkie, chociaż grono to było
dość liczne, a funkcje zdublowane. Zarząd tworzyli m.in. Ernest Kuchcik (I wiceprezes), F. Sporysz
(II wiceprezes), Jadwiga Czogalik (II skarbniczka), A. Skaba, Łucja Kuźnik (sekretarz), K. Mika
(II sekretarz), członkowie zarządu: Zofia Sierny i Hildegarda Knesz oraz B. Trybuś i M. Marek
jako członk inie honorowe. W 2006 r. zmarł prezes A. Dziwoki. zmniejszyła się też liczebność tego
grona. Nowym prezesem został Zygmunt Gajda, jego zastępcą Bogdan Szczepkowski, sekretarzem Ł. Kuźnik, skarbniczką Alicja Dziwoki, zaś członkiem Zofia Sierny oraz czworo członków
honorowych: F. Sporysz, A. Skaba. J. Czogalik i K. Mika. Zanikła sekcja kulturalno-oświatowa.
W opracowaniu N. Niestolika zmiany personalne w zarządzie koła przedstawiono bardzo pobieżnie. Archiwum Koła Emerytów i Rencistów w Radziejowie, Protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (14 lutego 1983 r., 15 lutego 1985 r., 30 stycznia 1987 r., zebrania ogólnego 22 kwietnia
1987 r., 17 stycznia 1989, 17 stycznia 1991 r., 18 marca 1993 r., 18 marca 1998 r., 11 listopada
2002 r., 11 listopada 2007 r.); N. Niestolik, Radziejów..., s. 42.
384 A. Frelich, 40-lecie..., s. 1; H. Rojek, Kronika..., s. 166.
385 A. Frelich, 40-lecie..., s. 3; H. Rojek, Kronika..., s. 166.
386 Archiwum Koła ZEiR w Radziejowie, Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego z 15
lutego 1985; N. Niestolik, Radziejów..., s. 42; H. Rojek, Kronika..., s. 166–167.

dziejowie zaś 120 (dwa lata później już 104387). Nie były to stałe liczby, gdyż w roku
jubileuszu 30-lecia koła w Popielowie podawano, iż liczy ono ponad 200 członków388. Po dziesięciu latach liczebność spadła jednak do 157, brakowało nowych
(jedna osoba w 2011 i jedna w 2012), 3/4 stanowią kobiety389. Bardzo podobnie
wygląda to w Radziejowie. Poza tym trzeba zauważyć, że do kół zapisywali się nie
tylko mieszkańcy obu dzielnic, ale również mamy członków z sąsiedniego Popielowa,
Niedobczyc, Chwałowic, Zamysłowa, Rydułtów i Jejkowic390. Już w latach osiemdziesiątych. XX w. zauważano, że wprawdzie obniżył się wiek przechodzenia na emeryturę, ale młodzi emeryci nie kwapili się do wstępowania do kół.
Statutową działalność ZERiI realizowało głównie poprzez aktywność kulturalno-rozrywkową, organizując życie kulturalne, wypoczynek i czas wolny poprzez urządzanie wieczorków towarzyskich, zabaw, imprez okolicznościowych (od Dnia Matki,
Kobiety i Seniora po gwiazdkę), spotkań oraz wycieczek. Te ostatnie były szczególnie
popularne, biorąc pod uwagę, że już w pierwszym okresie działalności koła emeryci
wyjeżdżali do Częstochowy, Warszawy, Krakowa, Wambierzyc, w Góry Świętokrzys
kie itp. Wydaje się, że ogromne zainteresowanie tą formą wypoczynku przejawiał
przewodniczący W. Brzezinka, który w ciągu czterech lat przygotował aż 19 wyjazdów. Na początku lat osiemdziesiątych, ze względu na sytuację polityczną oraz gospodarczą, liczba organizowanych wycieczek i pielgrzymek znacznie zmalała, lecz już
od 1987 r. znowu cieszyły się one dużym zainteresowaniem emerytów, zaś w latach
dziewięćdziesiątych XX w. (po raz pierwszy w 1993 r.), dzięki zmianom ustrojowym
w kraju, łatwiej było o wyjazdy zagraniczne. ZERiI zaczął zatem podróżować do
Wiednia, Rzymu, Budapesztu, Pragi czy Lourdes391. Do momentu rozdzielenia w imprezach tych uczestniczyli również emeryci z Radziejowa, który po założeniu własnego koła prowadzili podobną działalność już samodzielnie392 .
Emeryci nie tylko odpoczywali i zwiedzali, ale również włączali się w akcje prowadzone w Popielowie i Radziejowie, o czym wspominano przy okazji omawiania
realizacji czynów społecznych w tych dzielnicach393.
W 1996 r. z okazji 25-lecia koła popielowskiego odbyło się uroczyste spotkanie
z udziałem władz lokalnych, przedstawicieli miejscowych organizacji społecznych
oraz kościelnych. Z okazji 30-lecia działalności w remizie OSP odbyła się uroczystość,
podczas której najaktywniejszym członkom wręczano przyznane przez zarząd
Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Katowicach dyplomy394. W podobny sposób świętowano 3 czerwca 2006 r. 35-lecie powstania ZERiI w Popielowie. Pojawili się przedstawiciele Zarządu Głównego
i Okręgu oraz jak zwykle lokalnych władz i pozostałych organizacji. Wręczano też
387 Archiwum Koła ZEiR w Radziejowie, Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego za lata
1998–2002.
388 (r), W Popielowie... seniorzy się nie nudzą, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 9, s. 24.
389 Relacja ustna A. Frelicha, 12 kwietnia 2012 r.
390 Archiwum Koła ZEiR w Radziejowie, Sprawozdanie z działalności Koła Emerytów nr 28 za
okres 2002–2007.
391 A. Frelich, 40-lecie..., s. 2–3, 5–7; H. Rojek, Kronika..., s. 166.
392 (r), W Popielowie... seniorzy..., s. 24; N. Niestolik, Radziejów..., s. 42; H. Rojek, Kronika...,
s. 166–167.
393 APR, MRN Ryb, sygn. 39, s. 178.
394 (r), W Popielowie... seniorzy..., s. 24.
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Złote Honorowe Odznaki oraz dyplomy uznania za długoletnią pracę w kole395.
W Radziejowie w 2005 r. obchodzono srebrny jubileusz396. W 2011 r. w Popielowie
zorganizowano obchody 40-lecia, podczas których wręczano honorowe odznaki397.
Organizacje kobiece
Równie ważną działalność prowadziły kobiety. Ich aktywność miała z oczywistych
względów inny charakter, skupiała się przede wszystkim na wątkach wychowawczych,
patriotycznych i religijnych. Być może w Popielowie-Radziejowie za czasów
Hohenzollernów istniał jakiś oddział Ojczyźnianego Związku Kobiet (Vaterländischer
Frauenverein), które z reguły prowadziły kuchnie kryzysowe, a taka działała także
w tej gminie398 . Jest to przypuszczenie, bowiem pierwszą organizacją kobiecą
w Popielowie i Radziejowie, której założenie i istnienie lepiej udokumentowano, był
Związek Towarzystw Polek. Po II wojnie światowej powstały inne organizacje ściśle
kobiece, mianowicie Koło Gospodyń Wiejskich, istniała też komórka Ligi Kobiet.
Związek Towarzystw Polek (ZTP)399
Sama organizacja o nazwie Związek Towarzystw Polek powstała na Górnym
Śląsku 30 stycznia 1920 r., nawiązując do działających na początku XX w. w Bytomiu,
Katowicach i Siemianowicach stowarzyszeń kobiecych. Do Towarzystwa mogły wstępować kobiety po ukończeniu 16. roku życia. Dewizą było „Bóg, Rodzina i Ojczyzna”.
Towarzystwo dzieliło się na dwie grupy: Towarzystwo Matek Polek i Towarzystwo
Młodych Polek. Sieć ZTP została zorganizowana w powiecie rybnickim dość wcześnie i do listopada 1920 r. działało już 20 kół400. Anastazja Komarek pisała: W roku
1922 przy pomocy paru chętnych kobiet założyłam Tow. Matek Polek401. Stałoby się to
zatem siedem lat wcześniej, niż podawana data założenia koła miejscowego ZTP
w Popielowie, a wtedy faktycznie mogło być dziewiątym, jakie powstało w powiecie
rybnickim402 . Inicjatywa założycielska należała, jak wspomniano, do A. Komarek
oraz Wiktorii Barteczko, Zofii Holony i Anny Kozubek. A. Komarek została przewodniczącą, zatem z tego tytułu brała udział w zebraniach ZTP z terenu powiatu.
21 maja 1933 r. została również członkinią zarządu powiatowego ZTP403. Jeśli cho395 H. Rojek, Kronika..., s. 167.
396 Archiwum Koła ZEiR w Radziejowie, Księga pamiątkowa z okazji obchodów 25-lecia działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rybnik-Radziejów 1980–2005; (r), Małe rencistów
uciechy..., „Gazeta Rybnicka” 2005, nr 2, s. 24.
397 (m), Emeryci świętowali w Popielowie, „Gazeta Rybnicka” 2011, nr 6–7, s. 45.
398 H. Rojek, Kronika..., s. 50.
399 Szerzej o ZTP zob.: J. Kamińska-Kwak, Polski ruch kobiecy na Górnym Śląsku w 1. połowie
XX wieku (1900-1939); zróżnicowanie, rozmiary i formy działania, [w:] Działaczki społeczne, feministki, obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet po 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. JaniakJasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, t. 2, Warszawa 2009, s. 75–97.
400 E. Wyglenda, Związek Towarzystw Polek, [w:] Encyklopedia..., s. 665–667.
401 Archiwum prywatne H. Rojka, Życiorys Anastazji Komarek w materiałach ZBoWiD.
402 Datę 17 października 1929 r. podał H. Rojek, kierując się zapewne wyhaftowaną na sztandarze. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 16.
403 H. Rojek, Kronika..., s. 16.

dzi o grupy młodzieżowe, obie powstały w okresie od 1 września 1932 r. do 1 marca 1933 r.404
W 1935 r. zarząd Towarzystwa Matek Polek w Popielowie tworzyły: prezeska
Agata Kuchcikowa, sekretarz Maria Pielorzowa i skarbniczka Bronisława Syrkowa405.
Prezeską grupy matek w 1935 r. była Anna Wyciskowa, sekretarzem Fryderyka So
bikowa406. Nad młodzieżowymi grupami pieczę sprawowały nauczycielki miejscowych szkół. Maria Abrahamowiczówna była inicjatorką powstania koła TMP w Ra
dziejowie i przewodniczącą407. Jej zastępcą została Jadwiga Pieczkówna, w zarządzie
pracowała także Maria Holonianka408. Prezeską frakcji młodzieżowej w Popielowie
była w tym czasie Maria Święchówna409, ale na spisie istniejących kół w powiecie
rybnickim jej nazwisko zostało skreślone, a wpisano nauczycielkę Stefanię Kajm410.
Aktywność stowarzyszeń kobiecych była nakierowana na dziedziny tradycyjnie
pozostające domeną niewieścią. Poza tym stowarzyszenia włączały się w życie społeczne gminy. W ciągu roku sprawozdawczego koło popielowskie urządziło 14 imprez
– narzekano jednak na brak prasy kobiecej, książek gier i zabaw. W Radziejowie
myślano o stworzeniu świetlicy, w związku z czym proszono Zarząd Główny o wsparcie, natomiast w Popielowie, gdzie świetlica już była, proszono o urządzenie i subwencjonowanie (opłata dla nauczycielki) kursu szycia i robót ręcznych. W Radziejowie
J. Pieczkówna organizowała kursy haftu, szycia i gotowania411.
Fundusze na działalność częściowo pochodziły ze składek członkowskich, zdarzały się też subwencje z RG, np. w wysokości 10 zł w 1933 r.412 lub, jak wspomniano, z Zarządu Głównego organizacji. Istniała też możliwość organizowania występów
artystycznych oraz sprzedaży wykonywanych przez członkinie przedmiotów, ale nie
ma żadnej wzmianki, by właśnie w Popielowie lub Radziejowie tak postępowano.
Koła ZTP posiadały sztandary, trudno jednak stwierdzić, że posiadały je wszystkie. W 1936 r. Towarzystwo Matek Polek w Popielowie otrzymało własny sztandar,
poświęcony 10 maja413. Poczet sztandarowy tworzyły m.in. Anna Ucher414 i Elżbieta
404 APR, TMP, sygn. 1, s. 1. O powstaniu TMP w Radziejowie w 1932 r. pisał też N. Niestolik.
Zob. N. Niestolik, Radziejów..., s. 34–35.
405 Podpisy pod telegramem kondolencyjnym po śmierci marszałka Piłsudskiego. APR, Akta
gminy Popielów, sygn. 1, s. s. 366–367.
406 Tamże.
407 APR, TMP, sygn. 1, s. 21; N. Niestolik, Radziejów..., s. 35.
408 Podpisy pod telegramem kondolencyjnym po śmierci marszałka Piłsudskiego. APR, Akta
gminy Popielów, sygn. 1, s. 366–367.
409 Tamże.
410 Tamże, s. 21.
411 Tamże, s. 8, 22; N. Niestolik, Radziejów..., s. 35.
412 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 340.
413 W notce pod fotografią zapisano, że poświęcenie sztandaru miało miejsce 10 maja 1936 r.,
natomiast w tekście pojawiło się sformułowanie, iż jesienią 1936 r. [...] ufundowano sztandar. Zob.
H. Rojek, Kronika..., s. 16.
414 Niewątpliwie postać przewodniczącej Anny Ucher była dobrze znana w gminie. Działała
ona już w okresie przedwojennym w TMP, ponadto jako szefowa KGW należała też do zarządu
miejscowego KR. W uznaniu za zasługi otrzymywała wyróżnienia, dyplomy, medale i odznaki,
krzyże itp. m.in. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi i order Serca Matki. Wiadomo też, że miała zostać udekorowana medalem 10-lecia PRL na uroczystej sesji miejskiej, ale na nią nie przybyła. Być
może odznaczenie odebrała później. APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 53; Kronika KGW
w Popielowie, s. 7; H. Rojek, Kronika..., s. 21, 159.
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Mańka. Sama uroczystość poświęcenia miała doniosłą oprawę. Najpierw spod szkoły pochód przeszedł do kościoła na mszę, a po niej w lokalu Holony odbyła się
akademia, w czasie której występowały lokalne chóry „Słowiczek” i „Poniatowski”
oraz uczniowie, przemawiali także wicestarosta Łukawiecki i P. Kuchcik415. Na awersie wyhaftowana była półpostać św. Zyty z brązowym dzbankiem w ręku, odziana
w seledynową szatę oraz białą chustę na głowie. Wokół tej postaci biegł napis:
Towarzystwo Polek/w Popielowie/1929/1936. Na rewersie umieszczono półpostać
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z biegnącym wokoło napisem: Matko Boska mniej nas/
zawsze w swej opiece/Bóg Honor/Ojczyzna. Cześć napisu z awersu (słowa Towarzystwo
Polek), została wypruta416, prawdopodobnie przed przekazaniem go KGW. W 1937 r.
dokonano poświęcenia proporczyka Towarzystwa Młodych Polek z Popielowa.
Uroczystość miała charakter bardzo podobny do wcześniejszej ceremonii. Rozpoczęła
się nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił ks. J. Miczka, następnie uformował się pochód, który przeszedł na cmentarz, by złożyć wieniec na grobie
Powstańca. Po defiladzie uczestnicy przeszli do sali Trybusia w Radziejowie, gdzie
w czasie akademii odbyło się ślubowanie Młodych Polek oraz wręczenie dyplomów
za kilkuletnią wzorową pracę w organizacji417. Sztandar Towarzystwa Matek Polek
Anna Ucher przechowywała podczas wojny, a po jej zakończeniu przekazała KGW418.
Po II wojnie ZTP nie odrodził się, natomiast po zakończeniu II wojny światowej
nadal podejmowano próby zorganizowania stowarzyszeń kobiecych.
Liga Kobiet Polskich, Koło Gospodyń Wiejskich
Organizacją kobiecą, która miała zastąpić przedwojenne, stała się Liga Kobiet
Polskich, odwołująca się do tradycji stowarzyszenia założonego w 1913 r. W międzywojniu stowarzyszenie to miało na Górnym Śląsku silną konkurencję w postaci
ZTP, ale po zakończeniu II wojny istniało nadal. Według statutu LKP była stowarzyszeniem zrzeszającym kobiety – bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków
wyznaniowych419. Niemniej w okresie PRL nacechowanie ideologiczne było dość
wyraźne. O jej istnieniu w Popielowie i Radziejowie wiadomo niewiele. Była wymieniana wśród organizacji z gminy Niedobczyce właśnie jako Liga Kobiet. Istnieje
też możliwość, iż pod tą nazwą kryło się Koło Gospodyń Wiejskich, na co wskazuje
skład personalny zarządu. Przewodniczącą została Agnieszka Siejowa, zastępczynią
Bronisława Syrkowa, sekretarzem Wiktoria Kuczerowa, zaś skarbniczką Emilia Wę
grzykowa. Wszystkie trzy były żonami robotników. Wydaje się zatem, że w Popielowie
LKP utożsamiono z KGW. Być może jednak powołano do życia dwie różne organi-

415
416
417
418
419

Tamże s. 16.
Sztandar ten został przekazany Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/2829.
Uroczystość Towarzystwa Młodych Polek, „Polska Zachodnia” 1937, nr 262, s. 9.
Tamże, s. 159.
http://ligakobietpolskich.pl; http://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Kobiet_Polskich.

zacje kobiece, których zarządy tworzyły te same osoby. Nie istniała odrębna grupa
w Radziejowie, ale wspólna dla obu miejscowości420.
KGW mają za sobą około 130 lat tradycji. Koła organizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, uczyły prowadzenia domu. Kobiety współorganizowały szkoły,
ochotnicze straże pożarne, wspomagały ludzi w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Organizowały festiwale i spektakle ludowe, różnego typu biesiady. Promowały
sztukę ludową [...]421. W myśl ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników KGW działały jako wyodrębnione jednostki organizacyjne KR, mające swoją reprezentację we wszystkich jego organach statutowych422.
W tradycję tę wpisał się także Popielów-Radziejów. Wydaje się, że organizacja ta
obejmowała obie miejscowości, tworzące wówczas jedną gminę. Decyzja o utworzeniu organizacji kobiecej, określonej jako Towarzystwo Kobiet Polskich, zapadła
w krótkim czasie poza zakończeniu wojny. 23 maja 1945 r. odbyło się zebranie
kobiet, na którym wybrano pierwszy zarząd w składzie: Maria Rybka (przewodnicząca), Jadwiga Karwot i Anna Ucher (członkinie zarządu)423. Inicjatywa ta nie
wzbudziła jednak większego zainteresowania (pojawiło się na nim 10 pań), trudna
była też sytuacja społeczno-gospodarcza tuż po zakończeniu wojny, toteż 14 września
ponownie zorganizowano zebranie, na które przybyło już 200 kobiet, ale tylko 19
z nich zdecydowało się wstąpić do nowo założonego koła Sekcji Pań Gospodyń
Wiejskich. Do Popielowa przyjechała Helena Burska, która miała zająć się organizowaniem stowarzyszenia w gminie. Działała ona z upoważnienia starostwa rybnickiego i Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”424. Można przypuszczać, że
była to próba oddziaływania nowych władz na środowisko wiejskie poprzez kobiety.
Burska jednakże, jako absolwentka szkoły gospodarczej sióstr urszulanek, zyskała
również poparcie ks. Joachima Beslera, a spotkanie z niewiastami odbyło się w salce
pod kościołem. Przypuszczalnie część z tych pań działała w przedwojennym ZTP,
na pewno B. Syrek. Zły stan zdrowia A. Sieji spowodował, iż część zadań przejęła
sekretarz W. Kuczerowa, która na walnym zebraniu 4 grudnia 1948 r. została przewodniczącą i pełniła tę funkcję przez kolejny rok. 15 stycznia 1950 r. zmieniono
skład zarządu, powołując na stanowisko przewodniczącej Annę Ucher, zastępczyni
Reginę Komarek, sekretarz Elżbietę Smyczek i skarbniczki (która zachowała sanowisko) E. Węgrzyk425. Wydaje się, że w tym składzie zarząd przetrwał przez kolejnych

420 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 9, 56. Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Popielowie pow. Ryb
nik (dalej: Kronika KGW w Popielowie), s. 3. Archiwum prywatne H. Rojka. Kronika jednak jako sekretarz wymieniała Bronisławę Holonową, nie W. Kuczerową, a H. Rojek podawał, że W. Kuczera
była członkinią zarządu. Musiała nastąpić zmiana, bowiem w 1947 r. jako sekretarkę kronika wspominała W. Kuczerową. Kronika KGW w Popielowie, s. 4. W. Kuczera weszła w 1958 r. w skład
Konferencji Powiatowej Rady Kobiet. Kop, Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich, „Nowiny” 1958, nr 34,
s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 158.
421 I. Raszeja-Ossowska, Formalno-prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich, http://www.
ww.org.pl/strona.php?p=1992.
422 Dz. U. RP 1982, nr 32, poz. 217.
423 Kronika KGW w Popielowie, s. 1, Archiwum prywatne H. Rojka.
424 Kronika KGW w Popielowie, s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 158. Autor opracowania znacznie
zmniejszył liczbę uczestniczek tego spotkania, podając, iż przybyło ich 20, nie 200, co zapewne jest
zwykłą literówką.
425 Kronika KGW w Popielowie, s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 158.
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16 lat, a jeśli nawet odbywały się wybory, to nie wprowadzano żadnych zmian osobowych.
Kolejne wybory zarządu miały miejsce 11 lutego 1966 r. Stopniowo władze organizacji przechodziły w ręce młodszego pokolenia. O ile jednak poprzednie zarządy w niezmienionym lub zmienionym w niewielkim stopniu składzie trwały przez
wiele lat, wybrany na początku 1972 r. dość szybko uległ zmianom, bowiem w grudniu 1973 r. A. Ucher zrezygnowała z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej, a na jej
miejsce weszła E. Węgrzyk. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 6 kwietnia
2000 r. postanowiono nie zmieniać dotychczasowego składu zarządu.
Jak łatwo zatem zaważyć, władze KGW w Popielowie w zasadzie pozostawały
niezmienne, zarząd w takim samym składzie przez wiele lat pełnił swoje obowiązki,
zmiany następowały ze względu na wydarzenia losowe lub zły stan zdrowia coraz
starszych przecież kobiet. Jedynie w latach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w.
dochodziło do częstszych wyborów zarządu, ale nie zmieniały się szefowe, raczej inne
członkinie zarządu, a przede wszystkim komisji rewizyjnej. Trudno powiedzieć, czy
statut przewidywał kadencyjność zarządu. Z powyższego wynika, że raczej nie, wybory nie odbywały się bowiem regularnie. Wprowadzono również pewną zmianę
w kalendarzu wyborczym. O ile wcześniejsze zmian w zarządzie dokonywano raczej
na początku roku kalendarzowego, w styczniu lub lutym, o tyle w innych latach
wybory w KGW odbywały się pod koniec roku, w listopadzie lub grudniu. Chyba
jednak decyzję o terminie podejmowano dość swobodnie, w zależności od zaistniałej sytuacji i potrzeby426.
Liga Kobiet liczyła 56 członkiń, z których wybitna większość (42 panie) wywodziło się z rodzin robotniczych, osiem małorolnych, zaś sześć – pracowników umy426 A. Ucher pozostała przewodniczącą, ale E. Węgrzyk, długoletnia skarbniczka, objęła funkcję
wiceprzewodniczącej. Sekretarzem została Michalina Gojny, skarbniczką Anna Bugiel, członkinią
zarządu Magdalena Wala. Ponadto w komisji rewizyjnej pracowały Maria Gojny, Jadwiga Jabłonka
i Maria Niewelt. 9 stycznia 1972 r. po raz kolejny wybrano zarząd, w którym nadal pozostawała
A. Ucher, lecz zrezygnowała z funkcji szefowej, tę przekazując Michalinie Gojny. Sekretarzem została Małgorzata Burda, skarbniczką nadal pozostała A. Bugiel, zaś E. Węgrzyk członkinią zarządu.
Skład personalny komisji rewizyjnej nie uległ zmianie. A. Ucher jednak pozostawała w zarządzie,
a razem z nią M. Burda, Zofia Brachman, Maria Somerlik, Jadwiga Syrek. Doszło również do
zmiany na stanowisku sekretarza – objęła je Helena Spandel. Zmieniło się też dwie trzecie składu
komisji rewizyjnej. Marię Gojny i M. Niewelt zastąpiły Elżbieta Lapczyk i Florentyna Przybyła.
Następnie wybory odbywały się co dwa lata. 29 listopada 1975 r. ponownie wybierano zarząd KGW
w Popielowie, ale wydaje się, że Michalina Gojny pozostawała na tym stanowisku od 1972 r., podobnie jak E. Węgrzyk pozostała wiceprzewodniczącą, A. Bugiel skarbniczką, a sekretarzem (od
1973 r.) H. Spandel. Największe zmiany w składzie osobowym nastąpiły w komisji rewizyjnej, bowiem nie pozostała w niej żadna z kobiet, które zostały wybrane do niej w 1973 r., za to wróciła do
komisji Maria Gojny, a także weszły w jej skład Z. Brachman i Wiktoria Szulik. Z powodu śmierci
Michaliny Gojny w 1977 r. trzeba było wybrać nową przewodniczącą, którą została E. Węgrzyk,
zaś jej poprzednie stanowisko powierzono Wiktorii Dronszczyk. Przy okazji dokonano również
zmian w składzie komisji rewizyjnej, w miejsce Marii Gojny pojawiła się Teresa Rozy. W 1992 r.
E. Węgrzyk złożyła rezygnację z funkcji ze względu na zły stan zdrowia. Jej obowiązki przeszyły na nową przewodniczącą, H. Spandel, poprzednio sekretarz, zaś tę funkcję objęła Krystyna
Adamczyk, natomiast W. Dronszczyk i A. Bugiel pozostały w zarządzie i nadal pełniły funkcje
wiceprzewodniczącej i skarbniczki. Członkiniami zarządu były również: Małgorzata Burda, Emilia
Gajda, J. Jabłonka, Jadwiga Lapczyk, Łucja Kozielska. Skład komisji rewizyjnej pozostał bez zmian
(Brachman, Rozy, Szulik). H. Rojek, Kronika..., s. 160.

słowych427. KGW w Popielowie (i Radziejowie) liczyło na początku lat pięćdziesiątych około 50 członkiń, w 1955 r. 68, w 1983 r. 130 kobiet, zaś dwa lata później
148428.
Co wydaje się znamienne, to fakt, że KGW działało w Popielowie i Radziejowie
niezależnie od statusu samych miejscowości, które wszak przestały być gminą wiejską,
a stały się dzielnicami miast. Popielów i Radziejów zachowały jednak w dużej mierze
charakter wiejski i nadal funkcjonowały tam KR i KGW.
Działalność KGW szła w różnych kierunkach. Z jednej strony działaczki, zwłaszcza w pierwszym okresie, nastawiały się na rozwijanie umiejętności praktycznych,
organizowały rożnego rodzaju kursy, z drugiej uczestniczyły w życiu społecznym
i kulturalnym, ściśle współpracując w innymi instytucjami na terenie gminy, z czasem
przejęły na siebie troskę o zachowanie przynajmniej niektórych elementów zanikającej kultury ludowej. Wszystkie te działania można zaobserwować w KGW w Popie
lowie-Radziejowie.
W 1945 r. H. Burska przeprowadziła pierwszy, jak się wydaje, kurs dla KGW429.
Trudno powiedzieć, czy temat nie wzbudził zainteresowania, czy wynikało to z braku doświadczenia, bo przecież samo koło powstało zaledwie trzy miesiące wcześniej,
czy zimowa pora, w dodatku zbliżające się święta nie sprzyjała, czy zwyczajnie zadecydowały trudności z zaopatrzeniem, bowiem przy niewielkim przydziale każda
z uczestniczek kursu otrzymała nieco ponad 1 kg cukru. Następny kurs, prowadzony przez H. Burską, pieczenia ciast, cieszył się już większym zainteresowaniem,
a odbywał się w domu Syrkowej, gdzie przychodziło 30 kobiet. W następnych latach
także organizowano szkolenia z zakresu przetwórstwa owocowo-warzywnego, krawiectwa (np. styczeń–marzec 1956 r., kurs zakończony wystawą prac uczestniczek
i wieczornicą w gospodzie Holony), haftu, gotowania, pieczenia, robienia sztucznych
kwiatów430. Tematyka kursów i szkoleń wydawała się typowa i właściwie większość
KGW je organizowała. Do tego dochodziły kursy wyjazdowe, w których uczestniczyły członkinie popielowskiej organizacji (np. A. Sieja i E. Węgrzyk w szkoleniu dla
przewodniczących, sekretarek i instruktorek, dotyczącym zasad żywienia, opieki nad
niemowlętami i dziećmi oraz higieny), które później przekazywały swoją wiedzę
pozostałym431. KGW w Popielowie należało do szczególnie aktywnych w ówczesnym
powiecie rybnickim432 .
Poza szkoleniami członkinie KGW w Popielowie-Radziejowie starały się reagować
na potrzeby miejscowych kobiet. W latach 1947 i 1948 w okresie wzmożonych prac
polowych, A. Sieja organizowała ochronkę dla dzieci, których matki pracowały
w polu. Dzieci otrzymywały też posiłek, a surowce na jego przygotowanie pochodziły od władz powiatowych433. W styczniu 1953 r. A. Ucher zainicjowała powstanie
wypożyczalni sprzętu domowego, którą zlikwidowano dopiero w 2000 r.434 Przy
427 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 9, 56; H. Rojek, Kronika... s. 158.
428 Na początku 1955 r. Koło Gospodyń powiększyło liczbę członkiń z 40 do 60 kobiet. Kronika
KGW w Popielowie, s. 13. H. Rojek, Kronika..., s. 158–160.
429 Kronika KGW w Popielowie, s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 158.
430 Kronika KGW w Popielowie, s. 5, 16; H. Rojek, Kronika..., s. 158, 159, 160.
431 H. Rojek, Kronika..., s. 158.
432 Kop, Rozwój Kół Gospodyń Wiejskich..., s. 2.
433 H. Rojek, Kronika..., s. 158.
434 Tamże, s. 159, 162.
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kole w latach 1962–1978 działało też koło PCK. Istniały sekcje drobiarska i ogrodnicza. W konkursie Więcej warzyw, owoców i kwiatów koło otrzymało pierwszą nagrodę, zaś w konkursie drobiarskim drugą. Zwycięzcy corocznych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. konkursów na najładniejszy ogródek warzywny otrzymywali bezpłatnie nasiona. W 1992 r. powołano sekcję zajmującą się
strojami ludowymi. Należały do niej Maria Gojny, Jadwiga Naczyńska, Hildegarda
Malarz (Popielów) oraz J. Jabłonka, Anna Dzierżęga i Monika Gryt (Radziejów)435.
Działalność KGW była finansowana ze składek członkowskich oraz dotacji samorządowych. Przykładowo na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
XX w. gospodynie otrzymały 50 tys. zł dotacji od Samorządu Mieszkańców436.
Udział w życiu społeczno-kulturalnym to przede wszystkim organizowanie wyjazdów, w których zresztą brały udział nie tylko członkinie koła. Jedną z pierwszych
wycieczek zorganizowano 4 lipca 1949 r. do Warszawy. Trzy lata później mieszkanki Popielowa i Radziejowa pojechały na trzy dni do Wambierzyc, Kłodzka i Polanicy.
W latach sześćdziesiątych gospodynie wręcz zmieniły się w turystki, zwiedzając kraj
od Gdańska po Zakopane. Organizowanie co roku wycieczek stało się zresztą tradycją i stałym elementem działalności koła437.
Poza wycieczkami KGW organizowało szereg imprez i akcji o różnym charakterze (Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci, „choinki”, dożynki), włączało się
w prace przy budowie ważnych lokalnie instytucji (Domu Strażaka, nowej szkoły
czy ośrodka zdrowia), a także uczestniczyło w akcjach o szerszym zasięgu, jak np.
zbiórki pieniędzy (na budowę sanatorium dla dzieci w Rabce, Centrum Zdrowia
Dziecka, Pomnika Matki Polki, odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, na
powodzian). Delegacje miejscowego KGW udawały się na uroczystości siostrzanych
kół438.
Szczególną oprawę otrzymywały jednak imprezy jubileuszowe. Pierwszą dekadę
działalności KGW w Popielowie świętowano 9 października 1955 r. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli MRN w Niedobczycach (przewodniczący MRN B. Zgorzyński, dyrektor szkoły w Popielowie), kopalni „Rymer” (Gojny),
OSP (prezes W. Somerlik), Ligi Kobiet w Rybniku (przewodnicząca Maria Witosz).
Somerlik występował w roli gościa, lecz poniekąd i gospodarza, bowiem uroczystość
odbywała się w remizie439. Obchody kolejnych jubileuszy wyglądały podobnie, przyjmując formę organizowanej najczęściej w Domu Strażaka uroczystej akademii, na
którą zapraszano przedstawicieli władz administracyjnych, szkolnictwa, władz kościelnych (zaproszono ks. Joachima Beslera) i organizacji społecznych z terenu obu
miejscowości; część artystyczną najczęściej przygotowywał chór „Słowiczek” oraz
młodzież szkolna. W czasie akademii przedstawicielka zarządu dokonywała podsumowania, przedstawiając dokonania grupy i jej rys historyczny. Tak wyglądały obchody jubileuszy 20-lecia (27 października 1965 r.) i 30-lecia (18 października
1975 r.). W czasie uroczystości kolejnych jubileuszy, 40-lecia (17 października
435 Tamże, s. 160–161.
436 APR, MRN Ryb, sygn. 390, s. 1.
437 Kronika KGW w Popielowie, s. 5, 8, 9, 11–13, 15; H. Rojek, Kronika..., s. 159, 161.
438 (JJ), Niedobczyce zmieniają oblicze..., s. 1; (fp), Jubileusz KGW w Niedobczycach, „Nowiny”
1978, nr 41, s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 160.
439 H. Rojek, Kronika..., s. 159.

1985 r.) i 50-lecia (10 października 1995 r.), wręczano również zasłużonym członkiniom dyplomy okolicznościowe440, zaś w 1985 r. przewodnicząca E. Węgrzyk
otrzymała Medal 40-lecia Polski Ludowej, a inne członkinie srebrne odznaki zasługi. Lista gości zaproszonych z okazji półwiecza istnienia KGW była długa441.
KGW posiadało swój sztandar. Pierwszy, jak się wydaje, był ten odziedziczony
dzięki A. Ucher po ZTP. O ile nie pojawił się żaden inny, był on używano do 1998 r.,
kiedy to koło otrzymało nowy sztandar, wspólny dla KGW i KR. Widnieje na nim
wizerunek Matki Boskiej (piekarskiej?) oraz napis wokoło: Matko Boska miej nas
zawsze w opiece, a także daty 1945 i 1998. Uroczystość przekazania nowego sztandaru KGW oraz KR odbyła się 2 maja, a rozpoczęło ją nabożeństwo w kościele, po
którym nastąpiła akademia442 .
Kółko Rolnicze
Spółdzielczość rolnicza nie miała w Popielowie i Radziejowie większych tradycji,
dominowały niewielkie gospodarstwa indywidualne. Wprawdzie istniał Związek
Rolników Polskich na Śląsku, zrzeszający ponad 60 tys. członków, a najliczniejsze
organizacje powstawały w powiatach rybnickim i pszczyńskim443, ale właściwie nie
ma żadnych informacji o tym, aby kółko takie istniało w Popielowie-Radziejowie,
poza podpisem Pawła Gojnego jako przedstawiciela Towarzystwa Rolniczego pod
telegramem kondolencyjnym444. Owo towarzystwo nie musiało jednak być tożsame
ze wspomnianym związkiem.
Po wprowadzeniu w Polsce ustroju socjalistycznego władze nie ustawały w zachęcaniu chłopów do zrzeszania się w spółdzielnie produkcyjne, stosując zarówno metody perswazji, jak i przymusu. Z drugiej strony nieduże, pojedyncze gospodarstwa
miały problemy z uzyskaniem materiałów siewnych, budowlanych, czy z wywiązaniem się dostaw przymusowych. Działalność kółek rolniczych regulowała ostatecznie
ustawa z 1982 r., dotycząca społeczno-zawodowych organizacji rolników445.
Nie była to jedyna organizacja rolnicza, jaka działania na terenie byłej gminy
Popielów-Radziejów. Już w okresie powojennym wśród wymienianych w wykazie
organizacji pojawiły się dwie: Przysposobienie Rolniczo-Wojskowe w Popielowie
440 Tamże, s. 161.
441 W obchodach tych wzięli udział: wiceprezydent miasta Rybnika Jerzy Kogut, przedstawiciel
wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jerzy Chwaszcza, ks. A. Odróbka, ks. L. Wrzoł,
ks. Mirosław Smykała, radny Jan Tomiczek, przewodniczący RD Popielów Marian Wolny, przewodniczący RD Radziejów Zygmunt Gajda, prezes KR Norbert Bugiel oraz członkowie zarządu, przedstawiciele OSP, prezes chóru „Słowiczek” Leon Rybka, Przedstawiciele Koła Emerytów
i Rencistów Ewald Machulec i Alfred Frelich, prezes ZBoWiD Nikodem Podleśny, prezes MKS
„Radziejów-Popielów” Marian Nogły. Zob. tamże, s. 161.
442 Wśród zaproszonych gości znaleźli się wiceprezydenci Rybnika Jerzy Kogut i Ryszard Kufel,
prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników oraz Związku Kółek i Organizacji Rolniczych
Andrzej Krawczyk, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Rybniku Jerzy
Chwaszcza, księża, przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych, sportowych i kulturalnych. Dokonano dekoracji samego sztandaru, przemawiali przedstawiciele władz miejskich i związkowych, a także Norbert Bugiel jako prezes kółka rolniczego. Tamże, s. 161, 165.
443 E. Wyglenda, W. Lesiuk, Związek Rolników Polskich na Śląsku, [w:] Encyklopedia..., s. 665.
444 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 366.
445 Dz. U. RP 1982, nr 32, poz. 217.
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oraz Koło Samopomocy Chłopskiej w Popielowie446. Komendantem Przysposobienia
był Franciszek Rybka, a patrolowym Alojzy Karwot; skupiało ono 33 członków447.
Zarząd Samopomocy tworzyli Artur Szendzielorz (przewodniczący, rolnik), Karol
Mandrela (sekretarz, rolnik) oraz Antoni Pielorz (skarbnik, małorolny). Koło skupiało w sumie 58 małorolnych, co do których władze nie miały żadnych zastrzeżeń448.
W niedługim czasie liczba członków zwiększyła się do 134, majątek stanowiło 3371 zł
w gotówce, zaś zarząd był pracowity w trosce o wydajność plonów i trzody chlewnej, jak
też w dziedzinie kult.-oświatowej449.
Z jakiegoś powodu Samopomoc przestała jednak działać na terenie Popielowa
i Radziejowa. Być może dla łatwiejszego radzenia sobie z problemami, część rolników
z Popielowa i Radziejowa zdecydowała się stworzyć kółko rolnicze, dbające o interesy członków, zdobywające dla nich konieczne materiały oraz dysponujące sprzętem,
na który indywidualni gospodarze nie mogli sobie pozwolić. Inicjatywa założycielska
należała do Pawła Milera i Gerarda Kuczery, a komitet organizacyjny liczył 16 osób.
10 marca 1957 r. w Popielowie założono KR. Obejmowało ono swoim zasięgiem
Popielów i Radziejów450.
Pierwszy, wybrany wówczas, zarząd tworzyli prezes Emil Cichy, wiceprezes Adam
Matuła, sekretarz Gerard Kuczera oraz skarbnik Herbert Miler451. W 1963 r. odbyły się wybory nowych władz. Być może miało to związek z kontrolami, jakie przeprowadzono z ramienia MRN w Niedobczycach. Stwierdziliśmy, że o ile kółko Rolnicze
w Popielowie posiadało dostateczny park maszynowy, którym można było świadczyć
usługi mające na celu podnoszenie wydajności z ha poprzez odpowiednią uprawę, to brak
w nim należytego zrozumienia członków dla tych spraw oraz brak było odpowiednich
ludzi do kierowania całokształtem prac Kółka. Wynikiem było przeprowadzenie w Kółku
Rolniczym Popielów zebrania walnego, na którym dokonano zmian kadrowych Zarządu
oraz podjęto uchwałę mającą na celu dalszy rozwój liczebny Kółka oraz opracowanie
odpowiedniego harmonogramu wykorzystania maszyn i świadczenia usług dla ludności.
Zmiany kadrowe miały zapewnić właściwe realizowanie uchwał XII Plenum naszej
partii452 .
Wybrano nowy zarząd453. Zapewne w związku z połączeniem z Spółdzielnią Kółek
Rolniczych w Niedobczycach, dokonanym 6 listopada 1975 r., doszło do wyborów
446 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 9–10, 31, 62.
447 Tamże, s. 9.
448 Tamże, s. 10, 31.
449 Tamże, s. 62.
450 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 22; W. Adamczyk, Kółko Rolnicze Popielów,
Krótki zarys działalności na przestrzeni 46 lat istnienia, „Wiadomości »Popielów«”, grudzień 2003,
s. [2].
451 W takim składzie zarząd utrzymał się do roku 1960. E. Cichy 22 maja tr. zrezygnował ze swojej funkcji, a zastąpił go dotychczasowy wiceprezes, w czerwcu zaś na stanowisko wiceprezesa powołano Annę Ucher, która od dziesięciu lat była już przewodniczącą miejscowego KGW. W. Adam
czyk, Kółko Rolnicze..., s. [2]; H. Rojek, Kronika... s. 163.
452 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 9, s. 31 i n.
453 Nowym prezesem został Alojzy Kuśka, natomiast E. Cichy, który trzy lata wcześniej zrezygnował z tego stanowiskaa, tym razem został wybrany na wiceprezesa. Sekretarzem wybrano
J. Kuźnika, a skarbnikiem Nikodema Podleśnego, późniejszego sekretarza ZBoWiD-u. Członkami
zarządu byli Tadeusz Malarz, A. Matuła, A. Ucher, Wojciech Somerlik – prezes OSP, A. Bugdoł.
W komisji rewizyjnej pracowali Gerard Kuczera (poprzednio sekretarz kółka), Augustyn Woźnica
i Henryk Paszek. Ponadto w kółku był dyspozytor Nikodem Szczyra, agronom miasta Niedobczyce

nowych władz, ale nie zmienił się ani prezes, ani wiceprezeska454. Wydaje się, że przez
kolejne lata zmiany w składzie personalnym zarządu były nieznaczne, dopiero
w 2003 r. pojawiły się zupełnie nowe osoby, przede wszystkim z młodszego pokolenia455.
Liczebność KR zmieniała się przez lata. Jak wspomniano, komitet założycielski
liczył 16 osób. W krótkim czasie do kółka zapisało się wielu rolników456. Przy założeniu, iż liczba gospodarstw z 1957 r. pozostawała mniej więcej taka sama jak dziesięć lat później, a było to 798 gospodarstw, wówczas do KR należało około 17%
(jeżeli 140) lub 30% (jeżeli 240) rolników. Pozostałe 4/5 lub 2/3 raczej nie kwapiło
się do zrzeszania. W 1959 r. dwa KR, w Popielowie i Niedobczycach, łącznie zrzeszały 142 członków, czyli 56% tych, którzy świadczyli obowiązkowe dostawy, a tych
było 253457. Stan liczebny KR Popielów na 31 lipca 1964 r. wynosił 105 członków,
odnotowano zwiększenie o 18 od poprzedniego roku458. Głównym celem stowarzyNorbert Miler, który zaczął pracę w 1963 r. oraz księgowa Aniela Miler. Na sesji wspominano, że
N. Miler jako agronom pracował od zaledwie dwóch tygodni. Funkcję tę pełnił stosunkowo krótko,
był agronomem jeszcze w 1964 r., ale już w 1965 r. jako agronom miasta w protokole pojawił się niejaki Berzanowski lub Perzanowski (nazwisko zostało zapisane w obu formach w różnych akapitach).
Cztery lata później N. Podleśny zrezygnował ze sprawowania funkcji, a zastąpił go Józef Matloch.
Ponadto przy kółku powołano sekcję BHP, którą prowadził W. Somerlik. 3 marca 1968 r. przeprowadzono kolejne wybory władz. Prezes KR oraz skarbnik pozostali na stanowiskach, zmiany
zaszły na stanowiskach wiceprezesa (Wojciech Trybuś) oraz sekretarza (Jan Kolarczyk). Częściowo
zmienili się też członkowie zarządu. Pozostali A. Ucher, W. Somerlik, pojawili się W. Szulik, Karol
Syrek i Ryszard Wycisk. Zaledwie dwa lata później A. Kuśka zrezygnował z prezesury, a zastąpił go
dotychczasowy wiceprezes W. Trybuś, ale i on nie pozostał na tym stanowisku długo, bo już w czasie wyborów w 1972 r. nastąpiły kolejne zmiany w składzie zarządu. Trybuś wrócił jako wiceprezes,
ustępując z poprzedniego stanowiska na rzecz Stanisława Pękały. Sekretarzem został R. Wycisk,
a skarbnikiem Józef Matloch. Członkami zarządu zostali: F. Mańka, Andrzej Olejniczak (w tym
czasie prezes ZBoWiD-u), Justyn Lip (u H. Rojka zmieniony w Justynę Lip), Michalina Gojny (przewodnicząca KGW) i Norbert Miler. Szybko jednak doszło do przesunięć na stanowiskach, bowiem
J. Matloch wyprowadził się z Popielowa, a jego funkcję przejęła Michalina Gojny. W kolejnym roku
do zarządu dokooptowano Różę Trybuś i Wiktorię Szulik. APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 9,
s. 26; tamże, sygn. 29, s. 78; H. Rojek, Kronika..., s. 164.
454 Sekretarzem został ponownie pełniący tę funkcję w 1968 r. J. Kolarczyk, do funkcji skarbnika wrócił też. N. Podleśny. Członkami zarządu ponadto byli Piotr Kmiecik, Waldemar Ulbrych
i Stanisław Trybuś, zaś w komisji rewizyjnej Augustyn Woźnica, Wiktoria Szulik i Nikodem Szczyra
(dyspozytor). Ponieważ Michalina Gojny zmarła w 1977 r., w jej miejsce weszła E. Węgrzyk, co sprawia wrażenie, iż przewodnicząca KGW „z urzędu” wchodziła w skład zarządu KR. Trzy lata później nowym prezesem został Augustyn Woźnica. E. Węgrzyk pozostała przy funkcji wiceprezeski,
ale skarbniczką została Wiktoria Szulik. Do komisji rewizyjnej powołano cztery osoby: Nikodema
Szczyrę, S. Pękałę, A. Kuśkę i Huberta Brachmańskiego.
455 W 1987 r. nowym prezesem został Norbert Bugiel, który piastował to stanowisko przez szereg
następnych lat, aż do nowych wyborów, jakie odbyły się 23 lutego 2003 r. Prezesem KR wybrano Jerzego Wałacha, wiceprezeską została, co oczywiste, przewodnicząca KGW Helena Spandel,
drugim wiceprezesem Wiktor Adamczyk. Funkcję sekretarza powierzono Kazimierzowi Sobikowi,
skarbnika Mieczysławowi Markowi. Członkami zarządu zostali Franciszek Rybka i Mirosław
Stawczyk. Komisję rewizyjną tworzyli Bronisław Kuchcik, Henryk Drzeniek i Krystian Grzonka.
W 2006 r., po śmierci J. Wałacha, W. Adamczyk, dotychczasowy wiceprezes, przejął stanowisko
prezesa; Już nie sieje i nie orze, „Wiadomości »Popielów«”, wrzesień 2006; W. Adamczyk, Kółko Rol
nicze..., s. [2]; H. Rojek, Kronika..., s. 163–165.
456 W. Adamczyk podawał liczbę 140 członków, natomiast H. Rojek – 240. W. Adamczyk, Kółko
Rolnicze..., s. [2]; H. Rojek, Kronika..., s. 163.
457 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 84.
458 Tamże, sygn. 10, s. 82.
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szenia, poza wdrażaniem mechanizacji, było obniżenie odpłatności za usługi wykonywane dla rolników i tym samym pozyskanie większej ilości członków i zaufanie do mechanizacji rolnictwa459. Jednak chłopi nie wykazywali większej ochoty do wstępowania do kółka, proponowano więc inne rozwiązania. Na przykład rozważano wciągnięcie do organizacji młodzieży skupionej w ZMW w Radziejowie460. Zwracano
się też do kierowników szkół, aby podali nazwiska nauczycieli biologii i przedmiotów
przyrodniczych, których planowano wciągnąć do współpracy461. W ciągu kolejnych
czterech lat liczebność znacznie wzrosła, ale tylko nieduża część rolników decydowała się na wstępowanie. W 1968 r. na 798 gospodarzy do KR należało 230, czyli
28%. Po okresie wzrostu liczebności nastąpił jej spadek, w ciągu dekady nieduży, ale
już w następnych dwóch latach gwałtowny, bowiem w 1970 r. KR Popielów liczyło
120 członków462 . Trudno powiedzieć, co wpłynęło na taki masowy odpływ, czy był
to wynik ogólnej polityki, niezadowolenia z powodu zmian personalnych w zarządzie, czy może zmian w strukturze zawodowej mieszkańców. Na pewno coraz większa liczba rolników rezygnowała z prowadzenia gospodarstwa, a KR traciło kolejnych
członków. Znacznym ciosem było włączenie popielowsko-radziejowskiego kółka do
Stowarzyszenia Kółek Rolniczych w Niedobczycach w 1976 r., co doprowadziło do
tego, że liczebność spadła ze 140 do 56 członków463. W 1980 r. było już ich 81,
a w 1991 – 45464. W roku 2003 KR Popielów-Radziejów liczyło 59 rolników465.
W latach 1975–1990 popielowskie KR należało do Stowarzyszenia Kółek
Rolniczych w Niedobczycach, które przejęło majątek i sprzęt po wpisaniu koła
z Popielowa do rejestru organizacji, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej, co nastąpiło 13 sierpnia 1983 r. na mocy decyzji Sądu Rejonowego
w Katowicach466. W 1990 r. samo SKR uległo likwidacji, maszyny zaś rozdzielono
między udziałowców i sprzedawano.
KR nie zaniechało jednak działalności na terenie Popielowa i Radziejowa, organizując prace polowe (zasiewy, żniwa), współorganizowało dożynki, a także przeprowadzało kursy i szkolenia – wspominano w referacie na temat sprawozdania z działalności kółek rolniczych, że do 1964 r. przeprowadzono sześć szkoleń rolniczych
(m.in. kiszenia w silosach, żywienia trzody, zwalczania wirusa ziemniaków)467 – zaś
członkowie nadal przystępowali do konkursów hodowlanych. Nie zapominano też
o rekreacji, a rolnicy wyjeżdżali na wycieczki (do Wrocławia, Poznania, Lichenia,
Konina, Wałbrzycha, Zakopanego, Kłodzka)468.
Działalność KR miała przede wszystkim charakter gospodarczy. Stopniowo przekształcające się warunki ekonomiczne oraz znaczenie rolnictwa w Popielowie i Ra
dziejowie sprawiły, że zaczęła się zmieniać rola KR w życiu społecznym. Prawdopo
dobnie KR obchodziło uroczyście rocznice swego powstania, ale nie pozostały po
459
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462
463
464
465
466
467
468

Tamże, s. 83.
Tamże, s. 18.
Tamże, s. 25.
H. Rojek, Kronika..., s, 163.
W. Adamczyk, Kółko Rolnicze..., s. [2].
H. Rojek, Kronika..., s. 164.
W. Adamczyk, Kółko Rolnicze..., s. [2].
H. Rojek, Kronika..., s. 164.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 22; sygn. 28, s. 115.
H. Rojek, Kronika..., s. 164.

tych wydarzeniach informacje. Pierwsze pojawiły się dopiero w odniesieniu do jubileuszu 30-lecia. Można jednak przypuszczać, że obchody wcześniejszych rocznic
przebiegały bardzo podobnie, a wzorem mogły być jubileusze KGW. Najczęściej
uroczystości kolejnych jubileuszy istnienia (30-lecia – 28 stycznia 1988 r., 40-lecia
– 10 maja 1987 r. i 50-lecia – 26 maja 2007 r.) przyjmowały charakter akademii, na
których gościli przedstawiciele władz miejskich, organizacji rolniczych na szczeblu
wojewódzkim, lokalnych organizacji, od lat dziewięćdziesiątych także Kościoła; oprawę artystyczną zapewniał miejscowy chór „Słowiczek”, zaś zasłużonym członkom
KR wręczano dyplomy okolicznościowe469. Formuła była więc tradycyjna, mało
oryginalna. Podobnie tradycyjną formułę miała ceremonia przekazania nowego sztandaru, wspólnego dla KR i KGW, jaka miała miejsce 2 maja 1998 r., o czym pisano
wyżej.
Działania KR były finansowane z kilku źródeł. Przede wszystkim z działalności
gospodarczej i usługowej, która jednak stopniowo traciła na znaczeniu aż do formalnego jej zaprzestania. Drugim źródłem były składki członków oraz dotacje, na które Samorząd Mieszkańców Komitetu Osiedlowego nr 12 Rybnik-Popielów przeznaczył na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 80 tys. zł470.
Kluby hobbistyczne
Miłośnicy wybranych dziedzin chętnie tworzyli stowarzyszenia i kluby, by wymieniać doświadczenia, organizować konkursy i zawody, propagować tematykę swoich zainteresowań. W wypadku Popielowa i Radziejowa nie pojawiły się wzmianki
o działających na terenie tych miejscowości klubach hobbistycznych. Mieszkańcy
raczej uczestniczyli w klubach i stowarzyszeniach o większym zasięgu.
Dla Śląska tradycyjnym hobby było gołębiarstwo. Również w Popielowie
i Radziejowie nie brakowało miłośników gołębi, a na wystawach i w zawodach cieszyli się uznaniem jury. Prawdopodobnie już przed II wojną światową na terenie
gminy Popielów-Radziejów działał oddział towarzystwa gołębi pocztowych,
a Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych miało swoją komórkę w Popielowie
krótko po zakończeniu II wojny światowej – należy to uznawać za reaktywację.
Zarząd miejscowy tworzyli Franciszek Olejniczak (przewodniczący), Ryszard Wycisk
(sekretarz) i Alojzy Bernacki (skarbnik)471. Koło to zmieniło później nazwę i występowało jako Zjednoczenie Polskich Hodowców Gołębi Pocztowych472 . Nastąpiły
też zmiany w zarządzie. Dotychczasowy sekretarz został przewodniczącym, a jego
funkcję przejął Ryszard Jureczko473. Klub liczył 31 członków, zaś o zarządzie napisano: nie wykazuje innych prac, poza hodowlą swych gołębi pocztowych474.
W późniejszym okresie nie pojawiają się wzmianki o samym związku w dawnej
gminie Popielów-Radziejów, ale hodowcy z tego terenu należeli do innych oddziałów.
Zygfryd Kotryba z Popielowa co najmniej dwukrotnie zajmował drugie miejsce
469 Tamże, s. 164–165.
470 APR, MRN Ryb, sygn. 390, s. 1.
471 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 10.
472 Szerzej o Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, http://www.pzhgp.pl/index.
php?kat=historia.
473 Tamże, StPowRyb, sygn. 103, s. 32, 62.
474 Tamże, s. 62.
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w organizowanych w Niedobczycach wystawach gołębi pocztowych (1960 i 1962)475.
Zygmunt Podleśny z Radziejowa, wieloletni członek związku hodowców (w I sekcji
Jankowice, oddział Świerklany), także mógł się pochwalić licznymi pucharami
i medalami476.
Oprócz gołębi hodowano również kanarki i ptaki egzotyczne, a prezesem rybnickiego oddziału Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych był w latach
dziewięćdziesiątych XX w. Piotr Daukszewicz z Popielowa477.
Organizacje polityczne
Życie polityczne w Radziejowie i Popielowie ściśle wiązało się z głównymi nurtami
i stanowiło ich odbicie. Polityka wewnętrzna państwa przekładała się na sytuację
w gminie, zaś mieszkańcy małej społeczności w mniejszym lub większym stopniu
angażowali się w działalność polityczną. Sympatie i antypatie polityczne były
nierozerwalnie powiązane z aktualnymi wydarzeniami w kraju. Walka polityczna,
ścieranie się różnych poglądów i dążenie do pozyskania jak największej liczby zwolenników przekładały się na liczbę zdobytych mandatów do zgromadzeń narodowych.
W niedużej gminie, co oczywiste, stale angażowali się nieliczni, większość tylko przy
okazji głosowań wyrażała swoją opinię, co zresztą nie zawsze znajdowało potwierdzenie w wynikach wyborów.
Rzecz oczywista, że świadomość polityczna chłopów popielowskich i radziejowskich przez wieki była bardzo ograniczona. W społeczeństwie stanowym od chłopów
nie oczekiwano, by mieli orientację w sprawach politycznych. Powstanie chłopskie
z wiosny 1811 r., miało raczej charakter żywiołowego wystąpienia z żądaniami potwierdzenia praw niż świadomego ruchu. Kolejne masowe wystąpienia, tzw. Wiosna
Ludów 1848 r., które wiązały się z żądaniami poszerzeniem praw politycznych, wśród
chłopstwa śląskiego nabierały charakteru raczej wystąpień o podłożu ekonomicznym,
szczególnie po fali głodu i tyfusu głodowego lat 1846–1848. Dla mieszkańców Śląska
istotniejsze było to, jak rewolucja przebiegała w samych Prusach.
Kształtowanie się świadomości politycznej wiązało się z wyborami do Zgroma
dzenia Narodowego. Ogłoszona przez rząd konstytucja zapewniała równość wobec
prawa, wolność osobistą, wyznaniową, swobodę przenoszenia się, zgromadzeń
i związków. Parlament składał się z dwóch izb, Izby Pierwszej oraz Izby Drugiej (Izby
Poselskiej), do której przeprowadzano wybory powszechne i bezpośrednie478. Wybory
te z 8 maja 1848 r., zapewne znacznie ożywiły życie polityczne w Popielowie i Radzie
jowie. Wprawdzie informacje na ten temat są bardzo skąpe, ale wiadomo, że prowadzono intensywną agitację, rozprowadzano ulotki w języku polskim, zachęcano do
głosowania na „swoich”. Można chyba założyć, że w gminie chętnie oddawano głosy na kandydata Franciszka Rybnickiego, sołtysa z Radoszów Dolnych, który zdobył
mandat i stał się posłem z powiatu rybnickiego, z czego zresztą ze względu na stan
475 (sta), Z niedobczyckiej wystawy gołębi pocztowych, „Nowiny” 1960, nr 2, s. 2; Skrzydlaci zawodnicy, „Nowiny” 1962, nr 51, s. 3.
476 (gk), Pucharowe gołębie, „Nowiny” 1996, nr 16, s. 9.
477 P. Daukszewicz urodził się w 1932 r. na Wileńszczyźnie, potem trafił do Świebodzina, wreszcie
powiązania rodzinne zaprowadziły go do rybnickiej dzielnicy. K. Michalak, Ptasznik z Popielowa,
„Gazeta Rybnicka” 1994, nr 44, s. 3.
478 W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec..., s. 486–487.

zdrowia zrezygnował po kilku miesiącach479. Zgromadzenie, które zebrało się 22
maja, zostało rozwiązane 5 grudnia tego roku.
Gwarantowana przez konstytucję, również zjednoczonych w 1871 r. Niemiec,
wolność stowarzyszeń i związków, zaowocowała powstaniem partii politycznych,
których program w pewnym stopniu odpowiadał na potrzeby ludności śląskiej, także polskiej. Oczywiście, żadna z partii ogólnoniemieckiech nie zamierzała realizować
postulatów, których spełnienie mogło osłabiać spoistość państwa. Mieszkańcy powiatu rybnickiego w wyborach do Reichstagu opowiadali się raczej za partią Centrum
(Katholische Zentrum-Partei), a poseł z tej partii niemal nieprzerwanie do 1907 r.
wygrywał tu wybory480. Wydaje się zatem prawdopodobne, że w gminie PopielówRadziejów głosowano również na kandydata centrowego. Od 1892 r. (wybory do
parlamentu Rzeszy), a od 1893 r. także w wyborach do pruskiego Landtagu, kandydata wystawiało też Towarzystwo Socjalistów Polskich w Berlinie. Na początku XX w.
z polskim programem narodowym ruszyła Narodowa Demokracja (ND), której
przywódcami byli Wojciech Korfanty i Jan Jakub Kowalczyk. Ten drugi w wyborach
w 1903 r. w okręgu pszczyńsko-rybnickim zdobył ponad 13 tys. głosów, pokonując
kandydata Centrum Josefa Faltina. W czasie kampanii wyborczej widać było rywalizację pomiędzy tymi dwoma kandydatami, a szerzej między Centrum a ND481.
Trudno powiedzieć jednak, którego z kandydatów popierali wyborcy z gminy
Popielów-Radziejów. Część z nich zapewne przychylała się do opinii ks. Theodora
Schliwy, proboszcza z Jankowic, który należał do zagorzałych przeciwników ND482 .
Ważną cezurą w życiu politycznym było odzyskanie przez Polskę niepodległości,
a dla mieszkańców Radziejowa i Popielowa przyłączenie do niej powiatu rybnickiego w 1922 r. Dzięki autonomii województwa śląskiego istniał też Sejm Śląski 483.
Wybory do parlamentu śląskiego i polskiego określały sytuację polityczną w regionie,
a wyniki w Rybniku zasadniczo różniły się od wyników w powiecie. Z punktu widzenia gminy Popielów-Radziejów istotny wydaje się fakt, że posłem do Sejmu
Śląskiego został startujący w okręgu wyborczym nr 1 górnik Wojciech Mokry
z Popielowa (Polska Partia Socjalistyczna), który w prezydium klubu parlamentarnego był zastępcą sekretarza484. Mokry urodził się w Zabełkowie w 1889 r., do Sejmu
Śląskiego wszedł jako stosunkowo młody, bo 33-letni człowiek. Już wcześniej zwracał na siebie uwagę jako działacz partyjny i związkowy (przewodniczył Centralnemu
Związkowi Górników – CZG485 kopalni „Rymer”), ale mandat złożył przed upływem
kadencji, 12 maja 1926 r. Mogło być to echo wewnętrznej walki w PPS, a poseł
479 A. Stępniak, Od wojen napoleońskich do I wojny światowej..., s. 128. Informacja biograficzna:
H. Dudała, Konwersje Żydów na katolicyzm na Górnym Śląsku (XVII–XIX wiek), [w:] Żydzi na Gór
nym Śląsku..., s. 46.
480 Tamże, s. 131.
481 Tamże, s. 134–135.
482 Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 166; A. Stępniak, Od wojen napoleońskich do I wojny światowej..., s. 135.
483 O Sejmie Śląskim zob. m.in.: H. Rechowicz, Sejm Śląski 1922−1939, Katowice 1971; M.W.
Wanatowicz, Województwo śląskie na tle Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Województwo śląskie (1922–
1939). Zarys monograficzny, red. F. Serafin, Katowice 1996, s. 23–28.
484 Skład osobowy Sejmu Śląskiego w dniu 1-szym grudnia 1922 roku, [Katowice 1922], s. 4, 7, 9;
J. Walczak, Rybnik..., s. 192; A. Mrowiec, Niedobczyce mają 750 lat, „Nowiny” 1968, nr 37, s. 5.
485 Szerzej o Centralnym Związku Górników w Polsce, zob. np. Z. Hojka Polski Ruch zawodowy
w województwie śląskim w latach 1922–1939. Oblicze polityczne, Katowice 2006.
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z Popielowa poddany nieuczciwym naciskom486. Po przewrocie majowym doszło do
rozłamu w PPS, a W. Mokry stanął na czele PPS-Lewica w powiecie rybnickim.
Grupa taka powstała też w Popielowie487. Natomiast W. Danel w 1928 r. odszedł
z PPS i z CZG, przechodząc do PPS-dawnej Frakcji Rewolucyjnej488. Działacz ten
organizował pochody pierwszomajowe, odznaczał się talentem oratorskim, niejednokrotnie też przebywał w areszcie prewencyjnym, zaś w latach 1930–1939 z racji
poglądów lewicowych był pozbawiony zatrudnienia489.
W marcu 1928 r. odbyły się przyspieszone wybory do Sejmu i Senatu RP. Poprzedzała
ją kampania wyborcza, która nie ominęła też gminy Popielów-Radziejów. Wydaje się,
że w tych miejscowościach w walce o głosy liczyły się przede wszystkim NarodowoChrześcijańskie Zjednoczenie Pracy (NChZP) i PPS. 29 stycznia 1928 r. w sali u Holony
w Popielowie odbył się wiec zwołany przez komitet NChZP, na którym pojawiło się
700 do 800 osób. Przemawiał: Prokop, P. Kuchcik oraz Dziuba. Na wiecu w Radziejowie
pojawiło się około 300 słuchaczy. Podczas obu zgromadzeń uchwalono głosować na
listę nr 1, wyrażając tym samym poparcie dla aktualnych rządów. Na obu zebraniach
byli też referenci z poręki PPS, Roman Motyka i W. Danel, których jednak wyproszono, kiedy usiłowali przekonać zebranych, że Piłsudski nam jeszcze nic nie dał490.
W czasie wyborów do Sejmu Śląskiego w 1935 r. podział na okręgi wyborcze
lokował gminy Popielów i Niewiadom w okręgu nr 9 z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim, a np. sąsiednie Niedobczyce należały do okręgu nr 8 z siedzibą w Rybniku491.
Trudno powiedzieć, dlaczego granice okręgów miały taki właśnie zasięg.
Upolitycznienie robotników w powiecie rybnickim przybrało na sile dopiero
w latach dziewięćdziesiątych XIX w., co wynikało z oddalenia tego terenu od innych
centrów przemysłowych i stosunkowo niedużej liczby tej grupy zawodowej. Uprze
mysłowienie okolic Rybnika przyniosło też wzrost liczby robotników i powstawanie
zwartych osiedli robotniczych. Dopiero więc pod koniec XIX w. zaczęły się pojawiać
związki robotnicze, chrześcijańskie i socjalistyczne: Związek Wzajemnej Pomocy
Chrześcijańskich Robotników Górnośląskich, Chrześcijański (Katolicki) Związek
Robotniczy (ChZR), Związek Niemieckich Górników, a od 1909 r. również Zjedno
czenie Zawodowe Polskie (ZZP). Wprawdzie nie pojawiły się informacje o tym, że
któryś z robotników z Popielowa lub Radziejowa należał do ChZR, ale propagatorem
i opiekunem tego związku był m.in. ks. T. Schliwa z Jankowic, który mógł zachęcać
parafian do zapisywania się – choć fakt, że w czasie zebrań posługiwano się językiem
niemieckim mógł zniechęcać. W 1913 r. powstał Centralny Związek Zawodowy
Polski (CZZP), który na Górnym Śląsku zrzeszał 1254 członków w 20 filiach. Jego
działalność zawieszono w 1914 r., a reaktywowano w 1918 r. W 1921 r. liczba członków wahała się od 40 do 60 tys. (według różnych źródeł). Związek był wielobran486 J. Hebliński, W. Ławicki, 100 lat Kopalni Węgla Kamiennego ››Rymer‹‹, Zabrze 1996, s. 22;
T. Ziętek, Posłowie z Rybnika w Sejmie Śląskim, „Tygodnik Rybnicki” 2007, nr 46.
487 J. Walczak, Rybnik..., s. 196.
488 Tamże, s. 199.
489 Autor podawał, że W. Danel należał do PPS-Lewica. I. Libura, Z dziejów domowych powiatu...,
s. 297 (fotografia), 298.
490 Z ruchu wyborczego, „Polska Zachodnia” 1928, nr 38, s. 7; Z wieców N. Ch. Zjedn. Pracy pow.
rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1928, nr 39, s. 5; Z ruchu przedwyborczego. Radziejów, „Polonia”,
1928, nr 35, s. 3.
491 Wykaz Okręgów Wyborczych do Sejmu Śląskiego, „Polska Zachodnia” 1935, nr 163, s. 12.

żowy, bowiem skupiał górników, metalowców, kolejarzy, oraz robotników rolnych
i leśnych492. Zakładaniem CZZP w powiecie rybnickim zajmował się m.in. W. Danel
z Popielowa, jeden z pierwszych działaczy ruchu socjalistycznego na tym terenie493.
Po połączeniu się ze związkami ogólnopolskimi wyłoniły się z niego związki branżowe, z których w powiecie rybnickim działały zasadniczo dwa: CZG i Związek
Robotników i Robotnic Przemysłu Metalowego.
W Popielowie-Radziejowie całkiem naturalne wydawało się utworzenie związku górniczego, biorąc pod uwagę, jak wielką część populacji tworzyli górnicy i ich rodziny.
Oddział CZG powstał w 1919 r., jego prezesem został W. Danel, sekretarzem Józef
Mika, a trzecim członkiem zarządu był A. Rumpel494. W. Danel był również wieloletnim
sekretarzem CZG w podokręgu rybnickim, zaś poza nim znanymi działaczami związkowymi byli J. Papok i Wojciech Mokry495. Ze składek członkowskich oraz dotacji
gminnej w 1936 r. ufundowano sztandar, poświęcony uroczyście 17 maja w obecności
przedstawicieli kopalni „Rymer”, organizacji społecznych i delegacji związkowych496.
CZG był afiliowany przez PPS, co zresztą nie dziwi, gdyż W. Danel z tą właśnie partią
był związany. Z kolei Związek Związków Zawodowych powstał po przewrocie majowym
jako sanacyjna centrala związkowa. Niewiele wiadomo o jego działalności na terenie
gminy. Wydaje się, że zebranie, jakie zapowiadano na 29 czerwca 1935 r. w sali Müllera497,
miało być spotkaniem założycielskim. Wreszcie, wydaje się, że stowarzyszeniem konkurencyjnym dla CZG była Generalna Federacja Pracy. Być może była to próba złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. 2 lutego 1930 r. w sali Müllera miało odbyć się
w Popielowie zebranie Federacji Pracy przemysłu górniczego498. Być może miało charakter roboczy i służyło przygotowaniu dorocznego walnego zebrania, jakie odbyło się
16 lutego. Rozpoczął je Kuczera, następnie ustępujący zarząd złożył sprawozdanie, po
czym zabrał głos członek Zarządu Gł. Fed. Pracy Przem. Górniczego ob. K. Pielczyk, który
przedstawił zebranym program G. F. P. jako nową idee robotniczą w państwie polskiem.
Wreszcie przystąpiono do wyborów nowego zarządu. Nowo wybranym prezesem został
Fabian Korbel, zastępca Józef Kuczera, skarbnikiem Walenty Szweda, skarbnikiem Józef
Rek, a rewizorami Jan Cipa i Maksymilian Karwot499.
Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN) powstał na początku 1937 r., a w powiecie rybnickim władze ukonstytuowały się we wrześniu tego roku500. Dwa miesiące później komórka OZN powstała w Popielowie (zebranie organizacyjne 28 listopada). Przybył na nie poseł Ludwik Piechoczek, który po wygłoszeniu programowego referatu ustalił prezydium oddziału. Przewodniczącym został P. Kuchcik, jego
zastępcą W. Danel, sekretarzem Franciszek Gałganek, zastępcą sekretarza Franciszek
Rduch, skarbnikiem Antoni Wieczorek, a jego zastępcą Józef Rybka. Powołano też
492 F. Hawranek, Centralny Związek Zawodowy Polski, [w:] Encyklopedia..., s. 69.
493 Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 166; H. Rojek, Kronika..., s. 15. W starszym tekście podano nazwisko w formie Danisz, ale to pomyłka A. Mrowca, powtórzona przez H. Rojka.
494 H. Rojek, Kronika..., s. 15.
495 J. Walczak, Rybnik..., s. 191.
496 H. Rojek, Kronika..., s. 15.
497 Kalendarzyk zebrań Zw. Górników ZZZ, „Polska Zachodnia” 1935, nr 176, s. 17.
498 Zebrania Generalne Federacji Pracy na niedzielę 2-go lutego, „Polska Zachodnia” 1930, nr 30,
s. 7; nr 31, s. 9.
499 Z ruchu G. F. P. na Śląsku, „Polska Zachodnia”, 1930, nr 56, s. 7.
500 J. Walczak, Rybnik..., s. 205.
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kilkunastu ławników czyli członków prezydium oddziałowego. Z kolei w komisji
rewizyjnej mieli działać: F. Lapczyk, jako zastępcy Alojzy Winkler i Wincenty Musioł,
a jako członkowie Paweł Bednorz i Paweł Müller501. Jak łatwo zauważyć, byli to
ludzie zaangażowani we władzach gminnych. Na zebraniu przedwyborczym w 1938 r.
jakie odbyło się w Popielowie, na którym było obecnych kilkuset mieszkańców,
podjęto rezolucję o gremialnym udziale w wyborach502 . Oczywiście, w domyśle,
głosując na kandydatów z poręczenia OZN. Wydaje się, że w ciągu dwóch lat doszło
do zmiany na stanowisku sekretarza, bowiem w kwietniu 1939 r. w tej roli wystąpił
E. Golik, wygłaszając na zebraniu referat pt. Polityka zewnętrzna i wewnętrzna
Państwa a OZN. Przemawiał także P. Kuchcik. Frekwencja była wysoka, a dodatkowo omawiano także sprawę dokończenia budowy drogi503.
W czasie II wojny światowej na terenie gminy Popielów-Radziejów działała komórka Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). O bycie blockleiterem komórki w Popielowie
oskarżano Franciszka Oślizłego z Popielowa, który z kolei zeznawał, iż funkcję te
pełnił niejaki Syrek504.
Po II wojnie światowej życie polityczne w Polsce podporządkowano w zasadzie
jednej partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), która na najniższych
szczeblach lokalnych działała m.in. jako Podstawowa Organizacja Partyjna (POP)
lub też Terenowa Organizacja Partyjna (TOP). Przed zjednoczeniem ruchu robotniczego w Popielowie wymieniano komórki Polskiej Partii Robottniczej (PPR)
i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), nie pojawiło się jednak Polskie Stronnictwo
Ludowe (PSL)505.
Komórką PPR w Popielowie kierowali Karol Danel (I sekretarz), Andrzej
Olejniczak (II sekretarz) oraz Paweł Karwot (skarbnik). Organizacja liczyła 40 członków. Liczniejszą grupą była miejscowa PPS (65 członków), której zarząd tworzyli
J. Papok (przewodniczący), Józef Chmiel (sekretarz) i Antoni Mleczko (skarbnik)506.
Sekretarzem terenowym był A. Olejniczak, pełniący również funkcję prezesa
miejscowego koła ZBoWiD, zmarły w 1973 r. Później, w 1977 r., sekretarzem organizacji w Popielowie był Romuald Gojny507. TOP Popielów w zasadzie funkcjonowała w obu dzielnicach, bowiem to co zrobiliśmy, a społeczeństwo Radziejowa wy501 Konstytucyjne zebranie O.Z.N. w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1937, nr 334, s. 11.
502 W tym czasie podobne zebrania, na których również podjęto rezolucję o masowym udziale
w wyborach, odbywały się w Zamysłowie, Świerklanach Górnych i Dolnych oraz w Połomi. Ruch
przedwyborczy O.Z.N. w powiecie rybnickim, „Polska Zachodnia” 1938, nr 290, s. 2.
503 Z zebrań O.Z.N., „Polska Zachodnia” 1939, nr 113, s. 9.
504 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Główna Komisja Badań Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Sąd Okręgowy w Raciborzu, sygn. 90. Szerzej o NSDAP, m.in.
A. Dziurok, Śląskie rozrachunki. Władze komunistyczne a byli członkowie organizacji nazistowskich
na Górnym Śląsku w latach 1945–1956, Warszawa 2000, s. 15–60. Tematykę NSDAP poruszano
wielokrotnie. Warto zwrócić uwagę na opracowania np. G. Aly, Państwo Hitlera, Gdańsk 2006;
R. Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1994.
505 Szerzej o ugrupowaniach politycznych na Śląsku w okresie przed 1948 r., m. in. J. Tomasiewicz,
Ugrupowania polityczne i organizacje społeczne w województwie śląsko-dąbrowskim. [w:] Rok 1945
w województwie śląsko-dąbrowskim, red. A. Topol, Katowice 2004, s. 65–139; Województwo śląskie
1945–1950, red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice, s. 289–444.
506 APR, StPow Ryb, sygn. 103, s. 9.
507 APR, MRN Ryb, sygn. 33, s. 16.

soko ocenia, zawdzięczamy opiece i inspiracji terenowej organizacji partyjnej Popielów,
a działacze tamtejszej TOP byli członkami radziejowskiego samorządu, co więcej,
jeden z nich wszedł w skład egzekutywy TOP Popielów508. Przy współudziale TOP
komitet obwodowy zorganizował spotkanie z ludźmi dobrej roboty, na którym wręczano dyplomy uznania509. W 1984 r. sekretarzem TOP w Popielowie był Maksy
milian Ucher510.
Organizacje młodzieżowe
W szerokim panelu organizacji nie można zapomnieć o grupach młodzieżowych,
które skupiały ludzi młodych, nastolatków i uczniów, ale także starszą młodzież.
Część z tych grup była powiązana strukturalnie ze związkami „seniorów”, stanowiąc
jakby ich frakcje młodzieżowe, jak np. Towarzystwo Młodych Polek w ZTP, czy
Orlęta w Związku Strzeleckim „Srzelec”.
Na terenie gminy Popielów-Radziejów oraz dzielnic Popielów i Radziejów działało kilka organizacji młodzieżowych: harcerstwo, ZMW, kluby sportowe, młodzieżowa drużyna strażacka.
Wydaje się, że działający w okresie przedwojennym ZMW na terenie gminy Po
pielów-Radziejów nie miał swojej komórki. Cztery lata po reaktywacji, w 1948 r.,
na fali centralizacji różnorakich środowisk również związki młodzieżowe skupiły się
w Związku Młodzieży Polskiej. W federacji tej ZMW pozostawał do 1957 r., przez
20 lat działał samodzielnie, ale w 1976 r. ponownie wszedł w skład szerszej organizacji,
Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej.
Można przypuszczać, że w Radziejowie komórka ZMW powstała właśnie w związku z wyemancypowaniem się organizacji z ZMP, być może jednak raczej na początku lat sześćdziesiątych niż pod koniec pięćdziesiątych XX w. Natomiast nie ma informacji, aby podobna komórka działała w Popielowie.
W 1963 r. pojawiła się informacja, że pracę kulturalną w Radziejowie prowadzi
ZMW, któremu należy się większa pomoc materialna, warto było również wykorzystać
społeczną i kulturalną inicjatywę w pracy świetlicowej i sportowej511.
Działalność utrudniały przede wszystkim problemy lokalowe. Młodzież próbowała otworzyć świetlicę na szybie „Marcin”, jednak wysiłków tych chyba nie udało
się sfinalizować. Pojawiły się też pomysły, aby zachęcić młodych do wstępowania do
KR. Generalnie wydaje się, że po przypływie zapału, chęci szybko się wyczerpywały
i podejmowanych działań niewiele wychodziło. Jak stwierdzono w sprawozdaniu
z udziału młodzieży w obchodach 20-lecia PRL: Związek Młodzieży Wiejskiej
w Radziejowie, jedyne koło na terenie miasta, na zrywach organizacyjnych w latach
1962–63 nie przejawia większej działalności w roku bieżącym ograniczając się do jednorazowej akcji sadzenia drzewek na wiosnę bieżącego roku512 . Co ciekawe, w koreferacie przygotowanym na tę samą sesję lipcową w 1964 r. pochwalono: Równocześnie
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511
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Tamże, s. 40.
Tamże, s. 37.
Rozmowa z mieszkańcami Popielowa, „Nowiny” 1984, nr 42, s. 1.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 95.
Tamże, sygn. 10, s. 64.
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większymi osiągnięciami mogą się poszczycić koło ZMW w Radziejowie513. Wydaje się
jednak, że bliższe prawdy było zdanie o marazmie panującym w tej dzielnicy, skoro
szef radziejowskiego ZMW Sporysz mówił, że jeśli chodzi w życie kulturalne,
w Radziejowie nic się nie dzieje514. Starano się działać w miarę skromnych możliwości, organizując wycieczki i zabawy, seanse telewizyjne, a młodzież zorganizowana
w klubie angażowała się chętnie, zwłaszcza Róża Szczyra, aktywna działaczka ZMW.
Doszło jednak do nieprzyjemnej sytuacji. W 1967 r. ogłoszono ogólnopolski konkurs, w którym wziął też udział miejscowy klub ZMW, zdobywając pozytywną ocenę na poziomie powiatu. W tym czasie z wizytą zjawili się działacze z Katowic, którzy udali się bezpośrednio do Radziejowa, odbyli krótką rozmowę z przewodniczącą
rady społecznej i wyjechali. Wkrótce potem przewodnicząca została wezwana do
oddziału „Ruch” w Rybniku515, gdzie odczytano jej negatywną ocenę z województwa.
Podziałała ona jak kubeł zimnej wody na radziejowską młodzież, która poczuła się
zniechęcona i pozbawiona ochoty do działania516. Nie doprowadziło to do zaniechania wszelkiej działalności i nadal starano się w pożyteczny sposób zorganizować czas
młodym ludziom. Z pomocą młodych działaczek ZMW organizowano w czasie żniw
ochronki dla dzieci, których rodzice pracowali w polu. W 1971 r. grupa liczyła 30
najmłodszych radziejowian, ale mankamentem tej formy opieki było to, iż zajęcia
odbywały się tylko trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych517.
Przez krótki czas działał też na terenie Popielowa Związek Walki Młodych, któremu przewodniczył Tadeusz Olejniczak, sekretarzował Józef Kufieta, zaś skarbnikiem
był Stanisław Mazurek518. W 1948 r. organizacja ta weszła do Związku Młodzieży
Polskiej.
Działalność artystyczna
Bardzo szeroko rozumiana działalność artystyczna z pewnością urozmaicała życie
społeczno-kulturalne również w Popielowie i Radziejowie. Trzeba przy tym spostrzegać ją w różnych kategoriach, od czysto hobbistycznego i indywidualnego zajęcia,
poprzez zawodowstwo aż po zorganizowane towarzystwa i kółka działające przy jakiejś instytucji i finansowane nie tylko ze składek członkowskich, lecz również np.
ze środków miasta czy dzielnicy, np. chóry.
Inny wymiar miało życie artystyczne moderowane przez instytucje edukacyjne,
szkoły i przedszkola. Trzeba pamiętać, że wszelkie przedsięwzięcia artystyczne musiały być dostosowane do kategorii wiekowej, a tematyka również wiązała się przede
wszystkim ze światem dziecięcym.
Występy szkolnych zespołów artystycznych z natury wiązały się przede wszystkim
życiem szkolnym, uświetniając imprezy wewnętrzne, ewentualnie prezentując pro513 Tamże, s. 65.
514 Tamże, s. 110.
515 We wspomnianym konkursie brały udział świetlice prowadzone przez kluby RSW „Ruch”,
GS „Samopomoc Chłopska” i różne związki. W wypadku Radziejowa ZMW prowadził działalność
pod patronatem klubu RSW „Prasa-Książka-Ruch” (wymieniany w 1976 r.), dlatego zapewne przewodnicząca została wezwana właśnie do „Ruchu” w Rybniku.
516 (jant), W Radziejowie był aktyw, „Nowiny” 1967, nr 33, s. 2.
517 (mach), Zielone dziecińce, „Nowiny” 1971, nr 31, s. 3.
518 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 10.

gram na eliminacjach różnego stopnia dla młodzieży. Popisy mogły także ściągnąć
uwagę najbliższych. Wydaje się, że niewiele uroczystości w gminie Popielów-Radzie
jów mogło obejść się bez udziału „dziatwy szkolnej”. Występy zespołu ze szkoły
podstawowej w Popielowie towarzyszyły również uroczystym sesjom MRN w Nie
dobczycach z okazji 22. lipca w 1955 i 1956 r.519 Być może miał na to jakiś wpływ
fakt, że kierownik tej placówki był jednocześnie przewodniczącym Prezydium MRN.
Amatorskie przedstawienia teatralne w Popielowie i Radziejowie stały się częstsze
w dwudziestoleciu międzywojennym. Owszem, w czasie szkolnych uroczystości typowano uczniów do deklamacji, ale raczej nie można byłoby pokusić się o przygotowanie prawdziwego, choć amatorskiego, przedstawienia. Nie widziano też takiej
potrzeby, choć zapewne repertuar nie stanowiłby problemu. Z kroniki szkolnej nie
wynika, aby takie wydarzenia miały miejsce.
Wydaje się, że pierwsze przedstawienie w wykonaniu „dziatwy szkolnej” miało
miejsce w czerwcu 1923 r., w pierwsza rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska
do Polski. Inscenizacja odbywała się w sali restauracji Holony. Wspomina się o tym,
ponieważ był to pewien przełom w działalności polskiej szkoły, ponadto było to
wydarzenie społeczne na skalę małej miejscowości (czy zaproszono również mieszkańców Radziejowa – nie wiadomo, prawdopodobnie także się pojawili), a dochód
(czysty wynosił 300 tys. marek polskich) został przeznaczony częściowo na potrzeby
szkoły, częściowo na założenie biblioteki szkolnej oraz biblioteki TCL. Wprowadzało
to też pewną tradycję, by dzięki wpływom z datków przekazywanych przez widzów
przedstawień np. jasełkowych, świąt narodowych, uroczystości szkolnych itp. zwiększać budżet szkolny. W późniejszym okresie, w latach trzydziestych XX w., kiedy
przy szkole powstała drużyna harcerska, harcerski zespół teatralny wystawił przedstawienie podczas uroczystości nadania placówce imienia Franciszka Żwirki520.
Z reguły dzieci występowały w salach gospód Holony, Grzonki lub Müllera (szkoła nie dysponowała odpowiednio dużym pomieszczeniem), zatem kierownictwo
musiało dobrze współżyć z lokalną społecznością.
Trudno powiedzieć, czy przykład popłynął ze szkoły, czy była to samorodna inicjatywa, jednak nie tylko „dziatwa szkolna” wystawiała przedstawienia. Również inne
działające na terenie gminy instytucje przez jakiś czas prowadziły sekcje teatralne.
Poza typową aktywnością śpiewaczą chóry w Popielowie i Radziejowie organizowały też przedstawienia amatorskiego teatru. Reżyserem takich przedstawień radziejowskich amatorów był niejaki Harnasz521. Przedstawienia dawała też sekcja teatralna „Słowiczka”, np. w 1924 r. wystawiała „Otella” i „Makbeta”, w 1930 r. dała dwa
przedstawienia, występowała w 1932 r.522 Do tej tradycji w Popielowie wrócono

519 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 53; sygn. 3, s. 63.
520 Harcerze pod kierunkiem drużynowego nauczyciela Pawła Krawczyka i nauczycielki Marii
Czermak wystawili wówczas dwie sztuki: Jak Bolek został harcerzem oraz Król chłopaków. Kronika
szkoły w Popielowie; H. Rojek, Kronika..., s. 70, 149; Historia szkoły podstawowej nr 24 w RybnikuPopielowie..., s. 13.
521 N. Niestolik, Radziejów..., s. 34.
522 J. Fojcik, Śląski ruch śpiewaczy 1945–1974, Katowice 1983, s. 232; H. Rojek, Kronika..., s. 122.
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w 1957 r. kiedy to chórzyści przygotowali wodewil Królowa Przedmieścia pod batutą byłego dyrygenta M. Szczyry i w reżyserii Gertrudy Mańki523.
Można zaryzykować stwierdzenie, że w pewnym okresie Popielów był nawet liderem amatorskiego ruchu teatralnego. Na spotkaniu z początku roku 1959 przewodniczący PRN Władysław Wsolak wspominał, że przekonał się o tym w czasie
pobytu w Jastrzębiu, gdzie Popielów się wywiązał niesieniem pomocy kulturalno-oświatowej dla tamtejszej ludności w odegraniu sztuki teatralnej524. Niestety, nie sprecyzowano, jaka to była okazja ani sztuka. Pod koniec 1959 r. miejscowe koło ZBoWiD
planowało w karnawale odegrać teatr, czym mieli się zająć Ucher i Węgrzyk, gdyż kol.
Ucher zna się najlepiej na tym, gdyż nieraz sam grywał i ćwiczył sztuk teatralnych,
jednakże jego zdaniem realnym terminem przedstawienia był luty lub marzec następnego roku525. W grudniu planowano rozpoczęcie prób526 , ale czy faktycznie
doszło do przedstawienia – na ten temat źródła milczą.
Poza sztukami dramatycznymi z Popielowem i Radziejowem związani byli przedstawiciele sztuk plastycznych (rzeźby), amatorzy i zawodowcy. Poniższe przykłady
stanowią jedynie fragment szeroko rozumianej aktywności artystycznej. Zapewne
część pozostaje w sferze amatorskiej i nigdy nie trafia do szerszego odbioru. Umyka
również sztuka użytkowa, czy ludowa (zanikajaca). Zagadnienia te zasługują na głębszą analizę, lecz przekraczają ramy pracy, chodzi jedynie o zasygnalizowanie samego
tematu.
Wśród rzeźbiarzy związanych z Popielowem na szczególną uwagę zasługuje Adolf
Ryszka, nie tylko wybitny twórca, lecz również prezes Rady Artystycznej Sekcji
Rzeźby Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków w latach 1980–
1982 oraz wykładowca i kierownik Zakładu Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor zwyczajny, którego prace
wystawiano na całym świecie. Zmarł w 1995 r., miesiąc po uzyskaniu profesury
zwyczajnej. Wystawę jego rzeźb Rybnickie Centrum Kultury zorganizowało
w 2008 r.527
Zawodowcem był również Czesław Podleśny z Radziejowa, urodzony w 1959 r.
absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem i Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1985 r. Był współzałożycielem
grupy artystycznej „...Kim jesteś”. Trzykrotnie otrzymywał stypendia Ministra Kul
tury i Sztuki. Prowadził również zajęcia ze studentami w Maryland Institute College
of Art w Baltimore. Tworzy multimedialne rzeźby, łącząc ze sobą metal, ceramikę,
a także banalne przedmioty z otaczającej go rzeczywistości. Jego twórczość łączy w sobie
tradycje pop-artu z estetyką i osiągnięciami formalnymi tzw. zakopiańskiej szkoły Kenara.
Wystawiał w Europie, USA, Korei528.
W rzeźbie sakralnej specjalizował się Franciszek Janoszka, który dokonał w latach
1975–1976 przebudowy ołtarzy w kościele parafialnym. Wszystkie rzeźby z wyjąt523 (fp), Tak śpiewa „Słowiczek”, „Nowiny” 1957, nr 25, s. 3.
524 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 165.
525 Tamże, s. 143, 145.
526 Tamże, s. 142.
527 (adr), Rybniczanie na ulice, „Nowiny” 2010, nr 41. Fotografie Ryszki i jednej z jego rzeźb zaprezentował H. Rojek. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 179.
528 N. Niestolik, Radziejów..., s. 53; http://www.kunsztownie.pl/artysta/czeslaw_podlesny.html;
http://www.gorlice.art.pl/component/content/article/201-wernisa-wystawy-czesaw-podleny-rzeba-

kiem ołtarza św. Barbary wyszły spod jego dłuta529. Współpracował on także z autorem koncepcji wystroju wnętrza kościoła franciszkanów w Opolu o. dr Edwardem
Frankiewiczem OFM w latach pięćdziesiątych XX w. i był wykonawcą większości
rzeźb w ołtarzach kościoła530.
Rzeźbą zajmowała się również Izabela Nietrzpiel z Radziejowa, rzeźbiąca anioły
w materiałach przemysłowych i budowlanych, a jednocześnie „użyczająca” swej twarzy aniołom z rysunków jej męża Jarosława. Oboje wystawiali swe prace podczas
wystawy tematycznej w Domu Kultury w Chwałowicach w 2002 r.531
Chóry
W szeroko rozumianym życiu kulturalnym na poczesnym miejscu znajdowała
się działalność chórów i towarzystw śpiewaczych. Na terenie gminy PopielówRadziejów istniało kilka chórów, z których najdłużej działały chór mieszany
„Słowiczek” oraz chór męski „Poniatowski” z Popielowa, a także chór „Jutrzenka”
z Radziejowa. W dużej mierze osoby związane z jednym zespołem udzielały się także
w drugim.
„Słowiczek” powstał 4 maja 1919 r. i, poza okresami zawieszenia działalności ze
względu na powstania czy wojnę, nieprzerwanie prowadził działalność. „Poniatowski”
został założony 30 grudnia 1923 r., a jego aktywność zakończyła się wraz z wybuchem II wojny światowej532 . W porównaniu z informacjami o „Słowiczku” dane
dotyczące radziejowskiej „Jutrzenki” są znikome. Chór ten powstał w marcu 1920 r.,
ale wkrótce jego działalność zawieszono na dwa lata, by w 1924 r. przekształcić
w zespół męski, a w 1928 r. przywrócić charakter mieszany533. Wiadomo, że chór
został przyjęty do Związku Śląskich Kół Śpiewaczych (ZŚKŚ) 27 stycznia 1925 r.534
Działalność tych chórów wiązała się oczywiście z aktywnością ZŚKŚ, działającego do 1939 r., a w 1950 r. przekształconego w Zjednoczenie Polskich Zespołów
Śpiewaczych i Instrumentalnych, a następnie (w 1973 r.) w Polski Związek Chórów
i Orkiestr. Istnienie „Słowiczka” było potwierdzeniem intensywności amatorskiego
ruchu śpiewaczego w okresie PRL535.
W skład pierwszego zarządu „Słowiczka” weszli Emanuel Holona (prezes),
W. Ochojski (sekretarz) i Wacław Rybka (skarbnik). Dyrygentem został Konstanty
-6032009r.html; http://wordpress.zpsa.edu.pl/?p=197.
529 H. Rojek, Kronika..., s. 35; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237; http://
www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_Tr%C3%B3jcy_Przenaj%C5%9Bwi%C4%99tszej_w_
Popielowie.
530 M. Kowalski, L. Korczak, Broszura – przewodnik po kościele franciszkanów w Opolu, Kraków
2008, s. 14.
531 WaT, Anioły i aniołki, „Nowiny” 2002, nr 1.
532 Towarzystwa śpiewacze ROW, „Nowiny” 1966, nr 31, s. 3; A. Mrowiec, Niedobczyce mają 750
lat..., s. 5; (fp), Towarzyszka trzech pokoleń, „Nowiny” 1970, nr 10, s. 3; (fp), Pół wieku polskiej pieśni,
„Nowiny” 1970, nr 12, s. 2; (fp), Rozśpiewany powiat, „Nowiny” 1971, nr 16, s. 1; J. Fojcik, Śląski
ruch śpiewaczy 1945–1974, Katowice 1983, s. 232; I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo przeszłości
i kultura współczesna..., s. 502; H. Rojek, Kronika..., s. 121, 129.
533 A. Mrowiec, Niedobczyce mają 750 lat..., s. 5; J. Fojcik, Śląski..., s. 241–242. N. Niestolik jako
datę powstania chóru „Jutrzenka” podawał rok 1928. Zob. N. Niestolik, Radziejów..., s. 34.
534 Od Wydziału, „Śpiewak Śląski” 1925, nr 1/2, s. 5.
535 ZŚKŚ powstał 18 kwietnia 1910 r. A. Grabowska, Kultura w Rybniku w okresie PRL, [w:] Stu
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Chlubek z Niedobczyc, który w latach trzydziestych był także dyrygentem „Ponia
towskiego”536.
„Słowiczek” powstawał jednak w dość burzliwym okresie powstań śląskich, co
nie pozostało bez wpływu na skład personalny. Trudno powiedzieć, czy istotnie to
niestabilna sytuacja na Śląsku, reorganizacja ZŚKŚ, czy może inne czynniki wpłynęły na to, że w pierwszym okresie działalności „Słowiczka” dochodziło do licznych
zmian w składzie osobowym zarządu chóru. Właściwie przez pierwsze dwie dekady
istnienia zespołu skład personalny zarządu był bardzo niestabilny. Jak wynika z zapisów, co cztery lata odbywały się regulaminowe wybory, ale nie wszystkie zmiany
odbywały się na tej drodze – bliższa analiza pozwoliła zauważyć, że najczęściej zmieniali się w „Słowiczku” sekretarz i skarbnik. Drugim ciekawym zwyczajem było angażowanie na różnych stanowiskach miejscowych nauczycieli. Część śpiewaków,
których w pierwszym okresie było 73, zdecydowała się włączyć do walk powstańczych. Prezes E. Holona zginął 5 czerwca 1919 r. w wyniku wybuchu granatu własnej konstrukcji537. Jego śmierć wymusiła zmiany w składzie zarządu. Nowym prezesem został wybrany dotychczasowy skarbnik Wacław Rybka, a jego poprzednią
funkcję powierzono Pawłowi Skibie, który po założeniu chóru „Poniatowski” był
także jego sekretarzem538.
O wiele słabiej przedstawia się wiedza na temat zarządu radziejowskiej „Jutrzenki”.
Właściwie nie ma żadnych przekazów na temat jego pierwszego składu. Wiadomo
dia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej..., s. 219. Szerzej o działalności chórów zob. np. R. Han
ke, Silesia Cantat..., Katowice 1996 ; tenże, Księga najstarszych polskich chórów w kraju i zagranicą.
Materiały pomocnicze na Sejmik Najstarszych Chórów w Polsce, Katowice 2007; Społeczny ruch muzyczny w Polsce – wczoraj, dziś, jutro. 70 lat Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, red. D. Brachaczek,
R. Hanke, Katowice 1996.
536 Towarzystwa śpiewacze...; G. Walczak, Opowiadaj swe tęsknoty, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 51,
s. 4; „Słowiczek ma 80 lat!, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 5, s. 19; H. Rojek, Kronika..., s. 121, 129.
537 A. Mrowiec, Narodziny Polskiej Organizacji Wojskowej, „Nowiny” 1957, nr 12, s. 3; G. Wal
czak, Opowiadaj..., s. 4; Słowiczek ma..., s. 19; H. Rojek, Kronika..., s. 121, 130.
538 Towarzystwa śpiewacze... Udział w polskich towarzystwach P. Skiba podawał także w dokumentach składanych w kole ZBoWiD, jednakże nie precyzował, iż chodziło właśnie o towarzystwo śpiewacze. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/4316, s. 1. W 1920 r. powołano
now y zarząd, ale zmiany były niewielkie. Rybka i Skiba pozostali na swoich stanowiskach, natomiast sekretarzem został Maksymilian Karwot. Funkcję prezesa „Słowiczka” pełnili: W. Rybka
(1921–1922), który w pierwszym zarządzie zasiadał jako skarbnik; F. Lapczyk (1923–1924); Jan
Papierok (1925–1929); Józef Kuczera (1930–1931, 1934 jako wiceprezes, 1935–1936, jako prezes
Towarzystwa Śpiewaczego „Słowiczek” Kuczera podpisywał się pod wpisem kondolencyjnym z datą
17 maja 1935 r. po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego); Stanisław Maroszek (wybierany dwukrotnie w 1937 r.). Skarbnicy zmieniali się częściej, chociaż najwcześniejszy okres okazał się dość
stabilny. Kolejno sprawami finansowymi chóru zajmowali się: Alojzy Ucher (1921–1925), J. Kuczera
(1926), Józef Rek (1928), Edmund Świtała (1929–1930, 1932), Franciszek Rybka (1931), Henryk
Nalik (1933, w 1937 wiceprezes), Bolesław Rybka (1934), Józef Ucher (1935), Stanisław Maroszek
(1936), Gertruda Mańka (1937), Jan Rybka (1937) i Aniela Krótki (1937). Jak widać, właściwie
tylko A. Ucher i E. Świtała pracowali nieco dłużej na tym samym stanowisku, pozostali skarbnicy działali rok i krócej. Jeszcze częściej dokonywano zmian sekretarza. Funkcję tę w „Słowiczku”
w latach 1921–1937 pełniło 17 osób: Maksymilian Karwot (1921), F. Lapczyk (1922), J. Kuczera
(1923), Jan Papierok (1924), Wojciech Sierny (1925), Alojzy Kuczera (1926), Bonifacy Kondrot
(1928), Wiktor Szczyra (1929–1930), Melchior Smyczek (1931), Tadeusz Mijalski (1932), Paweł
Syrek (1933), Edmund Świtała (1934), Ewald Dudek (1935), Maria Krótki (od lipca 1935), Gertruda
Duda (1936), Franciszek Smołka (dwukrotnie 1937) i Adolf Mańka (1937), Słowiczek, s. [2–5];
H. Rojek, Kronika..., s. 121–123, 129.

jedynie, że w 1928 r. założycielem reaktywowanego jako chór mieszany zespołu był
Jerzy Pieczka, zaś prezesem i dyrygentem Przybyła539. Z podpisów pod kondolencjami po śmierci marszałka Piłsudskiego można wnioskować, że w 1935 r. prezesami zespołu byli Pielorz i Mańka540. Co do tego ostatniego, wydaje się, iż chodziło
o Ludwika Mańkę, udzielającego się we wszystkich chórach gminy popielowsko-radziejowskiej. Prawdopodobnie więc również w Radziejowie dochodziło do zmian
personalnych w składzie zarządu.
W czasie II wojny światowej chór „Słowiczek” nie działał, reaktywacja nastąpiła
6 maja 1945 r., a w starostwie zespół zarejestrowano 3 sierpnia tego roku541. W czerwcu 1945 r. reaktywowała się również „Jutrzenka”, skreślona z listy ZŚKŚ w 1938 r.
Chór nie wykazywał jednak aktywności, toteż w 1947 r. zawiesił działalność, a w następnym roku znowu został skreślony z listy Związku542 .
Podobnie jak w okresie przedwojennym, również po wojnie roszady i wymiany
personalne na stanowiskach w zarządzie towarzystwa były dość częste, jednakże w latach sześćdziesiątych nastąpiła stabilizacja, by nie powiedzieć stagnacja, a w czasie
wyborów wprowadzano jedynie niewielkie zmiany. Ponieważ nie wznowił działalności chór „Poniatowski”, nie dochodziło też do jednoczesnego pełnienia obowiązków w drugim zespole. Zarząd stał się też liczniejszy, wcześniej bowiem był zasadniczo trzyosobowy, czasem tylko wybierano zastępcę dla prezesa lub sekretarza. a po
wojnie pojawili się wiceprezesi i zastępcy sekretarza oraz bibliotekarze. Częściej też
do zarządu wybierano kobiety.
Pierwszy powojenny zarząd „Słowiczka”, wybrany został na zebraniu organizacyj
nym 6 maja 1945 r.543 W tym czasie częściej zmieniali się dyrygenci chóru. M. Szczyra
539 N. Niestolik, Radziejów..., s. 34.
540 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 366–367.
541 Słowiczek, s. [5]; H. Rojek, Kronika..., s. 123.
542 J. Fojcik, Śląski..., s. 242.
543 Zarząd stanowili: J. Kuczera (prezes), Leon Komarek (wiceprezes), Ryszard Ochojski (sekretarz), Franciszek Bizoń (zastępca sekretarza), Paweł Maks (skarbnik), Wanda Kuczera i Zbigniew
Mleczko (bibliotekarze) oraz Maksymilian Szczyra (dyrygent). Zmiany składu osobowego zarządu
nastąpiły już w następnym roku; prezesem został kierownik szkoły Augustyn Rumpel, a skarbnikiem Franciszek Smołka. Ten ostatni zajmował się finansami chóru przez prawie 40 lat, do roku
1985. Ernest Kuchcik, który zastąpił Smołkę, działał jako skarbnik w latach 1986–1991, a po jego
odejściu finanse towarzystwo powierzono Irenie Gojny. Zmiany prezesów, wiceprezesów, sekretarzy i dyrygentów były znacznie częstsze, chociaż nie tak częste, jak w międzywojniu. Po Rumplu
stanowisko prezesa objął Ryszard Ochojski (1947), Franciszek Rybka (1948–1951), L. Komarek
(1952), Joachim Lapczyk (1953–1954), B. Zgorzyński (1958), Leon Ryzner (1962–1965), Leon
Rybka (1955–1957, 1959–1961, nieprzerwanie od 1966 r. Wielokrotne wybieranie L. Rybki na
prezesa „Słowiczka” wprowadzało nieco zamętu. W artykule z 1991 r. zapisano od 34 lat będący
prezesem zespołu, co pozwala wyliczyć, iż L. Rybka objął funkcję prezesa w 1957 r. Artykuł z 1999 r.
odnotował: funkcję tę pełni już lat 40, co wskazywałoby na rok 1959, chociaż doszło najwyraźniej
do zaokrąglenia liczby. H. Rojek pisał, iż L. Rybka prezesem został w 1960 r., potem nastąpiła kilkuletnia przerwa i w 1966 r. ponownie prezesował. Sugeruje to również na nieprzerwane pełnienie
funkcji (zob. G. Walczak, Opowiadaj..., s. 4; „Słowiczek” ma..., s. 19; Słowiczek, s. [10]; H. Rojek,
Kronika..., s. 124). W wyniku wyborów 13 stycznia 1992 r. na stanowisku pozostał długoletni prezes L. Rybka, J. Brzezinka pozostał sekretarzem, ale pojawiły się też inne nazwiska; Jan Łoboziak
(W Kronice Popielowa Jana Łoboziaka podawano w formie Łobuziak) i L. Czyż zostali wiceprezesami, Irena Gojny skarbnikiem. Po wyborach przeprowadzonych w 2001 r. pozostali L. Rybka
(prezes), J. Łoboziak (wiceprezes), J. Brzezinka (sekretarz), J. Gojny (skarbnik), natomiast zastępcą
sekretarza została Bernadeta Noszka, zastępcą skarbnika Gabriela Goik, a członkiniami zarządu
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prowadził zespół do 1951 r., potem przez dwa lata robił to wspólnie z kierownikiem
szkoły B. Zgorzyńskim, następnie zaś funkcję tę pełnił L. Mańka – wieloletni nauczyciel Szkoły Muzycznej w Rybniku (dyrygent w latach 1953–1969)544. Po jego
śmierci545, kierownikiem artystycznym została Lora Dronszczyk (która zajęła się
również przywracaniem tradycji śpiewu chóralnego w Radziejowie546), w 1974 r.
zastąpił ją Adam Brzezinka, a od kwietnia 1976 r. Dorota Adamczyk, prowadząca
też chór szkolny i zespół dzwonków i fletów. W lipcu 1979 r. zastąpiła ją Zofia
Mańka (córka Ludwika), a grudniu 1980 r. jej brat Grzegorz, wówczas student
Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach547.
Pomiędzy popielowskimi chórami, „Słowiczkiem” i „Poniatowskim”, istniały
powiązania personalne. Zapewne część śpiewaków z chóru męskiego występowała
także w zespole mieszanym. Ponadto, jak już wspomniano, niektórzy członkowie
zarządów pełnili funkcje w obu grupach. W skład pierwszego zarządu „Poniatowskiego”
wchodzili Józef Komarek jako prezes, skarbnikiem był Wincenty Mańka, zaś sekretarzem Paweł Skiba, który jednocześnie pełnił funkcję skarbnika „Słowiczka”, a kierownikiem artystycznym został Józef Kozub, który w 1924 r. pełnił podobną rolę
w „Słowiczku”548. Nie wiadomo, czy w kolejnych latach zmiany w zarządzie były
częste, czy raczej skład personalny zmieniał się w nieznacznym stopniu. Można przypuszczać, że faktycznie sytuacja układała się podobnie jak w „Słowiczku”, chociażby
ze względu na to, iż często były to te same osoby. W roku jubileuszowym dziesięciolecia zarząd „Poniatowskiego” tworzyli: prezes Antoni Liszka, sekretarz Franciszek
Szulik oraz skarbnik Wiktor Brzezinka, który w 1934 r. został także wybrany prezesem „Słowiczka” (dyrygentem był E. Golik)549. Niebawem jednak musiało dojść
do roszad w zarządzie, bowiem przy wpisie kondolencyjnym po śmierci marszałka
Piłsudskiego pod datą 17 maja 1935 r. jako prezes Stowarzyszenia Śpiewaczego
„Poniatowski” podpisał się Franciszek Szulik550, który wcześniej był sekretarzem.
Prawdopodobnie nie były to ostatnie zmiany, bowiem pod koniec działalności chó-

Łucja Kuźnik i Jadwiga Czogalik. Słowiczek, s. [5–12]; H. Rojek, Kronika..., s. 123, 126–127, 129.
544 Słowiczek, s. [5, 6].
545 J. Fojcik, Śląski..., s. 233; I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo przeszłości i kultura współczesna, s. 502; Nekrologi, „Nowiny” 1969, nr 12 i 15; „Słowiczek” ma..., s. 19; (r), Szkoła..., s. 28.
546 N. Niestolik, Radziejów..., s. 47.
547 G. Mańka pozostał na tym stanowisku przez pięć lat, do 1985 r., kiedy to kierownikiem
artystycznym został Jerzy Husak, który zrezygnował z funkcji w 1993 r. W jego pracę z chórzystami prowadziła Barbara Abrachamczyk w latach 1993–1998, a po niej następowały częste zmiany,
właściwie chór prowadzili dyrygenci tymczasowo. Tymoteusz Kubica dyrygował „Słowiczkiem”
nieco ponad rok (1998). W maszynopisie napisano, iż T. Kubica objął dyrygenturę w „Słowiczku”
w 1998 r. i pełni ją nadal, lecz na innej stronie wymieniano późniejszych dyrygentów. We wrześniu
1999 r. batutę przejęła Barbara Kondrot (u Rojka niepoprawnie Kondrat), po niej w październiku
i listopadzie Wacław Mickiewicz, dyrygent chóru „Mickiewicz” z Niedobczyc, ostatnie miesiące
1999 r. i kolejne dwa lata do lutego 2001 r. ponownie kierownictwo artystyczne objął J. Husak.
Wreszcie od marca 2001 r. na stałe dyrygowaniem zajęła się Aneta Kozielska, I. Bukowska-Flo
reńska, Dziedzictwo przeszłości i kultura współczesna..., s. 502; Słowiczek s. [8, 11]. G. Walczak,
Opowiadaj..., s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 126, 127.
548 H. Rojek, Kronika..., s. 121–122, 129.
549 Nazwisko prezesa Antoniego Liszki podawano w różnych formach, jako Lyska lub Łyska, co
było efektem zmian pisowni, H. Rojek, Kronika..., s. 129.
550 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 366–367.

ru kierowali nim Konstanty Chlubek, F. Gałganek i L. Mańka, współpracujący także ze „Słowiczkiem”.
Jak można zauważyć, wielkie znaczenie dla działalności chórów miała współpraca z pracownikami szkół. Przy okazji dziesiątej rocznicy powstania chóru „Poniatow
ski” prasa zauważała: Popielów nieduża wioska, bo licząca zaledwie 2000 mieszkańców,
a jednak od wielu lat pracuje tam wiele towarzystw kulturalno-oświatowych, pomiędzy
którymi na czoło wybija się stowarzyszenie śpiewacze „Słowiczek”, chór mieszany i chór
męski „Poniatowski”. Do dobrych wyników doprowadziła ich szlachetna rywalizacja
zawsze o pierwszeństwo w systematycznej pracy dla chwały polskiej pieśni, nad którą
czuwali i nią sumiennie się zajmowali miejscowi pracownicy oświatowi pp. Kuchcik,
naczelnik gminy, Kuczera, Lapczyk, Gajda, Łyska, Szczyra. Ochojski, Szulik oraz inni
pod sprężystem kierownictwem miejscowego nauczycielstwa, w szczególności znanych
i przez obywatelstwo cenionych kierowników pp. Golika, Gałganka i Mijalskiego551.
Niejako w rewanżu – symbolicznie – grono nauczycielskie oraz P. Kuchcik zostali
zaproszeni na wieczornicę, którą zorganizował „Słowiczek” jako najstarsze polskie
towarzystwo w miejscowości. Podczas tego spotkania prezes J. Kuczera przedstawił
rozwój chóru, przemawiał też naczelnik P. Kuchcik oraz dyrygent E. Golik552 .
Wspominano o dodatnim wpływie na działalność lokalnych towarzystw śpiewaczych, m.in. w tym „Słowiczka”, wywieranym przez główne towarzystwo śpiewacze
Rybnika, „Seraf”553, ale nie wydaje się, żeby wzorzec ten był decydującym czynnikiem.
Do zespołów śpiewaczych gminy można również dołączyć chóry szkolne. Wydaje
się nawet, że nauczyciele czy kierownicy, którzy prowadzili te grupy, zajmowali się
także chórami w miejscowościach gminy. Chór szkolny z Popielowa pod kierownictwem F. Gałganka zajął drugie miejsce wraz z innymi podczas święta pieśni okręgu
szkolnego Rybnik II. Występowało wówczas 12 zespołów. Była to pierwsza tego
rodzaju impreza554. Szkolne chóry popisywały się także podczas uroczystości w gminie. Chór szkolny przede wszystkim działał na terenie własnej placówki, jednak
występy uczniów wzbogacały większość uroczystości w obu dzielnicach. Chór szkolny w Popielowie prowadziła m.in, jak wspomniano, D. Adamczyk.
Działalność artystyczna obu popielowskich (o aktywności „Jutrzenki” nie ma
praktycznie żadnych informacji) chórów wiązała się z sukcesami, ale również problemami, które wynikały z trudności organizacyjnych.
„Słowiczek” występował zarówno w Popielowie, jak i na wyjazdach, przede
wszystkim na zjazdach towarzystw śpiewaczych, organizowanych w okręgu rybnickim czy w Katowicach. Niektóre z występów miały charakter konkursowy lub festiwalowy, inne wiązały się z uświetnianiem uroczystości.
Jeden z pierwszych koncertów odbył się 24 lutego 1920 r., dziewięć miesięcy po
powstaniu zespołu, podczas pierwszego walnego zebrania delegatów okręgu rybnic-

551
s. 4.
552
553
554

Dziesięciolecie chóru męskiego „Poniatowski” w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1934, nr 263,
Tow. śpiewu „Słowiczek” w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1931, nr 37, s. 9.
J. Walczak, Rybnik..., s. 211.
Szkolne święto pieśni w Rydułtowach, „Polska Zachodnia” 1931, nr 149, s. 6.
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kiego ZŚKŚ555. Oprócz chóru z Popielowa występowało siedem innych556. Po powstaniu w Popielowie chóru męskiego, oba zespoły brały udział w zawodach zjazdowych. W okresie międzywojennym „Słowiczek” wziął udział w dziewięciu zjazdach
(do 1946 r. – 16), „Jutrzenka” zaś w sześciu557.
Tabela 5: Udział chórów z gminy Popielów-Radziejów w Zjazdach
Okręgu Rybnickiego Związku Kół Śpiewaczych
Data

„Jutrzenka”

„Słowiczek”

„Poniatowski”

13 lipca 1924 r.

–

68 pkt

80 pkt

1926

47/ ½ pkt (14 miejsce)

67 pkt (6 miejsce)

57 i ½ pkt (8 miejsce)

3 lipca 1927

46 pkt

38 i ½ pkt

53 pkt

1929 (VIII Zjazd
Śpiewaczy)

–

14 pkt (2 miejsce)

17 pkt (2 miejsce)

1931
(IX Zjazd Śpiewaczy)

13 pkt (13 miejsce)

14 i 2/3 pkt
(12 miejsce)

22 i 2/3 pkt
(1 miejsce)

3 kwietnia 1932,
12 czerwca 1932
(X Zjazd Śpiewaczy)

10 i 1/3 pkt
(16 miejsce)

16 i 2/3 pkt
(15 miejsce)

11 i 2/3 pkt

10 czerwca 1934

–

5 miejsce

–

1937

–

–

20 i 1/3 pkt
(4 miejsce)

maj 1939

–

–

3 miejsce

Źródło: Zjazd okręgu rybnickiego, „Śpiewak Śląski” 1924, nr 8/9, s. 38; Wyniki Zjazdu Okręgu
Rybnickiego Związku Kół Śpiewaczych, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 71, s. [3]; Z niedzielnych zawodów drużyn śpiewaczych, „Polska Zachodnia”, 1927, nr 150, s. 5; Z VIII. Zjazdu Kół
Śpiewaczych Okręgu Rybnickiego, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 75, s. [3]; Z życia
kulturalnego na prowincji. IX. Zjazd Śpiewaczy w Rybniku, „Polska Zachodnia” 1931, nr 161, s. 4; Zjazd
śpiewaczy w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1932, nr 93, s. 6; Z życia kulturalnego na Śląsku. Zjazd
śpiewaczy Okręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1932, nr 165, s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 123,
129; Imponujący zjazd śpiewaków, „Gazeta Żorska” 1937, nr 39, s. [3]; Wyniki konkursu śpiewaczego
w Rybniku, „Polska Zachodnia” 1939, nr 141, s. 7.

Po zakończeniu II wojny światowej reaktywował się tylko zespół mieszany.
W 1946 r. „Słowiczek” wziął udział w XVI Zjeździe Śpiewaków Okręgu Rybnickiego,
a wykonanie Serenady Wiejskiej Stanisława Moniuszki dało mu czwarte miejsce558.
W konkursie na Zjeździe w 1948 r. chór wyśpiewał trzecie miejsce, ponadto otrzymał specjalne wyróżnienie Zarządu Okręgu Rybnickiego za strój559. Stopniowo
umiejętności doskonalono, a chór pod dyrygenturą L. Mańki do 1959 r. w III ka555 Słowiczek, s. [2]; H. Rojek, Kronika..., s. 121.
556 „Kochanowski” z Czuchowa, „Seraf ” z Jankowic, „Mickiewicz” z Niedobczyc, „Cecylia”
z Rydułtów, „Kościuszko” z Zamysłowa. H. Rojek, Kronika..., s. 121.
557 J. Fojcik, Śląski..., s. 232, 241.
558 Słowiczek, s. [5]; H. Rojek, Kronika..., s. 123.
559 W maszynopisie napisano, że chór wystąpił w strojach górnośląskich. Zob. Słowiczek, s. [6],
natomiast H. Rojek napisał: kobiety wystąpiły w strojach śląskich, a mężczyźni w mundurach górniczych, zob. H. Rojek, Kronika..., s. 123.

tegorii, czyli chórów mieszanych, wygrywał konkursy śpiewacze na zjazdach okręgu
rybnickiego lub plasował się na wysokich lokatach, np. w Żorach na XXVI Zjeździe
Śpiewaczym 19 czerwca 1958 r. zajął trzecie miejsce560, a w 1961 r. na zjeździe
w Czerwionce zdobył pierwszą nagrodę561. Po zniesieniu podziału na kategorie
i wprowadzeniu punktacji, w 1964 r. zdobył 78 punktów na 90, co dało mu drugie
miejsce562 . W kolejnych latach „Słowiczek” nadal utrzymywał się w czołówce towarzystw śpiewaczych okręgu rybnickiego. W 1977 r. zdobył trzecie miejsce podczas
Zjazdu, ponadto otrzymał puchar przechodni za całokształt osiągnięć563. Wydaje
się, że w kolejnych latach sukcesy zdarzały się rzadziej, ale 15 czerwca 1996 r. podczas Zjazdu Śpiewaków Okręgu Rybnickiego ponownie znalazł się w ścisłej czołówce, zajmując drugie miejsce564.
„Słowiczek” brał także udział w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Amatorskich
o „Laur 20-lecia PRL”, na którym zdobył czwartą lokatę565. Miał za sobą również
udział w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Rybniku w 1966 r. czy w VI Ogólnopolskim
Festiwalu „Czerwona Lutnia” w Czechowicach-Dziedzicach566. 9 czerwca 1984 r.
zespół pojawił się na eliminacjach wojewódzkich IX Festiwalu Polskiej Pieśni Chó
ralnej w Raciborzu567. Zmiana systemu politycznego sprawiła, że przestano czcić
kolejne rocznice powstania PRL czy organizować festiwale piosenki żołnierskiej, za
to otwarcie już zaczęto tworzyć różne festiwale pieśni religijnych. „Słowiczek” brał
udział także w takich imprezach, jak np. w Międzyokręgowym Festiwalu Pieśni
Maryjnej w Turzy Śląskiej 17 maja 1997 r.568
Oprócz występów konkursowych „Słowiczek” koncertował, chociaż w okresie
międzywojennym robił to rzadko (zwłaszcza gdy jego działalność została zawieszona).
16 października 1927 r. w sali Grzonki w Popielowie zorganizowano wieczór kulturalny, podczas którego wystawiono dramat pt. Kto im łzy powróci oraz dwie humoreski Wesoły wieczór i W gospodzie pod sroką. Występowały też chóry „Poniatowski”
i „Słowiczek” oraz „Lira” z kopalni „Rymer” pod batutami F. Gałganka, E. Golika
oraz J. Urbańczyka. Zebrani goście mogli się przekonać, iż młode członkinie i członkowie „Słowiczka” nie marnują czasu na darmo, lecz łącząc przyjemne z pożytecznem,
przy przyzwoitej zabawie, pod dozorem starszych, uszlachetniają swe serca naszemi
pięknemi pieśniami ludowemi i narodowemi, co niewątpliwie wpłynie na utrwalenie
i pogłębienie ducha narodowego. Pełne uznanie około urządzenia tego wieczoru należy
się niestrudzonemu prezesowi tow. p. Papiorkowi oraz p Kuczerowi J.569
W czerwcu 1925 r. „Słowiczek” urządził koncert z udziałem kilku okolicznych
chórów, a w 1932 r. koncertował cztery razy. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych wiele chórów zawiesiło działalność ze względu na kryzys gospodarczy, tym
560 (sław), Leć pieśni polska..., „Nowiny” 1958, nr 23, s. 4.
561 R. Hanke, Kryzys chórów w ROW?, „Nowiny” 1961, nr 45, s. 5; H. Rojek, Kronika..., s. 124.
562 H. Rojek, Kronika..., s. 123, 128.
563 Słowiczek, s. [9]; H. Rojek, Kronika..., s. 125.
564 H. Rojek, Kronika..., s. 127.
565 J. Fojcik, Śląski..., s. 80; Słowiczek, s. [8]. H. Rojek pomylił się przy podawaniu rocznicy
powstania PRL, wspominając o 10- zamiast 20-leciu, co zapewne jest zwykłą literówką. H. Rojek,
Kronika..., s. 124.
566 H. Rojek, Kronika..., s. 124–125.
567 H. Rojek, Kronika..., s. 126.
568 Słowiczek, s. [9]; H. Rojek, Kronika..., s. 127.
569 Wieczór pieśni w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1927, nr 251, s. 6.
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bardziej więc podkreślano znaczenie koncertów, które w trudnych chwilach miały
krzepić społeczeństwo. Koncerty zbiorowe chórzystów z różnych chórów w 1932 r.
zorganizowano m.in. w Chwałowicach, Czuchowie, Niewiadomiu, Popielowie i Ryb
niku570, a w 1933 r. chór śpiewał podczas obchodów 25-lecia OSP w Popielowie571.
W późniejszych latach działalność artystyczna chóru właściwie zamarła. Do wybuchu II wojny światowej zespół nie koncertował. Ożywienie nastąpiła po reaktywacji, a w porównaniu z ostatnimi latami przed wojną, „Słowiczek” występował
nader chętnie, bo w pierwszym roku po wojnie wystąpił aż 23 razy572 . Być może był
to także sposób na odreagowanie wojennych przeżyć. Rok 1947 pod względem
liczby koncertów był jeszcze bardziej wypełniony. „Słowiczek” dał 27 koncertów,
w tym w Gliwicach i w Sośnicy. W kolejnych latach aktywność chóru była może
nieco mniejsza, ale w 1963 r. zespół koncertował w Niemodlinie, a w 1966 r.
w Kamieniu i Wiście. Występował też podczas uroczystości jubileuszowych 750-lecia Niedobczyc573. Ta aktywność pozwoliła stwierdzić, że Towarzystwo należy do
jednego z najbardziej ruchliwych na terenie pow. rybnickiego574. Popielowanie śpiewali też podczas kolejnych jubileuszy istnienia różnych szczebli związku chórów. 15
marca 1970 r. odbył się w Teatrze Ziemi Rybnickiej (TZR) koncert z okazji 50-lecia okręgu rybnickiego, a pod batutą Henryka Czempiela pieśń Poemat o ziemi
rybnickiej zaśpiewały połączone chóry ze wspomnianego okręgu575. W tym samym
roku obchodzono też 60-lecie ZŚKŚ, co uczczono podobnym koncertem w Katowi
cach-Zadolu. Obchody w 1980 r. kolejnego jubileuszu Związku podzielono na kilka elementów. Jednym z nich była akademia, jaka odbyła się 8 czerwca w Operze
Śląskiej w Bytomiu, na którą z Popielowa pojechała jedynie delegacja. Chórzyści za
to wzięli udział we wspólnym koncercie, zorganizowanym w ramach obchodów jubileuszu, jak odbył się 28 września przed TZR576. Dziesięć lat później, 3 maja 1990 r.,
w tym samym miejscu odbyła się inscenizacja słowno-muzyczna połączonych chórów
„Seraf”, „Mickiewicz” i „Słowiczek”577 – jednych z najdłużej działających w Rybniku
i okolicach. W 1992 r. chór trzykrotnie wystąpił w Rybniku: 28 czerwca pod TZR,
30 sierpnia w Popielowie podczas powitania w miejscowej parafii nowego proboszcza ks. A. Odróbki, a w listopadzie z okazji zorganizowanego w czasie Międzynarodo
wych Dni Pieśni i Muzyki koncertu pieśni sakralnej w Niedobczycach578. W następnych latach chórzyści występowali podczas kolejnego jubileuszu okręgu rybnickiego.
W ciągu pięciu lat 1994–1999 chór występował ponad stukrotnie, zorganizował 21

570 Z działalności Kół Śpiewaczych okręgu rybnickiego, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1932,
nr 60, s. [3]
571 J. Fojcik, Śląski..., s. 232; Słowiczek, s. [3]; H. Rojek, Kronika..., s. 122.
572 Słowiczek, s. [5]; H. Rojek, Kronika..., s. 123.
573 J. Fojcik, Śląski..., s. 75, 232; Słowiczek, s. [6, 7]; H. Rojek, Kronika..., s. 124.
574 (fp), Tak śpiewa „Słowiczek”..., s. 3.
575 H. Rojek, Kronika..., s. 125.
576 Tamże.
577 Tamże, s. 126. Podobny koncert z udziałem trzech chórów odbył się również następnego
roku. (a), „Mickiewicz”, „Seraf ” i „Słowiczek”, „Nowiny” 1991, nr 19, s. 5; Kronika Miejska, „Gazeta
Rybnicka” 1991, nr 29, s. 1.
578 H. Rojek, Kronika..., s. 126.

własnych koncertów579. W 2000 r. „Słowiczek” wyjechał z koncertami dla Polonii
do Wiednia i do czeskiego Breclav580.
Innym elementem działalności chórów były obchody jubileuszy ich powstania,
które w przypadku popielowskiego chóru mieszanego szczególnie uroczyście organizowano co pięć lat. Można przypuszczać, że „Słowiczek” występował przynajmniej
podczas niektórych z nich. Były też one okazją do zaproszenia innych chórów, wymiany doświadczeń. W koncercie zorganizowanym w piątą rocznicę założenia „Sło
wiczka” w 1924 r. uczestniczyło pięć chórów581. W następnym roku, 1 czerwca,
w sali Grzonki, kółko obchodziło szóstą rocznicę swego istnienia, organizując z tej
okazji koncert z towarzyszeniem orkiestry. Pojawiły się wówczas dwa inne chóry
działające na terenie gminy, „Poniatowski” z Popielowa i „Jutrzenka” z Radziejowa
oraz „Jutrzenka” z Obszar, a także radziejowskie towarzystwo „Sokół”. Odbyła się
również zabawa taneczna582 . Na dziewiątą rocznicę zaproszono zwierzchników
z okręgu, przygotowano program artystyczny w wykonaniu dzieci, w kościele odbyło się nabożeństwo, a potem koncert i zabawa w gospodzie Holony583. Jubileusz
10-lecia w 1929 r. miał mniej uroczysty charakter: nie wspomniano o zaproszeniu
chórów z sąsiednich miejscowości, a program artystyczny w remizie prezentowali
uczniowie miejscowej szkoły. Społeczność gminy ufundowała wtedy chórowi sztandar584. W czasie jubileuszu 15-lecia chóru, obchodzonego 6 maja 1934 r., wystąpiły m.in. „Poniatowski” z Popielowa, a także „Seraf” z Rybnika, „Jadwiga” z Radlina,
„Gwiazda” z Zebrzydowic oraz „Seraf” z Jankowic585. W tym samym roku obchodził
jubileusz 10-lecia chór „Poniatowski”. Uroczystość, w której wzięły udział miejscowe stowarzyszenia, okoliczne chóry oraz delegaci okręgu rybnickiego ZŚKŚ z prezesem Maksymilianem Basistą na czele, miała miejsce 16 września, a wcześniej (2 września) odbył się koncert, w którym wziął udział, co chyba oczywiste, popielowski
„Słowiczek”, gościły też „Seraf” z Rybnika, „Mickiewicz” z Niedobczyc, „Harfa”
z Rydułtów oraz „Polonia” z kopalni Marcel586.
W kolejnych latach nie organizowano już obchodów rocznicowych – w 1939 r.
prawdopodobnie z powodu kryzysu w chórze, i w 1944 r. z oczywistych względów.
Następny jubileusz, 30-lecia, zorganizowano dopiero w 1949 r. Na obchody zaproszono aż 10 chórów587. Najwyraźniej nie zdecydowano się zorganizować uroczysto579 „Słowiczek” ma..., s. 19. Przykładowo 18 stycznia 1996 r. koncertował w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rybniku, co weszło na stałe do kalendarza chóru, podobnie jak występy plenerowe „Pod Wierzbą”.
580 H. Rojek, Kronika..., s. 127.
581 „Chwałowice” przy kopalni, „Moniuszko” z Ligockiej Kuźni, „Wanda” z Ligoty, „Mickiewicz”
z Niedobczyc” oraz „Seraf ” z Rybnika, który śpiewał także podczas nabożeństwa. J. Fojcik, Śląski...,
s. 232; H. Rojek, Kronika..., s. 122.
582 Stary śpiewak, Z życia Kół. Popielów, „Śpiewak Śląski” 1925, nr 6, s. 31–32.
583 W tekście podano też nazwisko prezesa Papieroka (przekręcone jako Papiórek) oraz ówczesnego dyrygenta Golika. Uczestnik, Popielów (Obchód rocznicy 9-letniego istnienia Towarzystwa śpiewu),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 62, s. [3].
584 J. Fojcik, Śląski..., s. 232; H. Rojek, Kronika..., s. 122.
585 Słowiczek, s. [4]; H. Rojek, Kronika..., s. 127.
586 Dziesięciolecie chóru męskiego „Poniatowski” w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1934, nr 263,
s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 129.
587 „Seraf ” z Rybnika, „Lira” z Niedobczyc, „Cecylia” z Rydułtów, „Moniuszko” z Ligockiej Kuź
ni, „Zefir” z Orzepowic, „Kochanowski” z Czuchowa, „Polonia” z Radlina, „Słowacki” z Biertuł
tów, „Jutrzenka” z Obszar oraz chór ZZG przy KWK „Chwałowice”. Słowiczek, s. [6]; H. Rojek,
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ści w 1954 r., natomiast podczas obchodów 40-lecia „Słowiczka” wystąpiły zaprzyjaźnione chóry, co było stałym elementem kolejnych uroczystości rocznicowych588.
W ten sposób świętowano kolejne „okrągłe” rocznice powstania „Słowiczka”,
a chórzyści corocznie w pierwszych dniach maja przypominali lokalnej społeczności
jedno z istotnych dla niej wydarzeń. „Słowiczek” był również zapraszany na jubile-

Kronika..., s. 123.
588 Kolejny jubileusz, 45-lecia, rozpoczął się od złożenia kwiatów pod pomnikiem powstańców
śląskich oraz odśpiewania przy nim pieśni Gaude Mater Polonia. W części koncertowej wystąpiły
zaprzyjaźnione chóry z Rybnika, Rydułtów, Radlina i Niedobczyc, szkolny chór z Popielowa i chór
Związku Nauczycielstwa Polskiego, „Seraf ” z Rybnika, który śpiewał też w czasie nabożeństwa rozpoczynającego uroczystości, ponadto „Cecylia” z Rydułtów, „Polonia” z Radlina” i „Feniks” z Żor,
szkolne chóry ze szkół podstawowych ówczesnego miasta Niedobczyce (z Niedobczyc, Niewiadomia,
Popielowa i Radziejowa). Wystąpił także sam jubilat z 12 pieśniami. Część artystyczna obchodów
miała miejsce w parku i Domu Kultury przy KWK „Rymer”. Półwiecze istnienia popielowskiego
chóru, które przypadło 4 maja 1969 r. (w maszynopisie napisano, że jubileusz obchodzono 17 kwietnia, natomiast H. Rojek, pisał, że obchody rozpoczęły się 16 maja), uczczono koncertem, w którym wzięły udział, oprócz „Słowiczka” zwyczajowo już występujące zespoły z Rybnika, Niedobczyc
i Rydułtów oraz „Dzwon” z Paruszowca, „Kochanowski” z Czuchowa, „Słowacki” z Biertułtów,
a także chór ZNP i chór szkolny z Radziejowa. Z kolei podczas obchodów 60-lecia, które przypadły
na 6 maja 1979 r., najpierw o godz. 9.00 odbyła się w kościele msza św., podczas której „Słowiczek”
wykonywał Mszę Polską Jana Matlakiewicza, następnie odbył się przemarsz zaproszonych chórów
wraz z orkiestrą dętą KWK „Rymer” na cmentarz, gdzie złożono kwiaty na grobie powstańców
śląskich i odśpiewano Gaude Mater Polonia, po czym uczestnicy uroczystości udali się do sali gimnastycznej szkoły w Popielowie, w której odbyła się akademia i koncert „Serafa”, „Mickiewicza”
i „Harmonii” z Wilczy oraz chóru szkolnego. Obchody kolejnego jubileuszu, 65-lecia, zmieniły
nieco charakter. Nie była to już jednodniowa uroczystość, ale cykl imprez, jakie miały odbywać
się w roku jubileuszowym. Inauguracją miał być koncert kolędowy 22 stycznia 1984 r. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej, podczas którego wystąpiły dwa chóry z Biertułtów: „Słowacki”
i „Echo”. 5 maja odbyła się akademia, rozpoczęta utworem Gaude Mater Polonia. Oczywiście nie
zabrakło delegacji oddziału śląskiego ZCHiO (Emil Czyż i Lucjusz Anders), okręgu rybnickiego
(Rajnhold Tront, Hildegarda Mandrysz, Adam Tomczyk) oraz zaprzyjaźnionych chórów. Podczas
spotkania wręczono chórzystom odznaki za działalność na rzecz rozwoju kultury województwa
katowickiego i miasta Rybnika. Złotą odznakę „Zasłużony dla Województwa Katowickiego” otrzymali: wieloletni członek zarządu Franciszek Smołka, Rudolf Grzonka i Jerzy Brzezinka. Srebrną
odznakę „Zasłużony dla Rybnika” odebrali: Zofia Brachman, Magdalena Lehman i Józef Knesz.
Z kolei jubileusz 70-lecia obchodzono w dniach 6–7 maja 1989 r. Przebiegał on w podobny sposób,
jak w poprzednich latach, obecni byli przedstawiciele władz miejskich i sponsora, którym była
KWK „Chwałowice”, przedstawiciele władz związkowych oraz zaprzyjaźnionych chórów. Odbył
się też koncert w wykonaniu jubilata oraz wręczenie chórzystom odznaczeń. W czasie świętowania
w 1994 r. 75. rocznicy powstania „Słowiczka” chór otrzymał „Złotą Odznakę z Laurem” IV stopnia. Oczywiście, nie mogło zabraknąć części koncertowej, w której tradycyjnie już wzięły udział:
„Seraf ”, „Mickiewicz” i „Cecylia”. 2 maja 1999 r. przypadła 80. rocznica powołania do istnienia towarzystwa śpiewaczego w Popielowie. Chór otrzymał wówczas „Złotą Odznakę z Laurem” V stopnia, specjalne odznaczenie wręczono R. Grzonce, który w „Słowiczku” występował ponad pół wieku, odznaki otrzymali też inni zasłużeni chórzyści (Odznakę honorową złotą, srebrną i brązową
otrzymali: Zofia Brachman, Felicja Czyż, Wiktoria Dronszczyk, Henryk Gulz, Hildegarda Holona,
Henryk Knesz, Jadwiga Lapczyk, Maria Nowak, Eugenia Smołka (złotą); Hildegarda Knesz, Ernest
Kuchcik, Jan Łoboziak, Jolanta Ucher (srebrną); Róża Brachman, Michalina Chowańska, Irena
Gojny, Maria Śmietana (brązową). W miejscowym kościele odprawiono mszę w intencji chóru, a po
uroczystej akademii odbyła się zabawa w Domu Strażaka. J. Fojcik, Śląski..., s. 75, 233; Słowiczek,
s. [7, 8]; H. Rojek, Kronika..., s. 123–127; „Słowiczek” ma..., s. 19.

uszowe uroczystości i koncerty zaprzyjaźnionych chórów, np. „Mickiewicza” z Nie
dobczyc z okazji jego 55-lecia istnienia w 1968 r.589
Ponadto chór, zapewne dla zdobycia funduszy na działalność, organizował zabawy. W marcu i sierpniu 1946 r. chór „Słowiczek” składał w GRN w Niedobczycach
prośbę o zwolnienie z obowiązku odprowadzania podatku od zysków (tzw. zabawowego), jednakże prośba ta została dwukrotnie odrzucona590.
Kolejną kwestią, jaka pojawiała się w związku z działalnością towarzystw śpiewaczych, była ich liczebność. Z jednej strony pokazuje to faktyczne zainteresowanie
śpiewem chóralnym, z drugiej pozwala rozważyć, czy rzeczywiście towarzystwa tego
typu i w ogóle tradycja śpiewu na Górnym Śląsku była tak powszechna, jak utrzymują to opracowania. Rzeczywiście kółek w latach 1910–1922 (od momentu ukonstytuowania się ZŚKŚ 18 kwietnia 1910 r. do przyłączenia części Górnego Śląska
do Polski) powstało bardzo wiele, lecz większość z nich nie przetrwała. Działalność
zamierała z wielu powodów, od losowych po ekonomiczne. Część z kolei nie odrodziła sie po okresie II wojny światowej. Powszechne zakładanie towarzystw śpiewaczych nie tylko nie oznaczało faktycznego zainteresowania kultywowaniem śpiewu,
ale też prowadziło do powstania mylnego wrażenia, że tradycja ta rzeczywiście utrzymywała się w szerokich kręgach. Stan faktyczny mógł zobrazować udział w zjazdach,
a z tym nie było najlepiej Następnie odbyły się popisy, do których stanęło 10 chórów.
Jeżeli się zważy, że okręg rybnicki liczy 20 kół, to smutek bierze nad tak małem zainteresowaniem się kół zjazdami591. Być może wynikało to z trudnej sytuacji gospodarczej
w kraju oraz spadku zainteresowania, bowiem w następnych latach sytuacja poprawiła się.
Tabela 6: Liczba członków chóru „Słowiczek” w latach 1919–2004
Rok

Liczba członków
chóru*

Rok

Liczba członków
chóru*

Rok

Liczba członków
chóru*

1919

73

1920

63**

1924

23***

1930

36

1932

76

1936

53

1937

38

1938

19

1945

100

1947

90

1965

72

1968

157

1969

168

1972

138

1973

144

1976

126

1979

100

1986

102

1989

105

1995

94

1998

29

589 (rp), „Mickiewicz” z Niedobczyc liczy 55 lat, „Nowiny” 1968, nr 28, s. 1.
590 Wprawdzie w protokole z marca wymieniano chór „Jutrzenka”, jednakże była to pomyłka,
chodziło o „Słowiczek”. APR, PRN w Rybniku, sygn. 544, s. 31, 18.
591 Zjazd okręgu rybnickiego, „Śpiewak Śląski” 1923, nr 6, s. 45.

309

310

Rok

Liczba członków
chóru*

2004

34

Rok

Liczba członków
chóru*

Rok

Liczba członków
chóru*

* Liczby członków w poszczególnych latach za: H. Rojek, Kronika..., s. 121–127.
** Liczba członków w roku 1920 za: J. Fojcik, Śląski..., s. 232.
*** Liczba członków w roku 1924 za: Zjazd okręgu rybnickiego, „Śpiewak Śląski” 1924, nr 8/9, s. 38.

Podawana liczba członków „Słowiczka” musi wzbudzać pewne pytania. Można
bowiem zauważyć fale rosnącego i malejącego zainteresowania. W roku powstania
do chóru wstąpiły 73 osoby, co można uznać za efekt entuzjastycznego przyjęcia
propozycji, ale w 1930 r. z pierwotnej liczby chórzystów pozostała połowa. W 1932 r.
znowu zespół tworzyło prawie 80 osób, trudno jednakże wyjaśnić, co przyczyniło
się do takiego wzrostu zainteresowania, tym bardziej, że w kolejnych latach liczebność
systematycznie spadała, a krótko przed wybuchem II wojny chór liczył zaledwie 19
osób. Prawdopodobnie był to efekt jakiegoś kryzysu w towarzystwie. Podobną sytuację można zaobserwować w chórze męskim. W roku jubileuszu liczył on 37 śpiewaków, lecz na zdjęciu z 1938 r. można doliczyć się zaledwie 13592 . Radziejowska
„Jutrzenka” była chórem mniej licznym. W roku założenia (1920) liczyła 31 członków593. W okresie powojennym „Słowiczek” stał się kółkiem wręcz masowym, jeśli
brać pod uwagę tylko ogólną liczbę członków. Być może chodziło tu o elementy
propagandowe, stworzenie wrażenia, że robotnicy w lokalnych społecznościach są
bardzo zainteresowani życiem kulturalnym. Warto jednak zwrócić uwagę na poszczególne grupy: członków czynnych, wspierających i honorowych, bowiem to
rozróżnienie wskazuje na to, jaka była rzeczywista liczba chórzystów regularnie biorących udział w próbach i występach. W 1945 r. „Słowiczek” tworzyło 100 osób,
spośród których aż 78 było członkami czynnymi, 15 wspierającymi i 7 honorowymi.
Być może do takiego zainteresowania przyczyniła się euforia po zakończeniu wojny
i pragnienie powrotu do normalności. Członków honorowych bywało niewielu, od
trzech do dziewięciu. W późniejszym okresie proporcje między grupami członków
czynnych i wspierających zaczęły się zmieniać, wspierających było dwu-, trzykrotnie
więcej niż czynnych. W każdym razie na początku lat osiemdziesiątych popielowski
zespół zaliczał się do chórów ponad stuosobowych594.

592 H. Rojek, Kronika..., s. 129.
593 J. Fojcik, Śląski..., s. 241.
594 Ruch śpiewaczy zawsze żywy, z Rainholdem Trontem rozm. E. Makselon, „Nowiny” 1981,
nr 13, s. 5.

Tabela 7: Liczba członków chóru „Słowiczek” w latach 1945–1995
Rok

Ogólna

Czynni

Wspierający

Honorowi

1945

100

78

15

7

1965

72

30

36

6

1968

157

–

–

–

1969

168

41

124

3

1972

138

35

97

6

1973

144

39

97

8

1976

126

32

97

9

1979

100

29

66

5

1986

102

25

71

6

1989

105

0

–

–

1995

94

27

67

3

Wydaje się zatem, że faktycznie, poza okresami wyjątkowymi, związanymi z inicjowaniem lub reaktywowaniem działalności chóru oraz sytuacjami kryzysowymi,
w zespole zazwyczaj śpiewało 25–41 osób. I to wydaje się realną liczbą chórzystów
„Słowiczka”. Stwierdzenie, że w tym czasie [1998 r.] do zespołu należało zaledwie
[podkr. E.K.] 29 osób595 wydaje się zbyt pesymistyczne. Prawdopodobnie pozorny
spadek liczby wynikał z zaprzestania podawania w kronice informacji o członkach
wspierających i honorowych.
Spadek liczebności był tylko jednym z problemów chórzystów. Drugim było
starzenie się zespołu. W 1957 r. zauważano, że śpiewają w „Słowiczku” przeważnie
ludzie starsi, natomiast młodzieży jest niewiele596. Sytuacja ta nie zmieniała się z biegiem lat, przeciwnie, także w pierwszej dekadzie XXI w. zastanawiano się, dlaczego
tradycja wspólnego śpiewania nie cieszy się większym zainteresowaniem mieszkańców
Popielowa i Radziejowa597.
Działalność zespołów zależała nie tylko od talentów i zaangażowania śpiewaków,
lecz wiązała się także z finansami. Trzeba było przecież zakupić chociażby podstawowe nuty. Można założyć, że częściowo pieniądze pochodziły ze składek członkowskich, niestety nie wiadomo, ile one wynosiły. Wiadomo natomiast, że o subwencje
wszystkie trzy chóry zwracały się m.in. do władz gminnych. W kwietniu 1928 r.
Towarzystwo Śpiewacze „Jutrzenka” zwracało się o pokrycie przez gminę połowy
kosztów jego działalności598 . O kolejną dotację „Jutrzenka” prosiła w następnym
roku599, podobnie zresztą jak popielowski „Słowiczek”600. Dotacja dla „Poniatow
skiego”, o jaką zwracał się zespół w 1932 r. wynosiła 25 zł (a więc niewiele)601. Zatem
część kosztów aktywności chórów pokrywała gmina Popielów-Radziejów. Być może
595
596
597
598
599
600
601

H. Rojek, Kronika..., s. 127.
(fp), Tak śpiewa „Słowiczek”..., s. 3.
Dlaczego warto śpiewać, oprac. J. Brzezinka, „Wiadomości »Popielów«”, marzec 2006, s. [4].
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 249–250.
Tamże, s. 279.
Tamże, s. 283.
Tamże, s. 318–320.
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te zadania przejęło po wojnie miasto Niedobczyce. W zasadzie przetrwał wówczas
tylko „Słowiczek”, a jego istnienie i działalność dla władz miejskich nie była priorytetem. Zespół musiał zatem próbować znaleźć sponsora. W 1988 r. udało się zawrzeć
czasową umowę z KWK „Chwałowice”, która była patronem chóru przez dwa lata602.
Poza brakiem stałego dochodu amatorskie zespoły borykały się również z innymi
niedostatkami materialnymi. Przede wszystkim trudno było rozwiązać problem braku własnego lokalu. Zespół korzystał z życzliwości jednego z członków, Pawła
Müllera, który udostępnił swój lokal jeszcze w okresie międzywojennym, ale brakowało instrumentów muzycznych603. Kłopoty lokalowe rozwiązała budowa remizy
strażackiej, gdzie chór znalazł swoje miejsce, spotykając się w sali dwa razy w tygodniu604.
Jak wiele organizacji „Słowiczek” posiadał sztandar (czy otrzymały go również
pozostałe dwa towarzystwa śpiewacze gminy – nie wiadomo). Pierwszy został ufundowany ze składek społecznych w 1929 r. i przekazany został podczas obchodów
10-tej rocznicy istnienia chóru. Niestety zaginął on w czasie II wojny światowej605.
W 1991 r. „Słowiczek” ponownie otrzymał sztandar, będący wierną kopią tego
wcześniejszego, wykonaną według zachowanego w archiwum zespołu opisu. Autorem
projektu był Eryk Złotoś z Katowic, wykonawcami zaś Emilia i Edward Łobosiowie
z Raciborza. Awers przedstawia św. Cecylię grającą na organach (zgodnie z legendą).
Poniżej biegnie napis: Święta Cecylio módl się za nami. Na rewersie w błękitnym polu
widnieje napis: Cześć Pieśni, daty 1919 i 1991, poniżej pośrodku lira, zaś pod nią
słowa: Śpiewaj ludu śląski złoty, chór „Słowiczek”, Popielów. Sztandar ten został ufundowany m.in. przez Urząd Miasta Rybnik, popielowskich rzemieślników i handlowców oraz RD Popielów. Uroczystego poświęcenia i przekazania sztandaru dokonano
24 listopada 1991 r.606
Analiza powstania i działalności towarzystw śpiewaczych na terenie gminy popielowsko-radziejowskiej pokazuje, iż ta forma aktywności społeczno-artystycznej
cieszyła się stosunkowo dużym zainteresowaniem. Wyraźnie na przykładach miejscowych chórów można było zauważyć problemy, jakie utrudniały funkcjonowanie
towarzystw. Zapewne w wielu miejscowościach działo się podobnie. Z trzech chórów
pozostał jeden, kontynuujący blisko stuletnią tradycję wspólnego śpiewania w lokalnej społeczności.
Ochotnicza Straż Pożarna
Ochrona przeciwpożarowa przyjmowała różne formy, od spontanicznych działań
w chwili wybuchu pożaru po zawodową straż pożarną. W tych ramach mieściły się

602 H. Rojek, Kronika..., s. 126.
603 (fp), Tak śpiewa „Słowiczek”..., s. 3.
604 G. Walczak, Opowiadaj..., s. 4.
605 Oprócz sztandaru towarzystwu skonfiskowano we wrześniu 1939 r. szarfę, drążek oraz nuty.
APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 27–30; G. Walczak, Opowiadaj..., s. 4; H. Rojek, Kronika..., s. 122.
606 G. Walczak, Opowiadaj..., s. 4; „Słowiczek” ma..., s. 19; H. Rojek, Kronika..., s. 126.

również ochotnicze organizacje, o różnych nazwach, których członkowie przechodzili odpowiednie przeszkolenie.
Na wstępie należy zaznaczyć, że chociaż oficjalna nazwa organizacji brzmi
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Popielowie, to de facto obejmuje ona swym zasięgiem dwie części dawnej gminy, a w jednostce służyli mieszkańcy zarówno
Popielowa, jak i Radziejowa. Przez pewien okres istniały dwie drużyny, popielowska
i radziejowska, podlegające jednemu dowództwu, podobnie jak wprowadzono funkcje dwóch zastępców dla Popielowa i Radziejowa, potem z tej odrębności zrezygnowano. OSP jako organizacja pożytku publicznego stanowi element łączący dwie
społeczności.
W gminie Popielów-Radziejów pierwsza tego typu jednostka powstała w 1878 r.
przy Szkole Rolniczej. Drużyny składały się z wychowanków szkoły, do dyspozycji
miały dwie sikawki ręczne oraz wąż skórzany607.
Mieszkańcy gminy skorzystali z tego wzoru, aby stworzyć podobną instytucję.
Dotychczasowa literatura twierdziła, iż inicjatywa pojawiła się pod koniec 1907 r.,
ale dopiero 22 listopada 1908 r. powołano straż608. Inicjatorami byli Walenty Polok,
Karol Wieczorek, Emanuel Zając, Franciszek Szczyra, Franciszek Abrahamczyk
i Paweł Polonius, tworząc następnie wraz z innymi zarząd straży ogniowej609. Tym
czasem okazało się, iż Związek Sikawkowy (Sprizenverband) dla gminy i dóbr Popie
lów statut, wzorowany na statucie dla Związku Sikawkowego z Rud Wielkich, przyjął już cztery lata wcześniej, w maju 1903 r.610 Być może po jego przyjęciu inicjatywa stworzenia samodzielnego związku sikawkowego w Popielowie-Radziejowie
odeszła w zapomnienie na kilka kolejnych lat i dopiero w tym czasie udało się stworzyć trwałe podwaliny pod działalność straży pożarnej.
Zarząd tworzyli przewodniczący (prezes), kasjer (skarbnik), sekretarz, naczelnik,
zastępca i gospodarz, a wybory odbywały się co trzy lata. Zarząd był reprezentantem
jednostki na zewnątrz. Zadaniem prezesa było czuwanie nad wykonywaniem zadań
OSP, miał też prawo podejmowania decyzji, jeśli w głosowaniu padła równa liczba
głosów. Pierwszy naczelnik z kolei kierował drużyną podczas ćwiczeń, posiadał upoważnienia do kontroli sprzętu, natomiast sprawami administracyjnymi, ewidencją
i konserwacją sprzętu zajmował się zastępca611. Zmiana przynależności państwowej
w 1922 r. nie doprowadziła do przekształcenia struktury zarządu. Po wybuchu II
wojny światowej jednostka została rozwiązania, a w jej miejsce utworzono niemiecką straż pożarną, której zebranie założycielskie zostało zaplanowane na 24 grudnia
1939 r. w lokalu Holony, faktycznie jednak odbyło się ono 31 grudnia i wtedy to
nastąpiło utworzenie niemieckiej straży pożarnej612 . W kolejnych latach nastąpiła
607 Długość owego węża była określana na 40 m (w opracowaniu historii OSP) i 60 m (Kronika
Popielowa), ale ponieważ oba teksty zostały opracowane przez tego samego autora, trudno jest
rozstrzygnąć taki szczegół, a różnica może wynikać ze zwykłej literówki. Por. Archiwum OSP
w Popielowie, Historia Popielowa i Ochotniczej Straży Pożarnej, oprac. H. Rojek, Popielów [b. d],
[maszynopis], (dalej: Historia OSP), s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 88.
608 (a), Rozbudowali remizę, „Nowiny” 1993, nr 39, s. 7; M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 61; H. Rojek,
Kronika..., s. 88.
609 Historia OSP, s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 88.
610 „Extra=Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 51, s. 11.
611 Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie z 1908 r., Historia OSP, s. 4–5; H. Rojek,
Kronika..., s. 196 [Aneks 9].
612 W piśmie datowanym na 27 grudnia napisano, że straż niemiecka jeszcze nie istnieje.
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reorganizacja na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w 1950 r. Powstały wówczas komendy, a dotychczasowy naczelnik zaczął być
nazywany komendantem. 20 stycznia 1950 r. przyjęto nowy statut.
Pierwszym prezesem straży pożarnej w Popielowie-Radziejowie został Franciszek
Abrachamczyk (jednocześnie ówczesny naczelnik gminy), który tę funkcję pełnił do
wybuchu I wojny światowej. Drugim niezwykle ważnym dla funkcjonowania straży
pożarnej człowiekiem był naczelnik, później komendant, odpowiedzialny za przygotowanie ludzi i sprzętu do zadań. O ile zatem prezes mógł być zwolniony z praktyki pożarniczej, o tyle naczelnik już nie. W straży pożarnej jako pierwsi stanowiska
naczelnika i zastępcy w 1908 r. objęli Walenty Polok (I naczelnik) i Emanuel Zając
(II naczelnik)613. Obaj otrzymali powołanie do wojska po wybuchu I wojny światowej. Jak już wspomniano, na spotkaniu konstytucyjnym straży w gminie Popielów-Radziejów wybrano zarząd, a naczelne funkcje powierzono inicjatorom. Poza prezesem i naczelnikiem wybrano skarbnika Pawła Poloniusa, a jako sekretarza Fryderyka
Gacha. Oprócz nich w zarządzie byli również Karol Wieczorek (gospodarz),
Franciszek Szewczyk, Wincenty Ochojski, Franciszek Talenta, Wawrzyn Gojny,
Wiktor Komarek, Teodor Węgrzyk, Emanuel Maroszek i Roman Janoszka614. Skład
zarządu nie zmieniał się do wybuchu I wojny światowej.
W okresie I wojny działalność straży właściwie zamarła. Dopiero od 1920 r.
nastąpiło ożywienie, wybrano nowy zarząd. Z poprzedniego składu pozostał jedynie
E. Zając, który zaczął praktycznie od nowa tworzyć straż pożarną w Popielowie
i Radziejowie. Prezesem został Jan Smyczek, piastujący tę funkcję w latach 1920–
1933615. Jak widać, jego służba trwała stosunkowo długo, ale już w kolejnych latach
zmiany prezesów były częstsze. E. Zając został w 1920 r. nowym naczelnikiem, a jego
następcą Jerzy Gawliczek616. Skarbnikiem w tym czasie był Józef Buchalik, a sekretarzem Wacław Rybka. Do zarządu wszedł także Franciszek Lapczyk617. Do kolejnej
poważnej zmiany zarządu doszło dopiero po 13 latach, 14 lutego 1933 r. Po Smyczku
prezesurę OSP objął Paweł Skiba, ale funkcję tę pełnił krótko, bo cztery lata, do
1937 r.618 Zastąpił go Wincenty Mańka, który musiał zrezygnować z prezesury po
wybuchu II wojny619. Obu naczelnikom w 1933 r. przedłużono mandat, lecz wkrótce J. Gawliczek zmarł620. Prawdopodobnie doszło do połączenia funkcji, bowiem
dopiero dwa lata później na walnym zebraniu wybrano nowych naczelników,

Korespondencja dowódcy. Archiwum OSP w Popielowie, Protokoły z zebrań w okresie okupacji
1939–1942 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Popielowie (dalej: Protokoły 1939–1942), nr (20), (24)
(35).
613 Historia OSP, s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 88.
614 Historia OSP, s. 2–3; H. Rojek, Kronika..., s. 88–89.
615 Historia OSP, s. 8–9; H. Rojek, Kronika..., s. 89.
616 Historia OSP, s. 8; H. Rojek, Kronika..., s. 89.
617 Historia OSP, s. 8; H. Rojek, Kronika..., s. 89.
618 Historia OSP, s. 12; H. Rojek, Kronika..., s. 90. Informację tę potwierdzają dane osobowe
Pawła Skiby w materiałach ZBoWiD-u. Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/4316, s. 1.
619 Korespondencja dowódcy, Protokoły 1939–1942, (12); H. Rojek, Kronika..., s. 91.
620 Historia OSP, s. 13; H. Rojek, Kronika..., s. 91.

Wojciecha Somerlika621 (I naczelnik) i Emila Rozy622 (II naczelnik). E. Zając
w 1935 r. przestał pełnić funkcję naczelnika, zapewne ze względu na wiek. Został
naczelnikiem honorowym, być może tak należałoby rozumieć jego podpis jako
Naczelnika I pod telegramem kondolencyjnym po śmierci marszałka J. Piłsudskiego,
bowiem jako Naczelnik II podpisał się W. Somerlik623, w latach powojennych długoletni (27 lat) prezes OSP w Popielowie624. W takim razie musiałby ją pełnić nieprzerwanie od 1946 r. Być może chodziło tutaj raczej o honorowe naczelnikostwo,
bo Zając nie pojawiał się wśród członków zarządu wybieranych na kolejne kadencje.
Już jako zastępca naczelnika ukończył dwutygodniowy kurs w Nysie, później zaś
odbywał w Bielsku-Białej kurs dla naczelników straży pożarnych (zwracał się do RG
o zwrot kosztów kursu pożarowego w wysokości 20 zł625). Po wybuchu II wojny
światowej W. Somerlik musiał odejść ze stanowiska, podobnie jak inni, a OSP rozwiązano. Po kilku miesiącach zawieszenia dowódcą (Truppenführer) straży niemieckiej został E. Rozy626. W 1945 r. został zatrzymany przez Armię Czerwoną627.
Krótko po zakończeniu wojny, 28 czerwca, strażacy zebrali się ponownie w restauracji Holony, gdzie dokonali wyboru tymczasowego zarządu Być może OSP
przeżywała jakiś kryzys, skoro dochodziło do częstych zmian prezesa628. Po 1965 r.
621 W tym miejscu warto zauważyć, że nazwisko to było podawane w różnych formach: Wojciech
Somerling, Wojciech Somerlich, Wojciech Somerlik. Wymiennie używano też imienia Albert
i Wojciech, ale chodziło o tę samą osobę. Obu imion użył też W. Troszka. APR, StPowRyb, sygn.
292, s. 183; APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 159; H. Rojek, Kronika..., s. 92 i n; (WaT), Kto
jest kim w regionie, „Nowiny” 1995, nr 3, s. 3. W niniejszej pracy konsekwentnie używa się formy
Wojciech Somerlik.
622 Nazwisko to pojawiało się w różnej formie, jako Roze, Rose, Roose, Rozy. W niniejszej pracy
przyjęto pisownię R o z y.
623 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 366–367. W tłumaczeniu określono go jako ogniomistrza. Protokoły 1939–1942, (12).
624 Historia OSP, s. 26; H. Rojek, Kronika..., s. 97.
625 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. s. 371. O kursie tym wspominał również W. Troszka
zob. (WaT), Kto..., s. 3.
626 E. Rozy w korespondencji i protokołach podpisywał się jako Truppenführer lub Wehrführer.
Protokoły 1939–1942.
627 APR, StPowRyb, sygn. 14, s. 496, 498–499; sygn. 17, s. 117; APR, Akta gminy Popielów,
sygn. 2, s. 89–90.
628 Z przedwojennego składu nie pozostał nikt. Nowo wybrany zarząd tworzyli Alojzy Frydrych
(prezes), Wiktor Karwot (naczelnik), Karol Ulbrych (zastępca naczelnika), Paweł Polok (skarbnik) i Wilhelm Karwot (sekretarz), APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 10, 25. W tych materiałach
pojawiły się jednak pewne nieścisłości, mianowicie jako sekretarza wymieniano Wiktora Janoszkę
Brakuje jednak informacji o tym, kto prezesował jednostce do 1950 r., prawdopodobnie Frydrych
lub Somerlik, bowiem po zmianie statutu z urzędu został komendantem. Być może doszło do połączenia stanowisk prezesa i komendanta albo nowe regulacje likwidowały funkcję prezesa, do której
powrócono po okresie stalinizmu, ewentualnie dość swobodnie traktowano nomenklaturę, używając tych pojęć wymiennie. Problem zamienności pojawia się, gdyż w Kronice Popielowa H. Rojka
podpisy pod fotografiami nie do końca pokrywają się z tekstem. Po sześciu latach rozdzielono
stanowiska prezesa i naczelnika, pojawił się też wiceprezes. Wybory przeprowadzono 29 stycznia
1956 r. a w ich wyniku prezesem został Alojzy Szostek, który tę funkcję pełnił dwukrotnie, w latach
1956–1961 i 1964–1965. A. Frydrych działał jako wiceprezes, pozostałe funkcje pełnili: W. So
merlik (naczelnik), P. Polok (skarbnik), Alfred Kuczera (gospodarz). Ponadto 23 lutego 1958 r.
wybrano jako zastępcę naczelnika Wilhelma Karkosza w miejsce K. Ulbrycha, który miał problemy
zdrowotne. Z tego wynika, iż wcześniej właśnie Ulbrych był zastępcą. A. Szostek był wybierany
na dwie kadencje, jak również uzyskał nominację na trzecią. Podczas wyborów 14 maja 1961 r.
ukonstytuował się nowy zarząd. W tym miejscu należałoby sprostować informacje, jakie pojawiły
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sytuacja się ustabilizowała i zmiany na stanowiskach zasadniczo były kosmetyczne
aż do 1980 r., kiedy to ze względu na stan zdrowia na zebraniu 30 listopada
W. Somerlik ustąpił ze stanowiska prezesa, a jednocześnie powołano go na prezesa
honorowego (w 1987 r. otrzymał od strażaków upominek z okazji 80. rocznicy urodzin629), natomiast obowiązki prezesa przekazano Ottonowi Zającowi, w straży służącemu jeszcze przed II wojną światową630. W 1939 r. został on usunięty przez
władze niemieckie, a jako jedyny nie otrzymał po interwencji nowego naczelnika
zgody na powrót w strażackie szeregi i musiał oddać mundur. W 1945 r. znalazł się
na liście zatrzymanych przez Armię Czerwoną Polaków631. Zająca po raz kolejny
wybrano na prezesa w 6 stycznia 1983 r i 14 grudnia 1986 r.632 Na czwartym zjeździe komend w 1983 r. został wyróżniony Odznaką za Zasługi we Współzawodnictwie

się w Kronice Popielowa. Zdanie Dwa dni później odbyło się zebranie, podczas którego wybrano nowy
zarząd, odnosiło się do podanej wcześniej daty 12 marca, kiedy to utworzono bibliotekę, zatem
owe dwa dni później oznaczałyby 14 marca 1961 r. Tymczasem w opracowanej przez tego samego
autora kronice straży podano datę zebrania 14 maja, dwa miesiące później. Jednocześnie jednak
autor pisał o zebraniu wyborczym, jakie odbyło się 6 maja 1961 r. (zatem tydzień wcześniej), ale
w kronice straży zebranie nadzwyczajne odbyło się 6 maja 1962 r. por. Historia OSP, s. 27; H. Rojek,
Kronika..., s. 94–95. Powstały w ten sposób niejasności, które wymagają uporządkowania. Wybory
odbyły się 14 maja 1961 r., Ukonstytuował się zarząd w składzie: A. Szostek (prezes), Justyn Lip
(wiceprezes), W. Somerlik (naczelnik), W. Karkosz (zastępca naczelnika na Popielów), K. Ulbrych
(zastępca naczelnika na Radziejów), Paweł Polok (skarbnik), Henryk Paszek (sekretarz). J. Lip jako
członek Prezydium MRN miał być łącznikiem między jednostką a władzami miejskimi. H. Rojek
z Justyna uczynił Justynę, tymczasem zarząd składał się wyłącznie z mężczyzn. Wtedy to prezesem
został A. Szostek, jednak po roku doszło do nadzwyczajnego zebrania, podczas którego wybrano
nowego prezesa, K. Ulbrycha. Musiało jednak dojść do jakichś problemów, bowiem po roku 6 maja
1962 r. odbyło się nadzwyczajne zebranie, na którym nowym prezesem wybrano K. Ulbrycha,
a jego następcą na stanowisku zastępcy naczelnika został A. Kuczera. Poza tymi zmianami skład
pozostał ten sam. Zgodnie ze statutem dwa lata później, 14 lutego 1964 r., na walnym zebraniu
dokonano kolejnej roszady. Na stanowisko prezesa powrócił A. Szostek. Naczelnikiem wybrano
Alojzego Bugdoła, a jego zastępcą W. Somerlika, skarbnikiem Pawła Dronszczyka, zaś sekretarz
pozostał niezmienny. Taki skład personalny nie utrzymał się długo, bowiem po roku, na zebraniu
21 lutego 1965 r. odwołano A. Bugdoła z funkcji naczelnika, a A. Szostka z prezesury, na ich miejsce
powołując odpowiednio Huberta Rojka i W. Somerlika. W kronice Popielowa autor jako datę tych
zmian podawał rok 1964. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 95, 99–100. W. Troszka podawał rok 1966
jako datę rozpoczęcia prezesury przez Somerlika i rok 1980 jako datę zakończenia urzędowania,
(WaT,), Kto..., s. 3. A. Szostek nie pełnił już później żadnej funkcji w zarządzie i zmarł na początku
maja 1995 r., Historia OSP, s. 17, 20–22, 27, 29; H. Rojek, Kronika..., s. 92, 94, 106, 164.
629 H. Rojek, Kronika..., s. 102.
630 O. Zając do 1 października 1962 r. służył jako komendant Zawodowej Straży Pożarnej
w Rybniku, ale na własną prośbę został z tego stanowiska zwolniony. APR, PMRN Ryb, sygn. 16,
s. 62; Historia OSP, s. 44; H. Rojek, Kronika..., s. 99.
631 APR, StPowRyb, sygn. 17, s. 117; APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 89–90.
632 Historia OSP, s. 45–46, 50; H. Rojek, Kronika..., s. 100, 101.

Przeciwpożarowym, znalazł się również w 22-osobowym zarządzie Miejskiego
Związku OSP w Rybniku633.
Stopniowo następowała zmiana pokoleniowa. W połowie lat osiemdziesiątych
XX w. w zarządzie zaczęli działać przedstawiciele młodszej grupy wiekowej, urodzeni już w okresie powojennym634.
***
Wydawać by się mogło, że skoro straż była ochotnicza, służba miała taki właśnie
charakter. Ćwiczenia i obowiązek pomocy w razie pożaru spoczywał jednak właściwie na wszystkich. Wprawdzie w 1926 r. wpisano do statutu, iż zwalnia się z ćwiczeń
urzędników komunalnych i członków RG635, lecz kolejny dokument z 1928 r. nakładał obowiązek osobistej służby pożarowej w gminie Popielów, pomocy w razie
pożaru, uczestnictwa w ćwiczeniach oraz świadczeń z przyborami strażackimi na
wszystkich zamieszkałych na miejscu i zdolnych do pracy mężczyzn w przedziale
wiekowym 18–50 lat, co specjalna komisja skrupulatnie sprawdziła636. Oznaczało
to, iż właściwie każdy pełnoletni i sprawny mieszkaniec gminy był strażakiem.
Według stanu na 1 września 1939 r. straż liczyła 17 czynnych i 218 nieczynnych
ochotników, zaś straż niemiecka (po jej powstaniu) 21637. Zakładano wówczas, że
tylko nienaganni Niemcy mają zostać przyjęci do straży pożarnej638. Skład personalny
ze względu na wojnę musiał być płynny. Po rozwiązaniu polskiej OSP i założeniu
niemieckiej, część przedwojennych strażaków zrezygnowała z pełnienia służby, innych wydalono ze względów politycznych, w stosunku do części wahano się639, inni
633 (Stef), OSP Popielów, Kłokocin, Boguszowice i Kamień w czołówce, „Nowiny” 1983, nr 19, s. 4.
634 W czasie wyborów w grudniu 1986 r. wiceprezesem został H. Rojek, naczelnikiem Stanisław
Syrek, zastępcą naczelnika Bolesław Kuczera, skarbnikiem Leon Ryzner, a sekretarzem Rudolf
Swaczyna. Nowym prezesem został Alfred Kuczera, wybrany ponownie w 1996 r. Z poprzedniego
zarządu zmienił się zastępca naczelnika (Tomasz Smołka) i sekretarz (Grzegorz Niewelt). 17 kwietnia tego roku zmarł pełniący funkcję skarbnika L. Ryzner, a 27 lutego 1992 r. prezes honorowy
O. Zając. W 2001 r. ze względu na zły stan zdrowia A. Kuczera przeszedł w stan spoczynku, a funkcję prezesa objął Franciszek Syrek, natomiast resztę zarządu tworzyli: Stanisław Syrek (wiceprezes),
Zbigniew Liszka (naczelnik), Franciszek Spychalski (zastępca naczelnika), G. Niewelt (sekretarz)
i Eugeniusz Syrek (skarbnik). Kolejna kadencja upłynęła w 1991 r., a 13 stycznia tego roku dokonano wyborów władz. Odszedł F. Spychalski, a naczelnikiem został Błażej Ucher. Kolejne wybory,
12 lutego 2006 r., przyniosły niewielkie zmiany w składzie personalnym zarządu. Wiceprezesem
pozostał S. Syrek, a B. Ucher naczelnikiem, jego zastępcą Z. Liszka. Dwa lata później zebranie
sprawozdawczo-wyborcze przybrało nieprzyjemny obrót, bowiem ustępujący zarząd nie otrzymał
absolutorium. W tej sytuacji prezes Syrek, skarbnik Syrek i gospodarz Jan Paszenda zrzekli się swoich stanowisk, a zastąpili ich odpowiednio H. Rojek, Jarosław Dudyk i Dariusz Kulawik. W czasie
kolejnych wyborów, przeprowadzonych 13 lutego 2011 r. skład zarządu pozostał bez większych
zmian. Historia OSP, s. 50, 57, 59, [b. p.]; H. Rojek, Kronika..., s. 103, 104, 106.
635 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 208–209.
636 Tamże, s. 249–250, 251–253.
637 Korespondencja dowódcy, Protokoły 1939–1942, (12), (35). Wiosną 1941 r. aktualny wykaz,
podawany z datą kwietniową, obejmował 22 nazwiska oraz dwóch mężczyzn w wojsku, ale w liście z maja tego samego roku E. Rozy napisał, iż straż łącznie z dowódcą liczy 20 osób. Protokoły
1939–1942, (49), (50).
638 Korespondencja dowódcy, Protokoły 1939–1942, (20).
639 W lutym 1940 r. dowódca poprosił o zgodę na ponowne przyjęcie w szeregi usuniętych wcześniej strażaków: Ryszarda Szczyrby, Pawła Gryta, Pawła Rybki i O. Zająca. Poza Zającem mo-

317

318

jednak nadal służyli. Na początku 1942 r. liczba członków OSP Popielów I
i Popielów II wynosiła według wykazu 35 osób640. Co ciekawe, w 1945 r. podawano, że OSP w Popielowie liczy aż 88 członków641, tymczasem w relacji ze spotkania,
jakie odbyło się 13 stycznia 1946 r. skarżono się, że OSP brakuje czynnych członków642, a w latach pięćdziesiątych stwierdzano, że oddział liczący 22 członków jest
za mały w stosunku do liczby mieszkańców, powinna być młodzież, która w ogóle się nie
angażuje643. Myślano o zwiększeniu liczby strażaków do 30. Zauważano, że wprawdzie zaczęli się zgłaszać młodzi, ale wciąż było ich mniej niż oczekiwano, w dodatku
chociaż ćwiczenia odbywały się regularnie, duża różnica wieku strażaków, mieszana,
jest dużo starszych, są i młodzi, co utrudnia ćwiczenia644. Remedium na to miało być
założenie frakcji młodzieżowych.
Nie była to pierwsza próba włączenia młodzieży w działania strażackie. W czasie
II wojny w październiku 1941 r. utworzono dodatkowy pluton z młodzieży
Hitlerjugend, liczący 12 osób (po roku było ich już 22), którego dowódcą został
Erich Morgalla645, ale współpraca nie układała się dobrze. Młodzieńcy na ćwiczenia
nie przychodzili, nie usprawiedliwiali absencji, a zachowanie tych, którzy przyszli,
budziło zastrzeżenia – zachowywali się w sposób ordynarny. Wyli jak głodne bestie,
jeden drugiemu robili psikusy [i] inne głupie rzeczy, a zirytowany dowódca pisał do
żandarmerii, by na ćwiczenia przysyłała patrol646.
W okresie powojennym w ramach zachęcania młodzieży do wstępowania w szeregi strażackie W. Somerlik w porozumieniu z B. Zgorzyńskim zainicjował utworzenie Harcerskiej Drużyny Pożarniczej (HDP) – 9 lutego 1957 r. powołano sekcje
harcerskich drużyn pożarniczych, które w Tygodniu Strażaka, przy okazji obchodów
50. rocznicy powstania OSP, składały ślubowanie, a w ceremonii uczestniczyli przedstawiciele zarządu OSP, kierownictwo szkoły oraz strażacy647. Liczyła ona 15 członków, a jej działalność polegała przede wszystkim na systematycznych szkoleniach
przeciwpożarowych. W związku ze słabą ogólną aktywnością harcerzy istniała ona
niecałe dziesięć lat (do 1966 r.)648. Nie były to jedyne próby zaangażowania młodzieży. W kwietniu 1967 r. powołano dodatkową sekcję, mianowicie Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą (MDP), której opiekunem został O. Zając649. Trudno powiedzieć, czy kilka lat później chodziło o rozszerzenie zakresu współpracy, czy była to
gli wrócić wszyscy, a dowódca prosił go o zwrócenie munduru, co zresztą nie stało się od razu.
Korespondencja dowódcy, Protokoły 1939–1942, (21), (22, 23). H. Rojek, Kronika..., s. 92. U Rojka
zamiast R. Szczyrby pojawił się Szczyra. Do 15 sierpnia 1941 r. służbę pełnił Alojzy Brachaczek,
lecz ze względów politycznych został ze straży wydalony. Korespondencja dowódcy, Protokoły
1939–1942, (1).
640 Korespondencja dowódcy, Protokoły 1939–1942, (67).
641 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 10, 25.
642 APR, PRN Ryb, sygn. 544, s. 40.
643 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 112. Liczbę 22 strażaków podawano też w innych
miejscach; tamże. sygn. 22, s. 3; sygn. 28, s. 199.
644 Tamże, sygn. 19, s. 231, sygn. 20, s. 147.
645 Korespondencja dowódcy, Protokoły 1939–1942, (57).
646 Tamże, (79), (6).
647 Historia OSP, s. 22, 23.
648 (Wach), Z życia strażackiego. Popielów, „Nowiny” 1958, nr 21, s. 2; H. Rojek, Kronika...,
s. 153.
649 Zob. Historia OSP, s. 30; H. Rojek, Kronika..., s. 95.

próba reaktywowania dawnych sekcji, ale w marcu 1973 r. z inicjatywy prezesa
W. Somerlika i dyrektora SP 24 J. Dziwokiego powstały dwie drużyny młodzieżowe,
męska i żeńska650. W skład pierwszej wchodziło 17 młodzieńców651, do drugiej
należało 14 dziewcząt652 . W 1977 r. O. Zając został kierownikiem ds. kulturalno-oświatowych OSP, a jego funkcję jako opiekuna drużyny młodzieżowej przejął
J. Syrek653. Po kolejnych wyborach zarządu 19 listopada 1978 r. opiekunem MDP
i HDP został H. Rojek654, który na zebraniu zarządu 9 grudnia przedstawił propozycję, by MDP zmieniła nazwę na 42. HDP przy OSP Popielów z drużynowym
Jerzym Sokołowskim. Poprawka ta została przyjęta jednogłośnie. Po 22 latach przerwy
jednostka nasza znowu posiada HDP655. Wydaje się, że była ona bardziej strażacka
niż harcerska. 6 marca 1986 r. J. Sokołowski złożył pisemną rezygnację z funkcji656.
W 1991 r. przy 42. HDP utworzono sekcję młodzieży w kategorii wiekowej 12–15
lat, której dowódcą został Michał Szulik657.
Od założenia straż ogniowa obejmowała obie wsie gminy, ale pod koniec lat
dwudziestych XX w. utworzono osobny oddział w Radziejowie, którego czynni
członkowie raz w tygodniu odbywali ćwiczenia razem ze strażakami z Popielowa658.
Z inicjatywy ówczesnego naczelnika W. Somerlika powstała także osobna drużyna
kobieca, której założycielką i dowódcą była Jadwiga Oślizło. Sekcja ta działała od
1936 r. do wybuchu II wojny światowej659. Wydaje się, że po jej zakończeniu nie
powrócono już do podobnej koncepcji i w Popielowie istniała jedynie drużyna męska. Dopiero w latach siedemdziesiątych znowu pojawiła się żeńska drużyna pożarnicza, ale młodzieżowa.
Służba strażacka obejmowała nie tylko udział w gaszeniu pożarów lub pomoc
przy innych zdarzeniach losowych, ale także utrzymywanie stałej gotowości bojowej,

650 Historia OSP, s. 36; H. Rojek, Kronika..., s. 97.
651 Historia OSP, s. 36; H. Rojek, Kronika..., s. 97.
652 Historia OSP, s. 36; H. Rojek, Kronika..., s. 97.
653 H. Rojek, Kronika..., s. 98.
654 Historia OSP, s. 43; H. Rojek, Kronika..., s. 99.
655 Historia OSP, s. 43. W związku z tą sprawą pojawił się szereg niejasności. H. Rojek pisał, że
HDP reaktywowała się 12 września 1980 r., z inicjatywy jego samego i J. Sokołowskiego. Na zebraniu założycielskim, w którym brali udział przedstawiciele zarządu OSP Popielów i Komendy Hufca
w Rybniku, wybrano zarząd HDP: J. Sokołowskiego (drużynowego), H. Rojka (przybocznego),
Marię Jemielitę (sekretarz) i Józefa Pieczkę (skarbnika) (zob. H. Rojek, Kronika..., s. 153). Z tego
wynika, że H. Rojek nie mógł być wybrany opiekunem HDP w 1978 r., jeśli powstała ona dwa lata
później. Z kolei udział 42. HDP w alercie, jaki odbywał się 25 kwietnia 1980 r. wyklucza powstanie
tej drużyny w późniejszym czasie. Zob. Historia OSP, s. 44. Skoro zaś zmianę nazwy przeprowadzono w grudniu 1978 r., nieprawdą jest, iż od 28 października 1987 r. wprowadzono nowe nazewnictwo – 42 Harcerskiej Drużyny Pożarniczej przy OSP Popielów; zob. H. Rojek, Kronika..., s. 154.
Tego dnia przeprowadzono wybory. Wybrany wówczas zarząd tworzyli: H. Rojek (drużynowy),
Bogdan Baracz (przyboczny), Jarosław Dyduk (dowódca I sekcji), Wojciech Kołek (dowódca II sekcji). Historia OSP, s. 51; H. Rojek, Kronika..., s. 154.
656 Historia OSP, s. 50.
657 Historia OSP, s. 57–58; H. Rojek, Kronika..., s. 155.
658 Historia OSP, s. 9; H. Rojek, Kronika..., s. 90.
659 (WaT), Kto..., s. 3; Historia OSP, s. 14, 15; H. Rojek, Kronika..., s. 91.
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co wiązało się z regularnymi ćwiczeniami sprawnościowymi, szkoleniami oraz udziałem w zawodach różnego szczebla.
Szkolenia odbywali przede wszystkim naczelnicy i ich zastępcy, by później przekazywać wiedzę podkomendnym. Krótko po założeniu straży Szkoła Pożarnicza
z Nysy zorganizowała w Rybniku trzydniowy kurs, w którym uczestniczyli też
W. Polok i E. Zając660. Po rewitalizacji OSP na początku lat dwudziestych E. Zając
uczestniczył też w specjalnym kursie w Katowicach, trwającym osiem dni, po którym
mógł przeprowadzić szkolenie miejscowych strażaków661. Zapewne niektórzy z miejscowych należeli do grupy 115 uczestników trzydniowego kursu, zakończonego 12
czerwca 1927 r. w Rybniku662. W 1936 r. trzymiesięczny kurs prowadzony w Radlinie
przeszła też J. Oślizło, dowódczyni żeńskiej sekcji. Zorganizowano także w tym samym roku kurs dla strażaków, który po pięciu miesiącach, od marca do lipca, kończył się egzaminem663. Nie znaleziono informacji o szkoleniach czy kursach organizowanych później, ale wiadomo, że szkolenie dla młodzieży jesienią 1960 r. przeprowadził naczelnik W. Somerlik664.
Sprawdzaniu sprawności bojowej strażaków służyły zawody w jakich OSP Popie
lów brała z sukcesami udział. Z powodu zniszczenia dokumentacji trudno powiedzieć
od kiedy strażacy z Popielowa i Radziejowa w nich uczestniczyli. Pierwsza wzmianka dotyczy dopiero zawodów zorganizowanych 5 października 1928 r. przez naczelnika powiatowego Tomiczka z Wodzisławia, w których popielowsko-radziejowska
drużyna zdobyła czwarte miejsce665. Trzy lata później, 2 sierpnia 1931 r., jednostki
z Popielowa, Niedobczyc, Niewiadomia, Gaszowic, Gotartowic, Jejkowic i Orzepowic
brały udział w zawodach rejonowych pod patronatem naczelnika Franciszka Węcha.
Zdobycie pierwszego miejsca uprawniało do reprezentowania Rybnika w zawodach
powiatowych, zaś zwycięstwo tych ostatnich przyniosło oprócz satysfakcji wymierną
nagrodę w wysokości 30 zł666. W czasie wojny raczej nie urządzano zawodów pożarniczych. Do ich organizowania powrócono od 1946 r. Pierwsze miały miejsce
4 września w Niedobczycach. Wśród dziewięciu drużyn jednostka z Popielowa zajęła piate miejsce667. W kolejnych zawodach, zorganizowanych 15 sierpnia 1948 r.
w Rydułtowach OSP Popielów zajęła trzecie miejsce668. Można jednak uznać, że
drużyna przez szereg utrzymywała się na tym samym poziomie. W późniejszych
latach strażacy z OSP Popielów brali w konkursach pożarniczych na szczeblu regionalnym, powiatowym i wojewódzkim669. Zawody sportowo-pożarnicze miały jednak
660 Historia OSP, s. 8; H. Rojek, Kronika..., s. 89.
661 Historia OSP, s. 9; H. Rojek, Kronika..., s. 89.
662 Z życia straży ogniowych, „Polska Zachodnia” 1927, nr 134, s. 7.
663 Historia OSP, s. 14; H. Rojek, Kronika..., s. 91.
664 H. Rojek, Kronika..., s. 94.
665 Historia OSP, s. 11; H. Rojek, Kronika..., s. 90.
666 Historia OSP, s. 12; H. Rojek, Kronika..., s. 90.
667 Historia OSP, s. 18; H. Rojek, Kronika..., s. 92.
668 Historia OSP, s. 18; H. Rojek, Kronika..., s. 93.
669 W 1956 r. zajęli drugie miejsce w zawodach powiatowych w Rybniku (APR, PMRN
w Niedobczycach, sygn. 20, s. 147). W zawodach w Popielowie w 1957 r., których organizacja zasługiwała na pochwałę, OSP Popielów wygrała w grupie II, a zmaganiom strażaków przypatrywało
się ponad 3 tys. widzów, ((Wach), Z życia strażackiego, „Nowiny” 1957, nr 33, s. 6). Za to 12–13
września 1964 r. przeprowadzono po raz pierwszy Wojewódzkie Zawody Pożarnicze w Katowi
cach, w których wzięło udział 29 jednostek. Drugie miejsce OSP Popielów był więc prawdziwym

swoją specyfikę. Tradycyjnie organizowano je w Tygodniu Ochrony Przeciwpożarowej
lub na jego zakończenie. Oprócz zawodów strażacy organizowali również manewry
techniczno-obronne, w jakich brali udział członkowie MDP i FDP z Popielowa, np.
4 marca 1989 r. w Boguszowicach czy 22 kwietnia 1989 r. w Kamieniu, zdobywając
w nich wysokie lokaty670.
Odmienny charakter miały ćwiczenia bojowe, będące sprawdzeniem przygotowania jednostek do akcji w terenie. Przykładem była akcja gaszenia pozorowanego
pożaru lasu, w której uczestniczyła OSP Popielów w 1981 r.671, w ramach przygotowania do sezonu wiosenno-letniego. Do tego należy dodać turnieje wiedzy pożarniczej, w jakich przedstawiciele popielowskiej jednostki brali udział. Były to konkursy organizowane przede wszystkim z myślą o młodzieży672 .
***
Niezwykle istotne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego, oprócz sprawności
bojowej samych strażaków, było zaplecze techniczne – sprzęt gaśniczy oraz niezbędne pomieszczenia.
Na początku istnienia straży w Popielowie wyposażenie zawdzięczano Szkole
Rolniczej, która zaopatrzyła jednostkę w skórzany wąż długości 60 m oraz czterosukcesem (Historia OSP, s. 29; H. Rojek, Kronika..., s. 95). Z kolei w 1968 r., w związku z obchodami 750-lecia Niedobczyc, zorganizowano także zawody sportowo-pożarnicze. W sumie wystąpiło w nich 13 jednostek, w tym dziewięć ochotniczych i pięć zawodowych. Wśród zawodowców
wygrała drużyna KWK „Rymer”, natomiast wśród ochotników najlepsi okazali się popielowianie.
Nagrodą była motopompa M-400 dla drużyny młodzieżowej (Historia OSP, s. 30; H. Rojek, Kroni
ka..., s. 95). Młodzież reprezentowała także Popielów w zawodach pożarniczych zorganizowanych
przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku 24 maja 1974 r. Wystawiono wówczas dwie
sekcje: męską i żeńską, które zajęły odpowiednio drugie i pierwsze miejsce, co oznaczało kwalifikację do eliminacji wojewódzkich (Historia OSP, s. 39; H. Rojek, Kronika..., s. 98). Po reaktywacji
HDP w zawodach sportowo-pożarniczych brali udział harcerze z tej sekcji, jednakże nierzadko
członkami obu (młodzieżowej i harcerskiej) drużyn były te same osoby, zatem nie da się prosto rozdzielić uczestników wspomnianych zawodów według ich członkostwa. W 1980 r. zorganizowano
IV Miejskie Zawody Sportowo-Pożarnicze, z udziałem 17 sekcji, wśród których w grupie Ia (do lat
16) chłopców, wśród zwycięzców wymieniano OSP Kamień i OSP Popielów ((hf), 105 lat rybnickiej
OSP, „Nowiny” 1980, nr 25, s. 4). Drużyna z Popielowa chłopców do lat 16 w zawodach sportowo-pożarniczych, jakie odbyły się w Chwałowicach w 1983 r., zajęła czwarte miejsce ((m), Strażackie
zawody, „Nowiny” 1983, nr 26, s. 4). W kwietniu (24) 1985 r. w lesie na Paruszowcu zorganizowano ćwiczenia wiosenne jednostek pożarniczych z terenu Rybnika, w których wzięli udział i popielowianie. OSP Popielów reprezentowali: Bogdan Harasimiuk, B. Kuczera, G. Niewelt, Henryk
Rojek, Hubert Rojek, Piotr Sierny, Damian Syrek, Stanisław Syrek. (Historia OSP, s. 49; H. Rojek,
Kronika..., s. 100). W czasie zawodów w Wielopolu, jakie odbyły się 22 września 1985 r., OSP Po
pielów wystawiła dwie sekcje w grupach Ia i II, w których zdobyła pierwsze i szóste miejsce ((jesz),
Strażacki sprawdzian, „Nowiny” 1985, nr 41, s. 2). Kilka dni później, 29 września, w zawodach
rejonowych w Rybniku jednostka popielowska zajęła szóste miejsce w grupie Ia (Historia OSP, s. 39;
H. Rojek, Kronika..., s. 101). W kolejnym roku, podczas rozegranych w czerwcu w Boguszowicach
zawodów, OSP Popielów ponownie wystawiła dwie sekcje, które uplasowały się na drugiej i czwartej
pozycji. Z kolei w zawodach, które rozegrano 20 września 1987 r. w Leszczynach, sekcje te zajęły
trzecie i czwarte miejsce (Historia OSP, s. 51; H. Rojek, Kronika..., s. 154.)
670 H. Rojek, Kronika..., s. 102–103, 155.
671 (m), Pożar lasu – tym razem pozorowany, „Nowiny” 1981, nr 21, s. 4.
672 H. Rojek, Kronika..., s. 99, 153. Historia OSP, s. 52; H. Rojek, Kronika..., s. 102. Wydaje się, że
turniejów wiedzy pożarniczej organizowanych na różnych szczeblach w roku było kilka, jeśli okre-
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kołową drewnianą sikawkę tłoczną673. Sikawkę, do czasu wybudowania remizy,
przechowywano w szopie obok posesji Roberta Komarka674. W 1924 r. na roczne
utrzymanie sikawki RG przeznaczała 1 tys. franków złotych675. Na pewno też noszono się z zamiarem zakupu nowej sikawki oraz planowano zwrócić się do Urzędu
Wojewódzkiego o pomoc w tej sprawie676 . W 1929 r. gmina zapłaciła 150 zł za
transport sprzętu na ćwiczenia677. Ponieważ sikawka była konna, należało też wyznaczyć koniuszego, którego zadaniem było zaprzęganie koni. Na przełomie lat
dwudziestych i trzydziestych XX w. funkcję tę sprawowali Józef Gulc, Wawrzyn
Gojny, Teodor Surma i Wiktor Kufieta678. Istniało także zabezpieczenie finansowe
dla właścicieli koni, wypożyczanych na czas pożaru. W 1924 r. wynosiło ono 5 franków złotych679. W 1935 r. RG uchwaliła też ubezpieczenie straży pożarnej od odpowiedzialności cywilnej, a zarząd OSP miał przedstawić akta ubezpieczeń strażaków680. Wydaje się, że OSP nie posiadała własnych koni, lecz korzystała w razie
potrzeby ze zwierząt dostarczanych przez miejscowych gospodarzy. Strażacy nie
mieli więc środka lokomocji, a właściciele koni mieli obowiązek stawiania się przed
remizą. Problem polegał na tym, że nie wiedzieli, kiedy powinni to czynić. Wnoszono
zatem o syrenę, by można było dawać sygnał dźwiękowy w razie pożaru, a jeszcze
po 1954 r. Miejska Komisja Urządzania Osiedli w Niedobczycach wnioskowała, aby
urządzić plan dostawiania koni do pożaru, dostarczony do OSP i podany do publicznej wiadomości681.
Trudno powiedzieć, jak długo w użyciu była konna sikawka, być może aż do
podjęcia decyzji o zakupie wozu bojowego dla popielowskiej OSP (co nastąpiło
w maju 1956 r.). Część pieniędzy na zakup pochodziła z puli urzędowej, część ze
składek mieszkańców. W 1957 r. przy opisie jednostki popielowskiej stwierdzano:
jest strażą niezmechanizowaną, nie posiada samochodu strażackiego a w razie pożaru
posługuje się furmanką, co bardzo utrudnia OSP pracę. W inny sprzęt przeciw pożarowy OSP zaopatrzona jest dostatecznie682 . Wreszcie OSP Popielów przy wydatnej poślenie w tym samym roku odnosi się do roku 1988. Wtedy OSP Popielów reprezentowali Krzysztof
Janoszka (indywidualnie III miejsce), Piotr Kulawik (II miejsce) i Tomasz Smołka (V miejsce), a ich
drużyna zajęła II lokatę W tym samym roku na zakończenie Tygodnia Strażackiego zorganizowano
turniej wiedzy pożarniczej między sekcjami (w Kronice Popielowa omyłkowo zapisano pod koniec
roku, zob. H. Rojek, Kronika..., s. 154), w którym w dwóch kategoriach wiekowych: 12–16 lat i 17–
19 lat zwyciężyli w starszej Bogdan Harasimiuk, Krzysztof Niewelt, Tomasz Smołka i Bronisław
Ucher, w młodszej zaś grupie młodszej zwycięstwo przypadło Mariuszowi Fryczowi, Robertowi
Łęczukowi i Miłosławowi Liszce, który w turnieju przeprowadzonym 28 marca 1992 r. reprezentował OSP Popielów już w grupie starszej, w której zajął pierwsze miejsce, przechodząc tym samym
do eliminacji wojewódzkich. Rok później M. Liszka również wygrał turniej, jak odbył się 15 maja
w Golejowie w swojej kategorii wiekowej. Poza nim Popielów reprezentowali Leszek Kurtz, Łukasz
Syrek i Michał Szulik. Historia OSP, s. 52, 60; H. Rojek, Kronika..., s. 154, 155.
673 Historia OSP, s. 2; H. Rojek, Kronika..., s. 88.
674 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 206; H. Rojek, Kronika..., s. 88, 89.
675 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 166–171.
676 Tamże, s. 206.
677 Tamże, s. 273–274.
678 Historia OSP, s. 15; H. Rojek, Kronika..., s. 91.
679 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 166–171.
680 Tamże, s. 364–365.
681 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 112, 124.
682 Tamże, sygn. 22, s. 3.

mocy mieszkańców otrzymała samochód przystosowany do gaszenia683. Był to Ford,
przekazany uroczyście 4 maja 1958 r., podczas obchodów 50-lecia OSP, czemu
towarzyszył koncert, zawody sportowe, pokaz strażacki i zabawa taneczna684. Być
może było to rozwiązanie tymczasowe, bowiem w maju 1959 r. na posiedzeniu MRN
w Niedobczycach pojawiła się kwestia zakupu nowego wozu oraz uruchomienia
motopompy w Popielowie685. Pojazd ten mimo to służył jednostce do 1965 r.,
a w grudniu otrzymała ona samochód z demobilu przekazany przez Państwową Straż
Pożarną w Rybniku, Studebaker686. Trudno stwierdzić, czy było to właśnie ten wóz,
określony jako nietypowy, o którym wspominano przy omawianiu sytuacji jednostek
ochotniczych straży miasta Niedobczyce687. Służył on w Popielowie przez kilkanaście
lat; został wymieniony w kwietniu 1977 r. na wóz bojowy G.B.A.M Star 25, który
wymagał jednak remontu oraz przystosowania do gaszenia, czym zajął się A. Bug
doł688. Ten samochód po wieloletnim użytkowaniu wymieniono w 1992 r. na Star
244 typu G.B.A, zakupionego ze środków Urzędu Miejskiego w Rybniku689. Wszyst
kie samochody bojowe służyły w jednostce przez kilkanaście lat. O sfinansowanie
nowego wozu gaśniczego dla OSP w Popielowie pytał radny P. Kuczera na sesji Rady
Miejskiej 28 marca 2007 r.690 Stan dotychczasowego pojazdu był bowiem fatalny
– zbiornik na wodę przeciekał. Co gorsza, również inne jednostki ochotnicze miasta
i powiatu borykały się z problemem niesprawnych lub znajdujących się w złym sta
nie technicznym wozów bojowych. Do 2008 r. jednostka popielowska miała z nich
samochód najstarszy. Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy kosztował 432 tys. zł, z czego 257 tys. zł wyasygnowano z budżetu miasta Rybnika,125 tys. zł z Zarządu Głów
nego Związku OSP RP w Warszawie oraz 50 tys. zł z Krajowego Systemu Ratow
nictwa Gaśniczego. Stary pojazd trafił do OSP w Gaszowicach691.
Wymiana pojazdu konnego na mechaniczny oznaczała, że zanikła funkcja koniuszego, ale pojawili się kierowcy. W 1957 r. był nim Stanisław Lachman692, w 1959 r.

683 Tamże, sygn. 6, s. 50.
684 (Wach), Z życia strażackiego, „Nowiny” 1958, nr 20, s. 3; Historia OSP, s. 22, 23; H. Rojek,
Kronika..., s. 93.
685 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 28; sygn. 28, s. 199.
686 Studebaker – marka samochodów amerykańskich, od 1902 r. produkująca samochody osobowe i ciężarowe, dostarczane na potrzeby wojsk alianckich w czasie II wojny światowej. Zob.: http://
pl.wikipedia.org/wiki/Studebaker. Wóz wymagał przystosowania do celów pożarniczych, czym
zajął się kierowca A. Bugdoł. Historia OSP, s. 23, 29, H. Rojek, Kronika..., s. 95, z tym że w Kronice
Popielowa brakuje daty rocznej, a akapit jest tak skonstruowany, iż wynika z niego, jakoby chodziło
o grudzień 1964 r.
687 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 28, s. 199.
688 G.B.A.M oznacza, że wóz ten był wozem gaśniczym (G), wyposażonym w zbiornik na wodę
– beczkę (B), posiadał również autopompę (A) i motopompę (M). Historia OSP, s. 40; H. Rojek,
Kronika..., s. 98; http://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d_po%C5%BCarniczy.
689 Gaśniczy (G) wóz wyposażony w autopompę (A) i beczkę na wodę (B); (a), Rozbudowali remizę, „Nowiny” 1993, nr 39, s. 7; Historia OSP, s. 60; H. Rojek, Kronika..., s. 104.
690 (r), D, Przed północą..., „Gazeta Rybnicka” 2007, nr 4, s. 9.
691 Historia OSP, [b. p]; K. Szytenhelm, Nie pali się a wali, „Tygodnik Rybnicki” 2009, nr 50;
(acz), Czerwony obiekt pożądania, „Tygodnik Rybnicki” 2008, nr 8; (li), Dostali gruchota, „Tygodnik
Rybnicki” 2009, nr 2.
692 Jest to zaskakujące, ponieważ jednostka w tym czasie nie dysponowała jeszcze wozem bojowym; Historia OSP, s. 22; H. Rojek, Kronika..., s. 94.
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na kurs oddelegowano dwóch – Felicjana Somerlika i Witolda Uchera693, później
kierowcą i mechanikiem jednostki był A. Bugdoł, który jednak zrezygnował z tej
funkcji w 1973 r., a przejął ją Bolesław Kuczera694.
Według pierwszego statutu straż ogniowa utrzymywała się ze składek członkowskich695, ale RG przyznawała również subwencje, o które występowała OSP. W latach 1932–1934 wynosiły one, w zależności od aktualnego stany kasy gminnej,
50 lub 100 zł696. Ponadto gmina mogła narzucić podatek wyjątkowy, jak np. w lutym 1926 r., kiedy to ustalono, iż na zakup potrzebnych rzeczy przeciwpożarowych
każdy posiedziciel czyli właściciel domu ma wpłacić po 2 zł, zaś lokator po 1,60 zł697.
Trudno powiedzieć, czym były owe rzeczy przeciwpożarowe, zapewne sprzęt typu
węże, bosaki, umundurowanie. Planowano zakupić nowe węże, a zarząd straży ogniowej miał zdecydować, co zrobić ze starymi. Ponadto w 1927 r. OSP zwracała się
o przekazanie jej kwoty na zakup rzeczy przeciwpożarowych, który to wniosek został
jednogłośnie przyjęty698 . Również w 1935 r. miejscowi strażacy wnosili o zakup
sprzętu przeciwpożarowego699. Jesienią 1939 r. majątek został zarekwirowany700
i prawdopodobnie potem przekazany niemieckiej straży. W 1942 r. dowódca E. Rozy
pisał do wojennego burmistrza Heinricha Kuscha, prosząc o poparcie w sprawie
zamówienia przenośnej sikawki mechanicznej, ponieważ strażacy wciąż korzystali
z ręcznej pompy sikawkowej z 1908 r.701 Po likwidacji samodzielnej gminy Popielów
o subwencję należało zwracać się do GRN w Niedobczycach, która w lipcu 1948 r.
udzieliła OSP w Popielowie takowej w wysokości 3000 zł, zaś rok później dodała
jeszcze odszkodowanie za studnię, licząc za lata 1946–1948 po 500 zł i 1025 zł za
rok 1949. Za późniejsze lata odszkodowanie to miało odpowiadać równowartości
kwintala żyta według aktualnej ceny702. W sprawozdaniu z 1945 r. znalazło się stwierdzenie, że OSP znajduje się w opłakanym stanie i brak jej funduszy. Rozwiązaniem
miało być opodatkowanie każdego obywatela (w rozumieniu mężczyzn w przedziale wiekowym 18–50 lat) na rzecz straży pożarnej703.
Większe inwestycje, jak np. budowa spinaczki czyli wieży wspinaczkowej, przynajmniej w części finansowała RG. Wybudowanie wieży postanowione w 1929 r.
miało kosztować gminę 7 tys. zł704, a ne jej miejsce wybrano teren, na którym wcześniej znajdowała się szopa, gdzie stała sikawka705.
Prawdopodobnie majątek, w tym sprzęt strażacki, popielowskiej jednostki, był
przez władze dwukrotnie zajmowany. Po raz pierwszy, jak wspomniano, we wrześniu
1939 r., drugi raz w 1945 r., bo wtedy do RG wpłynął wniosek OSP o zwrot zabra693 Historia OSP, s. 26.
694 Tamże, s. 39; H. Rojek, Kronika..., s. 98.
695 Statut Ochotniczej Straży Pożarnej Popielów, § 4, Historia OSP, s. 4; H. Rojek, Kronika...,
s. 89.
696 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 289–290, 322–324, 349, 357, 358.
697 Tamże, s. 195–197.
698 Tamże, s. 229–231.
699 Tamże, s. 368.
700 Historia OSP, s. 17; H. Rojek, Kronika..., s. 92.
701 Protokoły 1939–1942, (2).
702 APR, PRN Ryb, sygn. 546, s. 73; sygn. 547, s. 1.
703 Tamże, sygn. 544, s. 40.
704 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 273–274.
705 Tamże, s. 275–279.

nych rekwizytów706 . W załączniku do protokołu zdawczo-odbiorczego inwentarza
GRN, sporządzonego 27 grudnia 1945 r. podano również sprzęt strażacki (spinalnia
i remiza zostały wymienione w nieruchomościach)707, ale de facto strażacy-ochotnicy nie otrzymali od władz miejskich wsparcia ani finansowego, ani sprzętowego708.
Zresztą OSP w Popielowie nie była szczególnie zamożna. Przyznana jej w 1959 r.
dotacja wynosiła zaledwie 6 tys. zł709. Istniała też konieczność budowy nowej spinalni, a także uruchomienia w Popielowie motopompy710. Kiedy pięć lat później
radny A. Ucher ponawiał zapytania o motopompę, okazało się, że w tej sprawie
strażacy mieli zwracać się do Komendy Powiatowej w Rybniku711, tak samo jak
wcześniej do komendantury powiatowej odsyłano w sprawie węża tłoczonego712 .
Stwierdzano, że planuje się na 1964 r. zakup nowej motopompy dla OSP Popielów713.
W 1964 r. postanowiono zaplanować na 1967 r. nową spinalnię przy remizie
w Popielowie kosztem 300.000 zł 714. Te kłopoty nie przeszkadzały władzom miejskim
stwierdzać optymistycznie, że OSP Niedobczyce i Popielów mają sprzęt gotowy
w każdej chwili do akcji715.
Strażacy w Popielowie przez pierwszych 20 lat istnienia jednostki nie posiadali
własnych pomieszczeń. Sprzęt, jak wspomniano, przechowywano w szopie, a zebrania odbywały się w lokalnych gospodach. Murowana remiza powstała w latach
1925–1928, oddano ją do użytku 12 października 1928 r.716 Zapewne przez kilkanaście lat była ona wystarczająca, lecz stopniowo pomieszczenia stawały się zbyt
ciasne. Wynika z tego, że strażacy posiadali lokum. Tymczasem jednak według
uchwały z 9 marca 1955 r., Prezydium MRN w Niedobczycach miało się zwrócić
z prośbą do ZZG w Popielowie o odstąpienie sali dla OSP Popielów w razie odbycia
szkolenia strażackiego717. O to samo wnioskowała również Komisja Urządzania
Osiedli MRN w Niedobczycach718. Być może wybudowane przed II wojną pomieszczenia były zbyt ciasne, dlatego nie nadawały się do użytkowania. Wydaje się to
właściwym wyjaśnieniem, bowiem w kwietniu 1959 r. zakończono rozbudowę remizy i w starym garażu tymczasowo urządzono świetlicę dla młodzieży719. Prawdopo
dobnie doszło do nieporozumienia o plac pod budowę strażnicy w Popielowie między strażakami a dyrekcją szkoły, bo nawiązywał do niego O. Zając na zebraniu
706 Tamże, sygn. 2, s. 105–110.
707 APR, PRN Ryb, sygn. 542, s. 38.
708 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 74; sygn. 13, s. 2; sygn. 17, s. 9, 112.
709 Tamże, sygn. 7, s. 9.
710 Tamże, sygn. 6, s. 28.
711 Tamże, sygn. 9, s. 89.
712 Tamże, sygn. 17, s. 107.
713 Tamże, sygn. 8, s. 76.
714 Tamże, sygn. 28, s. 199.
715 Tamże, sygn. 7, s. 59.
716 Rok 1928 umieszczono w tekście, korespondowałoby to z 20. rocznicą powstania straży ogniowej (1908–1928), zaś jubileusz wydawałby się właściwym momentem oddania remizy do użytku,
ale jednocześnie materiał ilustracyjny wzbudza wątpliwości, bowiem widnieje na nim data 1927 r.,
podpis zaś sugeruje, iż chodzi o obchody 20-lecia straży. Napis na tablicy widocznej na fotografii
brzmiał: Cześć Straży Popielów 1908–1927, zatem trudno utrzymywać, iż fotografia faktycznie powstała z okazji jubileuszu. Zob. Historia OSP, s. 9; H. Rojek, Kronika..., s. 89–90.
717 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 124.
718 Tamże, s. 137, 150.
719 (Wach), Z życia strażackiego, „Nowiny” 1959, nr 49, s. 5; H. Rojek, Kronika..., s. 94.
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Prezydium MRN w listopadzie 1959 r. Prezydium wraz z komisją Zarządu Gospo
darki Komunalnej i Mieszkaniowej miało ustalić sporne granice720, ale sprawa ta
wracała jeszcze w grudniu 1960 r.721 oraz w postulatach wyborczych w 1961 r.
Zwracano się wówczas z prośbą, aby władze miejskie rozpatrzyły możliwość rozbudowy remizy OSP w Popielowie, która nie doszła do skutku ze względu na upór byłego kierownika tamt. szkoły Obyw. Zgorzyńskiego722. Budowa remizy i spinalni dla OSP
Popielów miała się rozpocząć po otrzymaniu planu zagospodarowania przestrzennego, około połowy 1964 r.723 Okazało się jednak, że rozbudowa remizy była niemożliwa ze względu na brak planu i normy określającej możliwość rozbudowania724.
Kwestia budowy remizy pojawiała się wielokrotnie, zapewniano o gotowości strażaków do włączenia się do prac w ramach czynu społecznego. Sprawa ta interesowała
nie tylko strażaków, również kombatanci w marcu 1965 r. na zebraniu miesięcznym
poruszali tę kwestię. A. Olejniczak mówił o pomyślnym załatwieniu w P.R.N. w Ryb
niku o rozbudowie świetlicy straży pożarnej w Popielowie, a warunkiem było włożenie
50% wkładu w formie pracy społecznej przez miejscową ludność, resztę miały finansować władze powiatowe725.
Rozbudowa nie zaspokajała jednak wszystkich potrzeb. Rozpoczęto starania
o nowy budynek i 11 stycznia 1969 r. zawiązał się Społeczny Komitet Budowy
Remizy Strażackiej w Popielowie726 . Sama budowa została rozpoczęta w 1971 r.,
a zakończono ją po 25 miesiącach. Kosztowała 1380 tys. zł. Uroczyste oddanie Domu
Strażaka (DS) odbyło się 28 października 1973 r. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, straży pożarnej, jednostek OSP z sąsiednich miejscowości i zakładów oraz miejscowych organizacji społecznych. Dla
mieszkańców zorganizowano zabawę. Całość uroczystości transmitowała telewizja
Katowice727. Przy okazji wyborów nowych władz ZBoWiD-u w Popielowie, zabrał
głos W. Somerlik, wspominając również o wzniesieniu nowej remizy strażackiej, a do
budowy tej dopomogło całe społeczeństwo tak Popielowa, jak i Radziejowa728.
Budynek ten spełniał nie tylko funkcję remizy strażackiej. Nasze społeczeństwo
ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem zbudowało Dom Strażaka w Popielowie, który jest dziś dla mieszkańców Domem Kultury, świetlicą, miejscem spotkań towarzyskich
i zabaw. W obiekcie tym ma swoje lokum Filia biblioteki miejskiej w Rybniku [...]729.
R. Gojny w wystąpieniu zaznaczał, że w 1976 r. z pomieszczeń DS korzystało w najróżniejszy sposób 16 tys. osób730. Oznaczało to, że statystycznie każdy mieszkaniec
Radziejowa i Popielowa przynajmniej cztery razy w roku pojawiał się w tym obiekcie. Mieściła się w nim również filia biblioteki miejskiej oraz Klub Rolnika z kawia-
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APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 77.
Tamże, sygn. 7, s. 76.
Tamże, sygn. 8, s. 17.
Tamże, sygn. 9, s. 87, 108.
Tamże, sygn. 10, s. 135.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 41.
Historia OSP, s. 31; H. Rojek, Kronika..., s. 95.
(WaT), Kto..., s. 3; Historia OSP, s. 36; H. Rojek, Kronika..., s. 97.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/134, s. 6.
APR, MRN w Rybniku, sygn. 27, s. 273.
Odręczny dopisek. APR, MRN w Rybniku, sygn. 27, s. 273.

renką, odbywały się w nim różne prelekcje, akademie, wieczory taneczne i dyskoteki731.
Szybko też okazało się, że wobec pełnienia tylu rozmaitych funkcji budynek był
za mały, toteż od czerwca 1977 do czerwca 1979 r. prowadzono systemem gospodarczym jego rozbudowę732 . Również w latach osiemdziesiątych XX w. prace te
kontynuowano w ten sam sposób733. Nie były to jedyne przebudowy, bowiem
w związku z przekazaniem nowego wozu bojowego 18 września 1993 r. odbyła się
uroczystość otwarcia pomieszczeń garażowych i socjalnych w OSP, wybudowanych
ochotniczo przez strażaków, którzy przepracowali ponad 3 tys. godzin734.
Chociaż oddanie do użytku remizy odbyło się niezwykle uroczyście, niebawem
zaczęły się pojawiać problemy. Odczuwano skutki eksploatacji górniczej, ale także
wykorzystywania złej jakości, z takim trudem pozyskanych, materiałów budowlanych. Już pięć lat po oddaniu budynku jego stan techniczny był niezadowalający,
a w 2007 r. doszło do pęknięcia gmachu i załamania się stropu735. W tej sytuacji
remont budynku był nieodzowny. W 2011 r. zakończono przebudowę kotłowni
i centralnego ogrzewania w popielowskiej remizie736.
Koniecznym składnikiem prowadzenia akcji gaśniczych był dostęp do wody.
Niestety pod tym względem Popielów miał poważne kłopoty. W pierwszym okresie
czerpano wodę ze stawu, ale w wyniku eksploatacji górniczej woda zaczęła zanikać.
W efekcie RG postanowiła zasypać staw737. Problemy z wodą w Radziejowie
i Popielowie były zresztą częste, ale ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego
najbardziej istotny był brak hydrantów oraz zaniedbanie powierzchniowych zbiorników wodnych. W kwietniu 1941 r. pisano, że zaopatrzenie w wodę na wypadek
pożaru w Popielowie I i Popielowie II jest godne pożałowania. Można powiedzieć „Nie
mamy wody do gaszenia” 738. Latem 1942 r. w gminie Popielów I do dyspozycji pozostawało 15 hydrantów (plus dwa ze zwykłym zaworem oraz dwa, które przez
kopalnię „Römer” zostały zdemontowane), a w Popielów II – 9. W sumie w całej
gminie istniały 22 hydranty przeciwpożarowe, osiem bez podłączenia strażackiego
i trzy ze zwykłymi zaworami739. Po wojnie, na posiedzeniu GRN z 25 stycznia
1950 r. komendant Frydrych poruszył sprawę zbudowania zbiornika na wodę w celach pożarowych, zaznaczając, że fundusze na ten cel miały być przekazane przez
Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych740. Widocznie jednak z tego przedsięwzięcia nic
nie wyszło, bowiem według sprawozdania z 1 marca 1955 r. stan bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w Popielowie i Radziejowie był fatalny. Nie było wody, wodociągi były przystosowane tylko do potrzeb gospodarczych, a nie przeciwpożarowych,
731 (JJ), Niedobczyce zmieniają oblicze, „Nowiny” 1974, nr 17, s. 1; (jj), Strażacy organizatorami
życia kulturalnego, „Nowiny” 1974, nr 44, s. 3.
732 APR, MRN w Rybniku, sygn. 36, s. 84, 87; sygn. 37, s. 42; sygn. 38, s. 28, 41; sygn. 39, s. 177;
sygn. 41, s. 87; sygn. 42, s. 156.
733 (mak), Społecznym wysiłkiem mieszkańców, „Nowiny” 1981, nr 25, s. 1; (Stef), OSP Popielów,
Kłokocin, Boguszowice i Kamień w czołówce, „Nowiny” 1983, nr 19, s. 4.
734 (a), Rozbudowali remizę, „Nowiny” 1993, nr 39, s. 7.
735 K. Szytenhelm, Nie pali się a wali...
736 Z dnia na dzień..., „Gazeta Rybnicka” 2011, nr 4, s. 5.
737 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 206.
738 Protokoły 1939–1942, (48).
739 Tamże, (72).
740 APR, PRN Ryb, sygn. 140, s. 3.
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istniejące wcześniej hydranty przeprowadzająca remont kopalnia „Rymer” usunęła
(na ich miejsce zabudowała zwykłe rurki gazowe), a istniejące na planach zbiorniki
były puste lub zapełnione piaskiem. Należało zatem nie tylko uzupełnić sprzęt
i umundurowanie strażaków, ale przede wszystkim zadbać o dostępność wody, wyczyścić naturalne zbiorniki, zbudować sztuczny w centrum Popielowa i zażądać od
KWK „Rymer”, aby wymieniła owe rurki na hydranty wodne741. 2 marca zobowiązano Prezydium MRN do zwrócenia się do kopalni o zabudowanie hydrantów obok
gospody Spółdzielczej (Holona) oraz 2 nasady przy drodze prowadzącej od Holony na
Społecznik742 . Podobne zalecenia skierowano do Komisja Urządzania Osiedli MRN,
która miała wnioskować o wykonanie czynności mających poprawić bezpieczeństwo
pożarowe (dostęp do zbiorników wodnych i hydrantów, przejezdności dróg) w obu
dzielnicach. Problem ten wracał jednak przez kolejne lata743.
Komendant OSP interesował się także tym, czy istnieją leśne drużyny pożarnicze,
stwierdzał również, że sala u Milera ze względów bezpieczeństwa pożarowego nie
nadawała się na kino, jak to postulowano744. Przeprowadzano także kontrole w szkołach obu dzielnic oraz w zabudowaniach prywatnych. Przykładowo 22 marca 1965
r. powołano kontrolne zespoły przeciwpożarowe na terenie miasta Niedobczyce
celem przeprowadzenia takich w gospodarstwach indywidualnych. Dzielnicę
Popielów mieli sprawdzać W. Somerlik i Alojzy Bugdoł, natomiast Radziejów Karol
Ulbrych i Alojzy Frydrych745.
Trudno zakładać, iż OSP nie wykonywała swojego głównego zadania lub wykonywała je źle, ale okazało się, iż mieszkańcy Radziejowa nie byli zadowoleni z działań
strażaków. Taki zarzut pojawił się w 1933 r. jako jeden z argumentów za oddzieleniem się Radziejowa od gminy i przyłączeniem do Jankowic. RG stwierdziła, że straż
pożarna działa poprawnie, natomiast strażacy z Jankowic nigdy nie gasili pożarów
w Radziejowie746. Po raz kolejny pojawiły się wątpliwości, co do objęcia systemem
przeciwpożarowym tej dzielnicy w 1956 r., gdy do pożaru w Radziejowie straż nie
dojechała. Przyczyna leżała w niedoskonałości systemu alarmowego. Postanowiono
zatem sporządzić listę obywateli, którzy posiadali syreny, mogące w razie pożaru
służyć jako sygnalizatory dźwiękowe747. Co ciekawe, stało się to już po wydaniu
uchwały z 16 maja 1956 r. dotyczącej wytypowania łączników/gońców do pomocy
OSP w Niedobczycach. Obywatele, którzy posiadali własne motocykle, mieli wykonywać funkcje gońca – wśród kandydatów znalazło się dwóch mieszkańców
Radziejowa: Gerard Barciok i Henryk Stabla748. Gońcy chyba się jednak nie sprawdzili.
Głównym celem istnienia straży pożarnej jest oczywiście walka z żywiołem.
Strażacy z Popielowa-Radziejowa przede wszystkim czuwali nad bezpieczeństwem
we własnych miejscowościach, ale brali także udział w akcjach gaszenia pożarów
741 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 112.
742 Tamże, s. 107.
743 Tamże, sygn. 2, s. 74; sygn. 3, s. 4, 21, 22; sygn. 5, s. 46–48, 49, 53; sygn. 8, s. 15; sygn. 17,
s. 137; sygn. 18, s. 206; sygn. 19, s. 224, 227; sygn. 21, s. 148; sygn. 22, s. 3.
744 Tamże, sygn. 5, s. 46–48.
745 Tamże, sygn. 29, s. 70.
746 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 335–338.
747 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 21, s. 148.
748 Tamże, sygn. 20, s. 203.

w bliższej i dalszej okolicy. Nie były to już ćwiczenia, lecz prawdziwe zmagania
z ogniem. Pożary wybuchały w gminie stosunkowo często, skoro prasa lokalna w ciągu 10 lat donosiła przynajmniej o sześciu, a sumaryczne straty wynosiły 35 tys. zł749.
Paliły się mieszkania i zabudowania gospodarcze, w jednym z pożarów zginął człowiek, parobek Fryderyk Dzierżawa750. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że w gaszeniu jednego z pożarów w 1923 r. wzięli udział oficerowie oraz dr Feliks Biały,
którzy w tym czasie widocznie przejeżdżali przez wieś, za co składano im później
serdeczne podziękowania751.
Ośmioosobowa drużyna z Popielowa pod dowództwem E. Zająca brała udział
w gaszeniu pożaru na kopalni „Emma”, jaki wybuchł 23 kwietnia 1932 r.752 15
sierpnia 1937 r. W. Somerlik dowodził siedmioosobową grupą przy gaszeniu koksowni „Emma”753. Rok później płonął las nad Nacyną w Rybniku. Akcja pożarnicza
trwała dwa dni, 17–18 maja 1938 r., a brało w niej udział m.in. 18 strażaków popielowskich i radziejowskich z W. Somerlikiem jako dowódcą754 . Bardzo trudną
akcję OSP z Popielowa prowadziła w czasie pożaru kościoła św. Anny, jak wybuchł
w sierpniu 1942 r. Drewniana świątynia spłonęła doszczętnie, pomimo wysiłków
12 strażaków oraz całej społeczności Popielowa-Radziejowa755. Jednym z pierwszych
powojennych zadań bojowych był udział w gaszeniu pożaru Domu Kultury KWK
„Rymer”, jaki miał miejsce 7 listopada 1945 r.756 20 kwietnia 1956 r. wybuchł pożar
stodoły Gojnego /dwór Popielów/ byłby objął sąsiednie zabudowania, gdyby nie energiczna zapobiegliwość tutejszej straży, opanowano zanim przyjechała powiatowa, straty w
materiale olbrzymie757. Miejscowa jednostka brała również udział w 1963 r. w gaszeniu pożaru domu w Radziejowie, a w 1965 r. pożaru w Popielowie758.
Te wszystkie wyjazdy do pożarów obejmowały najbliższe okolice. Na pewno
wiązało się to z posiadanymi możliwościami technicznymi, bowiem strażacy dysponowali sikawką konną, a zatem możliwość dalszych wypadów była ograniczona.
Wyposażenie w pojazdy mechaniczne pozwalało udawać się do pożarów znacznie
bardziej oddalonych od Popielowa. I tak np. w kwietniu 1979 r. OSP Popielów
brała udział w trudnej akcji gaszenia hali RZWM „Silesia”, a 10 czerwca 1988 r.
w gaszeniu pożaru lasu w Chorzowie759. Popielowscy strażacy brali też udział w gaszeniu największego pożaru kompleksu leśnego w Europie, jaki szalał w okolicach
Kuźni Raciborskiej. Płonęło wówczas 9060 ha. W akcji uczestniczyło 600 jednostek,
749 Suma obejmuje tylko kwoty podane w prasie. Doniesienia o pożarach w Radziejowie
i Popielowie zamieszczone w „Sztandarze Polskim i Gazecie Rybnickiej”: 1926, nr 97; 1928, nr 28;
1929, nr 37; 1932, nr 7, 11.
750 Popielów (Żywcem spalony), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 121, s. [3].
751 Popielów, „Sztandar Polski” 1923, nr 208, s. [3].
752 Historia OSP, s. 12; H. Rojek, Kronika..., s. 90.
753 Historia OSP, s. 16; H. Rojek, Kronika..., s. 92.
754 Historia OSP, s. 16; H. Rojek, Kronika..., s. 92.
755 Historia OSP, s. 17; H. Rojek, Kronika..., s. 92; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 38.
756 Historia OSP, s. 18; H. Rojek, Kronika..., s. 92.
757 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 20, s. 231.
758 Gore!!!, „Nowiny” 1963, nr 30, s. 5; (f), Dwa pożary w jeden dzień 3 stodoły poszły z dymem!,
„Nowiny” 1965, nr 38, s. 1.
759 (fp), Gorąca noc..., „Nowiny” 1979, nr 16, s. 2. W akcji w Chorzowie brali udział Jarosław
Dudyk, Bogdan Harasimiuk, Bolesław Kuczera, Piotr Kulawik, Tomasz Smołka, Stanisław Syrek,
Bronisław Ucher. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 102.
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liczących łącznie około 3 tys. strażaków, zawodowców i ochotników. Pożar ugaszono po czterech dniach. Spłonął też sprzęt strażacki, 15 wozów gaśniczych, 26 motopomp oraz około 70 km węży strażackich760.
Nie ma dokładnych danych, co do liczby akcji, w których OSP Popielów brała
udział. Wprawdzie w 1959 r. w podsumowaniach stwierdzono, że w ciągu 15 lat
OSP z Niedobczyc i Popielowa wyjeżdżały do 322 pożarów761, ale to stwierdzenie
nie daje jasnego obrazu, bowiem liczba obejmowała wyjazdy także drużyny niedobczyckiej. W roku 2009 strażacy z OSP Popielów do akcji wyjeżdżali 36 razy762 .
Poza akcjami bojowymi, OSP brała udział w imprezach jubileuszowych własnych
i innych straży, różnego typu uroczystościach, od państwowych, poprzez gminne,
szkolne po kościelne. Można nawet stwierdzić, że w gminie Popielów-Radziejów
żadna uroczystość nie mogła się obyć bez udziału strażaków. Przykładowo w niedzielę, 14 marca 1927 r. strażacy z Popielowa brali udział w uroczystości udekorowania zasłużonych strażaków z Marklowic Dolnych763.
Innym elementem życia strażaków były tzw. Tygodnie Strażaka, w czasie których
organizowano zawody strażackie, imprezy dla mieszkańców, prelekcje na temat zagrożeń pożarem. Wtedy też media poświęcały większą uwagę strażakom. Szczególną
oprawę miało samo zakończenie takich tygodni (w 1977 r. miało ono miejsce
w Popielowie764).
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)
Przygotowywanie młodych ludzi do pełnienia ról społecznych odbywało się nie
tylko w rodzinach – pierwszych środowiskach. Kolejnym krokiem była edukacja
organizowana przez związki wyznaniowe i państwo. Moderowania ruchów młodzieżowych podejmowały się różne instytucje, z Kościołem i szkołą na czele, powstawały też organizacje młodzieży, których formalna struktura powstawała na przełomie
XIX i XX w. Jednym z najważniejszych ruchów był skauting, którego twórcą był
brytyjski oficer i pisarz, Robert Baden-Powell765. Na wzór ruchu skautowskiego
w polskich warunkach pojawiło się harcerstwo jako ruch społeczny i wychowawczy
dzieci i młodzieży, oparty na służbie, samodoskonaleniu i braterstwie.
Pierwsze zastępy i drużyny powstały w okresie 1910–1911, tworzone przez
Andrzeja Małkowskiego, członka m.in. ruchu „Eleusis” i „Sokoła”. Chociaż harcerstwo w tym okresie było wzorowane na brytyjskim przykładzie, ze względu na ów760 Kataklizm ten wzbudzał powszechne zainteresowanie, a media poświęcały mu szczególną
uwagę. Podano zaledwie kilka przykładów. A. Kowol, Największy pożar w Europie. Drzewa umierają
stojąc, „Nowiny” 1992, nr 36, s. 1, 3; W. Troszka, To była Hiroszima, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr
35, s. 1, 6; E. Osiecka, Pozostało pogorzelisko, „Nowiny” 1992, nr 37, s. 3; http://pl.wikipedia.org/
wiki/Po%C5%BCar_lasu_ko%C5%82o_Ku%C5%BAni_Raciborskiej_(sierpie%C5%84_1992;
B. Kozłowski, Pożar lasów koło Kuźni Raciborskiej, http://kalendarium.polska.pl/wydarzenia/article.htm?id=94194.
761 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 49.
762 (luk), (ska), (mus), Kasa za pożary, „Tygodnik Rybnicki” 2010, nr 17.
763 Z uroczystości strażackiej w Marklowicach Dolnych, „Polska Zachodnia” 1927, nr 189, s. 6.
764 (fp), Gotowi do walki z ogniem!, „Nowiny” 1977, nr 22, s. 4.
765 Szerzej o Robercie Baden-Powellu zob.: T. Jeal, Baden-Powell, London–Hutchinson 1989;
W. Hansen, Wilk, który nigdy nie śpi. Pełne przygód życie lorda Baden-Powella, Warszawa 1992.

czesną sytuację polityczną Polaków szczególne miejsce zajmowała kwestia niepodległości.
Sytuacja na Śląsku była nieco inna, a poza nielicznymi wyjątkami, ruch harcerski
został zapoczątkowany w okresie plebiscytowym, kiedy to przy Wydziale Wychowania
Fizycznego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego powstał, w porozumieniu
z Naczelnictwem ZHP, Śląski Inspektorat Harcerski. W pierwszym okresie okręgi
harcerskie obejmujące powiaty powstały m.in. w powiecie rybnickim. Instruktorem
był Jan Pandel. Ruch skupiał na Górnym Śląsku 1 czerwca 1920 r. 239 harcerzy
i harcerek, ale już pół roku później (1 grudnia) 60 drużyn męskich i 67 żeńskich,
razem 4641 członków, zrzeszając głównie młodzież starszą, czynną zawodowo, wywodzącą się z środowisk robotniczych766.
Hufiec ZHP w Rybniku powstał w 1923 r.767 Wielkie znaczenie dla rozwoju
ruchu harcerskiego w tej części Górnego Śląska miało utworzenie we wrześniu
1927 r. Koła Przyjaciół ZHP w Rybniku768. W samym Popielowie i Radziejowie
w tym czasie nie powstały drużyny ani zastępy. Dopiero w 1932 r. w Popielowie
nauczyciel Paweł Krawczyk zorganizował pierwszą drużynę męską, liczącą 21 harcerzy, rekrutujących się spośród uczniów klas VI i VII769. Wydaje się, że w podrybnickich wsiach właśnie w tym okresie ruch harcerski się ożywił, powstawały nowe
drużyny, organizowane przede wszystkim przez miejscowych nauczycieli. W pobliskim Zamysłowie również w tym samym czasie i przy udziale nauczycieli powstały
drużyny harcerskie770, a można przyjąć, że i w innych miejscowościach działo się
podobnie.
Popielowska drużyna po zaledwie trzech latach została rozwiązana, nie wiadomo
z jakich przyczyn, a reaktywowano ją 19 marca 1937 r. dzięki staraniom nowego
kierownika (od 1 lutego) Pawła Wyspiańskiego, który został też jej opiekunem.
Drużynowym został Kuśka, wówczas uczeń gimnazjum. Rok później nauczycielka
Zofia Jastrząb utworzyła drużynę żeńską, skupiającą 20 dziewcząt771. Należy przy
tym zauważyć, że miejscowa młodzież angażowała się w działalność harcerską poza
rodzinną wsią, jak np. Alojzy Dawidowski, który należał do IV DH im. Henryka
Sienkiewicza przy Państwowym Gimnazjum w Rybniku, a w okresie powojennym
Józef Herman z Popielowa, który był członkiem Harcerskiego Klubu Sportowego
obwodu Rybnik772 .
Po wybuchu II wojny światowej harcerze musieli liczyć się z szykanami, a działalność zeszła do podziemia. Krótko po zakończeniu działań wojennych na terenie
Rybnika harcerstwo przystąpiło do odtwarzania struktur. Również w Popielowie
i Radziejowie utworzono drużyny męskie i żeńskie. Zarząd męskiej XVIII Drużyny
Harcerskiej im. Piotra Skargi w Popielowie tworzyli: drużynowy Antoni Brzezinka
(który w zimie 1946 r. odbył kurs), sekretarz Alojzy Kuczera oraz skarbnik Ernest
766 M. Lis, Związek Harcerstwa Polskiego, [w:] Encyklopedia..., s. 660–661.
767 O hufcu szerzej zob. np. S. Balicki, T. Knura, J. Malik i in., 75 lat Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego im. hm Józefa Pukowca w Rybniku. Historia lat 1923–1998, Rybnik 1998.
768 J. Walczak, Rybnik..., s. 189. H. Rojek podawał, że koło powstało we wrześniu 1923 r. Por.
H. Rojek., Kronika..., s 149.
769 H. Rojek, Kronika..., s. 149; Historia szkoły podstawowej nr 24 w Rybniku-Popielowie..., s. 13 .
770 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 192.
771 H. Rojek, Kronika..., s. 149.
772 75 lat Hufca..., s. 43, 56.
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Smołka773. Drużyna męska liczyła 24 członków wywodzących się, jak podkreślano,
z rodzin robotniczych774. Przyrzeczenie zostało złożone w październiku 1946 r. przy
Studzionce, miejscu urokliwym, lecz i silne związanym z życiem religijnym. Trzech
młodzieńców z Popielowa uczestniczyło w kursie zastępowych w Wiśle-Malince
latem 1948 r., a dwaj inni rok później odbyli trzytygodniowy kurs drużynowych
w Ćmińsku koło Zagnańska775. Drużyna żeńska w Popielowie była mniej liczna,
tworzyło ją 15 druhen. Rolę drużynowej pełniła Hermina Ucher, sekretarki Zofia
Płaczek, zaś skarbniczki Luiza Szewczyk776 . Zarząd dość wcześnie zmienił skład,
sekretarką została Flora Furtak, zaś skarbniczką Irena Liszka777. W 1948 r. żeńską
drużynę Popielów I tworzyło 21 harcerek778. Wprawdzie wymieniano też drużynę
męską w Popielowie II, ale nie podawano żadnych informacji na jej temat. Można
zatem uznać, że drużyna ta nie została de facto utworzona779. Z kolei żeńska drużyna harcerska w Popielowie II (Radziejowie) liczyła 20 członkiń, a drużynową była
Barbara Pyzik780. Liczebność drużyn utrzymywała się mniej więcej na poziomie
przedwojennym. Zatem w ruchu harcerskim uczestniczyło 65 młodych popielowian,
w kilku wypadkach rodzeństwo.
W październiku 1946 r. harcerze z Popielowa prosili o przydzielenie dla nich
pokoju względnie salki, a GRN zgodziła się pośredniczyć w staraniach w Komisji
773 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 9, 15, 44. Ponadto przybocznym był Franciszek Ucher, a zastępowymi, Wacław Suchan i Erwin Ucher. H. Rojek, Kronika..., s. 150.
774 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 15. Z listy wymienianych przez H. Rojka popielowskich harcerzy wynika, że w 1947 r. drużyna męska liczyła 21 członków, rok później 24. Drużyna harcer
ska męska: Józef Abrachamczyk, Antoni Brzezinka (drużynowy), Gerhard Dziewiór, Reinhold
Glasman, Engelbert Gojny, Jerzy Gojny, Wiktor Hajski, Józef Herman, Stanisław Holona, Eryk
Knesz (1948 r.), Waldemar Komarek, Walter Komarek, Antoni Kuczera (sekretarz), Gerard Matu
szek (1948 r.), Ernest Ochojski, Maksymilian Ochojski, Tadeusz Ochojski, Maksymilian Oślizło
(1948 r.), Maksymilian Papierok (przyboczny w 1948 r.), Hubert Polonius, Józef Polonius (1948 r.),
Ernest Smołka (skarbnik), Józef Stalmach, Mieczysław Talenta, Ludwik Tomiczek, Erwin Ucher
(zastępowy), Franciszek Ucher (przyboczny), Hubert Ucher. W zasadzie skład drużyny był stabilny.
Do 1948 r. wystąpili Ochojscy, a pojawili się Knesz, Matuszek, Oślizło i Papierok, natomiast Hu
berta Poloniusa zastąpił Józef Polonius. H. Rojek, Kronika..., s. 150, 151.
775 Wśród harcerzy z Popielowa w latach 1947–1948 był wymieniany Hubert Ucher, natomiast
w 1949 r. Bolesław Ucher, który wcześniej nie występował. Istnieje możliwość, że imię Hubert
zostało zmienione na Bolesław i mowa o tym samym młodzieńcu. H. Rojek, Kronika..., s. 151–152.
776 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 10, 19.
777 Tamże, s. 18, 48. Jako drużynową wymieniono Janinę Ucher, ale wydaje się, że wynik ało
to z niepewności co do rzadkiego przecież imienia Hermina, podawanego również w formie
Hieronima.
778 Drużyna żeńska Popielów I: Cecylia Brachaczek, Gertruda Buchalik, Eugenia Foterek, Flora
Furtak, Julia Furtak, Krystyna Hoła, Magdalena Karwot, Elfryda Kołek, Magdalena Komarek,
Aniela Kubica, Luiza Kozielska, Irena Liszka, Maria Mleczko, Maria Nowrot, Zofia Płaczek (sekretarz), Jadwiga Polok, Luiza Szewczyk (skarbnik), Hermina/Hieronima Ucher (drużynowa), Erna
Węgrzyk (przyboczna), Erna Wrożyna, Hildegarda Zniszczoł. H. Rojek, Kronika..., s. 151.
779 APR, StPowRyb, sygn. 103, s. 10.
780 Tamże. Drużyna żeńska Popielów II: Aniela Abramczyk, Zofia Abramczyk, Gertruda
Adamczyk, Helena Adamczyk, Teresa Adamczyk, Terasa Buszka, Maria Figiel, Waleska Gruszczyk,
Irena Holona, Eugenia Kufieta, Aniela Mańka, Hildegarda Maroszek, Małgorzata Nieszporek,
Erna Pielorz, Barbara Pyzik (drużynowa), Hildegarda Syrek, Krystyna Syrek, Anna Szymik, Maria
Szymik, Felicja Węgrzyk. Zob. H. Rojek, Kronika... s. 151. W opracowaniu B. Mielcarek pojawiło
się jedynie ogólna informacja o rozpoczęciu działalności młodzieżowej organizacji harcerskiej. Zob.
Szkoła Podstawowa nr 25 w Rybniku-Radziejowie..., s. 17.

Lokalowej GRN, by młodzieży przyznano lokal u Grzonkowej781. Jednak prośbę
o zwolnienie z podatku zabawowego odrzucono782 . Grupa harcerek z Popielowa na
przełomie 1947 i 1948 r. brała udział w dwutygodniowym zimowisku w Ustroniu783.
Ten stan rzeczy nie trwał długo, bowiem władze państwowe nie mogły zgodzić
się na funkcjonowanie organizacji poza swoją kontrolą. Harcerstwo pod nazwą
Organizacja Harcerska zostało podporządkowane ZMP, jako Organizacja Harcerska
Związku Młodzieży Polskiej (OH ZMP). Również w Popielowie nastąpiły wymuszone odgórnie zmiany. W 1949 r. zastęp męski i dwie drużyny żeńskie w Popielowie
zostały rozwiązane.
Przez dwa lata (1952–1954) drużynę OH ZMP prowadzili Bogusław Borucki
i Maksymilian Pawliczek, a działała ona do czerwca 1955 r. Trudno powiedzieć, czy
nastąpiła przerwa w jakiejkolwiek działalności, trwająca aż do 29 stycznia 1956 r.,
kiedy to przyjęto nowe treści Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. W tym dniu w całym właściwie kraju organizowano akademie poświęcone zapoznaniu z nowym statutem, a na zbiórkach harcerze odnawiali przyrzeczenia. W Popielowie w uroczystości wzięli udział m.in. Gerard Holona jako przedstawiciel władz oświatowych oraz
B. Zgorzyński jako przewodniczący MRN w Niedobczycach784.
Zaczęto organizować nową drużynę, która osiągnęła liczbę 27 członków, a której
opiekunem został B. Zgorzyński785. Widoczne było jednak zniechęcenie do samej
idei harcerstwa, bowiem przez kolejne 15 lat niewiele się działo. W materiałach
Prezydium MRN nie pojawiały się żadne wzmianki na temat drużyny harcerskiej
z Popielowa czy Radziejowa. Pomimo prób stworzenia prężnej drużyny, Popielów
stanowił białą plamę na harcerskiej mapie powiatu rybnickiego. Dopiero w 1960 r.,
gdy od podstaw zreorganizowano IV Drużynę im. Gen Karola Świerczewskiego,
którą objęła wędrowniczka Ruta Cieślikówna, praca harcerska ustabilizowała się i weszła na normalne tory. Drużyny męska i żeńska liczyły w sumie 24 chłopców i dziewcząt w wieku 11–13 lat, tworząc najmłodszą, zarówno pod względem stażu, jak
i wieku, drużynę Hufca Rybnickiego. Działania w głównej mierze polegały na spotkaniach w świetlicy, a przy sprzyjającej pogodzie wędrówkach po najbliższej okolicy. Istniała też możliwość wyjazdu na obóz Hufca do Międzybrodzia Żywieckiego.
Jednak i ta inicjatywa nie okazała się trwała. Dopiero od początku lat siedemdziesiątych XX w. nastąpiło ożywienie. Z inicjatywy Urszuli Kocjan oraz Barbary i Ewy
Piątek drużyna harcerska odrodziła się w 1970 r., a wiosną roku następnego młodzież
złożyła przyrzeczenie (14 druhen i 21 druhów). Adam Bober prowadził drużynę
męską, a Ewa Piątek żeńską. W 1974 r. powstała także drużyna zuchowa, zorganizowana przez Barbarę Kozerę i Ewę Starostę (być może wspomniane wcześniej siostry Piątek, które po zamążpójściu zmieniły nazwiska). Od momentu reaktywacji,
gdy popielowski szczep miał 35 członków, liczebność stale wzrastała, do 75 w 1975 r.
i 106 harcerek, harcerzy i zuchów w 1976 r., a funkcję szczepowego pełnił Jerzy
Sokołowski. W 1980 r. zastąpił go Zenon Lichy. Drużynowymi i przybocznymi
781 APR, PRN w Rybniku, sygn. 544, s. 10.
782 Tamże, s. 18.
783 Do Ustronia wyjechało ok. 60 dziewcząt, również z Jejkowic, Niedobczyc, Zamysłowa i Ryb
nik a. Zob. 75 lat Hufca..., .s. 61.
784 http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Harcerska_Zwi%C4%85zku_M%C5%82odzie%
C5%BCy_Polskiej; Historia szkoły podstawowej nr 24 w Rybniku-Popielowie..., s. 14.
785 H. Rojek, Kronika..., s. 152.
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byli: B. Kozera, E. Starosta, Henryka Pluta, Józefina Stalmach, H. Rojek, Tadeusz
Twardzik i Piotr Winkler, w późniejszym okresie Bogdan Kuśka i Marek Hamros
oraz Patrycja Naczyńska. W roku jubileuszowym, czyli 1998, w Popielowie działały w sumie cztery grupy harcerskie: 41 DH, której drużynowym był Zenon Cichy
oraz 42 DH Pożarnicza (drużynowy H. Rojek) oraz dwie próbne gromady zuchowe
przy SP 24, prowadzone przez Małgorzatę Jokiel i Sonię Cieślak786. Próba widocznie
wypadła słabo i gromady zuchowe nie powstały na stałe. W 1999 r. drużyna harcerska została definitywnie rozwiązana787. Specyfiką popielowskiego harcerstwa było
utworzenie drużyny pożarniczej, która ściśle współpracowała z miejscową jednostką
OSP, a od 28 października 1987 r. nosiła nazwę 42. HDP przy OSP Popielów788.
Realizacja założeń programowych wiązała się z aktywnym udziałem harcerek
i harcerzy w lokalnym życiu społecznym. Popielów i Radziejów nie różniły się pod
tym względem od innych miejscowości. Trzeba było jedynie odpowiednio nakierować naturalną aktywność młodzieży. Popielowscy skauci włączali się w prace przy
budowie kościoła, budowie groty przy Studzionce w Jankowicach (wówczas jeszcze
wspólnej parafii), sypaniu kopca Piłsudskiego w Krakowie, a w okresie powojennym
przy budowie i remoncie DS789. Angażowali się w ceremonie i święta lokalne i ogólnopaństwowe, przygotowując inscenizacje i występy np. na uroczystość 60-lecia
miejscowej szkoły 13 listopada 1932 r. wystawili Jak Bolek został harcerzem oraz Król
chłopaków (pod kierunkiem drużynowego-nauczyciela P. Krawczyka i nauczycielki
Marii Czermak), w styczniu 1934 r. wystawiali jasełka, brali udział w „Święcie
Morza”, „Święcie Lasu” i „Święcie Pieśni”, które w 1939 r. okazało się ostatnią zorganizowaną przez nich imprezą790. Po zakończeniu wojny wspomagali organizację
miejscowych uroczystości, np. w 1946 r. dożynek, a w 1949 r. reprezentantki drużyny popielowskiej, Irena i Hieronima Ucherówny (drużynowa), pojechały do
Wrocławia na dożynki ogólnopolskie791. Podczas uroczystości pogrzebowej O. Zająca
w 1992 r. członkowie HDP trzymali wartę honorową przy trumnie zmarłego, podobnie jak w 1935 r. harcerze w pełnym umundurowaniu czuwali przy symbolicznym katafalku marszałka Piłsudskiego792 .
Nieodłącznym elementem życia harcerskiego były i są obozy i biwaki. Był to
jeden z elementów wychowania młodzieży, wprowadzonego przez R. Baden-Powella,
który myślał o wychowaniu młodych chłopców poprzez wyrwanie ich z zadymionych, uprzemysłowionych miast, bezpośrednie zetknięcie z przyrodą, a przez to ich
uzdrowienie psychiczne i moralne, prowadzące do ukształtowania dobrych, patriotycznie nastawionych obywateli za pomocą przemyślanych gier z ukierunkowaną
treścią. Skauting powinien być szkołą wychowania obywatelskiego w kontakcie z przyrodą, powinien uzupełniać naturalne luki wychowania szkolnego przez rozwijanie cha786 75 lat Hufca..., s. 85, 86.
787 H. Rojek, Kronika..., s. 152–153.
788 Tamże, s. 154.
789 Tamże, s. 149, 155.
790 Tamże, s. 70, 149–150.
791 Tamże, s. 150–151. Podpis pod zamieszczoną fotografią informuje, że drużynę z Popielowa
reprezentowali Irena i Hieronim Ucher, jednakże widać na nim dwie harcerki w towarzystwie
mężczyzny w stroju ludowym. Jedną z nich jest Irena Ucherówna, drugą Hieronima Ucherówna.
Pomyłka zatem jest wynikiem mylącego imienia drużynowej.
792 H. Rojek, Kronika..., s. 149, 155.

rakteru, zdrowia i sprawności jednostki oraz jej wartości społecznej w codziennej służbie793.
Kontakt z przyrodą zapewniały właśnie obozy. Harcerze z Popielowa na pierwszy
obóz wyjechali w 1933 r. do Istebnej794, ale nie ma informacji o udziale w innych
w okresie międzywojennym. Po wojnie żeńska drużyna wyjechała na obóz nadmorski, ale brak danych kiedy i gdzie. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX w. harcerze przebywali na obozach w Wapienicy (1972, 1973, obóz pożarniczy
1985, 1988), w Głuchołazach (1974) i Istebnej (1975) oraz w Stolbergu (3–24
lipca 1978 r.)795.
Wprawdzie ideę harcerstwa jako masowego ruchu młodzieżowego próbowano
realizować na terenie Popielowa i Radziejowa, lecz podejmowane wysiłki stworzenia
drużyn okazywały się nietrwałe. Zapewne przyczyny były różne, a prześledzenie tego
wątku może wskazywać na kwestie polityczno-społeczne, jak i materialne. Co jednak
ciekawe, samo harcerstwo w wypadku Popielowa uległo jakby specjalizacji, powstała drużyna harcerska związana z OSP, w ten sposób łącząc dwie organizacje, funkcjonujące w lokalnej społeczności.

793 http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Baden-Powell.
794 H. Rojek, Kronika..., s. 149.
795 Tamże, s. 151–154.
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35 Powstańcy śląscy z Radziejowa, lata dwudzieste XX w. Siedzą od lewej: Karol Mandrela (Mośnik),
Stanisław Musioł, Alojzy Nieszporek, Alber Trybuś, Stanisław Czaja. Stoją od lewej: Karol Syrek,
Albin Kufieta, Kuśka, Paweł Przybyła (ze zbiorów Elżbiety Nieszporek)

36 Powstańcy śląscy z Radziejowa, 1937 r. (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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37 Towarzystwo Śpiewu „Słowiczek” w Popielowie, 1924 r. (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

38 Towarzystwo Śpiewu „Słowiczek” w Popielowie (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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39 Amatorski zespół teatralny z Radziejowa, 1935 r. (ze zbiorów prywatnych)

40 Towarzystwo Młodych Polek – pamiątkowe zdjęcie z uroczystości poświęcenia proporczyka (ze
zbiorów prywatnych)

Popielów i Radziejów sportowe
Ćwiczenia fizyczne jako element życia towarzyszył człowiekowi od wieków,
przybierając formy zawodów, gier zespołowych, gimnastyki i rozrywki. Organizo
waniem życia sportowego zajmowały się różne instytucje, dla których była to dzia
łalność podstawowa lub element służący propagowaniu szerszych idei. Sport
wyczynowy i amatorski, grupowy i indywidualny wzbudzał emocje, tworzył nici
porozumienia, stawał się spoiwem.
Dość charakterystyczne wydaje się to, że na poziomie lokalnym organizowaniem
życia sportowego zajmują się przede wszystkim szkoły i parafie, a obejmuje ona
najczęściej najmłodszą grupę wiekową. Nie wydaje się, aby w czasie istnienia jednej
gminy Popielów-Radziejów w miejscowych szkołach istniały koła czy kluby spor
towe, co zapewne wynikało z braku boisk i pomieszczeń gimnastycznych. Zawody
i zajęcia sportowe mogły więc odbywać się sezonowo, w zależności od pór roku.
Życie sportowe gminy Popielów-Radziejów, a potem odrębnych dzielnic Popielów
i Radziejów, kształtowało się w dość typowy dla regionu sposób. Z jednej strony
wiązało się z instytucjami działającymi na ich terenie, z drugiej z inicjatywą miej
scowej ludności, wpisującą się w szerszy nurt organizacji, stowarzyszeń i klubów.
Nietrudno zauważyć, że w obu miejscowościach często te same osoby i instytucje
występowały w rolach moderatorów życia społecznego i sportowego.
Wydaje się, że w gminie aż do 1919 r. nie istniały żadne kluby sportowe, a jedy
nie młodzież stykała się w pewnym stopniu z zorganizowanymi w ramach edukacji
zajęciami sportowymi, utrudnionymi zresztą z powodu braku boiska.
Jednym z towarzystw sportowych był „Sokół”, którego pierwsze gniazda na
Śląsku powstawały pod koniec XIX w. (Bytom, 1895 r.), ale po pierwszym powsta
niu śląskim władze niemieckie zakazały na krótko jego działalności1. Warto zadać
pytanie, czy w Popielowie-Radziejowie działało jego gniazdo. Wprawdzie pojawiło
się stwierdzenie: Wkrótce też powstały nowe gniazda w Paruszowcu, Niedobczycach,
Chwałowicach, Boguszowicach i Popielowie, które ponadto było jednym z aktywniej
szych2, ale tabela pokazująca stan „Sokoła” w Dzielnicy Śląsk na dzień 31 grudnia
1920 r. nie wymieniała gniazda w Popielowie, tylko gniazdo w Radziejowie, zało
żone 4 lipca 1920 r., liczące 50 członków-druhów3. Z kolei A. Steuer wymieniał
dwa gniazda – w Popielowie działające w latach 1918–1935, a w Radziejowie w latach
1924–1931, realizujące klasyczny program sokoli4. Wydaje się, że członkowie gniaz
1 J. Stecki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, [w:] Encyklopedia..., s. 561–562. Szerzej o działal
ności „Sokoła” na Śląsku zob. K. Ogrodziński, Dzieje dzielnicy Śląskiej „Sokoła”, Katowice 1937.
Z nowszych publikacji, które poruszyły tematykę „Sokoła” w Rybniku i powiecie rybnickim zob.
A. Bezeg, W. Wilczok, Sport w Rybniku. Monograficzny zapis dziejów do 2000 r., Rybnik 2003, s. 19,
22–37; Z. Hojka, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na ziemi rybnickiej 1898–1939, [w:] Zrozumieć
Śląsk, red. D. Keller, B. Kloch, Rybnik 2012, s. 111–124.
2 L. Pytlik, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w tradycji życia narodowego w Rybnickiem, „Kroniki
Rybnickie”, nr 1, 1983, s. 182; Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 197; H. Rojek, Kronika..., s. 111.
3 E. Wyglenda, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Dzielnica Śląska, stan na 31 XII 1920, na
podstawie „Orędzie Sokole”, R. 2, 1921, nr 4, [w:] Encyklopedia..., s. 563; L. Pytlik, Towarzystwo...,
s. 183; N. Niestolik, Radziejów..., s. 36.
4 A. Steuer, Ruch sportowy w województwie śląskim 1922–1939, Opole 2008, s. 291.
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da wywodzili się z terenu całej gminy, a czasowo działały dwa odrębne. Od czasu
do czasu towarzystwo „Sokół” zwracało się do RG o wsparcie finansowe, zazwyczaj
przyznawano je, w wysokości 25 lub 50 zł5.
Po zakończeniu II wojny światowej gniazda sokole nie miały szans na reaktywa
6
cję . Zostały zastąpione innymi organizacjami, Ludowymi Klubami Sportowymi
(LKS) lub Towarzystwami Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF), które nie od
woływały się do przedwojennych tradycji. One to, jeśli zaistniały, w mniejszych
miejscowościach lub w dzielnicach starały się o propagowanie sportu. Nie powstał
TKKF w Popielowie, za to działał w Radziejowie. Napotykał on różne problemy,
chociażby z miejscem, ale cieszył się pewnym zainteresowaniem. W 1979 r. miej
scowi działacze zorganizowali rozgrywki piłki nożnej, tenisa ziemnego, siatkówki
i biegów, w których wzięło udział 300 osób, m.in. górnicy 7. W 1985 r. z okazji
ówczesnego narodowego Święta Odrodzenia Polski na miejscowym boisku odbył
się turniej piłki nożnej drużyn TKKF8.
Jednym z elementów życia sportowego był udział w imprezach o szerszym za
sięgu. Marsze i biegi powstańcze odbywały się cyklicznie, zaś gmina była zaledwie
sceną epizodu sportowego. ZPŚl urządzał wielką imprezę sportową dla uczczenia
imienin Józefa Piłsudskiego, jaką był bieg sztafetowy na długości 300 km, a jego
trasa biegła m.in. przez Popielów (np. 18 marca 1928 r.9 czy podobny 16 marca
1930 r.10). Podobnie przez Popielów przebiegał etap Marszu Powstańców nad Odrę,
który rozpoczynał się 14 sierpnia 1937 r. w Rybniku, a kończył w Olzie11. Można
zauważyć, że organizatorzy wytyczali różne trasy, nie zawsze więc przebiegała ona
przez wieś, ale jeśli akurat była tak opracowana, trudno byłoby ominąć Popielów,
przez który przebiegała szosa wojewódzka. Natomiast Radziejów, leżący na uboczu,
raczej nie mógł być brany pod uwagę.
Warto wspomnieć, że w Kolegium Sędziowskim Podokręgu Rybnik (w piłce
nożnej) w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. działali Augustyn Frydrych
(skarbnik) i Felicjan Grabiec, obaj z Popielowa. Ten ostatni pełnił funkcję sekreta
rza i prezesa jeszcze w międzywojniu, a po wybraniu go 29 czerwca 1945 r. preze
sował nieprzerwanie przez 32 lata, by w 1977 r. zostać prezesem honorowym12 .
Wielokrotnie wspominano Mośnik jako miejsce rekreacyjne, a tamtejszy staw
służył też w międzywojniu do rozgrywania zawodów pływackich. W 1933 r. powstał
pierwszy w Rybniku klub pływacki przy Związku Młodzieży Powstańczej. Wśród
5 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 232–237, 318–320.
6 Zachowały się materiały dotyczące likwidacji Towarzystwa Sportowego „Sokół” w powiecie ryb
nickim, ale nie dotyczyły one Radziejowa ani Popielowa, APR, StPowRyb, sygn. 87.
7 (stef), Pożytecznie spędzają wolny czas, „Nowiny” 1979, nr 44, s. 5.
8 Program imprez, „Nowiny” 1985, nr 26, s. 2.
9 Bieg rozstawny Kadry Głównej Zw. Powst. Sl. w dniu 18 marca rb., „Polska Zachodnia” 1928,
nr 76, s. 7; Rozkaz Nr. 12 Głównej Komendy Związku Powstańców Śląski, „Powstaniec Śląski” 1928,
nr 2, s. 4–8; Sprawozdanie Komendy Głównej Związku Powstańców Śląskich za r. 1928, „Powstaniec
Śląski” 1929, nr 2, s. 18, 19.
10 Komenda Główna P. W i W. F, „Powstaniec Śląski” 1930, nr 1/2, s. 9, 10.
11 Tegoroczny Marsz Powstańców nad Odrę i rajd samochodowo-motocyklowy, „Polska Zachodnia”
1937, nr 214, s. 8.
12 J. Szychiński, Działają już 60 lat, Nr 4 (1363), 1984, s. 6; Od 1932 roku sędzią piłkarskim,
„Nowiny” 1985, nr 6, s. 6. F. Grabiec zmarł w 1989 r., „Nowiny” 1989, nr 9, s. 2.

zawodników wypada wspomnieć o [...] Dawidowskim, który poległ w obronie kraju
już w 1939 roku13. Chodziło tu o Alojzego Dawidowskiego z Popielowa.
Sport sprzyja pojawianiu się utytułowanych nazwisk, niemniej rzadko ich chwa
ła spływa na lokalną społeczność. W biogramach zawodników nie podaje się bowiem
tak szczegółowych informacji, jak dzielnica miasta, w której się urodzili lub miesz
kają. Stają się oni reprezentantami miasta (Rybnika) lub kraju (Polski), w mniejszym
stopniu Radziejowa czy Popielowa. Uprawiane przez nich dyscypliny sportu nie
zawsze też pobudzają masową publiczność, są raczej niszowe, chociaż mają własnych
wiernych kibiców.
Wśród sportowców zasłużonych dla „małej ojczyzny” pojawiają się Grytowie,
ojciec Jerzy i syn Dariusz, uprawiający inne, choć w pewien sposób podobne dys
cypliny. Kariera żużlowca Jerzego przypadała na okres największej świetności KS
„Górnik” Rybnik i „ROW” Rybnik. Gryt, urodzony w Popielowie 12 marca 1943 r.,
rozpoczął karierę w 1963 r. Zespół w składzie Andrzej Wyglenda, Antoni Woryna,
Joachim Maj, Stanisław Tkocz i J. Gryt był właściwie niepokonany14. W 1971 r.
wprawdzie A. Wyglenda i A. Woryna byli faworytami w finale Indywidualnych
Mistrzostw Polski, lecz wygrał wówczas właśnie 27-letni Jerzy Gryt15. Jeszcze przez
kilka sezonów Gryt startował razem z kolegami z KS „ROW” i w reprezentacji kra
ju16, ale nie powtórzył już największego sukcesu i nie wywalczył powtórnie Złotego
Kasku. Jeszcze w trakcie kariery zawodnika J. Gryt interesował się szkoleniem swo
ich następców, a w latach 1977–1996 pracował jako trener17.
Jego syn Dariusz wybrał inny pojazd do uprawiania wyścigów, mianowicie sku
ter wodny w klasie RO4T. Uprawiał tę dyscyplinę od 1998 r., a wśród jego osiągnięć
znalazły się tytuły: wicemistrza Polski (w latach 2000, 2003, 2007, 2008 w klasach
Open i Stock) oraz wysokie lokaty w zawodach międzynarodowych. Szczególnie
udany był rok 2001, kiedy to D. Gryt zdobył pierwsze miejsce w Mistrzostwach
Węgier, drugie miejsce w Mistrzostwach Czech i Słowacji, trzecie miejsce w Mis
trzostwach Austrii i Jugosławii, a także został drugim wicemistrzem Europy.

13 Od suliwana do kraula, na podstawie materiałów Walentego Wilczoka oprac. J. Ibrom,
„Nowiny” 1995, nr 10, s. 9; A. Bezeg, W. Wliczok, Sport w Rybniku..., s. 188.
14 (js), Magiczna siła czarnego toru, „Nowiny” 1967, nr 33, s. 8; Zawody żużlowe przy dziennym
i nocnym świetle, „Nowiny” 1967, nr 38, s. 8; Żużlowcy wystartowali, „Nowiny” 1971, nr 14, s. 6;
Rewia krajowych gwiazd na rybnickim torze, „Nowiny” 1971, nr 15, s. 1.
15 Komu przypadnie złoty laur?, „Nowiny” 1971, nr 39, s. 1, 4; Wielki dzień Jerzego Gryta, „Nowiny”
1971, nr 40, s. 1, 6; H. Rojek, Kronika..., s. 119; A. Bezeg, W. Wilczok, Sport w Rybniku..., s. 251.
16 Polska-Anglia na torze Rybnika, „Nowiny” 1973, nr 14, s. 1–2; „Złoty Kask” wzywa żużlowców,
„Nowiny” 1974, nr 14, s. 4; Żużlowcy KS ROW w kadrze narodowej, „Nowiny” 1975, nr 2, s. 6;
Inauguracja sezonu, „Nowiny” 1976, nr 14, s. 6; Sezon żużlowy w pełni, „Nowiny” 1976, nr 27,
s. 6; Z A. Wyglendą i J. Grytem przeciw wybrzeżu Gdańsk, „Nowiny” 1976, nr 36, s. 6; T. Górecki,
Motorowa pasja, „Nowiny” 1993, nr 18, s. 22.
17 Żużlowcy nie próżnują, „Nowiny” 1973, nr 8, s. 4; Rewanż w I lidze żużlowe, „Nowiny” 1980,
nr 29, s. 6; Rusza ekstraklasa żużlowa!, „Nowiny” 1984, nr 12, s. 1, 4; W. Dobruszek, Żużlowe ABC,
t. 1, Leszno 2004, s. 183; H. Rojek, Kronika..., s. 119.
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W 2008 r. w Mistrzostwach Chorwacji zdobył pierwsze miejsce18. W 2007 r. wraz
z Andrzejem Wiśniewskim założył Team Black Shadow19.
Niewątpliwie dużymi osiągnięciami mogli pochwalić się zawodnicy Klubu
Gimnastycznego Radlin: Mikołaj, Wilhelm i Sylwester Kubicowie, którzy przez
wiele lat tworzyli trzon polskiej drużyny narodowej w gimnastyce sportowej.
Spośród braci szczególnie utytułowany był Mikołaj. Nie wydaje się celowe wylicza
nie wszystkich zdobytych przez tych zawodników medali i tytułów. Wystarczy
zaznaczyć, że Mikołaj był wielokrotnym mistrzem (trzydziestokrotnie w poszcze
gólnych konkurencjach gimnastycznych, w tym pięciokrotnie Indywidualnym
Mistrzem Polski w wieloboju gimnastycznym) i reprezentantem Polski (1963–1976),
srebrnym i brązowym medalistą mistrzostw Europy (Tampere 1967, Warszawa 1969,
Grenoble 1973) oraz trzykrotnym olimpijczykiem (Tokio 1964, Meksyk 1968
i Monachium 1972). Łącznie bracia w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
zdobyli w gimnastyce sportowej osiem medali mistrzostw Europy i 67 złotych me
dali mistrzostw Polski. Drużyna gimnastyków na olimpiadzie w Tokio zdobyła
piąte miejsce (był to udany debiut Mikołaja i Wilhelma), co powtórzyła w Meksyku
(do drużyny dołączył wówczas 19-letni S. Kubica, indywidualnie Mikołaj zajął
11. miejsce, Wilhelm – 13, a Sylwester – 31 na 117 startujących zawodników),
a w Monachium zajęła czwartą pozycję. Igrzyska Olimpijskie w Monachium to
sukces polskiej gimnastyki męskiej. Jak wspomniano, drużynowo Polska zajęła
czwarte miejsce, a indywidualnie Mikołaj zajął 13, Wilhelm – 20, a S. Kubica – 21
miejsce. W kolejnej olimpiadzie w 1976 r. w Montrealu wystartował już tylko S. Ku
bica. Mikołaj otrzymał też Złoty Medal za „Wybitne Osiągnięcia Sportowe”, przy
znawany przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, był też
wybierany sportowcem roku. Młodszy Wilhelm tytuł Mistrza Polski zdobywał
czterokrotnie. Jako ciekawostkę można podać, że trener Henryk Gaca przyszłego
mistrza olimpijskiego upatrywał w najstarszym z braci, Janie, ale ten nie zdecydował
się na karierę sportową 20.
Udział popielowian i radziejowian w zawodach krajowych i międzynarodowych
dał się zauważyć również w innych dyscyplinach, np. stosunkowo młodym snow
boardzie oraz w sportach walki.
Pierwszą z dyscyplin uprawiał Marek Sąsiadek. Zjazdy na snowboardzie zaczął
trenować w 1995 r., dwa lata później zdobył drugie miejsce w zawodach o Puchar
18 H. Rojek, Kronika..., s. 120; http://www.blackshadows.pl/info/pilot---zawodnik-dariusz
-gryt-.28.html.
19 http://www.blackshadows.pl/dzial-zawodnicy.
20 H. Rojek, Kronika..., s. 119; A. Bezeg, W. Wilczok, Sport w Rybniku..., s. 257, http://kgradlin.
prv.pl/index.php/historia.html; http://www.olimpijski.pl/pl/pages/display/14911. O sukcesach bra
ci Kubiców donosiła prasa sportowa i regionalna. Ćwiczy Mikołaj Kubica, „Nowiny” 1962, nr 32,
s. 6; Mikołaj Kubica najbardziej wszechstronnym zawodnikiem Centralnej Spartakiady, „Nowiny”
1964, nr 24, s. 8; Bracia Kubicowie niezawodni w meczu Radlin-Zagrzeb, „Nowiny” 1965, nr 14, s. 2;
Gratulujemy! Bracia Kubicowe jako najlepsi sportowcy ROW 1965 r. w plebiscycie „Nowin”, „Nowiny”
1966, nr 3, s. 6; W. Kubica mistrzem Polski, „Nowiny” 1966, nr 15, s. 6; Bracia Kubicowie niezawodni, „Nowiny” 1966, nr 48, s. 8; Przedolimpijska próba gimnastyków Radlina, „Nowiny” 1967,
nr 16, s. 1; Bracia Kubicowie niezawodni!, „Nowiny” 1967, nr 23, s. 1; Gimnastycy przed startem na
olimpiadzie w Meksyku, „Nowiny” 1968, nr 41, s. 1, 6; Olimpijczycy z Radlina w czołówce światowej,
„Nowiny” 1968, nr 44, s. 1, 8; Odznaki Zasłużony dla rozwoju województwa katowickiego, „Nowiny”
1968, nr 48, s. 8; S. Sławik, Olimpijczycy spod radlińskich hałd, „Nowiny” 1969, nr 49, s. 5; (Stef),

Polski, rozgrywanych w Szczawnicy. Przez dwa lata, 2000 i 2001 r., zdobywał tytuł
mistrza kraju. Dwudziestotrzyletni student Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach
zdominował w ostatnich latach wszystkie krajowe zawody. Jest dwukrotnym mistrzem
kraju i trzykrotnym zdobywcą Pucharu Polski w konkurencji halfpipe 21. W mistrzo
stwach świata w 2002 r. był szósty. Uczestniczył również w zimowej olimpiadzie
w kanadyjskim Salt Lake City22 .
Sporty walki, kyokushinkai, kixboxing oraz boks, uprawiał Piotr Niesporek.
Pierwsze kroki stawiał w klubie szkolnym, potem od 1994 r. trenował w klubie
„Fux” Zabrze, w którego barwach zdobywał tytuły mistrza (1998) i wicemistrza
Polski (1996, 1997, 1999 i 2001) w kickboxingu, zaś jako zawodnik „Walki” Ma
koszowy w 1996 r. zdobył wicemistrzostwo kraju w boksie. W 2001 r. przeszedł do
śląskiej grupy boksu zawodowego23.
Palant i baseball
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. zaczęto powoli wprowadzać
do Popielowa nową dyscyplinę sportową, wówczas mało jeszcze znaną w kraju,
chociaż mającą korzenie w popularnym niegdyś palancie.
Palant znany był od czasów średniowiecznych, realizowano go także w progra
mach szkolnych. Nic nie wiadomo jednak o tym, jak radziła sobie drużyna
z Popielowa w zawodach. Na Śląsku po 1945 r. wprowadzono regularne rozgrywki.
W Rybniku powstał Polski Związek Piłki Palantowej (PZPP), który od 1957 r.
organizował mistrzostwa Polski. Generalnie jednak palant tracił na popularności,
stając się grą niemalże nieznaną 24. Coraz popularniejsza stawała się natomiast gra
przypominająca palanta, a Rybnik stał się jednym z ważniejszych punktów na ma
pie tej dyscypliny w Polsce25. W 1978 r. PZPP przekształcił się w Polski Związek
Baseballu i Softballu (PZBS). Wydaje się, że z powodów propagandowych władze
niechętnie patrzyły na uprawianie tej dyscypliny sportu, chociaż Polska stała się
członkiem europejskiej federacji baseballu (FEB). Warto zaznaczyć, że zorganizo
wany przez PZBS turniej o mistrzostwo Polski wygrała drużyna „Silesia” Rybnik,
rybniczanin Ryszard Niebisz w 1983 r. został prezesem związku, a pierwsze oficjal
ne mistrzostwa Polski w softballu w 1984 r. wygrał KS „Silesia” Rybnik 26. W Rybniku
zatem ta dyscyplina sportu znalazła sprzyjające warunki27.
W Popielowie w okresie międzywojennym działał, powstały w 1920 r.28, klub
sportowy „Jedność” Popielów, a w nim sekcja piłki palantowej, ale niewiele wiado
Z Radlina na olimpijskie areny, „Nowiny” 1980, nr 45, s. 7; Zasłużony Klub Gimnastyczny, „Nowiny”
1989, nr 48, s. 8.
21 Z Małyszem do Salt Lake City, „Nowiny” 2002, nr 4, s. 8.
22 Tamże; H. Rojek, Kronika..., s. 120.
23 H. Rojek, Kronika..., s. 199.
24 Zob. W. Lipoński, Rochwist i palant: studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej, Poznań 2004.
25 Polski Związek Baseballa likwiduje błędy przeszłości, „Nowiny” 1962, nr 2, s. 8.
26 W 1984 r. odbywały się Mistrzostwa Polski w softballu, a rozgrywki baseballowe prowadzone
są od 1985 r. http://www.baseball.pl/o-grach/historia.html.
27 M. Jakubiak, Rybnik stolicą polskiego baseballa, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 23, s. 6;

Pałkarze w Kamieniu, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 27, s. 7.

28 Powstanie klubu sportowego „Jedność” Popielów H. Rojek datował na 1919 r. Zob. H. Rojek,
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mo o jej aktywności. Spadkobiercami tej tradycji sportowej byli zawodnicy wywo
dzący się z Popielowa, a startujący w drużynie „Kolejarza” Rybnik: H. Rojek i Adam
Gut. Ten pierwszy rozpoczynał od softballu w ekipie „Silesii” Rybnik w lutym
1982 r., a w latach 1984–1988 zdobywał z drużyną mistrzostwo Polski w baseballu29.
W 1991 r. przeszedł do „Kolejarza” Rybnik, gdzie jako kierownik drużyny wywal
czył wicemistrzostwo Polski w latach 1993 i 199430. W „Kolejarzu” H. Rojek pra
cował do 1996 r., był też trenerem kadetów31. W tym samym czasie zajął się treno
waniem szkolnej drużyny. Drugi z zawodników, A. Gut, młodszy od Rojka o kil
kanaście lat, przeszedł odwrotną drogę, zaczynał bowiem w „Kolejarzu” (od 1992 r.)
a potem przeszedł do „Silesii” (w 1996 r.). Jako zawodnik „Kolejarza” w Mistrzostwach
Polski Młodzików i Kadetów w 1995 r. wraz z drużyną zdobył trzecie miejsce, zaś
podczas zawodów w Kutnie w tym samym roku zdobył indywidualnie tytuł dru
giego pałkarza mistrzostw. Już w barwach „Silesii” w polskiej lidze zdobywał me
dale brązowy (w 1997 i 1998 r) oraz srebrny (1999 r.)32 .
Baseball w Popielowie zaczął funkcjonować również na poziomie szkolnym jako
Klub Baseballowy „Kosmici Popielów”, działający przy SP 2433, którego zawodni
Kronika..., s. 111. A. Steuer wymieniał „Jedność” wśród polskich klubów sportowych z lat 1919–
1921, i tylko sekcję piłki nożnej. Zob. A. Steuer, Ruch sportowy..., s. 83. W prasie powtarza się rok
1920. Zapomniana dyscyplina, „Nowiny” 1993, nr 3, s. 23; Sprawa jednego człowieka, „Nowiny”
1993, nr 5, s. 23. W monograficznym opracowaniu sportu rybnickiego stwierdzono ogólnie, iż
powstanie klubu miało miejsce w okresie plebiscytu, ale w innym miejscu podano dokładną datę 20
września 1920 r. A. Bezeg, W. Wilczok, Sport w Rybniku..., s. 19, 174.
29 Mistrzostwa Polski w baseballu, „Nowiny” 1985, nr 33, s. 8; Silesia Rybnik mistrzem Polski
w baseballu, „Nowiny” 1986, nr 32, s. 8; Silesia Rybnik mistrzem Polski w baseballu, „Nowiny” 1987,
nr 28, s. 8; H. Rojek, Kronika..., s. 120. Autor napisał również w biogramie zawodnika: W latach
1982–1986 drużynowo zdobył tytuł Mistrza Polski w softballu, tymczasem polska liga wystartowała
w 1984 r., zaś za pierwsze oficjalne spotkanie polskiej reprezentacji baseballowej uważa się mecz
z holenderską drużyną Foresters Heilo, które odbyło się w 1983 r. http://www.baseball.pl/o-grach/
historia.html.
30 H. Rojek podawał, że „Kolejarz” zdobywał wicemistrzostwo w latach 1992–1994, ale w 1991
i 1992 r. drużyna zdobyła brązowy medal. Jeszcze przed powołaniem B.U.K.S. „Kosmici Popielów”
Michał Szulik został powołany do reprezentacji Polski, która brała udział w Mistrzostwach Europy
we Florencji (1994), podczas których polscy kadeci zdobyli brąz. W późniejszym okresie M. Szulik
pojawiał się podczas wręczania młodszym kolegom symbolicznych kółek olimpijskich. Młodzi
baseballiści jako zawodnicy drużyny „Kolejarza” Rybnik brali udział w 1995 r. w Mistrzostwach
Polski Kadetów i Juniorów, podczas których zajęła ona piątą lokatę. W tym samym roku podpisano
umowę o lokalizację w Kutnie europejskiego centrum Małej Ligi. Tam też rozegrano w 1996 r.
pierwszy w Polsce turniej o randze mistrzostw kontynentu w kategorii młodzików. Polska druży
na ponownie zdobyła brąz. „Kosmici Popielów”. B.U.K.S „Kosmici” Popielów 1994–2004, oprac.
H. Rojek, I. Szymura [maszynopis, Popielów 2004] (dalej: „Kosmici” Popielów), s. 4–5, 105, 119;
H. Rojek, Kronika..., s. 115–117, 120; Kółka dla basebalistów, „Nowiny” 2001, nr 15, s. 13; Więcej
kosmitów, „Nowiny”, 2003, nr 28, s. 31; „Kosmici z kółkami olimpijskimi”, „Gazeta Rybnicka” 2003,
nr 6–7, s. 34. Por. http://www.baseball.pl/o-grach/historia.html; http://grono.net/pasikoniki/
topic/9617943/sl/historia-baseballu-w-polsce/.
31 Młodziki to grupa wiekowa 9–12, kadeci 13–15; (as), Pierwsze mistrzostwa Polski, „Nowiny”
1992, nr 28, s. 16; (gk), Baseball nabiera krzepy, „Nowiny” 1994, nr 24, s 20; (TG), Bogaty baseballowy sezon, „Nowiny” 1993, nr 50, s. 19 (gk), Liga baseballa, „Nowiny” 1994, nr 20, s. 19;
(WaT), Mistrzostwa baseballistów, „Nowiny” 1996, nr 27, s. 11. Najmłodsi brali też udział w tur
niejach organizowanych dla rozrywki, np. w Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym Dzieci
w Baseballu. (Wat), Św. Mikołaj i baseballiści, „Nowiny” 2005, nr 52, s. 35.
32 H. Rojek, Kronika..., s. 120; http://www.baseball.pl/o-grach/historia.html.
33 Spotkanie założycielskie odbyło się 7 grudnia 1994 r. z inicjatywy H. Rojka. Wybrano wówczas

ków powoływano do kadry krajowej. W ciągu ośmiu lat przewinęło się przez szeregi
klubu 96 zawodników, w tym 12 reprezentantów kraju34.
Piłka nożna
„Jedność” Popielów, „32” Radziejów, TKKF Radziejów, MKS „32” Radzie
jów-Popielów
W okresie powstań śląskich powołano klub „Jedność” Popielów. Wprawdzie
H. Rojek podawał, że sekcja piłkarska powstała dopiero w 1928 r., ale wydaje się, że
w klubie od początku działały dwie: palantowa i piłki nożnej, bowiem wśród zare
jestrowanych w rybnickim okręgu (należącym do Górnośląskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej, od w 1920 r. w Bytomiu) 15 zespołów znalazła się i „Jedność”
Popielów35.
W 1932 r. w Radziejowie powstał odrębny klub sportowy, KS „32” (co zapewne
miało nawiązywać do roku założenia), w którym po II wojnie światowej działały
sekcje piłki nożnej, siatkowej oraz tenisa stołowego36 . Inicjatorami byli Antoni
Liszka, Antoni Uczkiewicz (nauczyciel z Radziejowa), [Zygmunt] Grzesik, W. Ber
nacki, K. Ulbrych, H. Szewczyk, R. Knesz oraz J. Oślizło37. Warto przy okazji za
uważyć, że powołanie odrębnego dla Radziejowa towarzystwa zbiegło się w czasie
z narastającym konfliktem pomiędzy wsiami gminy, który w efekcie prowadził do
planów oderwania Radziejowa i połączenia go z Jankowicami.
Wybuch II wojny światowej w pewnym tylko stopniu wpłynął na działalność KS
„Jedność” Popielów. Wprawdzie po wkroczeniu Niemców zdelegalizowano wszystkie
polskie kluby sportowe, a sprzęt skonfiskowano, jednak po dwóch tygodniach roze
grano pierwszy mecz, a po nim zaczęto odtwarzać struktury. W powiecie rybnickim

zarząd w składzie: prezes Mieczysław Marcol, wiceprezes J. Dziwoki (dyrektor szkoły), sekretarz
Józef Kulawik, skarbnik Hubert Trybuś, trener H. Rojek oraz Rudolf Syrek, Krystyna Szymoszek
i Józefina Rek (nauczycielka w SP 24). 22 grudnia nowo założona drużyna została wpisana do re
jestru Urzędu Wojewódzkiego z numerem 950, przekształcona później w B.U.K.S. Zmianę nazwy
zatwierdzono na zabraniu, jakie odbyło się 21 stycznia 1997 r. Wtedy też zmienił się częściowo skład
zarządu klubu. H. Rojek został wiceprezesem w miejsce J. Dziwokiego, a skarbnikiem Zbigniew
Pieczka, zastępujący H. Trybusia. Początki klubu nie były łatwe, bo chociaż zapału nie brakowało,
jednak brakowało wiedzy. Stąd zatem najpierw należało przeprowadzić szkolenia instruktorów i sę
dziów. Kurs instruktorski odbyli Renata Kmiecik, Małgorzata Trybuś, Adam Dziwoki, J. Dziwoki
i J. Rek, natomiast sędziowski J. Kulawik. Trenerem od początku był H. Rojek, oprócz niego Adam
Gut i Stanisław Smołka, którego w 2003 r. zastąpił Arnold Deege. Kółka dla basebalistów..., s. 13;
(AK), Uczniowski baseball, „Nowiny” 1996, nr 37, s. 10; (AK), Baseball w sali, „Nowiny” 1996,
nr 50/51, s. 7; „Kosmici” Popielów, s. 1, 20; H. Rojek, Kronika..., s. 83, 115–117.
34 Więcej kosmitów..., s. 31; „Kosmici” Popielów, s. 18, 44, 71; H. Rojek, Kronika..., s. 117.
35 GK, Urodziny pierwszego podokręgu w kraju, „Nowiny” 2004, nr 51; Sprawa jednego człowieka, „Nowiny” 1993, nr 5, s. 23; (a), „Jedność” z Popielowa, „Nowiny” 1994, nr 3, s. 23; H. Rojek,
Kronika..., s. 111, A. Bezeg, W. Wilczok, Sport w Rybniku..., s. 174.
36 N. Niestolik, Radziejów..., s.40; H. Rojek, Kronika..., s. 113. Data powstania radziejowskiego
klubu nie budzi żadnych wątpliwości, zatem informację podaną przez M. Szołtyska, jakoby w 1927
roku w Radziejowie powstała drużyna piłki nożnej zrzeszona w klubie sportowym nazwanym praktycznie KS „27” należy uznać za błędną. M. Szołtysek, Krótkie dzieje Radziejowa..., s. 22.
37 N. Niestolik, Radziejów..., s. 40; H. Rojek, Kronika..., s. 113.
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w Bezirksklasse (klasa okręgowa) wznowiły działalność 22 kluby piłkarskie, w tym
również w Popielowie, ale pod zmienioną nazwą „Einheit” Poppelau38.
Nie wiadomo natomiast, czy to samo dotyczyło KS „32”. Wprawdzie reaktywa
cja klubu piłkarskiego nastąpiła w 1958 r., ale w prasie lokalnej nie natrafiono na
żadne wzmianki o rozgrywanych przez niego meczach, trudno więc powiedzieć, jak
zespół radził sobie przez pierwszych kilkanaście lat PRL. Wzmianki prasowe o spor
cie lokalnym wprowadzono dopiero w latach siedemdziesiątych XX w. i od tego
czasu dość regularnie podawano wyniki meczów piłkarskich rozgrywanych przez
piłkarzy z powiatów rybnickiego i raciborskiego w klasach A, B i C. Dopiero
w 1975 r. odnotowano mecz rozegrany w Pucharze Polski przez zawodników z Ra
dziejowa. Któż spodziewał się, że C-klasowy zespół eliminując wyżej notowanych przeciwników przedostanie się do IV kolejki spotkań, awans ambitnej jedenastki stał się
faktem dokonanym. Pokonała dobrą A-klasową drużynę Gwiazdy Skrzyszów. I nie był
to wcale przypadek. Zwycięzcy walczyli z podziwu godną ambicją, toteż niezależnie od
tego jak potoczą się ich dalsze pucharowe losy należy się im uznanie39.
***
W okresie powojennym losy obu drużyn gminy Popielów-Radziejów potoczyły
się inaczej. Prezesem „Jedności” w pierwszych latach po II wojnie światowej był
Nikodem Holona, sekretarzem Maksymilian Karwot, a skarbnikiem Hieronim
Pastuszek40. Prawie od razu, bo 20 stycznia 1948 r. sformułowano statut Klubu
38 W. Wilczok, Sport w czasach wojny, „Nowiny” 1995, nr 32, s. 9; Piłka w okresie okupacji, na
podstawie materiałów Walentego Wilczoka oprac. J. Ibrom, „Nowiny” 1996, nr 12, s. 7; A. Bezeg,
W. Wilczok, Sport w Rybniku..., s. 48. W Kronice Popielowa znalazła się reprodukcja wycinka pra
sowego z okresu wojny, w którym w rubryce sportowej podawano wyniki meczów piłkarskich,
niestety, nie dołączono informacji o tytule gazety. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 113.
39 16 drużyn gra dalej. Uznanie dla jedenastki Radziejowa, „Nowiny” 1975, nr 48, s. 6.
40 W artykule zmieniono imię Holony na Norbert, co zostało powtórzone w opracowaniu
całościow ym z 2003 r. Autorzy wymieniali też Henryka Karwota jako sekretarza. (a), „Jedność”
z Popielowa; A. Bezeg, W. Wilczok, Sport w Rybniku..., s. 174. Imię Nikodem znalazło się w pra
cy Rojka. H. Rojek, Kronika..., s. 112–113. Później zarząd ten został zmieniony. W okresie po
wojennym na walnym zebraniu klubu, jakie odbyło się 9 lutego 1947 r., wybrano nowy zarząd.
Prezesem był Czesław Gojny, sekretarzem Hieronim Bugiel, skarbnikiem Antoni Bugiel, zaś kie
rownikiem sportu Franciszek Rybka. Zarząd liczył 14 osób. Henryk Pielorz i Leon Wawrzyczny
byli wiceprezesami, Alojzy Kuczera zastępcą sekretarza, Stanisław Dziewior zastępcą kierownika
sportu, zaś Emil Drzęźla i Franciszek Smołka ławnikami. Komisję Rewizyjną tworzyli Wilhelm
Holona oraz Eryk Liszka i Tadeusza Malarz. Gospodarzem został Leon Karwot, APR, StPowRyb,
sygn. 103, s. 10, 34; sygn. 127, s. 29. H. Rojek, podawał jeszcze dwa nazwiska Wincentego Kuśki
jako skarbnika i Franciszka Naczyńskiego jako gospodarza, ale nie sprecyzował, o jaki okres cho
dziło. Zob. H. Rojek, Kronika..., s . 112. Po roku (18 stycznia 1948 r.) odbyło się kolejne zebranie
i wybory zarządu. Zasadniczo nie zmienił się jego trzon (prezes, sekretarz i skarbnik), lecz na in
nych stanowiskach nastąpiły roszady lub, jak w wypadku komisji rewizyjnej, całkowita wymiana
personalna. Wiceprezesem w miejsce L. Wawrzycznego został Alojzy Naczyński, A. Kuczerę za
stąpił Oskar Kuczera, S. Dziewior został gospodarzem, zaś jego poprzednią rolę przejął Wincenty
Mańka. Członkami zarządu zostali Leon Rduch i Józef Tkocz, zaś w Komisji Rewizyjnej pracowa
li Herbert Marcol z Radziejowa, Franciszek Ucher i Leon Fikciński. APR, StPowRyb, sygn. 127,
s. 27. 30 stycznia 1949 r. dokonano nowego wyboru zarządu i jak poprzednio, nie zmienili się
prezes, skarbnik i sekretarz, kierownik sportu oraz gospodarz, natomiast pozostałe funkcje objęli
inni niż poprzednio działacze. Wiktor Kondrot i Antoni Lipka z Radziejowa jako wiceprezesie,
Antoni Brzezinka jako zastępca sekretarza, H. Pielorz jako zastępca kierownika sportu, Jan Foterek,

Sportowego „Jedność”, a w październiku tegoż roku został on wpisany do rejestru
stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Śląsko-Dąbrowskiego z numerem
32141. Popielowski klub borykał się jednak z problemami, wynikającymi głównie
z braku własnego boiska, toteż 28 sierpnia 1949 r. na Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu omówiono dalsze jego losy. Liczono, że po zwolnieniu byłych graczy KS
„Rymer Ib” i przystąpieniu ich do „Jedności”, klub doznałby wzmocnienia.
Postanowiono zatem kontynuować działalność, zgłosić przystąpienie do Spółdzielni
Spożywców w Niedobczycach, a klub miał odtąd nosić nową nazwę: Spółdzielczy
Klub Sportowy „Spójnia-Jedność” w Niedobczycach42 . Od razu też dokonano wy
boru nowych władz, z tym że w nowo utworzonym klubie znaleźli się działacze
z Niedobczyc i Niewiadomia43. Kilka miesięcy później, 12 lutego 1950 r., odbyło
się kolejne walne zebranie, w protokole z którego używano nazwy Związkowy Klub
Sportowy „Spójnia-Jedność” Popielów44. Można chyba uznać tę datę za zamykającą
istnienie klubu sportowego o nazwie „Jedność” Popielów. Część działaczy po zakoń
czeniu samodzielnej aktywności „Jedności” przeszła do Koła Sportowego „Górnik”
RWN Niedobczyce (m.in. Ewald Gojny, Bernard Skiba i Hieronim Bugiel)45.
W 1966 r. powstał z kolei Międzyzakładowy Klub Sportowy „Niedobczyce”, w któ
rym działali m.in. H. Bugiel i F. Rybka.
Natomiast KS „32” nie zaniechał działalności, przechodząc przez kolejne trans
formacje. W 1958 r. Feliks Sporysz i Marceli Putko doprowadzili do reaktywacji
dawnej drużyny piłkarskiej, zmieniając nazwę na LZS ,,32” Radziejów, działając przy
ZMW46. W czasie kampanii przedwyborczej w 1961 r. radziejowianie oczekiwali,
że nowo wybrane władze okażą pełne poparcie dla powstałego w Radziejowie LZS,
którego działalność się rozwija, posiada piękne wyniki zwłaszcza w szachach i pingpongu47. Podkreślano też, że przede wszystkim chodzi o satysfakcję z pracy społecznej:
Jednak największe zadowolenie dla działaczy sportowych i Samorządu Mieszkańców
Radziejowa /bo to ci sami ludzie/, kiedy prowadzą rozgrywki seniorów /C klasa/ i drużynę trampkarzy48 . Następnie klub ten w 1975 r. przekształcił się w TKKF ,,32”
Radziejów. W 1996 r. został zarejestrowany Młodzieżowy Klub Sportowy ,,32”
Radziejów-Popielów, w którym występowali zawodnicy z tych dwóch dzielnic
Rybnika49. Można więc uznać, że historia zatoczyła koło. Prasa lokalna wypowiada
Arnold Parma i L. Wawrzyczny jako ławnicy, w Komisji Rewizyjnej zaś Jerzy Wieczorek, Franciszek
Smołka i Adolf Mańka. Tamże, s. 17.
41 Tamże, s. 20–24.
42 Tamże, s. 8, 13, 15. Przesuwa to o rok datę powstania tego klubu, jak podawano rok 1950.
J. Hebliński, W. Ławicki, 100 lat Kopalni..., s. 62.
43 W zarządzie Spółdzielczego Klubu Sportowego „Spójnia-Jedność” w Niedobczycach Popielów
i Radziejów reprezentowali: I wiceprezes Czesław Gojny, II wiceprezes Antoni Lipka z Radziejowa,
sekretarz H. Bugiel, zastępca kierownika sportu Wincenty Mańka, zastępca skarbnika Antoni
Bugiel, członkowie Komisji Rewizyjnej Adolf Mańka i Jerzy Wieczorek oraz ławnik Wiktor
Kondrot, w sumie 8 członków na 17. APR, StPowRyb, sygn. 127, s. 14.
44 Z Popielowa w nowo wybranym zarządzie znaleźli się: C. Gojny (prezes), H. Bugiel (sekretarz),
J. Wieczorek (skarbnik), A. Bugiel (zastępca skarbnika), A. Mańka (członek Komisji Rewizyjnej),
Jan Foterek (członek zarządu) i Wincenty Mańka (zastępca kierownika sportu). Tamże, s. 7.
45 H. Rojek, Kronika..., s. 113.
46 APR, StPowRyb, sygn. 127, s. 72.
47 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 17.
48 Tamże, sygn. 27, s. 274.
49 N. Niestolik, Radziejów, s. 41; H. Rojek, Kronika..., s. 113–114.
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ła się z uznaniem o staraniach jego działaczy, którzy organizowali rozgrywki dla
mieszkańców na boisku, a w okresie jesienno-zimowym w sali gimnastycznej SP 24
w Popielowie. Szczególne chwalono F. Sporysza, M. Putkę, A. Komarka, E. Oślizło
(przewodniczącego samorządu mieszkańców) oraz J. Dziwokiego (dyrektora SP 24)50.
Po śmierci E. Oślizły zaczęto organizować turnieje trampkarzy imienia tego działacza,
odbywające się na boisku MKS „32” Popielów-Radziejów51.
Skład drużyny „Jedności” Popielów oczywiście zmieniał się. Niewątpliwie w klu
bie angażowało się wielu młodych mieszkańców gminy52 . Sekcja piłkarska
w Popielowie miała w 1932 r. trzy grupy: skład podstawowy, skład rezerwowy oraz
juniorów53. „Jedność” Popielów startowała najpierw w klasie B, a potem udało się
jej awansować do klasy A, natomiast KS ,,32” Radziejów w pierwszym roku istnie
nia grał w klasie C54 , szybko jednak awansował do klasy B. Podczas marcowego
meczu obu drużyn gminy w 1937 r. „32” Radziejów okazał się lepszy od „Jedności”
Popielów, wygrywając 4:255.
Kwerenda w prasie lokalnej przyniosła szczegółowe informacje z roku 1937.
W rankingu drużyn klasy B z kwietnia 1937 r. „Jedność” zajmowała czwartą lokatę,
zdobywszy w 13 meczach 16 punktów, stosunkiem bramek 33:22. „32” Radziejów
znajdował się na końcu tej tabeli, z 6 punktami, 22 bramkami strzelonymi i 31
straconymi56. W czerwcu 1937 r. „Jedność” i „32” pozostawały w klasie B, w której
drużyna z Popielowa zajmowała trzecie miejsce w tabeli, zgromadziwszy 22 punkty
w 16 rozegranych meczach, zdobywając w sumie 42 bramki, i tracąc ich 21. „32”
radziło sobie nieco słabiej, bo w rozegranych 17 meczach zdobył i stracił tyle samo
bramek (38:38), uzyskując 11 punktów57.
Popielowianie wygrywali z takimi zespołami jak KS „Rymer” (1:0), „Naprzód”
Rydułtowy (4:2), „Silesia” Paruszowiec (9:3), „Pogoń” Frysztad (4:1)58 czy „Gwiazda”
Skrzyszów (4:0)59 i wysokie miejsce pozwoliło im na awans do klasy A. Tym samym
jednak przeciwnicy byli coraz silniejsi. Szybko okazało się, że zawodnikom brako
wało umiejętności. W rozegranym jesienią pierwszym meczu z „Silesią” Rybnik II
beniaminek uległ gospodarzom już w pierwszej połowie tracąc sześć bramek. Mecz
zakończył się wynikiem 6:1. Mimo wysokiej przegranej Jedność pozostawiła dobre wra50 (stef), Pożytecznie spędzają wolny czas, „Nowiny” 1979, nr 44, s. 5; Skuteczny finisz Radziejowa I,
„Nowiny” 1983, nr 30, s. 8.
51 Turnieje trampkarzy odbywały się już wcześniej. W 1988 r. (18 czerwca) odbył się już po raz
czwarty (wzięło w nim udział pięć zespołów), natomiast po śmierci E. Oślizły w 1991 r. nadano tym
rozgrywkom imię zmarłego działacza. Turniej im. Oślizły, „Nowiny” 2003, nr 25, s. 39.
52 H. Rojek, Kronika..., s. 111–112; Piłka nożna lat trzydziestych, na podstawie materiałów
Walentego Wilczoka oprac. J. Ibrom, „Nowiny” 1996, nr 11, s. 9; (a), „Jedność” z Popielowa..., s. 23;
A. Bezeg, W. Wilczok, Sport w Rybniku..., s. 174.
53 Ze sportu piłkarskiego, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1932, nr 32, s. [3].
54 H. Rojek, Kronika..., s. 112–113.
55 Piłka nożna w rybnickim, „Polska Zachodnia” 1937, nr 76, s. 11.
56 Wyniki z boisk podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 116, s. 9; „Gazeta Żorska”
1937, s. [4].
57 Tabela B-ligi podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 149, s. 11; „Gazeta Żorska”
1937, nr 22, s. [4].
58 (a), Kronikarz zwykłego dnia, „Nowiny” 1992, nr 38, s. 5; H. Rojek, Kronika..., s. 112.
59 Wyniki piłkarskie z Podokręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 108, s. 11; „Gazeta
Żorska” 1937, nr 16, s. [4].

żenie. Trzeba bowiem wiedzieć, że zwyciężyć na boisku Silesii jest nie lada sztuką60. Nie
lepiej poszło popielowianom w meczu z TS „20” Rybnik. Rybniczanie rozprawili się
gładko z beniaminkiem, który nie przedstawiał dla gospodarzy wcale poważnego przeciwnika. Wynik meczu wyniósł 5:161. Lepiej poszło w meczu z „Polonią” Pszów,
z którą wygrali 1:062, ale mecz ze „Strzelcem 23” Czerwionka został przegrany dwo
ma bramkami i to na własnym boisku. Zdaje się, że pobyt „Jedności” w A klasie ograniczy się do jednego roku. Drużyna ta, to jeszcze surowy materiał63. Podobnie jak
przegrany był mecz z KS „I” Chwałowice 3:264 . Za to w meczu z „Naprzodem”
Rydułtowy beniaminek zgotował miłą niespodziankę swoim zwolennikom, zwyciężając
zasłużenia mistrza Podokręgu Rybnickiego. Naprzód zagrał bardzo słabo, przegrywając
4:265. Pod koniec października popielowianie spotkali się z drugim beniaminkiem
„Szybami” Jankowice, mecz zakończył się remisem 1:1, w dodatku dla gości był to
gol samobójczy66. Niedzielny mecz, rozegrany 28 listopada 1937 r. przyniósł popie
lowianom sromotną porażkę z „Błyskawicą” Kopalnia Emma. Aczkolwiek wszyscy
wiedzą, że w tegorocznych rozgrywkach drużyna „Błyskawicy” jest rewelacją, to jednak
takiego kanadyjskiego wyniku nikt się nie spodziewał. Drużyna beniaminka nie należy
do słabych, czego dowodem jest kilka dobrych i zwycięskich wyników osiągniętych w tegorocznych rozgrywkach nawet na obcych boiskach. Drużyna ta została jednak w ub.
niedzielę przez zespół leadera w puch rozniesiona. Tak doskonale grającej „Błyskawicy”
jeszcze nie widziano. Zespół ten nie schodził z pola karnego przeciwnika i strzelał bramki jak chciał i kiedy chciał. Wyróżnił się przede wszystkim atak, który wykazał doskonałą dyspozycję strzałową. Wynik był rzeczywiście sensacyjny 15:067.
Na przełomie listopada i grudnia 1937 r. piłkarze z Popielowa plasowali się na
siódmej pozycji w klasie, mając na koncie 13 zdobytych bramek, a 36 utraconych68.
Kolejne za nią drużyny „Polonia” Pszów i „Naprzód” Rydułtowy miały lepszy stosu
nek bramek (odpowiednio 19:29 i 13:18)69. Rundę jesienną zawodnicy z Popielowa
kończyli więc w raczej ponurym nastroju. Wprawdzie wywalczyli awans do wyższej
klasy, ale musieli jeszcze wiele się nauczyć, by móc myśleć o utrzymaniu się w A kla
sie.
Rozgrywki w 1937 r. radziejowianie mogli zaliczyć do udanych, choć, jak to
w sporcie, zdarzały się im zarówno porażki, jak i zwycięstwa. „32” Radziejów wygrał
z klubem z Niewiadomia 1:0, a w meczu z „27” Gołkowice zdobył osiem bramek,
nie tracąc żadnej. Mecz z „Concordią II” Knurów zakończył się wynikiem 4:2 dla
60 Piłkarze pow. Rybnickiego ruszyli do boju, „Polska Zachodnia” 1937, nr 268, s. 11.
61 Wyniki z boisk podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 275, s. 9.
62 Wyniki z boisk podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 288, s. 11.
63 Wyniki z boisk rybnickich, „Polska Zachodnia” 1937, nr 302, s. 9; „Gazeta Żorska” 1937, nr 44,
s. [4].
64 Wyniki z boisk Podokręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 310, s. 13.
65 Wyniki z boisk podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 323, s. 9; H. Rojek, Kronika...,
s. 112; „Gazeta Żorska” 1937, nr 47, s. [4].
66 W tabeli „Jedność” znajdowała się na dziewiątej pozycji, w czterech rozegranych meczach zdo
była 4 bramki, a straciła 12. Wyniki z boisk Podokręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 295,
s. 11; „Gazeta Żorska” 1937, nr 43, s. [4].
67 Wyniki z boisk Podokręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 329, s. 10; „Gazeta Żorska”
1937, nr 48, s. [4].
68 Tabela A-klasy podokręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 330, s. 9.
69 Jesienne rozgrywki A-klasy rybnickiej zakończone, „Polska Zachodnia” 1937, nr 345, s. 11.
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knurowian, zaś rewanż 2:1 dla Radziejowa, z Godowem „32” przegrał 4:2, z „Gwiazdą”
Skrzyszów – 1:070. W rundzie jesiennej, w której zespół popielowski grał już w wyż
szej klasie, KS „32” Radziejów, pozostający w klasie B, wygrał z „Czarnymi” Gorzyce
(3:2)71, z „PW” Niewiadom 7:472, z „Beatą” Niewiadom 3:1, a w tabeli w połowie
października 1937 r. zajmował pierwsze miejsce z sześcioma punktami i stosunkiem
bramek 9:573. W połowie listopada tego roku zespół utrzymał pierwszą lokatę w ta
beli, po pięciu rozegranych meczach mając dziewięć punktów, a stosunek bramek
wynosił 21:874. W meczu z „Concordią” Knurów radziejowianie wygrali 4:175. Dobrą
passę przerwała wysoka porażka w meczu z „Gwiazdą” Skrzyszów, KS „32” stracił aż
osiem bramek, zdobywając w drugiej połowie jedynego, honorowego gola76. Mecz
ze „Śląskiem” Głożyny nie został dokończony (radziejowianie przegrywali wówczas
2:077).
Po zimie rozpoczęła się nowa runda, wiosenna, ale nie wydaje się, aby „Jedność”
Popielów radziła sobie lepiej niż w poprzedniej części sezonu, skoro mecz 1 maja
1938 r. z „Polonią” Pszów przegrała 4:278 , a 15 maja ze „Strzelcem” Czerwionka
4:079. „Jedność” próbowała zdobywać punkty w swojej klasie, ale najwyraźniej mia
ła jakieś kłopoty. W listopadzie 1938 r. rozegrała mecz z KS „Chwałowice”. Wynik
11:0 dla Chwałowic jest tak nieprawdopodobny, że trudno wdać się w jakąkolwiek
ocenę gry80. Wydawałoby się, że prognozy sprzed roku sprawdzą się i zawodnicy
z Popielowa wypadną z klasy A, jednak utrzymali się w niej, a w 1939 r. rozegrali
udany mecz z „Naprzodem” Rydułtowy, wygrywając 6:281, choć 7 maja przegrali
z KS „Chwałowice” 1:082 . W maju 1939 r. „Jedność” po 17 meczach plasowała się
na ósmej pozycji, zdobywając 14 punktów stosunkiem bramek 28:44, ale stojący
w tabeli tuż za nią „RTS” Rybnik miał punktów 13, a stosunek bramek 42:4883.
Pojawiła się też wzmianka o meczu drużyny „Czarni” Popielów, którzy w czerw
cu 1939 r. wygrali mecz z KS „Polonią” Pszów 2:084. Wydaje się jednak, że to po
myłka w druku, dotycząca albo nazwy zespołu albo miejscowości i powinni być to
„Czarni” Gorzyce lub „Jedność” Popielów.
Jak wspomniano, dopiero w 1975 r. (po II wojnie światowej) odnotowano mecz
rozegrany przez zawodników „32” Radziejów. Dla drużyny, która zwyciężyła 4:3 po
dwa gole zdobyli Pierchała i Wojak. Przez następne dwa sezony TKKF Radziejów
70 „Gazeta Żorska” 1937, nr 15, 16, 17, 21, 22, 23.
71 Piłkarze pow. Rybnickiego ruszyli do boju, „Polska Zachodnia” 1937, nr 268, s. 11.
72 Wyniki z boisk Podokręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 295, s. 11.
73 Wyniki z boisk Podokręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 288, s. 11.
74 Wyniki z boisk Podokręgu Rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 310, s. 13.
75 Wyniki z boisk podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 323, s. 9.
76 Wyniki z boisk podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1937, nr 329, s. 10; Gazeta Żorska”
1937, nr 48, s. [4].
77 „Gazeta Żorska” 1937, nr 51, s. [4].
78 Wyniki z boisk podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1938, nr 120, s. 12.
79 Wyniki z boisk podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1938, nr 136, s. 11.
80 Sport w Rybnickim, „Polska Zachodnia” 1938, nr 324, s. 8.
81 Sport w Rybnickim, „Polska Zachodnia” 1939, nr 141, s. 8.
82 Piłka nożna w Podokręgu Rybnickim, „Polska Zachodnia” 1939, nr 127, s. 8.
83 Tabela kl. A podokręgu rybnickiego, „Polska Zachodnia” 1939, nr 143, s. 8.
84 W podokręgu Rybnik Śl. O. Z. P. K., „Polska Zachodnia” 1939, nr 154, s. 10. Prawdopodobnie
pomyłka ta wpłynęła na uwzględnienie drużyny o nazwie „Czarni” wśród istniejących w Popielowie
w 1939 r. grup sportowych przez A. Steuera. Zob. A. Steuer, Ruch sportowy..., s. 291, tabela 8.

(bowiem w tym czasie doszło do przekształcenia LZS Radziejów) radził sobie całkiem
dobrze, a zdobywając na zakończenie sezonu 1976/1977 drugie miejsce w swojej
grupie w klasie C uzyskał awans do klasy B85.
Radziejowianom przytrafiła się podobna sytuacja, z jaką musieli zmierzyć się
w międzywojniu piłkarze popielowskiej „Jedności”, gdy po przejściu do wyższej
klasy musieli wykazać się większymi umiejętnościami. Przez następne dwa sezony
TKKF Radziejów plasował się na końcu tabeli punktowej, zaś koniec rundy wiosen
nej 1978/1979 wiązał się z powrotem do klasy C86. Przez następnych kilka lat TKKF
„32” Radziejów grał w ósmej lidze, mając za sobą lepsze i gorsze mecze. W tym
czasie wystawiał dwie drużyny Radziejów I w grupie I i Radziejów II w grupie II.
Pierwsza z tych drużyn po raz kolejny awansowała do klasy B w 1983 r., zaś druga
zajęła w swojej grupie czwartą pozycję87. Działacze tak potrafili pokierować drużyną,
że uwierzyła w swoje możliwości, i co najważniejsze grała bez kompleksów. O tym, że
możliwości Radziejowa I są niemałe świadczy zdobycie pierwszego miejsca w trudnej
walce z bojowymi jedenastkami Chudowa i Dębieńska W.88 Wydaje się, że w później
szym okresie dokonano przeszeregowania, pozostawiając jedną drużynę, a przynaj
mniej prasa nie podawała informacji o meczach drugiej, grającej w klasie C. Tym
czasem seniorzy z TKKF „32” Radziejów w klasie B radzili sobie na tyle dobrze, że
w sezonie 1986/1987 wywalczyli kolejny awans, do klasy A89.
Po wejściu radziejowian do wyższej klasy rozgrywkowej powtórzyła się po raz
kolejny sytuacja beniaminka. Przez cały sezon 1987/1988 „32” plasował się na ostat
nich miejscach tabeli, a w kolejnym sezonie spadł do klasy B90. I znowu przez kolej
nych osiem lat drużyny juniorów i seniorów z większym i mniejszym szczęściem
rozgrywały mecze w niższej klasie rozgrywkowej. W sezonie 1998/1999 po raz kolej
ny udało się zawodnikom z MKS „32” Radziejów-Popielów awansować do klasy A91.
W tej grupie miewał lepsze i gorsze mecze, a jego pozycja w tabeli zmieniała się.
Sezon 2001/2002 zespół zaczynał na dość wysokim miejscu, po dziewiątej kolejce
zajmując nawet trzecią pozycję w tabeli92 . Co więcej, o ile dobra postawa Naprzodu
Zawada i Gwiazdy Skrzyszów nie może specjalnie dziwić, o tyle kolejne zwycięstwo
MKS-u Radziejów-Popielów daje do myślenia. Radziejowianie zdają się nie mieć takiego silnego potencjału jak trzy wyprzedzające ich w tabeli drużyny, dlatego zajmowana
przez nich pozycja to spory zespołowy sukces93. Niestety, szybko okazało się, że MKS
Radziejów-Popielów nie dał rady zespołowi zaliczanemu raczej do słabszych. Bezbramkowy
remis spowodował, że radziejowianie szansy na nawiązanie walki z czołówką mogą
85 TKKF Radziejów po 20 kolejkach miał na koncie 28 punktów, zdobywając 57 bramek, tracąc
ich 30. Mistrzowie wystąp!, „Nowiny” 1977, nr 28, s. 6.
86 W 22. kolejkach TKKF Radziejów zgromadził 13 punktów, zdobywając 28 bramek i tracąc 55.
Mistrzowie i outsiderzy sezonu 1978/1979, „Nowiny” 1979, nr 28, s. 6.
87 Jedenastki Radziejów I i KS 27 Gołkowice zdobyły mistrzostwo grup Klasy C podokręg Rybnik
w sezonie 1982/1983, „Nowiny” 1983, nr 23, s. 8; Zwycięzcy i pokonani. Bilans sezonu 1982-83,
„Nowiny” 1983, nr 28, s. 8.
88 Zwycięzcy i pokonani..., s. 8; Skuteczny finisz Radziejowa I, „Nowiny” 1983, nr 30, s. 8.
89 Wyniki sezonu 1986/87, „Nowiny” 1987, nr 27, s. 8.
90 Końcowe tabele, „Nowiny” 1989, nr 27, s. 8; (gk), Za trzecim podejściem, „Nowiny”

1989, nr 32, s. 11.

91 (AK), Parada tabel (cz. I), „Nowiny” 1998, nr 28, s. 22; (gk), Za trzecim podejściem..., s. 11.
92 Wygrywają faworyci, „Nowiny” 2001, nr 40.
93 Zgodnie z przewidywaniami, „Nowiny” 2001, nr 37.

351

352

upatrywać w stratach, jakie trzy zespoły przed nimi, poniosą w bezpośrednich pojedynkach94 i tym razem z MKS-em Radziejów-Popielów, zespołem, który – co prawda – spisuje się w tej rundzie przyzwoicie, ale po punktowych stratach w ostatnich meczach,
przestał się raczej zaliczać do grona faworytów rozgrywek95. Warto jednak odnotować
mecz, który stał się wydarzeniem 15. kolejki w sezonie 2001/2002, jakim był pojedynek MKS-u Radziejów-Popielów z liderem rybnickiej klasy A – Naprzodem Zawada.
Przed tygodniem radziejowianie pokonali w wyjazdowym meczu przewodzącą stawce
Gwiazdę Skrzyszów, pozbawiając jednego z głównych kandydatów do awansu trzech
punktów przewagi nad drugim wówczas w tabeli Naprzodem. Trzeba też pamiętać, że
w 12. kolejce czwarta drużyna tabeli pokonała kandydata numer jeden do mistrzostwa
– MOSiR Żory. W pierwszej odsłonie meczu na szczycie wszystko wskazywało na to, że
i tym razem rewelacyjnie poczynający sobie w tej rundzie radziejowianie, pokonają faworyzowany zespół przyjezdnych. Prowadzili już 2:0, nie wykorzystali też w tej połowie
rzutu karnego. Po przerwie Naprzód zdołał strzelić dwie bramki i wywieźć z ciężkiego
terenu trzy punkty, które pozwoliły pozostać w fotelu lidera. Wydaje się, że sposób, w jaki
układała się pierwsza część meczu, przerósł oczekiwania piłkarzy gospodarzy, dla których
tegoroczne wyniki są na pewno sporym zaskoczeniem. Przestraszyli się chyba miana
„pogromców faworytów”96. W pierwszej części kolejnych rozgrywek, po przegranej
z „Naprzodem” Zawada 8:0 drużyna plasowała się na odległej, 14. pozycji97, z któ
rej zresztą stopniowo pięła się coraz wyżej. Sprawcami największej niespodzianki
w trzynastej kolejce okazali się piłkarze Radziejowa. Pokonali w meczu wyjazdowym
Świerklany 2:0, a trzeba dodać, że Forteca pozostawała niezdobyta przez dziesięć ostatnich kolejek98. Po meczu 26. kolejki, w którym drużyna pokonała Skrbeńsko 5:0,
była już siódma99. W kolejnym sezonie MKS przesuwał się po tabeli w górę i w dół.
Prasa stwierdzała: Niezwykłą drużyną jest w tej rundzie MKS Radziejów-Popielów.
Piłkarze z tego klubu mają już na koncie czwarty remis, a w jedynym meczu, który
rozstrzygnęli na swoją korzyść, ich rywalem był aktualny lider. Radziejowianie nie zajmują w tabeli wysokiej pozycji – najniższą spośród niepokonanych dotąd zespołów100,
ostatecznie kończąc sezon 2003/2004 na dziewiątym miejscu w tabeli, po obfitują
cym w bramki meczu ze Stanowicami (5:4)101. Piłkarze z Popielowa i Radziejowa
całkiem dobrze radzili sobie na początku nowej edycji rozgrywek, ale nie okazała się
ona dla nich udana, bowiem ostatecznie uplasowali się na jednej z ostatnich pozycji
(13 miejsce w tabeli)102 . Zresztą zespół dał się poznać jako sprawca wielu niespo
dzianek. Trudno zliczyć liderów, którym piłkarze MKS-u Radziejów-Popielów pomieszali szyki. Pod tym względem rybniccy piłkarze są niezawodni od kilku sezonów103,
a MKS 32 potrafi postawić się najlepszym A-klasowym drużynom, co wielokrotnie już

94 Beniaminek pokazał kły, „Nowiny” 2001, nr 42.
95 Sensacja goni sensację, „Nowiny” 2001, nr 43.
96 Naprzód w opałach, „Nowiny” 2001, nr 46.
97 Gromią niepokonanych, „Nowiny” 2002, nr 38.
98 GK, Jedność z Bełkiem, „Nowiny” 2002, nr 45.
99 GK, Jedność z walkowerem, „Nowiny” 2003, nr 22.
100 GK, Remisy faworytów, „Nowiny” 2003, nr 37.
101 gk, Rezerwy nie gorsze, „Nowiny” 2004, nr 26.
102 GK, Polonia w roli głównej, „Nowiny” 2005, nr 25.
103 gk, Radziejów dzieli, „Nowiny” 2004, nr 41.

udowodniła104. Kiedy jednak przegrywali, przegrywali znaczną różnicą bramek. Tak
gładko jedenastka Radziejowa dawno już nie przegrała. Utrata pięciu goli zdarza się jej
po raz pierwszy w tym sezonie. Częściej to raczej jej rywale schodzili z boiska z solidnym
bagażem bramek105. Poważny kryzys przeżywa MKS Radziejów-Popielów. Porażka
z Fortecą Świerklany to nie mniej bolesna niespodzianka jak gładka przegrana w poprzedniej kolejce z liderem106. Tuż przed zakończeniem sezonu 2004/2005 sytuacja
drużyny skomplikowała się, ponieważ została ona ukarana trzema walkowerami za
mecze rozegrane w tygodniu od 1 do 8 maja, za nieopłacenie kary za trzecią żółtą
kartkę zawodnika107. Zespół musiał liczyć się z możliwością spadku z klasy A. Po raz
drugi więc okazywało się, że po udanym starcie, na finiszu brakowało sił i punktów,
a zawodnicy zamiast grać coraz lepiej, mieli za sobą coraz mniej udane mecze. O ile
np. w 20. kolejce MKS zwyciężył nad „Orłem” Palowice 7:0108, o tyle z „Naprzodem”
Zawada w 30. kolejce sam stracił cztery bramki i nie zdobył żadnej109.
Kolejny sezon MKS „32” Radziejów-Popielów rozpoczął rewelacyjnie, od począt
ku plasując się na pozycji lidera i przez kolejnych dziesięć rund nie tracąc punktów.
Radziejowianie uchodzą za rewelację rozgrywek110, a niezwykle interesująco zapowiada
się walka w najbliższej kolejce. Lider podejmuje w Radziejowie wicelidera [...]111.
Wprawdzie w 10. kolejce przegrali mecz z „Czarnymi” Przegędza 3:2112, lecz utrzy
mali pozycję w tabeli. W tej rundzie (2005/2006) drużyna radziła sobie nadal zmien
nie. Wysoka porażka [1:5 – E.K.] na własnym boisku z Pierwszym Chwałowice podziałała bardzo otrzeźwiająco na piłkarzy Radziejowa. W swoim kolejnym meczu pokonali w Szczejkowicach Borowika 4:0113. Po kolejnych meczach drużyna spadła na
pozycję wicelidera i utrzymała ją już do końca sezonu114 . Był to chyba najlepszy
sezon dla ekipy. Kolejna runda przyniosła wyraźny spadek formy piłkarzy. Największa
niespodzianka siódmej kolejki to druga z rzędu wysoka porażka MKS-u Radziejów-Popielów. Przed tygodniem radziejowianie stracili pięć bramek na boisku Fortecy
w Świerklanach, tym razem pozwolili sobie strzelić sześć goli przed własną widownią
w meczu z Pierwszym Chwałowice115. Trzeciej porażki z rzędu doznali piłkarze
MKS-u Radziejów-Popielów. Zespół znajdujący się w ostatnich czasach zawsze w ścisłej
czołówce rybnickiej klasy A dawno nie miał już tak kiepskiej passy. Radziejowianie nie
tylko przegrywali, w ostatnich trzech spotkaniach strzelili dwa gole, tracąc aż dwanaście116. Zespół wyraźnie przeżywał kryzys i tego sezonu żadną miarą nie mógł zaliczyć
do udanych. W Radziejowie przeciwko MKS-owi zagrali juniorzy występujący na co
dzień w Śląskiej Lidze Juniorów Młodszych. Szesnasto- i siedemnastolatkowie bez więk104 GK, Kanonada w Chwałowicach, „Nowiny” 2005, nr 14.
105 GK, Bez spodziewanych emocji, „Nowiny” 2005, nr 15.
106 GK, Decydujące starcie, „Nowiny” 2005, nr 16.
107 GK, Punkt na wagę mistrzostwa, „Nowiny” 2005, nr 23.
108 GK, Borowik spuchł, „Nowiny” 2005, nr 18.
109 GK, Polonia w roli głównej, „Nowiny” 2005, nr 25.
110 Ostudzili Polonię, „Nowiny” 2005, nr 34.
111 Klasa A Rybnik, „Nowiny” 2005, nr 35.
112 Radziejów na deskach, „Nowiny” 2005, nr 41.
113 (k), Kolejka dla gości, „Nowiny” 2006, nr 16; (gk), Jeszcze większa gościnność, „Nowiny” 2006,
nr 17.
114 Mocne uderzenia mistrza, „Nowiny” 2006, nr 25.
115 (k), Zmiana na prowadzeniu, „Nowiny” 2006, nr 37.
116 (k), Piast ucieka, „Nowiny” 2006, nr 38.

353

354

szego wysiłku ograli drużynę, która przez kilka ostatnich sezonów nadawała ton rywalizacji o mistrzostwo klasy A. Ostatecznie MKS „32” zajął w tej rundzie 12. pozycję117.
Nowy sezon radziejowianie i popielowianie zaczynali więc w nie najlepszych nastro
jach, a na początku rozgrywek zastanawiano się, czy kryzys był chwilowy, czy dwie
drużyny, bo w podobnej sytuacji znalazł się też „Górnik” Czerwionka, nie opuszczą
klasy A118. Złe wróżby okazały się przedwczesne, bowiem na własnym boisku gracze
MKS „32” radzili sobie dobrze: W tym sezonie na własnym terenie nie zawodzą piłkarze MKS-u Radziejów. Rozegrali dotąd dwa mecze u siebie, odnosząc dwa zwycięstwa,
które pozwoliły im usadowić się w środku stawki119. Pomimo to drużyna zakończyła
rundę 2007/2008 na 14. pozycji120, a kolejny sezon rozpoczęła od wysokiej porażki
5:0 z „Polonią” Łaziska121.
Sport szkolny
Pierwsze Uczniowskie Koła Sportowe zaczęły powstawać w 1995 r.122, ale wyda
je się, że były one kontynuacją istniejących wcześniej Szkolnych Kół Sportowych
(SKS) czy innych stowarzyszeń propagowania kultury fizycznej. Placówki edukacyj
ne najczęściej bowiem zapewniały opiekę kadry oraz zaplecze lokalowe i sprzętowe.
Dość charakterystyczna dla szkolnego sportu wydaje się zmienność uprawianych
dyscyplin. Oczywista jest też płynność składu kadrowego, bowiem najczęściej w za
wodach uczestniczyli uczniowie najstarszych klas, który odchodzili ze szkoły po
zakończeniu nauki, zaś na ich miejsce przychodzili młodsi koledzy, często rodzeń
stwo.
Nauczyciele i dyrektorzy szkół byli zaangażowani w ruch propagujący aktywność
sportową nie tylko na terenie ich macierzystych placówek. Marek Szymura, dyrektor
SP 24 był prezesem Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego123.
Nie ma wzmianek o tym, kto sprawował opiekę nad młodymi zawodnikami przed
H. Szymurą, który w Popielowie zaczął pracę w roku szkolnym 1958/1959.
Nauczyciel w 1966 r. zdecydował się jednak opuścić szkołę w Popielowie i objąć
stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Przedsiębiorstwie
Budownictwa Rolniczego w Niedobczycach. Z początkiem roku szkolnego
1967/1968 Szymura wrócił do SP 5 w Niedobczycach-Popielowie124 . Być może
wrócił także do obowiązków trenera SKS-u, który nieodmiennie działał w szkole, co
kroniki skrupulatnie odnotowywały. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych XX w. SKS prowadzili dwaj nauczyciele J. Dziwoki i Marcin Olszewski,
ale niedługo później, w 1992 r., nastąpiły zmiany trenerów. J. Dziwoki objął stanowis
ko dyrektora SP 24, natomiast M. Olszewski został dyrektorem szkoły w Niedob
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(g), Rekordowa skuteczność, „Nowiny” 2007, nr 25.
g, Pierwszy na swoim miejscu, „Nowiny” 2007, nr 34.
(k), Powrót Pierwszego, „Nowiny” 2007, nr 37.
(g), Walka w meczach o stawkę, „Nowiny” 2008, nr 25.
(g), Polonia pierwszym liderem, „Nowiny” 2008, nr 33.
http://grono.net/pasikoniki/topic/9617943/sl/historia-baseballu-w-polsce/, 15.11.2012.
(WaT), Od Sokoła do UKS-ów, „Nowiny” 2003, nr 48, s. 31.
H. Rojek, Kronika..., s. 78.

czycach125. W 1994 r. trenerem drużyny baseballowej został H. Rojek, a siatkarzy
prowadziła Józefina Rek.
W latach sześćdziesiątych XX w. w SP 24 działała drużyna siatkarek ręcznych.
Podczas obchodów 1 maja 1960 r. zorganizowano zawody szkół podstawowych
z terenu miasta Niedobczyce drużyn chłopięcych i dziewczęcych w tej dyscyplinie.
Zwyciężyła w nich popielowska drużyna żeńska. Kolejne rozegrane zawody potwier
dziły wysoką formę dziewcząt, bowiem 15 czerwca tego roku w Katowicach, po
pokonaniu drużyn z Będzina (5:2) i Gliwic (5:1) zdobyły one tytuł Mistrzyń Śląska
w Piłce Ręcznej. W tej sytuacji wysokie zwycięstwo w meczu z mistrzem powiatu
– drużyną z Wilczy (7:0) wydawało się mocnym akordem na zakończenie roku
szkolnego. Sukcesy te były w dużej mierze zasługą ówczesnego trenera, H. Szymury.
Drugim czynnikiem był talent dziewcząt: bramkarki Genowefy Sokołowskiej, obroń
czyń Lidii Tkocz i Małgorzaty Hoły, pomocniczki Haliny Jęczmionki oraz napast
niczek Ireny Malarz, Krystyny Kuczery i Danuty Kuchcik126. Wydaje się, że były to
największe sukcesy młodziutkich szczypiornistek, chociaż w późniejszych latach
także zdobywały wysokie pozycje w zawodach różnej rangi, np. pierwsze miejsce
Pucharu Komitetu Powiatowego SKS w roku szkolnym 1964/1965 oraz pierwsze
miejsce w zawodach rejonowych w Niedobczycach. Drużyna chłopięca, również
trenowana przez H. Szymurę, w pierwszych latach radziła sobie nieco słabiej niż
dziewczęca, lecz także miała na koncie pewne sukcesy. W 1965 r. zespół w składzie:
Jan Adamczyk, Andrzej Kantor, Bronisław Kuśka, Grzegorz Mańka, Henryk Mojżesz,
Zygmunt Szajer i Jerzy Szweda, zdobył pierwsze miejsce podczas zawodów powia
towych w Rybniku oraz „Puchar 1000-lecia”127. Puchar ten został przez młodych
popielowian obroniony w 1967 r. Drużyna miała wówczas zupełnie inny skład,
bowiem zdobywcy pucharu po prostu zakończyli edukację w szkole podstawowej.
Odmieniony skład tworzyli: Roman Kiliszewski (kapitan), Joachim Leśnikowski,
Andrzej Paszenda, Pieczka, Stanisław Syrek (bramkarz), Andrzej Tomiczek i Marian
Tomiczek128.
Trudno wskazać moment rozpoczęcia działalności sekcji tenisa stołowego.
Zawodnicy tej dyscypliny w 1981 r. zdobyli drugie miejsce w Rejonowych i Woje
wódzkich Zawodach w Tenisie Stołowym. W 1988 r. Popielów był gospodarzem
mistrzostw miasta w tenisie stołowym chłopców ze szkół podstawowych. Drużyna
SP 24 poradziła sobie doskonale, wygrywając te zawody, zaś indywidualnie zawod
nicy zdobyli drugie (Tadeusz Gojny), trzecie (Adam Dziwoki) i piąte (Janusz Liszka)
miejsce, zaś w grze podwójnej para Liszka-Gojny uzyskała drugą lokatę, a HolonaNaczyński czwartą. Dzięki temu młodzi popielowianie uzyskali prawo startu w za
wodach rejonowych, które rozegrano w sali w Czerwionce. Tam T. Gojny wywalczył
dla siebie piątą pozycję, zaś jego drużyna uplasowała się na drugiej129.
W lutym 1990 r. drużyna tenisistów, którą na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX w. trenował J. Dziwoki, zdobyła pierwsze miejsce w zawo
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dach miejskich130. Dobrze radzili sobie tenisiści stołowi i w następnych latach.
15 marca 1996 r. w SP 31 w Rybniku odbyły się zawody, które wygrała reprezenta
cja dziewcząt z Popielowa, zaś Barbara Szulik i Małgorzata Jokiel przeszły do dalszych
eliminacji131. Kolejny rok szkolny także przyniósł sukcesy, bowiem drużyna chłopię
ca wygrała, zaś dziewczęca zajęła drugie miejsce w zawodach miejskich, zaś na etapie
rejonowym zdobyły odpowiednio trzecie i piąte lokaty. W roku szkolnym 1999/2000
Anna Jokiel, Marek Krupa i Andrzej Siwczyk dotarli do finału wojewódzkiego, zdo
bywając w rozgrywkach rejonowych pierwsze miejsce. Trenerką była wówczas
J. Rek132, która kilka lat wcześniej odbyła również kurs instruktora baseballu.
Młodzież z Popielowa uprawiała tenis stołowy nie tylko w ramach szkolnego
kółka sportowego, lecz również jako członkowie HDP. Wiosną 1987 r. reprezentacja
HDP uczestniczyła w turnieju, w grupie „B” zajmując drugie miejsce133. Z kolei
1 marca 1989 r. zorganizowano mecz tenisa stołowego o puchar prezesa OSP, który
wygrali młodzi boguszowiczanie. W meczu rewanżowym 15 marca ponownie po
pielowianie ulegli, tym razem znacznie, bo 12:6134.
Oprócz piłkarzy i piłkarek ręcznych H. Szymura trenował także saneczkarzy,
a ośmioosobowa drużyna zwyciężyła w zawodach powiatowych, przechodząc do
eliminacji wojewódzkich, które odbyły się 18 marca 1965 r. w Mikuszowicach, gdzie
trzej zawodnicy zdobyli brązowy medal135.
W późniejszych latach zmieniły się uprawiane dyscypliny, pojawiło się także
kółko modelarskie. W 1980 r. zdobyło ono drużynowo pierwsze miejsce w zawodach
miejskich szkół podstawowych136. Młodzi reprezentanci SP 24 w Popielowie wystę
powali też w „Błękitnej Sztafecie”, w narciarstwie alpejskim w roku szkolnym
1982/1983, zdobywając szóste miejsce w eliminacjach wojewódzkich, a w badmin
tonie drużyna dziewczęca zdobyła piąte miejsce na etapie wojewódzkim137. Z kolei
sekcję jazdy szybkiej na lodzie prowadził Marcin Olszewski, który wraz ze swymi
podopiecznymi w lutym 1990 r. zajął miejsce drugie138. Prawdopodobnie nie istnia
ła już drużyna szczypiornistów, popularna była natomiast siatkówka męska, a dru
żyna w Szkolnych Igrzyskach Sportowych w Rybniku w roku szkolnym 1999/2000
zajęła drugie miejsce139. W 2003 r. Uczniowski Klub Sportowy „Kosmici” – Popielów

130 H. Rojek, Kronika..., s. 82.
131 Tamże, s. 83.
132 Tamże, s. 84.
133 Drużyna w składzie: kapitan Franciszek Kufieta, Jarosław Dudyk, Wiesław Dudyk, H. Rojek,
Krzysztof Janoszka, Marek Smołka i Bronisław Ucher. W zawodach wzięli udział również repre
zentanci: „Znicza” Rybnik, SP Radziejów, SP Szczejkowice i ZSG Rydułtowy. Zob. tamże, s. 154.
134 Pojawiły się sprzeczne informacje, że był to puchar prezesa OSP Popielów (s. 102), a dalej,
że prezesa OSP Boguszowice (s. 154). Podano też inne wyniki meczu z 1 marca, 10:8 (s. 102) i 8:7
(s. 155). Zgadzał się skład drużyny: Adam Jokiel, Rober Łęczuk, Marcin Syrek, Marek Smołka,
Mariusz Frycz, Krzysztof Janoszka, Wiesław Dudyk, Jarosław Dudyk, Henryk Rojek. Zob. tamże,
s. 102–103, 154–155.
135 Tamże, s. 77.
136 Tamże, s. 81–82.
137 Tamże, s. 82.
138 Tamże.
139 Tamże, s. 84.

przy SP nr 24 otrzymał grant w wysokości 7500 zł, z czego każda sekcja (baseballu,
siatkówki i tenisa stołowego) otrzymała 2500 zł140.
Boisko
Zasadniczym problemem, z jakim borykali się sportowcy dawnej gminy, był brak
boiska. W pierwszym okresie działalności zawodnicy „Jedności” trenowali na tzw.
piaskowcu, czyli wyrobisku skąd czerpano piach. Miejsce to znajdowało się tam,
gdzie obecnie krzyżują się ulice Wodzisławska i Staffa141. RG rozpatrywała negatyw
nie wnioski, jakie napływały z Jankowic o subwencję na budowę boiska, bowiem na
ten cel brakowało pieniędzy142 , poza tym trudno było wspierać powstanie boiska
w sąsiedniej gminie (chociaż parafia była jedna), skoro brakowało go na miejscu.
W połowie 1929 r. ruszyła budowa boiska w Popielowie. RG przeznaczyła na ten
cel 1200 zł143, a przedsięwzięcie było finansowane w dużej mierze przez prezesa
Nikodema Holonę. Wydzierżawiono od Kufiety i Kaczmarczyka grunt, na którym
po wyrównaniu terenu i ogrodzeniu urządzono boisko. Z powodu tej budowy oraz
potrzeby stworzenia boiska w Radziejowie, ponownie odrzucono wniosek o subwen
cję, jaki nadszedł z Jankowic144. W czasie wojny płot otaczający boisko został znisz
czony, ale były to jedyne ówczesne szkody145. Po wojnie, w sierpniu 1945 r., zarząd
klubu sportowego zwracał się do władz gminnych w sprawie miejsca na boisko146.
„Jedność” miała osiągnąć porozumienie z dawnymi posiedzicielami terenów pod boisko
i przedstawić je na następnym posiedzeniu gminy147. W ten sposób minęły trzy
miesiące (od sierpnia do października), ale wydaje się, że porozumienia nie osiągnię
to, bowiem właściciele wrócili do użytkowania pola. W czerwcu 1946 r. na zebraniu
GRN w Niedobczycach pojawiła się sprawa boiska dla P.W. i W. F. Niewiadom oraz
klubu sportowego w Popielowie, ale radni uznali, że była to sprawa prywatna i klub
winien postarać się o boisko we własnym zakresie148. Jeśli podjęto jakieś działania,
nie przyniosły one pożądanego rezultatu i we wrześniu ponownie pod obrady trafi
ła kwestia uruchomienia boiska w Popielowie. Tym razem GRN uchwaliła urucho
mienie boiska, ale do prowadzenia tej sprawy zobowiązała swój Zarząd we własnym
zakresie149. Trudno powiedzieć, jak ten rozwiązał ów problem, ale w 1948 r. Konrad
Oleś (właściciel gruntu) wystąpił z wnioskiem o odszkodowanie za zniszczenia na
parceli powstałe przy budowie boiska. Ponownie Zarząd miał podjąć się tej sprawy
we własnym zakresie150. Można uznać, że nie udało się uruchomić boiska w tym
miejscu, bowiem w grudniu 1948 r. Komitet Międzyzwiązkowy Popielów wystąpił
z prośbą o przyznanie pod boisko 3 lub 4 mórg, należących do T. Malarza, jako
140 Uchwała nr 488/XXI/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 października 2000 r.; Zarządze
nie nr 26/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2003 r.
141 H. Rojek, Kronika..., s. 112.
142 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 263.
143 Tamże, s. 273.
144 Tamże, s. 275–279.
145 H. Rojek, Kronika..., s. 112.
146 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 84–87.
147 Tamże, s. 105–110.
148 APR, PRN Ryb, sygn. 544, s. 23.
149 Tamże, s. 14.
150 Tamże, sygn. 546, s. 20.
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majątku poniemieckiego po Pawle Kuczerze151. Widocznie i ten pomysł nie został
zrealizowany, bowiem w 1949 r. na posiedzeniu GRN przedstawiono rezolucję
KS „Jedność” i powołano delegację w składzie: członek GRN J. Foterek, członek
Zarządu GRN J. Papok oraz przedstawiciel organizacji młodzieżowych152 . Nie wy
daje się, by temu gronu udało się wiele osiągnąć, bowiem na Nadzwyczajnym Wal
nym Zebraniu władze klubu stwierdzały, że przede wszystkim brak własnego boiska
w miejscowości zmusza ich do podjęcia decyzji w sprawie jego dalszych losów153.
Piłkarze musieli korzystać gościnnie z boiska KS „Rymer”. Nie wyjaśniono również
do końca kwestii odszkodowań dla właścicieli parcel branych pod uwagę jako ewen
tualna lokalizacja boiska, gdyż w połowie lat pięćdziesiątych XX w. na wniosek obyw.
Studenta, który prosi o odszkodowanie za zniszczony grunt zabrany w 1947 r. pod boisko
sportowe w Popielowie nie uwzględnia się i sprawę tą należy skierować na drogę sądową154. Natomiast dawny teren został zagospodarowany i przeznaczony na budowę
nowej szkoły w latach siedemdziesiątych155. Nie wiadomo natomiast, gdzie treno
wali piłkarze klubu „32” Radziejów. Być może na łąkach, których nie brakowało.
Wiadomo, że po wojnie mecze rozgrywano na łące przy terenach rekreacyjnych na
Mośniku156, ale degradacja tego obszaru uniemożliwiła dalsze użytkowanie. W 1950 r.
na posiedzeniu GRN poruszono również kwestię uruchomienia w Popielowie boiska
dla młodzieży pozaszkolnej157.
Krótko po nadaniu Niedobczycom praw miejskich podczas obrad Prezydium
MRN pojawiła się też kwestia boiska w Popielowie. Wytypowaniem pod nie miejsca
miał się zająć radny R. Gojny158, ale jeszcze cztery lata później sytuacja nie uległa
poprawie. Zauważano jednak, że niedaleko lasu znajduje się grunt należący do
Nadleśnictwa Jankowice, nadający się na boisko sportowe. Konieczne było więc
uzgodnienie z nadleśnictwem159. Być może był to ten sam teren, gdzie w między
wojniu RG planowała urządzić strzelnicę (dzierżawiła go)160. Z rozmów tych praw
dopodobnie nic nie wyszło, bowiem wśród postulatów wysuwanych przez popielo
wian przed wyborami w 1961 r. znowu pojawiła się kwestia boiska. Radni MRN
zauważali, że w Niedobczycach znajdowały się trzy obiekty sportowe, a w Popielowie
nie było żadnego161. Okazało się, że brany pod uwagę teren został już zajęty przez
Przedsiębiorstwo Budowlane budujące wiadukt nad stacją Niedobczyce162. Rozpatry
wano możliwość urządzenia boiska sportowego w Świerczu na obszarze należącym
do kopalni „Chwałowice”163, a młodzież z ZMW z Radziejowa wytypowała obszar
przy ul. Daszyńskiego164. Ponieważ właśnie na Świerczu teren należał do przedsię
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biorstwa, wstępnie uznano tę drugą lokalizację165. Radny K. Syrek wspominał, że
boisko w Radziejowie zamierzano budować samodzielnie, ale brakowało poparcia,
natomiast władze miejskie rozszerzały to stwierdzeniem o braku pieniędzy na popie
ranie sportu w Radziejowie166 . Nie wszyscy radni uznawali boisko za niezbędne.
Część traktowała to jako kosztowne zbytki, o wiele mniej potrzebne niż np. przy
chodnia lekarska167. Stalach zwracał uwagę, iż na budowę boisk pełnowymiarowych
w Popielowie i Radziejowie po prostu nie było miejsca, za to lepiej miały się spraw
dzić tzw. zielone boiska. Z tym zdaniem zgadzał się przewodniczący J. Machoczek168.
W sprawozdaniu na sesję MRN pt. Sport na terenie miasta Niedobczyce stwierdzano,
że tylko 10% młodzieży zrzeszonych jest w klubach sportowych, które poza propa
gowaniem idei aktywności ruchowej miały też służyć formacji ideologicznej.
Abstrahując od tej problematyki należy stwierdzić, że z aktywnością sportową fak
tycznie nie było najlepiej. Śmiemy przypuszczać, że przyczyny takiego stanu rzeczy
należy szukać w braku boisk sportowych w części wschodniej naszego miasta mianowicie
w Popielowie i Radziejowie169. Stwierdzano optymistycznie, że po znalezieniu odpo
wiedniego miejsca i wybudowaniu, oczywiście w ramach czynów społecznych, boisk
w obu dzielnicach, rozwijać się będą różne dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, ko
szykówka, piłka ręczna, piłka nożna, a nawet piłka palantowa, zaś po wybudowaniu
świetlicy także sekcje pingpongowa i szachowa. Przypominano przedwojenne trady
cje sportowe. Wedle tych założeń udałoby się dzięki powstaniu boisk w obu dziel
nicach zachęcić dodatkowo około 100 młodych ludzi do aktywnego uprawiania
sportu w klubach170.
W 1973 r. zdecydowano się na budowę nowego boiska w miejscu starej żwirow
ni w pobliżu szybu „Marcin”. Prace prowadzono w czynie społecznym. Boisko na
3 tys. widzów, a właściwie kompleks, zgłoszono do ogólnopolskiego konkursu na
czyny społeczne, w którym zdobył drugie miejsce i otrzymał nagrodę w postaci sprzę
tu sportowego171. W sumie stworzono boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej
i ręcznej, ale aby zachowała się nawierzchnia, należało zadbać o opiekę zakładów
pracy, KWK „Rymer” (na której nieużytkach zresztą obiekt powstał) czy RZN172 .
Boisko to powstało pod auspicjami TKKF, współpracującego z TOP z Popielowa
oraz samorządem173. Przygotowania boiska do sezonu letniego było dość kosztowne,
jeśli w 1978 r. kosztowało 120 tys. zł (prace prowadzono też na boisku w Wielopolu),
tym bardziej, że trzeba było je powtarzać corocznie. W ramach przygotowań do
35-lecia PRL dokonano przebudowy widowni boiska sportowego ogniska TKKF
w Radziejowie174. W 1993 r. przeprowadzono jego modernizację, polegającą na bu

165 Tamże, s. 135.
166 Tamże, sygn. 8, s. 27; sygn. 10, s. 135.
167 Tamże, s. 37.
168 Tamże, s. 59.
169 Tamże, s. 73.
170 Tamże.
171 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 262, 274; N. Niestolik, Radziejów..., s. 40; H. Rojek, Kronika...,
s. 113.
172 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 274.
173 Tamże, sygn. 33, s. 37; sygn. 35, s. 162, 197.
174 Tamże, sygn. 36, s. 85; sygn. 38, s. 29; sygn. 39, s. 178.

359

360

dowie szatni, przebudowie trybun, poszerzeniu, założeniu drenażu i wymianie na
wierzchni boiska175.
Poza boiskiem sportowym dla propagowania sportu ważna była również sala
sportowa, najczęściej funkcjonująca przy szkołach. W żadnej ze starych szkół
w Popielowie i Radziejowie nie budowano takiego obiektu. Jeszcze wiele lat później
wybudowanie sali gimnastycznej stawało się jedną z najważniejszych potrzeb. Obiekt
taki w Popielowie powstał wraz z budową nowego gmachu szkolnego176. Sala gim
nastyczna szkoły służyła nie tylko uczniom, lecz także TKKF Radziejów, a nawet
żużlowcom177.
Jak wynika z prasowych notatek, nowoczesna sala gimnastyczna w Radziejowie
została oddana w grudniu 2001 r. W ubiegłym tygodniu w Rybniku dokonano uroczystego otwarcia czterech nowych sal gimnastycznych. Doczekały się ich młodzież i dzieci
z Boguszowic, Orzepowic, Radziejowa i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w centrum miasta178.
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Popielowscy i radziejowscy homini ludensi
Rok dzielił się na czas pracy i czas odpoczynku, czas pokuty oraz wyciszenia
i czas świętowania. Codzienność urozmaicały święta, wyznaczane przez kalendarz
kościelny, rolniczy i państwowy. Dla społeczności wiejskiej były one nie tylko swoistym miernikiem czasu, lecz przede wszystkim okazją do oderwania się od powszedniego trudu. Niewątpliwie znaczenie miał również czynnik integrujący, w przypadku lokalnych świąt z miejscową wspólnotą, świąt państwowych i kościelnych
z szerokimi wspólnotami, obejmującymi państwo i Kościół katolicki. Instytucjami,
które organizowały i moderowały obchody różnych świąt były szkoła, parafia, rada
gminna, a później dzielnicowa, wreszcie organizacje społeczne. Każda z tych instytucji miała własny wkład w tworzenie świątecznego charakteru miejscowości, tym
bardziej że sieć powiązań była niezwykle silna. Z zasady na uroczystości szkolne
zapraszano władze lokalne, a młodzież szkolna występami uświetniała uroczystości
organizowane przez władze. W każdej ceremonii brali udział przedstawiciele miejscowych organizacji, zapraszano również gości z zewnątrz. Poprzez odprawianie
nabożeństw (poza okresami, kiedy starano się usunąć elementy religijne ze strefy
publicznej) wydarzenia te wzbogacały się o element sakralny. Był to pewien schemat,
którego naruszenie oznaczało, że we wspólnocie coś się dzieje, w społeczności pojawia się jakieś napięcie, przekładające się na funkcjonowanie instytucji i codzienną
egzystencję. Wręcz niemożliwe wydaje się oddzielenie poszczególnych wątków,
bowiem charakter świecki przeplatał się z religijnym. Trudno też wyodrębnić świętowanie w Popielowie i w Radziejowie, ponieważ obie miejscowości przez długi czas
tworzyły wspólną gminę, wciąż tworzą jedną parafię, natomiast wiele inicjatyw,
nawet przy odrębności samorządowej dzielnic, ze względów organizacyjnych i finansowych podejmuje się wspólnie, wspólne są też niektóre organizacje społeczne.
Innym zagadnieniem były uroczystości prywatne, związane przede wszystkim
z faktami demograficznymi: narodzinami, ślubami i zgonami. Te wydarzenia otaczały liczne obyczaje i przesądy. Istniało bardzo wiele nieformalnych zakazów i nakazów tego, co uchodziło i nie uchodziło. Najprawdopodobniej w Popielowie
i Radziejowie praktykowano te same zabawy, te same formy świętowania, jakie są
znane z rozlicznych badań folklorystycznych, etnograficznych i historycznych nad
chłopstwem.
W małej społeczności większość uroczystości, świąt i obchodów organizacje
przygotowywały wspólnie, chociażby dlatego, że działały w nich te same osoby.
Samorząd mieszkańców patronował i współorganizował obchody Dnia Seniora,
Matki, Kobiet, Dziecka, Tygodnia Strażaka, a towarzyszyły temu występy dziecię-
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cych zespołów oraz miejscowego chóru, który wykonywał stare pieśni i przyśpiewki, dzięki czemu atmosfera spotkań była miła i sympatyczna1.
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Święta państwowe
W kalendarzu świąt ważne miejsce zajmowały i zajmują święta państwowe oraz
narodowe, spajające współrodaków i współobywateli. Właściwie trudno we wcześniejszym okresie mówić o świętach państwowych, bowiem takie zaczęły się pojawiać wraz z narodzinami nowoczesnej koncepcji państwa. Na pewno jednak istotną rolę w budowaniu więzi poddanych z panującymi miało powszechnie świętowanie uroczystości rodzinnych domu panującego, które niemal automatycznie przekształcały się w święta państwowe. Nie można zapominać o ekonomicznych stronach
tych wydarzeń, które dla niezamożnej ludności były znacznie cenniejsze niż symboliczne. Dynastia Hohenzollernów, która w XVIII w. przejęła Śląsk, doskonale
zdawała sobie sprawę z tego, że osoba władcy jest jednym z czynników integrujących
poddanych o różnej narodowości. Dla labilnych narodowościowo Ślązaków władca
stawał się personifikacją państwa, z którym mieli raczej słabe więzi.
W Popielowie-Radziejowie świadomość przynależności państwowej nie była
raczej ugruntowana. Nie wydaje się, aby właścicielom dominium zależało na jej
wzbudzaniu. Katolickie władze kościelne również przede wszystkim dbały o umocnienie więzi opartych na wspólnocie wiary, w dodatku niespecjalnie chciały wzmacniać pozycję protestanckiego władcy wśród, z reguły, katolickiego chłopstwa.
Władze gminne same dość słabo odczuwały zjednoczenie z odległym i abstrakcyjnym państwem. Wydaje się zatem, że tak naprawdę obchodzenie uroczystości państwowych w tej gminie zaczęło się późno, a czynnikiem istotnie wpływającym na
wprowadzenie do kalendarza miejscowej ludności świąt obchodzonych w państwie
pruskim było otwarcie szkoły, która z założenia miała wychowywać wiernych obywateli. Można jednak powątpiewać, na ile zdawano sobie sprawę z tego, co właściwie jest tematem świętowania, jeśli chodzi o rocznice staczanych w przeszłości bitew.
Można przypuszczać, że jedną z pierwszych rocznic tego typu była obchodzona
18 czerwca 1875 r. 200. rocznica bitwy pod Ferhbellin2 . Dla Ślązaków musiała być
to całkowicie abstrakcyjna data, chodziło bowiem o bitwę, jaką wojska brandenburskie stoczyły w 1675 r. ze sprzymierzonymi z Ludwikiem XIV Szwedami w rozpoczętej rok wcześniej wojnie z Francją. Nie było to zwycięstwo o większym znaczeniu strategicznym, ale zniechęciło agresorów do dalszego marszu na Brandenburgię,
zaś Fryderyk Wilhelm z powodzeniem wykorzystał ten sukces propagandowo3.
W tym samym roku, w dniu 5 września jako poprawiny Dni Sedanu, odbyło się
święto dla dzieci4. To wydarzenie, Dni Sedanu, musiało już wzbudzać konkretne
skojarzenia, przede wszystkim bardzo bliskie w czasie – wojny prusko-francuskiej
z 1871 r. i katastrofy, jaką poniosła Francja pod Sedanem. Warto przy okazji wspomnieć, że w Cesarstwie Niemieckim Sedantag wzbudzał wiele dyskusji, a wprowadzał go jedynie okólnik zezwalający urzędnikom na wolny dzień i oflagowanie bu
1
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3
4
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dynków urzędowych5. W szkole w Popielowie-Radziejowie, jak wspomniano, zorganizowano święto dla dzieci, w którym brała udział cała gmina. Plac udostępnił
kierownik szkoły, który zapewnił też sporą ilość pierników jako poczęstunek. Koszty
pokryto z pieniędzy zebranych podczas zbiórki przeprowadzonej przez dzieci. Po
trzech godzinach ze względu na deszcz trzeba było przerwać zabawę 6. Dni Sedanu
były obchodzone corocznie w pierwszych dniach września, w zwyczajny sposób 7.
W 1901 r. 18 stycznia odbyła się historycznie rzadka uroczystość [...] w dniu dwusetnych urodzin naszej Ojczyzny, Królestwa Prus. Na pewno dzień ten był powszechnie obchodzony w całym kraju, natomiast w szkole program ustaliły najwyższe
władze8. I nie miało żadnego znaczenia, że w czasie powstawania naszej Ojczyzny,
Królestwa Prus, Ślązacy byli poddanymi cesarza austriackiego.
Zgodnie z rozporządzeniem poprzez pójście do kościoła i uroczystość szkolną
uczczono setną rocznicę ustanowienia odznaczenia „Krzyża Żelaznego”9. W 1913 r.
z kolei obchodzono setną rocznicę bitwy pod Lipskiem10.
Inny charakter miały uroczystości związane z domem panującym. W kronice
szkolnej sporo miejsca poświęcono śmierci cesarza Wilhelma 9 marca 1888 r. W popielowskiej szkole, zgodnie z zarządzeniami władz, podobnie jak we wszystkich
szkołach w kraju, 22 marca, w dniu urodzin zmarłego cesarza, odbyła się pamiątkowa uroczystość, podczas której główny nauczyciel przedstawiał jego biografię,
deklamowano wiersze, modlono się za jego duszę oraz o zdrowie dla nowego cesarza Fryderyka. Sala była udekorowana gałązkami jodły, a katedra przypominała
ołtarz, na którym stało popiersie cesarza; wisiał również udekorowany kirem portret
Wilhelma. W ten sposób upamiętniano zmarłego władcę w szkole, natomiast trudno powiedzieć, jak zrobiły to władze gminne. Bardzo szybko, bo zaledwie trzy
miesiące później, 15 czerwca 1888 r. zmarł również cesarz Fryderyk. Uroczystość
pamiątkowa odbywała się we wszystkich szkołach państwa 30 czerwca. W Popielowie
miała ona podobną oprawę jak ta z marca, z tym że po części w szkole dzieci udały
się do kościoła na nabożeństwo, a reszta dnia była wolna od nauki. Dwa lata później,
18 stycznia 1890 r., odbywała się uroczystość żałobna za cesarzową Augustę.
Również wtedy po modlitwach za jej duszę, została wygłoszona mowa przedstawiająca biografię zmarłej11. Obchody urodzin cesarza Wilhelma, przypadające na
27 stycznia, w 1890 r. miały bardzo podobny charakter do uroczystości żałobnych.
Różnica polegała na doborze repertuaru wykonywanych pieśni i wierszy, ale wygłaszane przemówienia nieodmiennie wychwalały dynastię Hohenzollernów i wzywały do miłości i wierności domowi panującemu12 . W ten sam sposób świętowano
urodziny cesarza w 1897 r., ale dla odmiany w mniejszych grupach, w każdej klasie
5 J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław–Warszawa–Kraków 2004, s. 479; W. Czapliński,
A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec..., s. 525. B. Linek, Sedantag – święto narodowe cesarstwa
niemieckiego na Górnym Śląsku [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych, red. J. Haubold-Stolle, B. Linek, Opole–Marburg 2005, s. 180.
6 H. Rojek, Kronika..., s. 49.
7 Tamże, s. 64.
8 Tamże, s. 60.
9 Tamże, s. 64.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 55–57.
12 Tamże, s. 57.
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osobno, ponieważ w szkole brakowało pomieszczenia, w którym mogłaby się zmieścić wspólnie coraz większa grupa uczniów. Z tej okazji czworo najpilniejszych
i grzecznych uczniów, którzy wiosną mieli opuścić szkołę, otrzymało książki z patriotycznymi opowiadaniami, przesłane przez Powiatowego Inspektora Szkolnego13.
W zasadzie jednak uroczystości te miały co roku dość schematyczny przebieg14. Do
tego dochodziły jeszcze urodziny następcy tronu Wilhelma, którego pełnoletność
ogłoszono 6 maja 1900 r. Uczniów pouczono o wielkim znaczeniu okresu adolescencji dla księcia15. Przedstawieniem trzech utworów dramatycznych przeplatanym
deklamacjami i pieśniami patriotycznymi uczczono z kolei srebrne wesele pary cesarskiej 27 lutego 1906 r.16
Przy okazji warto zauważyć, że po 1922 r. w popielowskiej i radziejowskiej szkole, zresztą jak w całym państwie polskim, obchodzono jako święto dzień imienin
Józefa Piłsudskiego, a obchody miały podobną oprawę, może nawet bardziej angażującą uczniów, z jaką wcześniej obchodzono urodziny przedstawicieli dynastii
Hohenzollernów.
Tradycyjnie obchodzone pruskie święta państwowe znikły z kalendarza uroczystości popielowian i radziejowian wraz ze zmianą przynależności państwowej.
Pojawiły się inne, przede wszystkim Święto Niepodległości (11 listopada). Nie było
to jednak święto wprowadzone ustawą, bowiem taka wyszła dopiero 23 kwietnia
1937 r., a przywrócono je ustawą z 15 lutego 1989 r.17 W 1928 r. gmina poniosła
koszt obchodów dziesiątej rocznicy Niepodległości, wynoszący 70 zł18. Obchodzono
też rocznice powstań śląskich, łączące się ze względu na zbieżność dat ze świętem
3 maja.
W zasadzie formuła świętowania w okresie międzywojennym niewiele różniła się
od czasów wcześniejszych. Ceremonii towarzyszyły pochody, nabożeństwo, akademia
z częścią artystyczną w wykonaniu uczniów oraz chórzystów, przemówienia władz,
a po części oficjalnej następował festyn. W czasie obchodów święta narodowego
3 maja (w 1937 r.) dzień wcześniej, 2 maja, pochód z powstańcami na czele udał się
na cmentarz, gdzie złożono wieniec na grobie poległych. Następnego dnia organizacje z pocztami sztandarowymi zebrały się na boisku szkolnym, skąd udano się do
kościoła na nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił proboszcz J. Miczka. Po
mszy, znowu w pochodzie, z Popielowa-Radziejowa przemaszerowano na akademię,
która odbywała się na wolnym powietrzu. Otwarcia dokonał P. Kuchcik. Program
składał się z występów uczniów, chóru „Poniatowski” oraz referatu nauczyciela.
W czasie festynu zaś, poza występami dzieci i druhen (zapewne z TMP), odbywała
się zbiórka prowadzona przez miejscowe koło TCL z pomocą kongregacji młodzieży męskiej i żeńskiej19. Uroczyste poświęcenie szkolnego sztandaru, ufundowanego
przez rodziców (kosztował 240 zł), odbyło się 3 maja 1938 r., zapewne jako jeden
z elementów świętowania tego dnia. Odbyło się wówczas nabożeństwo z udziałem
szkolnego chóru pod batutą R. Podeszwy, a po niej na szkolnym boisku miała miej13
14
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sce akademia z ceremonią poświęcenia i przekazania sztandaru. Wzięli w niej udział
przedstawiciele władz oświatowych (inspektor Józef Szafran), gminnych, rada rodzicielska oraz mieszkańcy Popielowa. Poczet sztandarowy tworzyli Alojzy Gryt, Maria
Winkler i Wanda Hajska. Na awersie sztandaru znajdował się napis prowadzony po
okręgu: KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA POWSZECHNA W POPIELOWIE.
Centralne miejsce zajmowało godło, zaś w rogach mieściły się tarcze z datami 1922
i 1939 oraz wizerunkami patronów, z których zachował się tylko jeden, ponieważ
sztandar uległ zniszczeniu i brakuje czwartego narożnika20.
Podobnie przedstawiała się większość scenariuszy dowolnej uroczystości w gminie
Popielów-Radziejów, niezależnie od czasów. Zmieniały się tylko pewne elementy,
jak na przykład ograniczanie części religijnych i udziału księży w okresie 1945–1989.
W zależności od aury zabawa trwała na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
zamkniętych.
Po 1945 r. kalendarz świąt państwowych i narodowych uległ rekonstrukcji.
Zrezygnowano z obchodzenia 11 listopada, wprowadzając za to 22 lipca. Święto
3 maja starano się zastąpić obchodami 1 maja. W specyfice śląskiej dochodziły jeszcze obchody rocznicowe III powstania. Bliskość dat utrudniała rozdzielenie tego, co
faktycznie świętowano, wymuszając z perspektywy czasu zachowania niekiedy dziwne i zabawne.
Forma obchodów była typowa i obejmowała pochody, przemówienia, uroczyste
akademie. Oczywiście społeczność Popielowa i Radziejowa włączała się w różnym
stopniu w to świętowanie. Scenariusz obchodu święta pracy 1 maja był dokładnie
rozpracowany i zatwierdzany przez I sekretarza KM PZPR. Wydaje się, że plan, jaki
opracowano na 1 maja w 1960 i 1964 r. w zasadzie nie odbiegał ani od wcześniejszych
ani od późniejszych. W 1960 r. A. Olejniczak apelował do członków ZBoWiD, aby
zawiadamiali mieszkańców, iż winni flagować od 28.4. do 2.5 rana (oczywiście chodziło o to, żeby 3 maja flagi już nie wisiały). 30 kwietnia w sali Milera miała się
odbyć akademia, a po niej biwak z ogniskiem i tradycyjna grochówka. W czasie
akademii delegacja miała złożyć wieniec na pomniku powstańców. 1 maja pochód
z Popielowa wyruszał sprzed szkoły i maszerował aż do kopalni „Rymer”, a stamtąd
już duża grupa udawała się do parku, gdzie w Domu Kultury zorganizowano zabawę taneczną. W samym Popielowie koncert i zabawę zaplanowano w ogrodzie
Milera21. Przy okazji warto zauważyć, że kombatanci dość skutecznie zachęcili współmieszkańców do wywieszania flag, skoro Prezydium MRN i Komitet Obchodu
składały wyrazy uznania dla gromady Popielów za flagowanie22 . Jednocześnie jednak
nie wszystko przebiegało zgodnie z oczekiwaniami. Kol. Danel wypowiada się krytycznie pod adresem członków Koła już choćby ze względu na tak nikłą frekwencję
w uroczystości 1. maja23.
W 1964 r. obchody również były rozłożone na trzy dni. Rozpoczynały się 30
kwietnia, kiedy to mieszkańcy Popielowa i Radziejowa mieli zebrać się na placu
szkolnym przy SP 4 o godzinie 17.45, a następnie w towarzystwie orkiestry RZN prze
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maszerować w pochodzie na plac zbiórki24. Była to jakby próba generalna, ponieważ
właściwe świętowanie miało miejsce nazajutrz. Po zbiórce na placu szkolnym o godz.
7.45 pochód, któremu towarzyszyła orkiestra kopalni „Rymer”, miał udać się pod
kopalnię, gdzie dołączyła załoga i już wspólnie udano się na miejsce manifestacji.
O godzinie 13.00 rozpoczął się koncert orkiestry kopalnianej, a na boisku drużyny
szkół podstawowych zakończyły eliminacje sportowe25. Być może element rywalizacji sportowej młodzieży szkolnej był już stałym elementem święta pracy, bowiem
w 1960 r. przeprowadzono rozgrywki wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Niedobczyce, w których oczywiście brały udział drużyny z SP 4 i SP 526. Ostatnim
ogniwem było zorganizowane u siebie przez członków ZBoWiD-u dzielnicy Popielów
i Radziejów z okazji rocznicy wybuchu III powstania śląskiego ogniska z tradycyjną
grochówką27. Z kolei na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.
samorząd mieszkańców wydał 18 tys. zł na czekolady dla dzieci biorących udział
w pochodzie pierwszomajowym28.
Wydaje się, iż pomimo nacisków, by świętować przede wszystkim święto pracy,
dla mieszkańców Popielowa i Radziejowa ważniejsze były jednak rocznice kolejnych
powstań. W wypadku III powstania rzeczywiście wplatano obchody tego wydarzenia
w scenariusze pierwszomajowe. Inaczej wyglądało to przy I i II powstaniu. Najczęściej
była to okazja do zorganizowania zabawy tanecznej, festynu ludowego czy zawodów
sportowych.
Wielki Festyn Ludowy miejscowe koło ZBoWiD zorganizowało 4 września 1960 r.
dla upamiętnienia II powstania śląskiego. Po części oficjalnej nastąpiła część rozrywkowa, w której mieszkańcy chętnie wzięli udział29. Planowano też zorganizować
coroczny biwak powstańczy w maju, ale pojawiło się zastrzeżenie, o ile będzie stać
Zarząd Koła30. Organizowanie takiej imprezy nie było jednak łatwe, a członkowie
ZBoWiD-u wyraźnie nie kwapili się do tego zadania31. Być może niechęć do zaangażowania się w organizowanie imprezy wynikała z wcześniejszych niemiłych doświadczeń, bowiem po imprezie z okazji 40. rocznicy wybuchu I powstania krążyły
jakieś, krzywdzące dla organizatorów, plotki. Wydaje się, że dotyczyły one głównie
finansów, a bardzo szczegółowe sprawozdanie skarbnika wykazało całkowitą zgodność
przychodu i rozchodu32 .
Uroczyście, jak zresztą w całym kraju, obchodzono w Popielowie i Radziejowie
50. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego. Po otwarciu uroczystości, w której wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, związkowych, partyjnych z terenu Niedob
24 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 40.
25 Tamże, s. 40.
26 H. Rojek, Kronika..., s. 76.
27 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 40; Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/
137, s. 1–2.
28 Jak widać, uciekano się do różnych form zachęty do wzięcia udziału w w tym święcie. APR,
MRN w Rybniku, sygn. 390, s. 1. W tym czasie próbowano ocieplić wizerunek PZPR, zmieniając
nieco formułę obchodów 1 maja i w miejsce pochodów wprowadzono rodzaj festynu. Por. S. Rosen
baum, Schyłek rządów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rybniku (1988–1990), [w:] Studia
z dziejów..., s. 144.
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31 Tamże, s. 123.
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czyc, uformowany pochód udał się z wieńcami pod pomnik powstańców, gdzie
wartę honorową pełnili umundurowani członkowie ZBoWiD-u. Następnie w sali
Holony odbył się wspólny posiłek (tradycyjna grochówka). Pochód rozwiązano właśnie przed wspomnianym lokalem, choć wcześniej planowano uczynić to na boisku
szkolnym. Ponadto imprezę uświetnił występ „Słowiczka”, a na sali wręczano dyplomy uczestnikom tego zrywu33.
Uroczystości miejskie
Włączenie gminy Popielów-Radziejów w struktury sąsiednich miast, najpierw
Niedobczyc, potem Rybnika, oznaczało również wzbogacenie przestrzeni świętowania o elementy dotychczas pozostające poza strefą zainteresowania mieszkańców obu
wsi. Dla uczczenia 15. rocznicy wyzwolenia Niedobczyc zorganizowano na sali Milera
27 marca 1960 r. masówkę, w której wzięło udział około 150 obywateli (jak na lokalne warunki całkiem sporo) oraz chór szkolny34. Jako współmieszkańcy Niedobczyc,
popielowianie i radziejowianie włączali się (przynajmniej w pewnym stopniu) w obchody 750-lecia miasta, w czasie których występował m. in. popielowski chór
„Słowiczek”35. Już w XXI w. miasto Rybnik obchodziło swoje 800-lecie (bez wdawania się w dyskusję o zasadność tych obchodów). Z tej okazji wręczano specjalne
„Medale 800-lecia”, którymi uhonorowano m.in. żużlowca Jerzego Gryta z Popielowa.
Władze Rybnika wprowadziły również do kalendarza imprez miejskich korowody dzielnic, podczas których poszczególne dzielnice starają przedstawić się z jak najlepszej strony. W 2002 r. miał miejsce trzeci taki korowód, w którym zwyciężył
Radziejów36. W czwartym korowodzie pod hasłem „Nasza dzielnica w zjednoczonej
Europie” w 2003 r. zwyciężył Popielów. Pomysłowo wykorzystano znany wiersz
J. Tuwima Lokomotywa, prezentując to, czym dzielnica chciała się pochwalić: placówkami edukacyjnymi, OSP, rzemieślnikami i sportowcami. Puchar odebrała dyrektorka przedszkola Elżbieta Siwczyk, zaś RD otrzymała pieniądze na potrzeby
lokalnej społeczności37. W piątym z kolei korowodzie wynik był skromniejszy,
Popielów zajął czwarte miejsce, prezentując sportowy alfabet, w którym nie zabrakło
dyscypliny nawet na literę „y” – „yntek”38 . W 2005 r. rozstrzygnięcie konkursu
korowodowego odbywało się w Popielowie przy ul. Źródlanej. Miejsce to wybrano
z okazji rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej39. W 2011 r. wystąpiły wszystkie
rybnickie dzielnice, podzielone na cztery drużyny. Popielów i Radziejów (wraz

33 Tamże, s. 247–248.
34 Tamże, s. 125, 128.
35 A. Mrowiec, Niedobczyce mają 750 lat, „Nowiny” 1968, nr 37, s. 5; H. Rojek, Kronika..., s. 124.
36 H. Rojek, Kronika..., s. 22.
37 Europa dzielnicowa, „Nowiny” 2003, nr 22, s. 1, 12; (r), (s), Witaj nam Europo!, „Gazeta
Rybnicka” 2003, nr 6–7, s. 16; H. Rojek, Kronika..., s. 23–24.
38 WaT, Kamieniem do Europy, „Nowiny” 2004, nr 27, s. 9; (r), Korowody na sportowo, „Gazeta
Rybnicka” 2004, nr 6–7, s. 34.
39 (iga), Korowód dzielnic, „Nowiny” 2005, nr 20, s. 2.

367

z Chwałowicami, Meksykiem, Niedobczycami i Niewiadomiem) znalazł sie w grupie pod hasłem: Gizdy, szczygi i utopce40.
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Uroczystości lokalne
Święta szkolne
W kronice szkolnej zapisano, że 12 sierpnia 1885 r. miejscowa placówka obchodziła piąte „Święto Szkolne”41. Jednakże pod 1880 r. nie wzmiankowano o wprowadzaniu takiej tradycji, zatem święta te musiały odbywać się nieregularnie, nie co
roku, być może co dwa lata. Pierwszym takim świętem możliwe, że było święto
związane z Dniami Sedanu, obchodzone dziesięć lat wcześniej. Jak zaznaczono:
Organizowanie i wykonanie „Święta Dzieci” nie należy pod względem wychowawczym
bynajmniej traktować lekceważąco, a miałoby ono wielkie znaczenie, gdyby wysokie
władze też ofiarowały znaczną kwotę kasom szkolnym. Wdzięczność nie byłaby zaniechana, a wielokrotnie okazana42 . Prawdopodobnie więc przede wszystkim względy
finansowe uniemożliwiały częstsze organizowanie podobnych wydarzeń, bowiem
gmina Popielów była biedna i z trudnością zapewniono wszystkim dzieciom bułkę,
piwo i pożyteczny upominek. Co więcej, niepokaźne koszty tej uroczystości pokryto
w dużej mierze z datków ofiarowanych przez zaproszonych gości. Samo święto odbywało się na wolnym powietrzu. Młodzież szkolna odpowiednio ubrana (starsi
chłopcy w huzarskie czapki, dziewczęta miały wieńce, zaś młodsze dzieci chorągiewki) uczestniczyła w pochodzie, a potem części artystyczno-sportowej43.
10 sierpnia 1890 r. ponownie obchodzono „Święto Dziecka”, które przekształciło się w festyn ludowy, w którym brał udział Królewski Lokalny Inspektor Szkolny
(Königlich Lokal-Schule Inspektor) R. Strehl z rodziną, wszyscy nauczyciele ze Szkoły
Rolniczej oraz liczni mieszkańcy Popielowa. Zabawa rozpoczęła się o 14.00 wymarszem w stronę lasu, gdzie czas upływał na zabawach, deklamacjach, śpiewach i tańcu44. Jak widać szkolne święto płynnie przeszło w festyn dla całej ludności.
W następnych latach nie organizowano w gminie święta dzieci – przerwa wyniosła 16 lat. Dopiero w czerwcu 1906 r. urządzono kolejne, w którym brała udział
młodzież, rodzice, goście i same dzieci, a udział był liczny i żywy. Wprowadzono
także wieczory rodzicielskie45. Wieczór gwiazdkowy dla rodziców urządzono też
19 grudnia 1909 r., a całkiem duża sala w gospodzie nie mogła pomieścić wszystkich
widzów, którzy chętnie obejrzeli przedstawienie łączące sztuki teatralne, śpiew i sceny z życia Jezusa w wykonaniu dzieci46.
Odległym nawiązaniem do owego „Święta Dziecka” czy też dni szkolnych, były
obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, czemu towarzyszyły akademie, zabawy
konkursy. Również władze miejskie Niedobczyc nie opuszczały tych uroczystości,
a przewodniczący Prezydium MRN B. Zgorzyński miał wziąć udział w obchodach
40
41
42
43
44
45
46

(S), W jedności siła..., „Gazeta Rybnicka” 2011, nr 6–7, s. 22.
H. Rojek, Kronika..., s. 53.
Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 57–58.
Tamże, s. 61.
Tamże, s. 62.

dnia dziecka w szkole w Popielowie47, co wydaje się całkiem naturalne, skoro był
tam kierownikiem.
Generalnie obchody dziecięcego święta musiały być dostosowane do wymagań
najmłodszych, dlatego też przeważały lżejsze formy rozrywki, wprowadzano zawody
i rozgrywki sportowe, dzieciom wręczano drobne upominki i słodycze.
Dożynki
Specyficzną acz tradycyjną oprawę miały dożynki, traktowane z jednej strony
jako okazja do podkreślania znaczenia trudu rolnika, jak i spędzenia czasu w radosnej
atmosferze. W zależności od aktualnych trendów politycznych łączono je z elementami sakralnymi lub te marginalizowano i wykluczano. Tradycja organizowania święta plonów wywodziła się z zamierzchłych czasów. Można zatem spodziewać się, że
chłopi w dobrach popielowsko-radziejowskich również w jakiś sposób czcili zakończenie sezonu prac polowych, ale to pozostaje w sferze wyobrażeń.
Być może w gminie Popielów-Radziejów zwyczaj organizowania dożynek sięgał
okresu przedwojennego, do którego powrócono od razu po wojnie w 1945 r., bowiem
wspominano, że cała ludność zebrała się we wrześniu na dożynkach w Radziejowie,
przy okazji komentując plany dotyczące ich wsi48. Zatem zorganizowane 21 sierpnia
1946 r. przez KGW przy współudziale harcerek i harcerzy dożynki49, byłyby drugie,
nie pierwsze, o ile obie wsie nie postanowiły przygotować uroczystości odrębnie.
W późniejszym okresie wzmianki o święcie plonów pojawiały się sporadycznie, co
nie oznacza, że go nie obchodzono, lecz źródła milczą na ten temat. Pojedyncze
wzmianki pozwalają wspomnieć o zorganizowanym przez KGW 28 września 1952 r.
korowodzie, o udziale gospodyń w dożynkach w Niedobczycach, w dożynkach
powiatowych członkiń w strojach ludowych, a nawet delegacji wysłanej do Lublina
w 1954 r.50 W 1958 r. KR zapraszało członków miejscowego ZBoWiD-u do wzięcia
udziału w dożynkach 21 września51. W 1964 r. prezes KR w Popielowie A. Kuśka
wysunął sprawę dożynek, jakie miały się odbyć 13 września52 . Trzeba jednak pamiętać, że organizowano uroczystości, na których pojawiali się przedstawiciele władz
państwowych, a zatem wydarzeniu nadawano odpowiedni wymiar propagandowy.
Można przypuszczać bez większej pomyłki, że niezależnie od władz miejskich, KGW
i KR organizowały w tym czasie dożynki lub przynajmniej w jakiś sposób akcentowano zakończenie zbierania plonów z pól. Trudno jednak uchwycić moment, w którym święto plonów zostało na stałe wprowadzone do kalendarza dzielnic. Nie organizowano korowodu pojazdów, bo taki po raz pierwszy przejechał ulicami obu
dzielnic w 1983 r. Koronę umieszczono wówczas na dachu Syrenki. Uroczystości,
na które zaproszono przedstawicieli władz i miejscowych organizacji, zakończyły się
w DS, a w 1988 r. KR Popielów organizowało dożynki miejskie53. Wydaje się, że
47 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 19, s. 224.
48 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 117–120.
49 H. Rojek, Kronika..., s. 150.
50 Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Popielowie pow. Rybnik, s. 8, 13. Archiwum prywatne
H. Rojka.
51 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 186.
52 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 76.
53 H. Rojek, Kronika..., s. 160, 164.
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mniej więcej od tego czasu wydarzenie przygotowywano już regularnie, a po 1989 r.
zmieniła się nieco formuła świętowania. Nie zabrakło korowodu, a włączono element
sakralny – w kościele parafialnym składano pod ołtarzem plony. W 1993 r. członkowie KR planowali zorganizować uroczystość z barwnym korowodem i orkiestrą
– gospodarzem był, niejako z urzędu, jego przewodniczący54. Tradycję tę kontynuowano i w późniejszym okresie. Uroczystości organizowały wspólnie dwie dzielnice,
Popielów i Radziejów, co czasem prowadziło do zabawnych sformułowań, np. KR
w Popielowie było gospodarzem dożynek w Radziejowie55. Dożynki przebiegały
wedle utartego scenariusza. Para starościńska wręczała symboliczny bochen chleba
przedstawicielom władz miasta. Potem odbywało się nabożeństwo, po jego zakończeniu ulicami dzielnic ruszał korowód, a po południu otwierano festyn. W 2007 r.
(26 sierpnia) w korowodzie brało udział 20 udekorowanych pojazdów oraz sześciu
jeźdźców wierzchem. Starościną została Maria Mańka (KGW), a starostą Wiktor
Adamczyk (prezes KR). Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem o godz. 9.00
rano, korowód wyruszył od ul. Spółdzielczej w Radziejowie do remizy, po południu
zaś odbył się festyn56. Wydaje się, że dożynki urządzane w tym roku celebrowano
szczególnie, ze względu na półwiecze powstania KR.
Imprezy
Samorządy za jedno ze swoich zadań uznają integrowanie społeczności lokalnej,
co zresztą wydaje się podejściem rozsądnym, ponieważ znająca się grupa potrafi lepiej
wykorzystać własną energię i aktywność do uzyskania zamierzonych celów. Scalaniu
zaś grup służy również wspólna zabawa, stąd rady dzielnic dużo uwagi poświęcają
organizowaniu spotkań dla mieszkańców, festynów, zabaw okolicznościowych itp.
Również organizacje społeczne stwarzają dla swoich członków okazje do spędzania
czasu wśród znajomych, dbając przy tym o zapewnienie poczęstunku i atrakcji oraz
odpowiednią atmosferę. Często tego typu imprezy wynikają po prostu z kalendarza,
zatem organizuje się w okresie zimowym spotkania wigilijne, opłatkowe, noworoczne, w okresie wiosennym wielkanocne, majówki, a w lecie grillowanie. Z inicjatywy
RD i KR w Popielowie co jakiś czas odbywały się spotkania mieszkańców, służące
nie tylko rozwojowi życia towarzyskiego i poznawaniu współmieszkańców, lecz i wymianie opinii na ważkie dla lokalnej społeczności tematy. Zapraszano niekiedy przed-

54 J. Reclik, A w Popielowie..., „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 11, s. 3. W 1994 r. gospodarzem był
Norbert Bugiel. H. Rojek, Kronika..., s. 164–165.
55 Dożynki w Radziejowie..., „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 10, s. 24.
56 (jan), Dożynkowy Radziejów i Popielów, „Tygodnik Rybnicki” 2007, nr 34; (izis), Chleb pełen
słońca i miłości, „Tygodnik Rybnicki” 2007, nr 35.

stawicieli sponsorów, szkół, organizacji społecznych, a w Popielowie miejscem takich
spotkań była zazwyczaj remiza57.
Uroczystości religijne
Szczególne miejsce w życiu ludności miały święta kościelne, a ponieważ wybitna
większość mieszkańców Popielowa i Radziejowa wyznawała katolicyzm, były to święta obchodzone według obrządku katolickiego.
Na pewno ważne ze względów prestiżowych było obchodzenie dnia patronki
kościoła w Radziejowie, św. Anny. Odpusty były istotnym elementem życia religijnego i społecznego, nie rozdzielano ściśle tych dwóch stref. Na odpust 1 sierpnia
1926 r. władze gminne przeznaczyły 28 zł na udekorowanie kościoła58. Zawiadomienia
w prasie o mających się odbyć odpustach powinny zachęcać osoby spoza najbliższej
okolicy do odwiedzenia w tym dniu miejscowej świątyni. W 1937 r. prasa lokalna
informowała zatem, że 1 sierpnia w Popielowie w zabytkowym kościółku, zbudowanym
w roku 1723 odbędzie się odpust59. Św. Anna była uważana za szczególną patronkę
mieszkańców obu wsi, toteż nawet po zniszczeniu kościoła pod jej wezwaniem obchodzono uroczystość odpustową, a specjalnie dla matek i mężatek wygłaszano nauki stanowe, na których jednak stopniowo malała frekwencja60. Odpust parafia
popielowsko-radziejowska obchodziła z okazji uroczystości św. Trójcy61.
Różne były też daty uroczystości Bożego Ciała. Kościół katolicki w Polsce święto
to procesjonalnie obchodził od czasów średniowiecza, istnieje zatem możliwość, iż
w okresie istnienia odrębnej parafii radziejowskiej odbywały się na tym terenie procesje. Potwierdzona źródłowo podobna procesja w Popielowie-Radziejowie po raz
pierwszy odbyła się jednak dopiero w 1932 r. Przedtem odbyła we czwartek procesja
po raz pierwszy przez Popielów62 . Należy pamiętać jednak, że w tym czasie Popielów
i Radziejów należały do parafii jankowickiej, a zatem musiała być to trasa dość długa. W okresie powojennym, po usamodzielnieniu się placówki, najpierw jako kuracji, a potem parafii, procesja tradycyjnie już podążała ulicami na przemian jednej
lub drugiej części. W zasadzie przebieg uroczystości nie odbiegał od przyjętego, nie
ma zatem potrzeby zagłębiania się w szczegóły. Nowy rytuał wprowadzono w 1963 r.
(wtedy akurat procesja szła ulicami Radziejowa)63. Warto jednak wspomnieć o utrudnieniach, jakie tworzyły władze w 1962 r., kiedy to zabroniły przejścia ul. Wodzisławską

57 J. Reclik, A w Popielowie..., „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 11, s. 3; (s), Wigilie, spotkania opłatkowe
i noworoczne, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 1, s. 14–15.
58 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 210–211.
59 (Odpusty w powiecie rybnickim), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 85, s. [3]; „Gazeta
Żorska” 1937, nr 30, s. [3].
60 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 114, 194.
61 W kronice parafialnej o uroczystości odpustowej Trójcy Przenajświętszej zaczęto wspominać
od 1958 r., co nie oznacza, że we wcześniejszych latach jej nie obchodzono.
62 AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1, s. 26.
63 Tamże, s. 194.
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(oficjalnie ze względów bezpieczeństwa), toteż procesja musiała przejść z ul. Grun
waldzkiej polną ścieżką na ul. Sienkiewicza64.
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***
Popielów i Radziejów nie tylko były miejscem świętowania i celebrowania różnych
wydarzeń przez miejscową ludność. Również inne grupy czy instytucje korzystały
z możliwości przeprowadzania w tych miejscowościach własnych imprez. Miejsce
rzeczywiście było urokliwe i nadawało się na tego typu wydarzenia. Nic dziwnego,
że w 1929 r. załoga koksowni „Ema” na miejsce obchodów patronalnego święta
wybrała Radziejów i Popielów. W kościele św. Anny odprawiono nabożeństwo, zaś
po południu w sali Grzonki w byłym dworze zapowiadano zabawę ludową przy
współudziale oryginalnej doborowej orkiestry z Biertułtów. Początek zabawy o godzinie
5 (17)65. Dawna gmina nie straciła na atrakcyjności jako miejsce wypoczynku. Dom
Kultury w Niedobczycach organizował np. 19 maja 2007 r. „Majówkę pod lasem”,
której miejscem było boisko pod lasem w Popielowie66.

41 Zdjęcie ślubne Żuków z Radziejowa, koniec lat trzydziestych XX w. (ze zbiorów Działu Historii
Rzemiosła Muzeum w Rybniku)

64 Tamże, s. 171.
65 W artykule podano jako datę święta 2 czerwca, chociaż św. Floriana wypada w maju. Św. Florian
na kop. Ema, „Polska Zachodnia” 1929, nr 146, s. 6.
66 Imprezy, „Gazeta Rybnicka” 2007, nr 4, s. 51.
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42 Mieszkanki Popielowa, okres międzywojenny (ze zbiorów Henryka Rojka)

43 Dożynki w Popielowie w 1946 r. (ze zbiorów Henryka Rojka)
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44 Wesele w Radziejowie, okres międzywojenny (?, ze zbiorów Jadwigi Czogalik)

45 Pamiątka I Komunii Świętej, Popielów (ze zbiorów Henryka
Rojk a)
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46 Zdjęcie ślubne, mieszkańcy Popielowa, lata dwudzieste XX w. (ze
zbiorów Henryka Rojka)
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47 Mieszkańcy Popielowa, początek XX w. (ze zbiorów Henryka Rojka)

Gospodarka w Popielowie i Radziejowie
W najwcześniejszym okresie głównym zajęciem mieszkańców Popielowa i Ra
dziejowa było przede wszystkim rolnictwo. Gospodarka rolna była pojęciem bardzo
szerokim, bowiem mieściła się w niej uprawa i hodowla, produkcja mąki oraz alko
holu, a także wyodrębniona gospodarka leśna, polegająca głównie na wykorzysty
waniu drewna.
Niewiele wiadomo, ze względu na brak źródeł, o chłopskiej i folwarcznej pro
dukcji w gminie popielowsko-radziejowskiej. Produkcja leśna oznaczająca, poza
pozyskiwaniem drewna budulcowego i opałowego, także wykorzystywanie drzewa
do produkcji smoły i potażu, stopniowo ewoluowała do produkcji przemysłowej.
Produkcja przemysłowa w najwcześniejszym okresie była związana z gospodar
ką leśną, w ramach której wypalano węgiel drzewny, wykorzystywany do wyrabia
nia smoły i potażu1. Dopiero w XVIII w. pojawiły się pierwsze zakłady protoindu
strialne, jakimi były kuźnice usytuowane nad Nacyną. W Popielowie w 1781 r.
powstały trzy fryszerki. Prawdopodobnie ówczesna właścicielka wsi próbowała w ten
sposób powiększyć dochód z majątku, ale sposób produkcji i wysokość ponoszonych
nakładów nie gwarantowały opłacalności, a A. M. Smeskal cztery lata później sprze
dała fryszerki wraz z majętnościami Karlowi Moritzowi von Poserowi. Następnie
dobra wraz z zakładami zostały sprzedane monarchii pruskiej2. Sam nowy właściciel
zresztą traktował zakłady jako źródło gotówki, bowiem wydzierżawił fryszerki –
dwie inspektorowi hutniczemu z Rybnika, a trzecią trzymał Donalth3. Najczęściej
literatura wspomina o jednej, Nacynie, usytuowanej nad stawem o takiej samej
nazwie, podlegającej hucie na Paruszowcu4.
Nie były to jedyne zakłady zakupione przez Prusy na przełomie XVIII i XIX w.
w okolicy Rybnika, bowiem wraz z nabyciem państwa rybnickiego pozyskano huty
w Paruszowcu, Kuźni Rybnickiej oraz Ligocie Rybnickiej. Z raportu, jaki specjalna
komisja przestawiła królowi, wynikało, że wszystkie znajdowały się w fatalnym
stanie technicznym i generalnie nadawały się do kapitalnych remontów lub likwi
dacji. Zakłady podporządkowano Królewskiej Izbie do Spraw Wojen i Domen
Państwowych (Königliche Kriegs- und Domänenkammer). Pomimo złego stanu
1 I. Libura sądził, że nazwa miejscowości może pochodzić od tego zajęcia, tzn. od wypalania popiołu
(potażu) z drzew leśnych. Zob. Przewodnik po ziemi rybnicko-wodzisławskiej..., s. 210; M. Szołtysek,
Dzielnice..., s. 60.
2 A. Nowack, Geschichte..., s. 101; A. Mrowiec, Historia naszej ziemi cz. 2, „Nowiny” 1964, nr 32,
s. 3; L. Musioł, S. Płuszczewski, Wykaz zakładów..., s. 11–15; Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 155;
B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów Rybnika..., s. 45; A. Frużyński, Historia hutnictwa..., s. 18, 20.; M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 60; tenże, Kuźnie czyli huty, „Gazeta Rybnicka”
1996, nr 41, s. 7; H. Rojek, Kronika..., s. 13. Powstanie tych kuźnic w 1781 r. nie budzi wątpliwości,
zatem informacje, jakoby w Popielowie piece pracowały od XVII w. należy uznać za pomyłkę lub błąd
drukarski. Zzob. M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 60; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami...,
s. 237.
3 H. Rojek, Kronika..., s. 13. Wydaje się jednak, że nie tyle była to posesja fryszerki, ile własność
całych dóbr, a chodziło o Karla von Donata. Należy również zaznaczyć, że w 1781 r. Karl von Poser
nie mógł zbudować fryszerek w Popielowie, ponieważ dobra należały wówczas do Anny Marii von
Smeskal de domo Bojar.
4 J. G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht..., s. 505
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postanowiono te zakłady utrzymać jeszcze przez jakiś czas, bowiem w ten sposób
można było zużyć drewno pozyskiwane z lasów. O ile inne zakłady przetrwały,
o tyle popielowskie fryszerki zamknięto w 1820 r.5 Prawdopodobnie nie prowadzo
no w nich żadnych prac modernizacyjnych, ani nie wprowadzono rewolucyjnych,
jak na tamte czasy metod produkcji żelaza, jakim były wielkie piece. Wprawdzie
w 1845 r. pojawiły się plany odbudowy, ale zaniechano ich. Natomiast sprzęt ze
zlikwidowanych kuźnic został przeniesiony do dworu, gdzie uruchomiono kuźnię 6.
Pozyskiwane z lasów drewno usiłowano spożytkować nie tylko w produkcji hut
niczej, lecz także do produkcji potażu i smoły. Być może właściciele wsi imali się
tych sposobów, żeby zwiększyć dochodowość majątku. Wiadomo, że około 1800 r.
na terenie Popielowa działała potażownia7, być może zbudowana przez jednego
z ostatnich właścicieli, Smeskal, Posera lub Donata. Wydaje się jednak, że ta próba
wprowadzenia produkcji przemysłowej zupełnie się nie powiodła i zakład ten uległ
likwidacji jeszcze przed sprzedażą Popielowa i Radziejowa domenie królewskiej.
Z drugiej strony B. Wolff, opisując dzieje Popielowa w kronice szkolnej, wspominał,
że około 40 lat wcześniej (zatem w latach trzydziestych XIX w.) wciąż jeszcze wy
korzystywano popiół do wyrobu potażu, nadto fabryczka mieściła się w bliskim
sąsiedztwie miejsca, w którym wybudowano później szkołę, a on sam znał żyjących
jeszcze dawnych pracowników potażowni, np. Macieja Marszolika. Ostatnia fabry
ka potażu była własnością dominium, ale leżała na placu wiejskim8.
Lasy odgrywały istotną rolę w gospodarce chłopskiej, jako miejsce pozyskiwania
chrustu i owoców leśnych, grzybów oraz miejsce wypasania bydła, przede wszystkim
zaś świń. Prawo to chłopi z Popielowa i Radziejowa zachowali przy uwłaszczeniu
w 1830 r.9
Początki wydobycia surowców kopalnianych wiążą się z pozyskiwaniem kredy
i gipsu, prawdopodobnie metodą odkrywkową. W chwili uwłaszczenia dominium
zrzekło się na rzecz chłopskich właścicieli prawa do wydobywania znajdujących się
na ich działkach wapnia, margla, kamieni, torfu, piasku i gliny, natomiast pozosta
wiło sobie prawo do pozyskiwania wszystkich pozostałych surowców za rekompen
satą z powodu strat wyrządzonych przez eksploatację10. Trudno ustalić, kiedy do
kładnie rozpoczęto wydobycie, bowiem autorzy, którzy przytaczają informacje na
ten temat, podają różne daty. Istniały one na przełomie XVIII i XIX w.11 Surowce
5 Ziemia rybnicko-wodzisławska..., s. 159; A. Frużyński, Historia hutnictwa..., s. 20; Spacerkiem po
Rybniku i okolicy..., s. 44. Wprawdzie fryszownia w Popielowie została wymieniona jako jeden z za
kładów hutniczych pracujących w okolicach Rybnika w 1860 r., a autorzy powoływali się na dzieło
F. Triesta (Topographisches Handbuch..., s. 808 i n.), ale sam F. Triest takiej informacji nie podawał.
Należy zatem uznać, że prawdopodobnie była to pomyłka i powinien być to rok 1806, tym bardziej, że
opisywano sytuację krótko po nabyciu Rybnika wraz z okolicami przez skarb pruski. Zob. A. Stępniak,
Od wojen napoleońskich do I wojny światowej..., s. 97; H. Rojek, Kronika..., s. 13.
6 H. Rojek, Kronika..., s. 13.
7 F. Idzikowski, Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Oberschlesien mit einem
Plane der Stadt und der nächsten Umgegend, Breslau 1861, s. 14; A. Nowack, Geschichte..., s. 101;
Przewodnik..., s. 210; H. Rojek, Kronika..., s. 14.
8 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 9.
9 APR, LRyb, sygn. 187, s. 8; H. Rojek, Kronika..., s. 191.
10 APR, LRyb, sygn. 187, s. 13; H. Rojek, Kronika..., s. 191.
11 A. Nowack, Geschichte..., s. 101; H. Rojek, Kronika..., s. 14. Inni autorzy datowali je ostrożnie
inni na połowę XIX w. Zob. M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 60; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska,

te wydobywano na terenach po lewej stronie drogi do Wodzisławia Śląskiego (obec
nie ul. Wodzisławskiej)12 . O wydobywaniu gipsu z pokładów mioceńskich
w Popielowie wspominali i inni13.
Wprawdzie początki wydobycia węgla kamiennego na ziemi rybnickiej sięgają
końca XVIII w., jednak w odniesieniu do Popielowa i Radziejowa należałoby je
przesunąć na połowę XIX w. O pokładach trzeciorzędowych pod Radziejowem
i Popielowem pisał F. Idzikowski14. W 1858 r. zlokalizowano pod Popielowem zło
ża węgla kamiennego. O koncesję starał się Franciszek Strahler, który w latach sześć
dziesiątych XIX w. posiadał kopalnię „Marcel” (ówcześnie „Emma”) w Radlinie.
W 1859 r. (16 kwietnia) uzyskano nadanie pola górnicze „Marienssege”, które po
większono 4 stycznia 1867 r. Później pole to przejęła spółka „Johann Jacob” z Nie
dobczyc15. Natomiast plany zbudowania dwóch kopalń w Popielowie nigdy nie zos
tały zrealizowane16.
Teren gminy był więc słabo eksploatowany górniczo aż do powstania skonsoli
dowanej kopalni w Niedobczycach. W 1896 r. połączono pola górnicze czterech
zakładów „Ignacy”, „Szczęść Boże”, „Jan-Jakub” i „Karol”, tworząc w ten sposób
jedną kopalnię o nazwie „Johann-Jacob”, której właścicielem był Fryderyk von
Friedlaender-Fould, kupiec z Berlina. W 1902 r. zmieniono nazwę na „Römer
Grube”, zaś w 1936 r. na „Rymer”17.
W kilka lat po powstaniu kopalni „Römer” wybudowano szyby. W Radziejowie
na początku XX w., w latach 1906–1908, wzniesiono szyb „Marcin”, pierwotnie
o nazwie „Wetterschacht”, który umożliwiał zjazd na dół na terenie wsi. Znajdował
sie on się między współczesnymi ulicami Okulickiego a Spółdzielczą. Po przejęciu
kopalni „Rymer” przez kopalnię „Chwałowice”, stał się szybem wentylacyjnym tej
ostatniej. W cechowni współcześnie funkcjonuje przedszkole oraz mieszkania. Obok
szybu zbudowano również budynek wielorodzinny, w którym mieściły się mieszkania
sztygarów i górników z rodzinami18. W Popielowie zlokalizowano także inny szyb
kopalni „Rymer” – „Gloger”. W charakterystyce kopalni „Rymer” wymieniano trzy
szyby wentylacyjne, w tym „Marcin” w Radziejowie i „Gloger” w Popielowie, lecz
podano ogólnie, iż powstały przed 1939 r.19 W latach 1962–1965 szyb „Marcin”
poddano modernizacji, montując wentylatory typu WOK 4dU20. Być może właśnie
Szlakami..., s. 237.
12 H. Rojek, Kronika..., s. 14; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237.
13 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 14; Przewodnik..., s. 210; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu...,
s. 20.
14 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 12, 13.
15 J. Jaros, Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Katowice 1984, s. 74, 91. Zatem
nie może być mowy o szybie o nazwie „Błogosławieństwo Maryi”, który pracował do 1869 r., jak
utrzymywał H. Rojek.
16 F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 760; A. Nowack, Geschichte..., s, 101; N. Niestolik, Ra
dziejów..., s. 12; H. Rojek, Kronika..., s. 14.
17 J. Jaros, Słownik historyczny..., s. 91; http://www.historia-rybnik.net/przemysl.html#Kopalnia
Rymer. Dziejom KWK „Rymer” poświęcono odrębną publikację. Zob. J. Hebliński, W. Ławicki, 100
lat Kopalni...
18 A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 249.
19 APR, Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer” w Niedobczycach (zespół nr 215), sygn. 27, s. 67.
20 J. Hebliński, W. Ławicki, 100 lat Kopalni..., s. 54; A. Frużyński, Rybnicki Okręg węglowy w okresie
Polski ludowej, [w] Studia z dziejów..., s. 392.
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one powodowały nieznośny hałas, utrudniający życie mieszkańcom pobliskich do
mów, o wyciszenie którego planowano zwrócić się do dyrekcji kopalni21. W 1977 r.
w okolicach Żabika budowano dwa szyby „VI” i „VII”, które miały służyć do wy
dobywania urobku z pokładów 400 i 700 m22 . W 1979 r. KWK „Chwałowice”
przystąpiła do budowy szybu „VIII”, który był elementem budowy nowej kopalni,
natomiast szyb „Marcin” miał ulec likwidacji23. Wreszcie w 1999 r. rozebrano szyb
wentylacyjny, usytuowany na granicy Jankowic i Radziejowa24.
Nie jest celem pracy analiza działalności samej kopalni, a raczej jej wpływ, a tak
że ogólnie górnictwa, na ludność gminy popielowsko-radziejowskiej oraz warunki
życia w tych miejscowościach. Przejawiało się to w różny sposób.
Szczególne znaczenie miało oczywiście zatrudnienie dla mieszkańców. Bez wda
wania się w opisywanie warunków pracy i płacy górników, trzeba jednak zauważyć,
że stopniowo wzrastała liczba mieszkańców Popielowa i Radziejowa zatrudnionych
w przemyśle węglowym, przede wszystkim w kopalniach „Rymer” i „Chwałowice”.
Nic dziwnego, iż w latach kryzysu, kiedy od lipca 1933 r. zawieszono wydobycie
w kopalni „Donnesmarck” i zwolniono 1800 pracowników, jak na Charlotte, tak na
Donnesmarck są zwrócone oczy bezrobotnych górników z Chwałowic, Rybnika,
Popielowa, Jankowic, Boguszowic, Rownia, Wielopola i Zamysłowa25. W 1934 r. w gmi
nie Popielów mieszkało 419 górników, z których 311 pracowało, 108 zaś było bez
robotnych. Do tego dochodziły oczywiście rodziny górnicze (1445 osób), inwalidzi
z rodzinami (494 osoby) oraz wdowy i sieroty górnicze (182 osoby)26. Jeśli w 1930 r.
liczna ludności gminy wynosiła 2947, to okazuje się, że 86% mieszkańców utrzy
mywało się z pracy w przemyśle wydobywczym. Nic dziwnego zatem, że popielow
sko-radziejowska RG uznała zarobek górnika za punkt wyjścia do ustalenia wyna
grodzenia dla urzędników gminnych27. Te dane wydają się zbliżone do tego, co
znalazło się w odpowiedzi RG na wniosek o odłączenie Radziejowa. Przestrzegano
przed zgubnym w tym czasie, a był to rok 1933, oddalaniem się od źródła pracy, tj.
kopalni „Rymer”, która dawała zatrudnienie 90% pracowników28.
Nic dziwnego, że przy tak silnym uzależnieniu od jednej gałęzi produkcji, ba, od
jednego zakładu pracy, w sytuacji kryzysu następowała pauperyzacja większości po
pulacji. W związku z tym w urzędzie gminy powstał Komitet Pomocy dla Bezro
botnych, a w pomieszczeniach szkolnych działała kuchnia, utrzymywana z subwen

21 APR, MRN Ryb, sygn. 31, s. 47, 61.
22 (fp), Druga młodość kop. „Chwałowice”, „Nowiny” 1977, nr 46, s. 1.
23 A. Frużyński, Rybnicki Okręg..., s. 408.
24 Agonia szybu, „Nowiny” 1999, nr 10, s. 5.
25 Rydułtowy i Chwałowice. Gminy górnicze, w których rezyduje nędza i zbiera ofiary zaprzaństwo,
„Polska Zachodnia” 1935, nr 355, s. 7.
26 H. Rojek, Kronika..., s. 16.
27 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 145–146.
28 Tamże, s. 346–348.

cji państwowych, składek społecznych a także pieniędzy przekazywanych przez ko
palnię „Rymer”29.
Rolnictwo
Rolnictwo w Popielowie i Radziejowie opierało się na dwóch podmiotach, tj.
dworze i zagrodach chłopskich. Dwór stanowił odrębną jednostkę, powiązaną ze
wsiami licznymi więzami ekonomicznymi, społecznymi i zwyczajowymi.
Trudno cokolwiek pewnego powiedzieć o gospodarce rolnej dworu. Można uznać,
że nie różniła się ona zupełnie od innych typowych majątków szlacheckich, wyko
rzystujących pańszczyznę chłopską do prac polowych. Słabe ziemie okolic Rybnika,
bielicowe i piaskowe, nie sprzyjały uprawie wymagających zbóż, zatem prawdopo
dobnie były to owies i żyto, ewentualnie w niewielkim zakresie jęczmień, pszenica.
Samo dominium, określane jako dobra rycerskie, pozostawało w rękach prywat
nych aż do sprzedaży całego kompleksu, złożonego z owych dóbr oraz wsi Popielów
i Radziejów wraz z koloniami państwu na początku XIX w. Gospodarstwo dworskie,
pozostające własnością skarbu, było dzierżawione, a część dochodów przeznaczano
na prowadzenie działalności filantropijnej (sierociniec dla dzieci) lub edukacyjnej
(szkoła rolnicza), które omówiono w innych miejscach. W tym miejscu trzeba jednak
rozważyć funkcjonowanie dominium jako podmiotu gospodarczego. Od 1861 r.
folwark dzierżawiło Centralne Zrzeszenie Rolnicze Śląska, od którego z kolei dobra
poddzierżawiał aktualny dyrektor Szkoły Rolniczej. Umowy te były czasowe, zawie
rane na okres kilkunastoletni. Zawarta 11 października 1861 r. wygasała 24 czerwca
1873 r., a zarząd Zrzeszenia trzy lata przed upływem terminu zaznaczał, że jeśli nie
otrzyma prolongaty dzierżawy, będzie musiał zamknąć miejscowy zakład. Propono
wano przedłużenie jej o kolejnych dwanaście lat do 1885 r.30 Według projektu
kontraktu, spisanego 22 lutego 1871 r., umowa została przedłużona na osiemnaście
lat, aż do 24 czerwca 1891 r.31 Wtedy też Zrzeszenie zdecydowało się odkupić od
skarbu państwa majętność, płacąc 40 tys. marek. Dla problematyki gospodarczej
ważne jest, jaką powierzchnię obejmował majątek — w połowie XIX w. Pachtung
Poppelau mit 930 Morgen32 . Oznaczało to, iż folwark liczył nieco ponad 230 ha.
Tymczasem umowy dzierżawcze podawały, iż sumaryczna powierzchnia wynosi 92 ha
i 30 arów33, zatem znacznie mniej. Różnica ta mogła powstać w wyniku przekazy
wania części gruntów jako dzierżaw czy też w wyniku sprzedaży miejscowym chło
pom. Większość obszaru dominium przeznaczano na pola uprawne, łąki, pastwiska,
las i inne użytki oraz zabudowę34. Dodatkowo pola nie stanowiły ciągu zwartego
obszaru, lecz były rozrzucone na terenie obu głównych wsi gminy. W Radziejowie
znajdował się folwark, natomiast dwór – jako centrum administracyjne – w Popie
29 H. Rojek, Kronika..., s. 16.
30 Archiwum Państwowe w Opolu (dalej: APO), Rejencja Opolska (zespół nr 1191), Wydział III
Domeny (dalej: RO III), sygn. 1008, s. 156–157.
31 Tamże, s. 168–180.
32 T. Schück, Gewerbe-Statistik von Preussen..., s. 703.
33 APO, RO III, sygn. 1008, s. 156–157, 168–180; Schlesisches Güter Adressbuch, Breslau 1905
(dalej: Schlesisches Güter..., 1905), s. 531; H. Rojek, Kronika..., s. 194.
34 Schlesisches Güter..., 1905, s. 531; H. Rojek, Kronika..., s. 194.
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lowie. Część radziejowska została rozparcelowana jeszcze w XVIII w. między miesz
kańców wioski35.
Po I wojnie światowej Szkoła Rolnicza, która działała w dominium, została zli
kwidowana (przeniesiono ją do Oławy), natomiast ziemia i zabudowania zostały
rozparcelowane i sprzedane, w większości mieszkańcom wsi36. Magazyny zboża prze
robiono na dom mieszkalny (Kufieta, a potem jego córki Dronszczykowa i Szostkowa),
ale w końcu zostały zburzone37. Natomiast łąkę przekształcono w sad owocowy
o powierzchni 2 ha, który najpierw prowadzili małżonkowie Herdzin, a później
przejął go ich syn, Gerard38. Było tam ogrodnictwo, które np. dostarczało wieńce
na pogrzeby dla zmarłych członków miejscowego koła ZBoWiD39.
Gospodarstwa chłopskie można było podzielić na kmiece, zagrodnicze i chałup
nicze. Według tabel podatku gruntowego z około 1765 r. we wsi Popielów (rozu
mianej zapewne jako Popielów i Radziejów, ewentualnie z koloniami) zamieszkiwa
ło 8 kmieci, 34 zagrodników oraz trzech chałupników i komorników40. Kolejni
autorzy przytaczali dane, które pokazywały sytuację prawie 20 lat później. Wówczas,
w 1784 r., w Popielowie i Radziejowie, które określano jako jedną wieś, mieszkało
10 kmieci i 24 zagrodników, nie wspomniano o chałupnikach41. Natomiast w 1822 r.
wymieniano ośmiu kmieci, 18 zagrodników oraz 16 chałupników42 . Była to dość
interesująca zmiana w porównaniu z danymi z lat osiemdziesiątych XVIII w., ale
bliższa danych z lat sześćdziesiątych. Można zatem zauważyć drobne wahania w gru
pie kmiecej, ale zasadniczo liczba gospodarstw największych w PopielowieRadziejowie utrzymywała się na stałym poziomie. Wyraźnie spadała liczba gospo
darstw zagrodniczych, których najpierw ubyło dziesięć, a potem sześć. Przybywało
za to gospodarstw chałupniczych – zapewne jako efekt działów większych zagród
oraz przeprowadzanych w latach 1807–1810 reform. Można zatem pokusić się
o stwierdzenie, że chłopi w Popielowie-Radziejowie raczej nie dzielili gospodarstw
największych, pozwalających na utrzymanie, natomiast mniejsze gospodarstwa, i tak
nie zapewniające rodzinie wyżywienia, były częściej dzielone.
Rozdrobnienie wsi utrzymywało się przez kolejne stulecia, a industrializacja oko
lic Rybnika przyśpieszała ten proces. Pod koniec XIX w. w gminie odnotowano
dwóch chłopów, określonych jako bauer, posiadających gospodarstwa o powierzch
ni 36 mórg i 21 mórg. Ponadto pojawił się jeden półkmieć, a także sześciu
ćwierćkmieciów, z których trzech posiadało użytki rolne o powierzchni 6 mórg,
podobnie jak trzech z wspomnianych 21 zagrodników. Powierzchnia gospodarstw
każdego wynosiła 1,5 ha. Ponadto nie brakowało półzagrodników, chałupników,
półchałupników, wycużników43. Późniejsze o pół wieku dane potwierdzają ten stan
rzeczy, poza wzrostem liczby właścicieli i użytkowników najmniejszych gospodarstw.
35 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 10.
36 H. Rojek, Kronika..., s. 19, 87.
37 Tamże, s. 19.
38 Tamże.
39 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 274.
40 H. Rojek, Kronika..., s. 26.
41 F.A. Zimmermann, Beyträge..., s. 164.
42 J.C. Gorlitz, Neueste geographisch-statistisch-technisch-topographische Beschreibung des Preussische
Schlesien, Glogau 1822, s. 224.
43 APR, LRyb, sygn. 1098, s. 3.

Wykaz z grudnia 1945 r. pokazywał obraz bardzo typowy, w którym ogromną więk
szość stanowiły najmniejsze gospodarstwa o powierzchni do 2 ha. Skromnie prezen
towała się liczba gospodarstw nieco większych, do 5 ha, zaś pojedyncze były gospo
darstwa w granicach od 5 do 20 ha (w całej gminie istniały takie trzy). Nie odnoto
wywano gospodarstw większych. W sumie było to 449 gospodarstw rolnych.
Najmniejsze stanowiły 94,4% wszystkich, druga kategoria 5%, zaś gospodarstwa
w przedziale 5–10 i 10–20 ha odpowiednio 0,4% i 0,2%.
Tabela 8: Wykaz gospodarstw rolnych w gminie Popielów według obsza
ru użytkowego (1945 r.)
Powierzchnia

Ilość gospodarstw

Użytki (ha)

Ogólem (ha)

do 2 ha

424

258,99

347,94

2–5 ha

22

58,81

121, 37

5–10

2

20,62

39,85

10–20

1

12,75

17, 83

powyżej 20 ha

–

–

–

Źródło: APR, PRN w Rybniku, sygn. 140, s. 42

Późniejsze o sześć lat dane wskazywały na pewne zmiany. Zwiększyła się ogólna
liczba gospodarstw rolnych do 471. O kilka zmniejszyła się liczba gospodarstw naj
mniejszych, spadając do 420, za to powiększyła się dwukrotnie liczba gospodarstw
w przedziale 2–5 ha (do 48). Z dwóch gospodarstw w przedziale 5–10 ha znikło
jedno, za to o jedno wzrosła liczba gospodarstw do 20 ha. Nadal nie odnotowywano
ani jednego gospodarstwa o powierzchni większej niż 20 ha44. Stanowiło to odpo
wiednio 89,17%, 10,19%, 0,21% i 0,42%. Jak widać, gospodarstwa, które można
by traktować jako rolne, stanowiły około 0,6%, a ich właściciele mogli zostać uzna
ni za ludność utrzymującą się z rolnictwa. Zauważa się tu pewien paradoks. W gmi
nie zachowującej wiejski, rolniczy charakter, większość (75%) mieszkańców znajdo
wała zatrudnienie w przemyśle górniczym. Proces stopniowego rezygnowania z upra
wy roli wzmacniały decyzje utrudniające przekazywanie gospodarstw młodszym
pokoleniom. Wprawdzie istniała możliwość uzyskania renty starczej po przekazaniu
gospodarki, ale niejeden z starców oddał swoją posiadłość dla dzieci, a te nie są w stanie
majątku odebrać z powodu spłacania wysokich kosztów. Przekaz majątku na dzieci jest
uzgodniony tylko przez Prezydium Rady Narodowej, a nie sądownie i jeżeli petent by się
ubiegał o wspomnianą rentę lub zapomogę takowej nie otrzymie, gdyż wywiad społeczny Rady Narodowej obowiązuje tylko petenta45.
Należy zastanowić się jaka część powierzchni była wykorzystywana pod uprawy.
Obliczenia utrudnia brak systematycznych danych (dostępne są jedynie wyrywkowe),
a także zmieniająca się powierzchnia samej gminy. W dodatku trudno stwierdzić,
czy dane te obejmują jedynie Popielów, czy także Radziejów z koloniami. W 1885 r.

44 APR, PRN Ryb, sygn. 140, s. 42. H. Rojek, Kronika..., s. 19.
45 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 120.
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gmina obejmowała 510 ha, ale w 1910 już zaledwie 484,7 ha46. Różnica ta może
wynikać z faktu odłączenia w 1909 r. kolonii Nacyna, przyłączonej do Zamysłowa.
Należy również pamiętać, że na początku lat dwudziestych włączono do gminy były
obszar dworski. Natomiast w 1943 r. i 1945 obszar gminy wynosił 771 ha47. Musiały
zatem zostać włączone jakieś tereny, nie tylko dominialne, może doszło do zmian
granic. Dla rolnictwa istotna jest jednak powierzchnia uprawna. Okazuje się, że przy
zwiększonej powierzchni samej gminy, mniejszy obszar był przeznaczony na pola
uprawne, pomimo że w liczbach bezwzględnych w 1943 r. uprawiano o 40 ha wię
cej niż w 1885 r. Powierzchnia przeznaczona na pola wynosiła jednak 50% obszaru
gminy, podczas gdy w XIX w. 67%. Spadła powierzchnia łąk, za to zwiększył się
obszar leśny. Kolejne źródła potwierdzają, że około 400 ha obszaru na terenie byłej
gminy przeznaczano na uprawę rolną48.
Tabela 9: Powierzchnia użytkowa dominium w Popielowie w latach 1861–
1912
Użytek

1861

1886

1894

1902

1905*

1909

1912

Pola
uprawne

70

70

70

70

72

67,5

67,5

Łąki

12

14

14

14

14

13

13

Pastwiska

4

2

2

-

-

3,6

3,6

Las

2

2

2

2

2

2

2

Ogród

–

–

–

2,5

2,5

1,2

1

Szkółka
drzew

–

–

–

–

–

1

1

Zabudowa

4

4

4

3,5

3,5

3,8

3,8

Źródło: H. Rojek, Kronika..., s. 194.
* Schlesisches Güter..., 1905, s. 531.

Z tabeli 5 wynika, że w 1902 r. zrezygnowano z pastwisk, a na ich miejsce, do
dając część terenu przeznaczonego pod zabudowę, utworzono dwuipółhektarowy
ogród, który jednak w późniejszych latach zmniejszono. Kosztem części pól upraw
nych i łąk przywrócono pastwiska, dodano też szkółkę drzewek. Przez cały czas nie
zmienna była powierzchnia lasu.

46 H. Rojek, Kronika..., s. 26–27.
47 Takie dane podawano w charakterystyce byłej gminy. APR, PRN Ryb, sygn. 317, s. 75; sygn.
319, s. 52. H. Rojek podał obszar wielkości 770,82 ha, ale po przeliczeniu danych cząstkowych suma
wyniosła 771 ha. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 16.
48 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 69.

Tabela 10: Powierzchnia użytkowa gminy Popielów w roku 1885 i 1943
Użytek

1885 r.
(powierzchnia
w ha)

%

1943 r.
(powierzchnia
w ha)

%

Pola uprawne

340

67

383,37

50

Łąki

76

15

59,87

8

Lasy

30

6

188,10

24

Ogrody

–

–

15,18

2

Pastwiska

–

–

38,33

5

Pustkowia

–

–

14,24

2

Nieużytki

–

–

6,61

1

Zabudowania
i podwórza

–

–

33,89

4

Drogi i kolej

–

–

18,91

2

Stawy

–

–

9,68

1

Boisko

–

–

1,82

0,5

Cmentarz

–

–

1

0,5

Inne*

64

12

–

Razem

510

100

771

100

* Ponieważ dane nie obejmowały wszystkich kategorii uwzględnionych w 1943 r., można założyć,
iż 64 ha przypadały na niewymienione nieruchomości.

Ten proces zmniejszania się powierzchni pól i łąk, obserwowano również w póź
niejszym okresie, a jedną z przyczyn były szkody górnicze. Spraw nieuregulowanych
w rolnictwie, jeśli idzie o łąki [i] pola uprawne powiązane ze szkodami górniczymi jest
sporo, jak to m.in. z całą wyrazistością widać w dzielnicy Radziejów, gdzie część wykonanych rowów melioracyjnych straciło swą użyteczność na skutek obniżenia się terenu
przez szkody górnicze. Z pozostałych każdy istniejący kawałek łąk jest wykorzystany
a pola których powierzchnia z roku na rok maleje są uprawiane49.
Przez kolejne lata zjawisko zaczęło przybierać niepokojące rozmiary, toteż stara
no się znaleźć na nie remedium. W 1959 r. stwierdzano, że na terenie Popielowa jest
dużo ugorów i nieużytków, proponowano, by przekazać je do uprawy KR50. Do
1964 r. odnotowano w Niedobczycach, Popielowie i Radziejowie ponad 20 ha ugo
rów, ale tylko niewielka ich część była zagospodarowywana w proponowany sposób.
W Popielowie w sumie były to 2,5 ha, w tym jedno pole o powierzchni 1,5 ha
(Kosytrza) i dwa półhektarowe spłachetki (Jadwigi Karwot i Szajera)51. Do tego
można jeszcze dołożyć obszar rolniczy o powierzchni 0,75 ha, zagospodarowany
49 Tamże, sygn. 7, s. 72.
50 Tamże, sygn. 6, s. 76.
51 Tamże, sygn. 10, s. 80, 82.
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przez KR, które śledziło grunty nieuprawiane52 . Sytuacja stopniowo ulegała pogor
szeniu, coraz więcej pól przestawano obrabiać. Następowało to pomimo apeli władz
i podkreślania, że posiadający nieduże nawet gospodarstwa mieszkańcy Rybnika
mogliby, uprawiając własne warzywa i hodując zwierzęta rzeźne na własne potrzeby,
odciążyć handel, który z powodów stałych niedoborów nie był w stanie zaspokoić
potrzeb wszystkich obywateli. Proces ten występował na terenie całego miasta, dało
się go zaobserwować również w dzielnicach o charakterze rolniczym, jak właśnie
Popielów i Radziejów53.
Sprawy zalanych pół i łąk, jako wynik szkód górniczych, głównie na Żabiku,
ciągnęły się latami, a załatwienie ich postulowano także w 1961 r., a definitywne
rozwiązanie tej sprawy – według władz miejskich – nastąpiło w latach 1962–196354.
Łąki były zresztą regularnie zalewane przede wszystkim w sąsiedztwie rzeki
Nacyny. Oznaczało to straty dla właścicieli i użytkowników, bowiem nie można było
przeprowadzać sianokosów lub zniszczeniu ulegało siano. Problem ten pojawiał się
na posiedzeniach MRN w Niedobczycach, gdy była mowa o zalewanych w Popielowie
łąkach55. Kiedy Paweł Karwot z Popielowa zwracał się w sprawie odszkodowania za
łąkę, jego wniosek został odrzucony, bowiem PMRN nie dysponowało żadną łąką
zastępczą do dzierżawy56. Władze miały zwracać się więc o przyspieszenie koniecznej
regulacji rzeczki, ponieważ z powodu szkód górniczych łąki upadały i były zalewane
mułem węglowym, co zmniejszało ilość i jakość siana57. W 1960 r. planowano uzdat
nić około 2 km łąk w Radziejowie i 1 km w Popielowie58. W dodatku okazało się,
że w skutek nieszczelnych rur gazowych, łąki uległy zatruciu gazem, który pozbawia
wartość paszy59.
Pola uprawne stanowiły w różnym okresie 1/2 lub 1/3 obszaru gminy, ale nie
była to ziemia dobrej jakości. Pola obsiewano więc przede wszystkim zbożami mało
wymagającymi, owsem i żytem, w mniejszym stopniu jęczmieniem oraz pszenicą.
Praktykowano system trójpolowy, co można wnioskować z zapisków w kronice, któ
rej autor zauważał, iż każdy z właścicieli lub użytkowników gospodarstw rolnych
uprawiał tylko małą część swojej roli60. Zapewne na przełomie XVIII i XIX w. ziem
niaki powoli stały się jedną z podstawowych roślin uprawianych przez chłopstwo
w powiecie rybnickim, a zatem również w Popielowie-Radziejowie. Jak zauważał
kronikarz szkolny: z płodów rolnych mianowicie w tutejszym powiecie ze względu na
mało wydajną glebę uprawiane są przeważnie ziemniaki, których zbiór przez opieszałość
ludności trwa od połowy września do czasu trwałych mrozów61. Ta obserwacja wska
zuje także na pewien zwyczaj, warunkowany być może okolicznościami. Być może
brakowało magazynów lub nie budowano ziemianek, w których można było prze

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Tamże, sygn. 28, s. 115.
APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 126.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 20; sygn. 8, s. 16; sygn. 10, s. 133; sygn. 26, s. 89.
Tamże, sygn. 2, s. 2.
Tamże, sygn. 21, s. 34.
Tamże, sygn. 20, s. 13; sygn. 22, s. 77.
Tamże, sygn. 7, s. 72.
Tamże, sygn. 8, s. 27.
Kronika szkoły w Popielowie..., s. 11.
Tamże, s. 65; H. Rojek, Kronika..., s. 55.

chowywać wszystkie wykopane bulwy, więc po prostu zbierano tylko potrzebną ilość,
resztę pozostawiając w ziemi.
Pola uprawne dominium zapewne obsiewano podobnie jak chłopskie, zatem
podstawowymi zbożami, które przede wszystkim miały stanowić paszę dla zwierząt.
Ponieważ obszar był zbyt mały, aby można było myśleć o przemysłowej produkcji
zboża, wyjściem wydawała się specjalizacja. Okazała się nią uprawa lnu, którego
suszarnie wzniesiono w pobliżu zabudowań dworskich, na tzw. Goiku. W latach
czterdziestych XIX w. była ona już jednak nieczynna62 . Przędzeniem lnu zajmowali
się okoliczni chłopi, zapewne w ramach renty odrobkowej, sami jednak upraw nie
prowadzili. Len kupowano w Raciborzu, otrzymywano w zamian za przędzę i jako
wynagrodzenie63. W 1883 r. uruchomiono za zgodą ministra rolnictwa znaczne
środki na odnowienie upraw lnu na Śląsku. Miejscowe dominium uczestniczyło
w tym programie, miało tu bowiem powstać wzorcowe pole uprawne. Szkole Rolni
czej w Popielowie, przekazano maszyny i narzędzia z byłej Królewskiej Akademii
Rolniczej w Prószkowie (Königlich Landwirtschaftliche Akademie), a przygotowania
przeprowadziła firma J.V. Ochme, której przedstawiciel miał przez dłuższy czas po
zostać na miejscu, aby służyć pomocą w kształceniu użytkowników. Był to niejaki
van Houtte64. W 1884 r. instruktorem uprawy lnu był Mieczysław Gölcz65. Krótki
artykuł poświęcony wzorcowym polom lnu w Popielowie napisał również R. Strehl66.
Nauka uprawy tej rośliny stała się wręcz „wizytówką” Szkoły Rolniczej, a w 1917 r.
wspominano o wzorcowych polach uprawy lnu67. Poza tym w dobrach rycerskich
wypróbowano też uprawę buraków cukrowych, którą kronika wymieniała w latach
1905, 1909 i 191268.
Nie da się odtworzyć uzyskiwanych plonów ze względu na brak źródeł. Trzeba
jednak pamiętać, że rolnictwo było wysoce uzależnione od warunków naturalnych.
W 1879 r. powtórzył się nieurodzaj, szczególnie ziemniaków, naszych głównych płodów rolnych. W powiatach rybnickim, pszczyńskim, raciborskim, gliwicki, kozielskim
strzeleckim i lublinieckim doszło do nieurodzaju, co przełożyło się na głód69. W do
brych latach, a takim był np. rok 1884 można było uzyskać za 100 kg: żyta – 13,6
marek, owsa – 12,5 marki, ziemniaków – 4,16 marek, siana – 4,8 marki, słomy –
3 marki, a 1 kg masła – 1 markę70. [...] dla tutejszej gospodarki rolnej określić jako
korzystny, bo plony rolne się udały i nie ucierpiały przez nadmierną suszę czy wilgoć albo
gradobicie71. Wystarczyła jednak klęska żywiołowa, ze skutkami której małe gospo
darstwa rolne sobie nie radziły, aby konsekwencje rozciągały się nie tylko na rolników,
lecz także kupców w Popielowie-Radziejowie. Przez gradobicie, jakie mało miejsce
na przełomie lipca i sierpnia 1928 r. RG musiała zwrócić się do władz powiatowych
62 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 10; H. Rojek, Kronika..., s. 87.
63 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 47.
64 Tamże.
65 Tamże, s. 49; H. Rojek, Kronika..., s. 52.
66 R. v. Strehl, Flachsmusterfeld in Poppelau, Kr. Rybnik, „Jahresbericht über die Fortschritte auf dem
Gesammtgebiete der Agrikultur-Chemie”, t. 5, 1903, s. 121–122.
67 H. Rojek, Kronika..., s. 194 [Aneks 6].
68 Schlesisches Güter..., 1905, s. 531; H. Rojek, Kronika..., s. 194 [Aneks 6].
69 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 31–32; H. Rojek, Kronika..., s. 50.
70 „Rybniker Kreissblat” 1884, nr 45, s. 214. W kronice szkolnej podano nieco inne wartości za
ziemniaki (4, 60) i masło (2 marki). Kronika szkoły w Popielowie...; s. 49; H. Rojek, Kronika..., s. 52.
71 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 49; H. Rojek, Kronika..., s. 52.
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o subwencje dla małorolnych, a do Urzędu Skarbowego o wstrzymanie egzekucji
miejscowych kupców, ponieważ ludność kupowała na kredyt72 . RG zastanawiała się
też, czy w jej kompetencjach mieści się sprawdzanie podań gospodarzy o płacenie
czynszu na rzecz Śląskiej Federacji Gospodarzy73. Zapewne chodziło o to, czy dane
podawane przez interesantów zgadzają się ze stanem faktycznym.
Zakończenie walk w marcu 1945 r. zbiegło się z terminami prac polowych.
Władze gminy postanowiły zapasy amoniaku, jakie zostały, rozdać pomiędzy miej
scowych rolników74. W 1957 r. radny Adolf Brachmański zauważał, że GS (Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”) sprzedaje nawozy wprost z wagonów, przez
co rolnicy (w tym mieszkańcy Niewiadomia i Radziejowa, przy czym o Popielowie
nie było wzmianki) nie mieli możliwości nabycia nawozów75. Otrzymanie nawozów
w realiach gospodarki socjalistycznej było bardzo utrudnione, a jedną z organizacji,
mogących zdobywać te materiały, były kółka rolnicze. Popielowskie w 1964 r. spro
wadziło 14 t nawozów, w tym 10 z GS w Rybniku, pozostałe zaś z punktów
w Raciborzu i Czernicy. Ilość ta nie wystarczyła jednak do zaopatrzenia wszystkich
chętnych76 . Pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. radny J. Kolarczyk wysuwał
cokolwiek kontrowersyjny pomysł, aby zakład oczyszczania miasta zaczął do
Popielowa jako terenu rolniczego przysłać małe pojemniki, aby można było wywieźć
fekalia na pola77, by w ten sposób je nawozić.
Poza nawożeniem stosowano opryski. Jak wynika ze sprawozdania z przebiegu
realizacji uchwały w sprawie agrominimum na terenie miasta Niedobczyce, kom
pleksowo opryskano pola w Radziejowie, natomiast w innych dzielnicach wyryw
kowo78. Trudno powiedzieć, dlaczego pod całościowy oprysk wybrano właśnie ra
dziejowskie pola, może stało się tak staraniem ZMW, którego członkowie w 1963 r.
podjęli się akcji opryskiwania drzewek za opłatą, ale, jak się okazało, zabrali się za to
bardzo niefachowo, nie mieli ubrań ochronnych ani odpowiednich narzędzi, a pra
ca nie przyniosła rezultatów79. W opryskach drzew został przeszkolony ob. Glenc
z Popielowa80. Feliks Glenc był też tzw. przodownikiem ochrony roślin oraz człon
kiem Komisji Oświaty Rolniczej, powołanej w sierpniu 1946 r. (oprócz niego pra
cowali w niej Szendzielorz, Szulik i Gryt)81. W marcu 1965 r. oba KR przygotowy
wały się do oprysków, w Popielowie przede wszystkim do sadu. Podkreślano też, aby
przede wszystkim zmobilizowano członków kółek, by i u nich stosowali oprysk82 .
Jak już wspomniano, gleba była uboga, co było podstawową przyczyną stworze
nia profilu upraw, w których żyto stanowiło najważniejsze ze zbóż. W Popielowie
podczas akcji jesienno-zimowej w 1955 r. planowano obsiać żytem 396 ha, na psze
nicę przeznaczyć 2 ha, a jęczmień 1 ha. Stosowano wówczas odmianę Kazimierską
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 58.
Tamże, s. 210.
Tamże, s. 257–259.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 22, s. 2.
Tamże, sygn. 10, s. 82.
APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 5.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 80.
Tamże, sygn. 9, s. 26, sygn. 10, s. 17, 18.
Tamże, sygn. 6, s. 15.
APR, PRN Ryb, sygn. 544, s. 18.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 29, s. 78.

żyta, ale zaznaczano, że pomimo siania jej od kilku lat, przynosiła słabe plony83.
Obliczono również, ile ziarna siewnego powinni otrzymać rolnicy. Przy założeniu,
że 12 rolników miało otrzymać 160 kg żyta na 1 ha, dla 38 średniorolnych chłopów
w Popielowie i Radziejowie przeznaczono 4 tony84, co oznaczało, że każdy z nich
otrzymał 105 kg zboża siewnego. Obliczenia przeprowadzone na tej podstawie po
zwoliły ustalić średnią wielkość tych gospodarstw. Wynika z nich, że gospodarstwa
te dysponowały powierzchnią 1 ha, trudno je więc uznać za średniorolne. Powierzchnia
zasiewów na terenie miasta Niedobczyce w 1958 r. wynosiła 388 ha żyta, 67 ha owsa,
1 ha pszenicy i 2 ha jęczmienia85. Można przypuszczać, biorąc pod uwagę dane sprzed
trzech lat, że większość tego obszaru przypadała właśnie na Popielów i Radziejów.
W sprawozdaniu z gotowości do akcji stonkowej w 1956 r. informowano, że na
uprawę ziemniaków w Popielowie i Radziejowie przeznaczono 110 ha, w później
szych latach powierzchnia nieco spadła (do około 105 ha) i utrzymywała się na tym
poziomie86 . Wiadomo, że na przełomie lat 1963 i 1964 na polach Popielowa
i Radziejowa uprawiano dwie odmiany ziemniaków „Lenino” i „Wita”. Pod wzglę
dem ilości przeważała pierwsza z nich, której jesienią 1963 r. KR sprowadziło 24 t,
a wiosną 5 t sadzeniaków drugiej odmiany. Poza tym w 1964 r. zaopatrzono rolników
w 2 t owsa kwalifikowanego, a w połowie sierpnia w 2 t mieszanki strączkowej, za
pewne używanej jako nawóz zielony. Wspominano także o 7 t mieszkanki „T”, za
kupionej poza przydziałem, ale ta ilość była za mała w stosunku do potrzeb87.
Generalnie podstawowym profilem upraw były zboża i ziemniaki. Inne uprawy
miały niewielkie znaczenie. W 1949 r. na posiedzeniu GRN, jakie odbyło się w sali
Müllera, wspominano o zakontraktowaniu 2 ha rzepaku (choć wówczas A. Szendzie
lorz wyjaśniał, że z powodu piaszczystego terenu rzepak się nie udaje88). Prawdopodobnie
więc zaniechano prób jego uprawy. Prowadzono też wymianę ziarna siewnego i sa
dzeniaków. W 1964 r. wymieniono 54 q ziarna (przy planowanych 52 q), zaś ziem
niaków 115 q (przy planowanych 75 q). Szczególnie wyróżnił się w tej wymianie
Ludwik Gruszka z Radziejowa89. Pytanie, czy rzeczywiście miał tak dobre ziemniaki,
czy co innego wpłynęło na to, że chętnie się z nim wymieniano bulwami. Jako wy
różniającego się podczas żniw rolnika wspominano Nikodema Szczyrę z Popielowa90.
Walka ze stonką była w pewnym okresie sprawą ideologiczną, do której przygo
towywano się nader starannie. Już w 1952 r. KGW wykonało czyn społeczny pod
hasłem: Wszystkie członkinie w pole w celu tępienia stonki ziemniaczanej91. Pierwszą
taką akcje władze Niedobczyc zorganizowały w 1955 r. kiedy całość gminy podzie
lono na okręgi (w Popielowie były dwa). W każdej dzielnicy miała też powstać jed
na drużyna techniczna, która po zlokalizowaniu chrząszczy miała zająć się ich likwi
83 Tamże, sygn. 3, s. 69; sygn. 18, s. 185–186. Pół wieku później popularną odmianą było pszenży
to, jakim np. R. Pielorz z Chwałowic obsiał ojcowiznę w Radziejowie. W. Troszka, Spóźnione żniwa,
„Nowiny” 1996, nr 34, s. 1.
84 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 3, s. 69.
85 Tamże, sygn. 24, s. 13.
86 Tamże, sygn. 17, s. 249; sygn. 23, s. 91.
87 Tamże, sygn. 10, s. 82.
88 APR, PRN Ryb, sygn. 547, s. 81.
89 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 28, s. 115.
90 APR, MRN Ryb, sygn. 36, s. 63.
91 Archiwum prywatne H. Rojka, Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Popielowie pow. Rybnik,
s. 8.
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dacją92 . W Popielowie 104 ha ziemniaków miało przeglądać w poszukiwaniach
pasiastego żuka i jego larw 47 drużyn poszukiwaczy, z których każdy miał sprawdzić
0,50 ha93. W kolejnym roku akcja stonkowa została przygotowana z większym roz
machem. Pełnomocnikiem został przewodniczący Prezydium MRN, dokonano po
działu na rejony, nad którymi czuwał przodownik ochrony roślin, przeszkolony przez
Powiatowy Zarząd Rolnictwa w Rybniku. Każda drużyna licząca dziesięć osób, po
winna była w ciągu dwóch godzin zlustrować 25 arów. W Popielowie było takich
drużyn 66. Środki chemiczne trzeba było odebrać w POM-ie94. W celu zwalczania
stonki KR Popielów zakupiło nawet opryskiwacz konny oraz taczkowy, co miało
pomóc w obrobieniu 7 ha95. Znaleziono dwa ogniska stonki, na polu Franciszka
Mańki i Roberta Barcioka w Radziejowie; na miejscu znalezienia wykopano i pozbierano wszystkie ziemniaki, łodygi zakopano, a miejsce zarażone zlikwidowano środkami
chemicznymi. Ponadto postawiono tabliczki informacyjne oraz nakazano obserwować
pole96. W 1957 r. zagony ziemniaczane w Popielowie i Radziejowie miało przeszu
kiwać 68 drużyn (dwie więcej niż w poprzednim roku), a jeden poszukiwacz powi
nien w ciągu dwóch godzin przejrzeć 25 arów. Zmniejszono jednak liczbę przodow
ników ochrony roślin. O ile w 1956 r. na terenie całych Niedobczyc było ich dzie
więciu, to w 1957 r. i 1958 r. już tylko czterech, a na obie dzielnice Popielów
i Radziejów wyznaczono jednego, którym był Feliks Glenc97. Spadła liczba drużyn
— w czasie akcji stonkowej w 1958 r. było ich w Popielowie i Radziejowie 43, w do
datku frekwencja bardzo słaba98. Prasa akcentowała, jakie straty w uprawach powo
duje szkodnik, w dodatku w Popielowie natrafiano na niego w obfitości99. Prezydium
MRN w Niedobczycach w związku z poważnym zagrożeniem terenu Popielowa
i Radziejowa przez stonkę ziemniaczaną, gdzie znajduje się 14 ognisk stonkowych,
uchwałą z 26 czerwca 1957 r. powołało do poszukiwań wszystkich obywateli bez
względu na to, czy byli właścicielami lub użytkownikami gruntu100. Powszechna
mobilizacja przeciwko chrząszczom niewiele dawała, bo w 1958 r. zgłoszono już 78
ognisk, a władze przerzucały odpowiedzialność za poszukiwania na właścicieli pól101.
Nie znaczyło to, że pasiasty chrząszcz znikł z pola zainteresowań władz i organizacji.
W czerwcu 1970 r. na zebraniu ZBoWiD-u wspominano o potrzebie zmobilizowa
nia przez członków organizacji całego społeczeństwa Popielowa i Radziejowa do
walki z tym niebezpiecznym szkodnikiem102 .
Rolnicy w Popielowie i Radziejowie, przynajmniej ci zrzeszeni w KR, wykazywa
li też zainteresowanie wprowadzaniem nowych odmian drzew i krzewów owocowych.
Przynajmniej tak wynikało ze sprawozdania z działalności KR Popielów, które zor
92 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 24.
93 Tamże, s. 249.
94 Tamże, sygn. 3, s. 38; sygn. 19, s. 171.
95 Tamże, sygn. 10, s. 23.
96 Tamże, sygn. 20, s. 73.
97 Tamże, sygn. 21, s. 69; sygn. 23, 91; sygn. 24, s. 40.
98 Tamże, sygn. 24, s. 40.
99 (k), Stonka ziemniaczana, „Nowiny” 1957, nr 26, s. 1; (Wd), Stonka coraz groźniejsza, „Nowiny”
1957, nr 28, s. 2.
100 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 22, s. 20.
101 Tamże, sygn. 24, s. 40.
102 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 213.

ganizowało wycieczkę (brało w niej udział 110 osób) do Świerklańca celem naukowej
szkółki drzew owocowych oraz sadu mieszanego przy wymienionej szkółce, a także zbie
rało zamówienia od chętnych, aby zakupić od razu większa partię103. Szkolenie o te
matyce ogrodniczo-rolniczej zostało zorganizowane np. w sali u Trybusia w 1965 r.104
Stopniowe wprowadzanie do rolnictwa mechanizacji znacznie ułatwiało prace
polowe, ale nieduże gospodarstwa nie mogły sobie pozwolić na zakup i utrzymanie
sprzętu. Dobrym rozwiązaniem mogło okazać się tworzenie spółdzielni rolniczych.
Idea ta w warunkach komunizmu została jednak wypaczona. Niemniej na terenie
Popielowa i Radziejowa, już po przyłączeniu tych miejscowości do miasta Niedobczyce,
powstało KR, którego jednym z zadań było udostępnianie chłopom sprzętu (w pierw
szej kolejności członkom kółka, w następnej pozostałym). W 1954 r. stwierdzano,
że maszyny rolnicze należą do G.O.M w Jankowicach a poszczególne maszyny znajdują się w Niedobczycach, w Niewiadomiu i w Popielowie105. W 1955 r. przygotowano
dwie akcje: wiosenną siewną i jesienną omłotową. Do obu należało odpowiednio się
przygotować. Jak wynika z raportów o stanie przygotowania do akcji siewnej, na
terenie Niedobczyc zalecano stosować zasiew krzyżowy, ale w Popielowie miało pra
cować sześć siewników rzędowych. Zorganizowano ponadto pomoc sąsiedzką rolni
ków posiadających konie. W Popielowie objęto nią cztery osoby106. W czasie omło
tów na terenie miasta pracowało siedem ruchomych maszyn omłotowych, w tym
w Popielowie cztery107. Widocznie w ciągu kolejnych lat jedna z tych maszyn uległa
uszkodzeniu, bowiem w 1958 r. odnotowano w Popielowie już tylko trzy młockar
nie z napędem elektrycznym, za to podobne maszyny posiadało 44 indywidualnych
rolników z terenu miasta Niedobczyce108 . Najpierw planowano przeprowadzenie
omłotów u małorolnych chłopów nie mających własnych stodół. Z pewnością wzbu
dzało to sporo emocji wśród rolników, z których każdy chciał mieć zboże wymłóco
ne jak najszybciej. Do tego dochodziły jeszcze ciekawe sytuacje, wskazujące być może
na nieporozumienia lub zatargi, podsycające gorączkę, skoro w wyniku dyskusji nad
przedłożonym sprawozdaniem postanowiono, aby zwrócić się z pismem do Ob. Szulika
Jana zamieszkałego w Radziejowie ul. Szkolna 2 zabraniającym od natychmiast przeprowadzania omłotów z uwagi na brak uprawnień Zakładu Energetycznego oraz z powodu blokowania przez młockarnię i furmanki drogi publicznej109. Wiadomo, że
mieszkańcy Radziejowa mieli kłopoty z napięciem sieci, a włączana młockarnia mu
siała prowadzić do częstych awarii. Co więcej, jak wynika z dyskusji, właściciel młoc
karni wystawiał ją na drogę, skutecznie blokując przejazd. W kolejnym roku akcja
omłotowa przebiegała już spokojniej. KR posiadało dwa agregaty, z których jeden
pracował w Popielowie przy ul. Grunwaldzkiej na polu Milera, drugi w Radziejowie
przy ul. Spółdzielczej na polu Józefa Kuśki. Ponadto na terenie Niedobczyc 12 in
dywidualnych rolników posiadało młockarnie, w tym Norbert Miler i Alojzy Wałach
(obaj członkowie KR) z Popielowa oraz Leopold Adamczyk z Radziejowa110. Jak
103
104
105
106
107
108
109
110

APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 82.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 41.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 17.
Tamże, s. 152.
Tamże, s. 256.
Tamże, sygn. 24, s. 3, 57.
Tamże, sygn. 27, s. 128.
Tamże, sygn. 28, s. 149.
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łatwo zauważyć, spadła liczba maszyn u samodzielnych chłopów, z 44 w 1958 r. do
12 w 1964, co może wskazywać na stopniowe zmniejszanie produkcji rolnej i ogra
niczanie liczby rodzin utrzymujących się z rolnictwa. O ile KR miało całkiem niezły
sprzęt, o tyle rolnicy niezrzeszeni borykali się z kłopotami, bowiem jeśli nawet po
siadali maszyny, okazywało się, że na przykład stan sieci energetycznej nie pozwalał
na ich uruchamianie. Było to szczególnie odczuwalne w Radziejowie-Świerczu, gdzie
ten mankament powtarzał się, a rozwiązanie go obiecywał również przewodniczący
PRN. W wyniku braku siły rolnicy z tej kolonii omłoty prowadzili jeszcze wiosną,
używając starych maszyn111. Indywidualni rolnicy mogli jednak korzystać ze sprzę
tu KR, co czynili, zresztą nie tylko w Popielowie i Radziejowie, ale też w Niedobczycach.
W czasie trwania akcji w terenie od 27 sierpnia 1964 r. pracowały dwa agregaty, po
jednym w każdej dzielnicy, przez 204 godziny, w planach było jeszcze kolejnych 60
godzin przerobionych już w stodołach, a KR odnotowało z tego tytuły przychód
w wysokości 24 tys. zł, z czego po odliczeniu kosztów uzyskano czysty zysk około
15 tys. zł (pod koniec roku planowano uzyskać 81 tys. zł nadwyżki)112 .
Jednym z pierwszych zakupów KR, powstałego w 1957 r., były: ciągnik „Zetor”,
pług, brony i siewnik 113 . Wcześniej do dyspozycji mieszkańców Popielowa
i Radziejowa było sześć siewników (na terenie Niedobczyc było ich w sumie 25,
w tym 17 z Niedobczycach, dwa w Niewiadomiu), z których 80% stanowiły siew
niki rzędowe (działki bowiem były zbyt wąskie, aby stosować siewniki krzyżowe).
Ponadto na każdą dzielnicę byłej gminy przydzielono zaprawiarkę zbożową114. KR za
godzinę pracy żądało 30 zł, co władzom miejskim wydawało się ceną wygórowaną115.
W 1960 r. KR zakupiło także pług dwuskibowy. W lipcu 1961 r. zapowiadano, że
kółka rolnicze w Niedobczycach kupią trzy traktory wraz z zestawami maszyn i trzy
agregatory omłotowe116 . Okazało się, bowiem że KR w Niedobczycach wciąż nie
posiadało żadnego traktora, natomiast KR w Popielowie kupiło już dwa. Powodem
tego stanu rzeczy miało być to, że członkami niedobczyckiego KR byli rolnicy po
siadający własne konie, natomiast popielowskie KR skupiało chłopów małorolnych.
Radny Matuła jako prezes KR Popielów stwierdzał, że wprawdzie mieli mało udzia
łowców, ale postarali się zebrać konieczną kwotę i zakupić sprzęt. Okazało się także,
że wielu rolników z Niedobczyc korzystało z traktora z Popielowa, w dodatku chło
pi z tej dzielnicy zgadzali się na wymianę ziarna siewnego. Stwierdzono zatem, że
KR Popielów jakoś tako pracuje117. W lipcu 1964 r. wyposażenie w sprzęt rolniczy
przedstawiało się stosunkowo nieźle118, ale sprzęt ten zużywał się, zaś remonty i mie
111 Tamże, sygn. 9, s. 26.
112 Tamże, sygn. 10, s. 83.
113 W. Adamczyk, Kółko Rolnicze Popielów, Krótki zarys działalności na przestrzeni 46 lat istnienia,
„Wiadomości »Popielów«”, grudzień 2003, s. [2]; H. Rojek, Kronika..., s. 163.
114 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 3, s. 69; sygn. 18, s. 185.
115 Tamże, s. 67.
116 Tamże, sygn. 8, s. 48.
117 Tamże, sygn. 9, s. 27.
118 Majątek stanowiły trzy ciągniki, dwa agregaty i inne sprzęty, których wartość wynosiła 600 tys. zł
Planowano także kupić samochód marki „Żuk”. W 1964 r. KR planowało zakupić zaprawiarkę, ale
choć wyznaczano kolejne terminy dokonania zakupu, okazało się, że do marca 1965 r. nie została
kupiona. W 1975 r. KR posiadało siedem ciągników z przyczepami, trzy młockarnie, bronę talerzową,
dwie glebogryzarki, dwie snopowiązałki, beczkowóz, kosiarkę i spryskiwacz. Tamże, sygn. 10, s. 82;
sygn. 28, s. 115, 145; H. Rojek, Kronika..., s. 164.

sięczne przeglądy traktorów były kosztowne. Prezes kółka stwierdzał, że przeznaczo
ne na ten cel fundusze są ograniczone, dlatego wnioskował, aby władze miejskie
partycypowały w kosztach przeglądów technicznych119. Cały sprzęt przechowywano
na posesji Pawła Millera, jednego z inicjatorów powstania Kółka120. Komisja Rolnicza
w 1963 r. stwierdzała, że wprawdzie KR posiada niezły park maszynowy, ale jest on
przechowywany u prywatnych właścicieli, gdzie brakowało gaśnic121. W następnym
roku zaczęto więc myśleć o wybudowaniu zaplecza. Kółko Rolnicze Popielów posiada
wygospodarowaną nadwyżkę, przy czym planuje w roku bieżącym wybudowanie parku
maszynowego na przechowywanie agregatów122. Dyspozytor KR w Popielowie Nikodem
Szczyra podał, iż miejsce na budowę znalazłoby się koło szybu „Gloger” na terenie
należącym do kopalni „Rymer”. Należało zatem zwrócić się do Wydziału Rolnictwa
PRN w Rybniku o wyznaczenie terenu na garaże dla sprzętu KR123. W tym samym
roku KR faktycznie wydzierżawiło od kopalni „Rymer” teren, na którym zbudowa
no nowe garaże124. Budowa miała ruszyć w drugiej połowie września, jej koszt osza
cowano na 120 tys. zł, a wykonanie zlecono Rzemieślniczej Spółdzielni Usług
w Tarnawie Dolnej125.
Te wszystkie inwestycje pochłaniały znaczące kwoty pieniędzy. Jak stwierdzano
przez pięć lat KR w Popielowie wykorzystało w całości przydzieloną mu pulę z Fun
duszu Rozwoju Rolnictwa oraz połowę z własnych środków126.
W 1967 r. KR posiadało: trzy ciągniki Ursus C-330, trzy młockarnie, opryski
wacze (konny i plecakowe), sześć przyczep, siewniki konny i traktorowy, koparkę do
ziemniaków, kosiarkę traktorową, trzy pługi oraz zestaw bron127. W późniejszym
okresie rezygnowano ze sprzętu, który wymagał zaprzęgu konnego, wprowadzając
całkowitą mechanizację. Nic dziwnego, że mechanicy i traktorzyści, zatrudniani przez
KR, cieszyli się uznaniem. Pierwszym mechanikiem i traktorzystą, zatrudnionym
zaraz na początku działalności KR, był Alojzy Bugdol, który jednocześnie był także
kierowcą wozu bojowego OSP128. W latach sześćdziesiątych KR zatrudniało na sta
nowiskach traktorzystów i mechaników lub mechaników-traktorzystów kilkanaście
osób129. 6 listopada 1975 r. nastąpiło połączenie ze Stowarzyszeniem Kółek
Rolniczych w Niedobczycach. W 1980 r. zostało ono postawione w stan likwidacji,
119 Tamże, sygn. 29, s. 78.
120 W. Adamczyk, Kółko Rolnicze..., s. [2]; H. Rojek, Kronika..., s. 163.
121 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 9, s. 26.
122 Tamże, sygn. 10, s. 17.
123 Tamże, s. 19.
124 H. Rojek, Kronika..., s. 163.
125 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 10, s. 82.
126 Tamże, sygn. 29, s. 78.
127 H. Rojek, Kronika..., s. 163.
128 Tamże , s. 98, 163, 165.
129 W 1961 r. zatrudniano jednego traktorzystę, Jana Dudę, w 1963 r. Eugeniusza Tkocza,
w 1965 r. niejakiego Mikulczyńskiego, zaś na stanowisku mechanika-traktorzysty Eryka Morgałę,
w 1969 r. Henryka Bernackiego i Jana Bernackiego jako traktorzystów, zaś mechanikiem-traktorzystą
był Józef Prudel. Najliczniejsze grono traktorzystów pojawiło się w 1970 r. Wówczas popielowskie
KR zatrudniało: Stanisława Dudę, Franciszka Trybusia, Antoniego Gałkiego, Henryka Lubszczyka,
Eugeniusza Strzałkowskiego, Teodora Bednorza, Henryka Kiliszewskiego, Romana Kiliszewskiego
i niejakiego Pykę. Uprawnienia traktorzystów mieli też mechanicy Zygmunt Nowak i Zenon Sewera,
a także dyspozytor Piotr Kmiecik. Tamże, s. 165.
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a jego likwidator ponownie samodzielnemu KR z Popielowa sprzedał trzy maszy
ny130.
Poza zdobywaniem i wypożyczaniem maszyn rolniczych i sprzętu KR starało się
o pozyskanie reglamentowanych surowców, pasz treściwych, materiałów budowla
nych i środków chemicznych. Pierwszeństwo w przydziałach mieli dostawcy kon
traktowi131. W 1959 r. w Niedobczycach i Popielowie działały dwa kółka, które
skupiały razem 142 członków czyli 56% gospodarzy świadczących obowiązkowe
dostawy, bowiem takich było 253132 . Prawdopodobnie większość z nich była miesz
kańcami Niedobczyc. W 1968 r. w samym Popielowie znajdowało się 798 gospo
darstw rolnych, ale tylko 230 spośród nich przynależało do KR133, co stanowi oko
ło 29%. Prawdopodobnie takie proporcje utrzymywały się także wcześniej.
W 1970 r. zarząd KR postanowił wprowadzić w dzielnicy pola doświadczalne
w dziewięciu gospodarstwach 134. Nie wiadomo jednak na czym ta doświadczalność
miała polegać, na wykorzystaniu nowych odmian roślin, nowych technik uprawy
czy też nawozów?
Stałym problemem rolnictwa w okresie socjalistycznym, nie tylko w Popielowie
i Radziejowie, były obowiązkowe dostawy oraz zaległości w ich realizacji. Obowiązek
ten (zbyt zawyżona klasyfikacja, zbyt wysokie limity przy dostawach żywca, mleka
i zboża, zawyżona, klasyfikacja gruntów135) wzbudzały niezadowolenie rolników, co
było jedną z przyczyn zaległości. W najwcześniejszym okresie dochodziły jeszcze
zniszczenia wojenne, z których to powodów niektórzy rolnicy mogli otrzymać umo
rzenie zobowiązań136. Sprzeciw wobec klasyfikacji gruntów spowodował, że MRN
w Niedobczycach wydelegowała przedstawicielkę, aby na miejscu zorientowała się
w sytuacji. Okazało się jednak, że faktyczne zainteresowanie przekwalifikowaniem
gruntów, było nieduże137. Postulat ponownej klasyfikacji gruntów wrócił w pierwszej
połowie lat sześćdziesiątych, a zrealizowano ją w latach 1962–1963138. W 1955 r.
innym utrudnieniem były przerwy w dostawie prądu139. Zdarzały się również sytu
acje, gdy firmy prowadzące prace pozostawiały teren w stanie uniemożliwiającym
uprawę pola. W 1964 r. Wiktor Wałach złożył skargę na Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Robót Wodno-Kanalizacyjnych w Katowicach, które po przeprowadzeniu prac
pozostawiło na jego polu rowy, uniemożliwiając mu jego obrabianie. Firmę dwu
130 O wcześniejszej likwidacji SKR w Niedobczycach wspominał W. Adamczyk, tymczasem
H. Rojek pisał, iż w chwili wpisania decyzją Sądu Rejonowego w Katowicach z 13 sierpnia 1983 r.
KR z Popielowa do rejestru organizacji zaprzestających działalności: W tej sytuacji majątek oraz sprzęt
związku przejęło Stowarzyszenie Kółek Rolniczych w Niedobczycach. W. Adamczyk, Kółko Rolnicze...,
s. [2]; H. Rojek, Kronika..., s. 164.
131 H. Rojek, Kronika..., s. 163.
132 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 6, s. 84.
133 H. Rojek, Kronika..., s. 163.
134 Były to gospodarstwa Wojciecha Trybusia, Herberta/Norberta Milera, Franciszka Mańki,
Nikodema Podleśnego, Waldemara Ulbrycha, Adriana Gruszczyka, Feliksa Sporysza, Marii Karkosz
i Jana Kolarczyka. Zob., H. Rojek, Kronika..., s. 163.
135 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 2, s. 46.
136 Z tego powodu umorzono zobowiązania Michała i Antoniego Mandrelów. APR, PRN Ryb,
sygn. 544, s. 4.
137 Tamże, sygn. 3, s. 39.
138 Tamże, sygn. 8, s. 16; sygn. 10, s. 134.
139 Tamże, sygn. 4, s. 75.

krotnie wzywano do naprawiania szkód140. Jeśli nawet przedsiębiorstwo wywiązało
się z tego, to dla rolnika był to właściwie rok stracony.
Rolnicy nie byli w stanie dopełnić terminów, nie stawiali się także na rozmowy.
Wobec dwóch „opornych dłużniczek” postawiono wnioski o ukaranie karą admini
stracyjną w wysokości 30 zł. Zaległości żywca za 1954 r. wynosiły 1112 kg, dostaw
nie zrealizowało 29 rolników141. Dodatkowo czterech chłopów z Popielowa nie od
prowadziło łącznie 955 kg ziemniaków142 . W pierwszym kwartale 1956 r. z dosta
wami zalegało dziesięciu rolników z Popielowa i Radziejowa143. Zaległości wynosiły
307 kg mięsa oraz 1137 l mleka144. W 1960 r. odnotowano już tylko braki w dosta
wach żywca (zniesiono obowiązkową dostawę mleka). Od trzech rolników nie ode
brano także 118 kg żywca, ale do 15 września zaległości miały zostać zlikwidowane145.
We wrześniu 1964 r. nie oddano 426 kg mięsa, ale wśród pięciu „dłużników” trzech
było spadkobiercami zmarłego rolnika, z których część już wystąpiła o zwolnienie
z obowiązku dostarczenia reszty żywca146. Jednocześnie mnożyły się wnioski o zmia
nę wysokości dostaw lub ich zniesienie. Powodem miała być częściowo zbyt wysoka
kwalifikacja gruntu, straty na skutek szkód górniczych, podziały rodzinne lub dzier
żawy, podeszły wiek, a także długotrwała choroba. W niektórych przypadkach Pre
zydium RMN wydawało zgodę, w innych odsyłało do władz powiatowych, jeszcze
w innych utrzymywało obowiązek dostaw147. Na początku lat sześćdziesiątych XX w.
zaczęto zwalniać z obowiązku dostaw osoby powyżej 60. roku życia, nie mające
w rodzinie osoby zdolnej do prowadzenia gospodarstwa powyżej 14 lat, a których
pola nie przekraczały powierzchni 2 ha148.
Kolejną gałęzią rolnictwa była hodowla. Istnieje silne przekonanie, że w najwcze
śniejszym okresie w Popielowie i Radziejowie hodowano owce, bydło i konie oraz
ryby149. Warto rozważyć, jakie faktycznie były możliwości w tym zakresie. Hodowla
owiec wymagała fachowej wiedzy oraz odpowiednich warunków. Mogła zatem od
grywać pewną rolę w gospodarce chłopskiej, ale zapewne mniejszą niż w gospodar
ce dworskiej. To samo dotyczy stawiarstwa. Następną kwestią jest hodowla koni, na
którą w XVII czy XVIII w. chłopi z reguły nie mogli sobie pozwolić z powodu kosz
tów, poza tym jako zwierzęta pociągowe służyły raczej woły. Dopiero w późniejszym
okresie koń zaczął na wsi odgrywać rolę jako główna siła pociągowa.
Przy uwłaszczeniu w 1830 r. postanowiono, że każdy chłop otrzyma dwa konie
i dwa woły150, co pozwoliłoby określić szacunkową liczbę zwierząt pociągowych
140 Tamże, sygn. 28, s. 116; sygn. 29, s. 11.
141 Tamże, sygn. 17, s. 30; sygn. 20, s. 56.
142 Tamże, sygn. 17, s. 31.
143 Tamże, sygn. 3, s. 61.
144 Tamże; sygn. 22, s. 58.
145 Tamże, sygn. 7, s. 47.
146 Tamże, sygn. 10, s. 106, 107.
147 Tamże, sygn. 17, s. 52–54, 69–70, 81, 128–130, 164, 192, 233; sygn. 18, s. 5–6, 44–46, 97,
107–110, 158, 213, 229, 239, 270; sygn. 19, s. 15–16, 25–26, 37–39, 62, 95, 114–115, 153–154,
169–170, 189, 217–218, 240; sygn. 20, s. 4–5, 15–16, 46,64, 70–71, 81, 82, 98–99, 108, 120, 121,
133, 177, 205; sygn. 21, s. 29–30, 35, 67; 22, s. 22, 56, 86, 103, 118; sygn. 23. s. 12–13, 28, 47–48,
99, 137; sygn. 24, s. 25, 89–90, 97, 150–151.
148 Tamże, sygn. 28, s. 41.
149 M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 64; A. Żukowski, A. Matuszczyk-Kotulska, Szlakami..., s. 237, 248.
150 APR, LRyb, sygn. 187, s. 14; H. Rojek, Kronika..., s. 191.
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w tym okresie. Załogę najpewniej otrzymywali jedynie użytkownicy gospodarstw
kmiecych, a jak wcześniej wspomniano, w Popielowie-Radziejowie w 1822 r. było
ich ośmiu. Ta liczba zapewne utrzymywała się również kilka lat później, zatem w su
mie chłopi otrzymali 16 koni i 16 wołów. Wydaje się to całkiem możliwie, skoro 35
lat później liczba koni nie wzrosła znacząco. Wyraźnie zwiększyła się liczebność
bydła, jednakże należy podejrzewać, że dotyczyło to pogłowia krów mlecznych, a nie
wołów pociągowych.
Dane przytaczane przez F. Triesta przedstawiają pogłowie żywego inwentarza
około 1865 r.151 Nie tylko przekazują informacje o tym, ile zwierząt trzymano w go
spodarstwach, ale też, które z nich były ważne dla chłopskiej gospodarki. Nie dziwi
zatem stosunkowo nieduża liczba koni trzymana przez gospodarzy w gminie, prze
waga bydła rogatego oraz stosunkowo skromna liczba trzody chlewnej. Może zaska
kiwać odnotowanie tylko jednej kozy, którą wszak nazywano „krową ubogich”. Nie
jest zaskoczeniem, iż pod względem żywego inwentarza gospodarstwa w Popielowie
były najlepiej zaopatrzone. Nieźle też przedstawiała się sytuacja w Radziejowie, gdzie
gospodarstw było o połowę mniej. Znacznie mniejsze kolonie Świercze i Nacyna
prezentowały się nieco inaczej. Właściwie w każdym z gospodarstw na Nacynie, bo
w sześciu z siedmiu, trzymano sztukę bydła, a w co drugim świnię. Gospodarzy
jednak nie było stać na konia i w tej kolonii nie było żadnego. Natomiast na Świerczu
bydło znajdowało się w niecałych 40% gospodarstw, zaś świnie w zaledwie co trzecim.
Za to dwóch gospodarzy posiadało również konia. Zupełnie inaczej prezentował się
Mośnik, gdzie znajdowało się tylko jedno gospodarstwo, ale był to młyn. W gospo
darstwie tym trzymano aż dwa konie, co wydaje się wskazywać na zasobność. Świnia
była tylko jedna, za to pięć sztuk bydła, więcej zatem niż na Nacynie.
Tabela 11: Pogłowie inwentarza żywego w gminie Popielów-Radziejów
około 1865 r.
Miejscowość

Gospodarstwa

Popielów

Konie

Bydło

Świnie

Kozy

l.b.

%

l.b.

%

l.b.

%

l.b.

105

13

50

61

53,0

13

39,3

1

Radziejów

57

9

34,6

36

31,4

10

30,3

0

Świercze

18

2

7,7

7

6,0

5

15,2

0

Nacyna

7

0

0

6

5,3

4

12,2

0

Mośnik

1

2

7,7

5

4,3

1

3,0

0

Razem

188

26

100

115

100

33

100

1

Źródło: F. Triest, Topograhisches Handbuch..., s. 760.

Tak kształtowała się sytuacja pogłowia w gminie Popielów w poszczególnych jej
częściach. Natomiast jeśli chodzi o obsadę jakimkolwiek zwierzęciem gospodarskim,

151 F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 760.

okazuje się, że pod tym względem najlepiej było w malutkiej Nacynie. Właściwie
w każdym gospodarstwie trzymano bydło lub trzodę, najczęściej jedno i drugie.
Podobnie w prawie każdym gospodarstwie w Radziejowie (96%) trzymano przynaj
mniej jedno ze zwierząt (konia, krowę lub świniaka), w Popielowie w 3/4, zaś na
Świerczu w 2/3 gospodarstw można było natknąć się na jakieś zwierzę gospodarskie.
Gospodarstwo na Mośniku zdecydowanie wykraczało poza tę normę.
Tabela 12: Pogłowie żywego inwentarza w gminie Popielów-Radziejów
według procentowego zaopatrzenia gospodarstw w poszczególnych częś
ciach gminy
Miejscowość

Gospodarstwa

Popielów

Konie

Bydło

Świnie

Kozy

l.b.

%

l.b.

%

l.b.

%

l.b.

%

105

13

12,3

61

58,09

13

12,3

1

0,95

Radziejów

57

9

15,78

36

63,15

10

17,5

0

0

Świercze

18

2

11,1

7

38,8

5

27,7

0

0

Nacyna

7

0

–

6

85,7

4

57,1

0

0

Mośnik

1

2

100

5

500

1

100

0

0

W sumie w całej gminie około 1865 r. znajdowało się w gospodarstwach 175
sztuk koni, bydła, trzody chlewnej i kóz. Najwięcej było bydła, ale trudno stwierdzić,
jaką część pogłowia stanowiły krowy mleczne i jałówki, a jaką woły. F. Triest użył
określenia Rindvieh, zatem na tej podstawie trudno wnioskować, czy w gospodar
stwach utrzymywano rogaciznę jako zwierzęta pociągowe czy mleczne. Niewiele za
to w gospodarstwach było świń, zatem można uznać, iż mało było resztek, używanych
jako pasza, chociaż świnie w zasadzie nie są zwierzętami wybrednymi. Można zatem
uznać, że chłopi nie trzymali nierogacizny jako zwierząt rzeźnych. Wreszcie w gmi
nie odnotowano jedną zaledwie kozę.
Tabela 13: Udział poszczególnych rodzajów zwierząt w pogłowiu go
spodarczym gminy Popielów-Radziejów około 1865 r.
Rodzaj

l. b

%

Konie

26

14,9

Bydło

115

65,7

Świnie

33

18,9

Kozy

1

0,5

Razem

175

100

Również w dominium znajdowały się zwierzęta gospodarskie. Dane liczbowe
z dwóch lat wskazują na przyrost liczby trzymanych w tym majątku zwierząt. Należy
jednak pamiętać, że wzrost ten odbywał się przez kilkanaście lat. Szedł on również
w stronę specjalizacji. Pomimo wzrostu liczebności każdego stada o kilka czy kilka
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naście sztuk, to przyrost procentowy był minimalny (od 0,7% do 2,1%), a nawet
odnotowano spadek procentowego udziału trzody chlewnej w pogłowiu inwentarza
żywego. Poza tym dominium inwestowało w produkcję mleka, o czym wzmianki
pojawiły się na początku XX w., specjalizując się w hodowli krów rasy wschodnio
fryzyjskiej, a także w hodowli szlachetnej niemieckiej rasy świń152 . W 1909 r. spró
bowano także hodować konie rozpłodowe, lecz ten eksperyment najwyraźniej się nie
powiódł, bowiem taka informacja pojawiła się tylko raz153.
Tabela 14: Inwentarz żywy dominium w Popielowie w roku 1861 i 1886

Rok

Konie

Bydło

Krowy

Świnie

Razem

L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

L.b.

%

1861

10

9,5

41

39,1

27

25,7

27

25,7

105

100

1866

14

10,2

55

40,1

38

27,8

30

21,9

137

100

Źródło: H. Rojek, Kronika..., s. 194.

Dostępne dane są fragmentaryczne i nie pozwalają na pełną analizę zagadnienia
hodowli zwierząt w gminie popielowsko-radziejowskiej, zwłaszcza w pierwszych
trzech dekadach XX w.
Po zakończeniu II wojny światowej liczba zwierząt inwentarskich była obniżona.
Wiadomo, że w czasie działań wojennych w lutym i marcu 1945 r., niektórzy miesz
kańcy gminy stracili inwentarz154.
W tym okresie wprowadzano również osobliwie rozumianą sprawiedliwość,
w imię której część gospodarzy musiała oddawać bydło. Franciszkowi Gojnemu
zarekwirowano krowę i cielaka dla MO. Miała to być rekompensata za prowiant,
którego komenda powiatowa nie przekazała na utrzymanie stołówki. Prawdopodobnie
doszło do jakiegoś nadużycia, tymczasem władze gminy nie uznawały się za organ
kompetentny w tej sprawie i zalecały zwrócenie się bezpośrednio do ludzi, którzy
zwierzęta Gojnemu zabrali155. Sprawa toczyła się przez kilka lat, aż wreszcie w 1948 r.
doszło do ugody. Rolnik otrzymał odszkodowanie za mięso (w wysokości 13 tys. zł),
a w sprawie skór miały zostać udzielone wyjaśnienia156. Podobnie rozprawą sądową
i skargami kierowanymi do starosty powiatowego skończyła się sprawa odebrania
czy też zamienienia krowy Wiktorii Polonius, opisującej całą sytuację tak, jakby
stała się ofiarą intrygi, której celem było zachowanie zwierzęcia należącego do inne
152 Schlesisches Güter..., 1905, s. 531. Podobne dane podał H. Rojek w aneksie 6, jako źródło wska
zując kronikę szkoły w Popielowie z lat 1872–1922, ale faktycznie kronika nie zawiera tych wiadomo
ści, zob. H. Rojek, Kronika..., s. 194.
153 H. Rojek, Kronika..., s. 194 [Aneks 6]. Podobnie jak poprzednio wskazanym źródłem jest kro
nika szkolna.
154 O zabiciu krowy, pięciu świń, 25 sztuk drobiu oraz 15 innych zwierząt wspominał Wincenty
Ochojski. Paweł Pochcioł stracił krowę i osiem sztuk drobiu. APR, StPowRyb, sygn. 292, s. 144–147,
160–163.
155 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 62–63, 79–83; APR, PRN Ryb, sygn. 544, s. 40; sygn.
572, s. 15.
156 APR, PRN Ryb, sygn. 546, s. 128.

go z mieszkańców Popielowa, a który posiadał w tym czasie dwie krowy 157.
Abstrahując od konkretnego przykładu, można przypuszczać, że zmuszeni do odda
wania inwentarza ludzie szukali różnych sposobów na ominięcie tej konieczności,
np. właśnie oddając na „przechowanie” jedną sztukę. W innych przypadkach GRN
nakazywała zwrot zwierząt zabranych dotychczasowym właścicielom i przekazanych
innym w ramach „rekompensaty”158.
Być może dane z 1951 r. zbliżały się już do stanu przedwojennego. Wówczas to
inwentarz liczył 143 krowy oraz 51 koni159. Oznacza to, że spośród 471 gospodarstw
chłopskich krowę posiadało 30%, konia zaś 10%, co w stosunku do danych z drugiej
połowy XIX w. wskazuje całościowo na spadek. Stopniowo bydła przybywało, a po
nieważ posiadanie gospodarstw rolnych wiązało się z obowiązkiem dostarczania
zwierząt rzeźnych, w 1964 r. pojawiła się potrzeba powołania trzyosobowej komisji
(z każdej dzielnicy) do badania i szacowania krów. Z Radziejowa wybrano Wojciecha
Trybusia160. W 1978 r. J. Kolarczyk proponował zorganizowanie w Popielowie
i Radziejowie punktu sztucznej inseminacji krów161. Tymczasem w całym Rybniku
obserwowano spadek pogłowia bydła, w ubiegłym roku stan krów w mieście zmniejszył
się o 33 sztuki jednak oprócz dzielnic jak: Wielopole, Stodoły, Kamień i Radziejów, gdzie
stan krów uległ zwiększeniu, ale w Popielowie pogłowie spadło o 13 sztuk162 .
Dla utrzymania odpowiedniej liczby zwierząt, zapewnienia mleczności krów i jak
najlepszej jakości bydła, ważny był dobry materiał genetyczny. Trzeba jednak pamię
tać, że utrzymanie rozpłodowego buhaja było kosztowne – nie każde gospodarstwo
mogło sobie na niego pozwolić. Nie istniała również taka potrzeba. Widocznie była
to jednak sprawa na tyle ważna, iż zainteresowały się nią władze powiatowe.
Powoływano komisje Körbesirk, których zadaniem była kwalifikacja osobników na
dających się na rozpłodniki. Popielów został przypisany do Körbesirk IV, w komisji
zaś w 1898 r. znalazł się R. Strehl z Popielowa163. Posiadacze krów z gminy popie
lowsko-radziejowskiej musieli udawać się z bydłem do sąsiednich gmin. Pierwsza
wzmianka o własnym buhaju na terenie gminy pojawiła się w 1903 r., kiedy to
August Mandrela, właściciel młyna Mośnik, posiadał półtorarocznego byka krajowej
rasy164. Należy zatem przypuszczać, iż przez kolejne lata w gospodarstwie na Mośniku
hodowano tradycyjnie już buhaja rozpłodowego. W 1957 r. Komisja Rolna MRN
składała wniosek o przydzielenia dla dzielnicy Radziejów buhaja-rozpłodnika, gdyż
dotychczasowy buhaj, należący do Karola Mandreli, został przez Komisję Kwali
157 Tamże, sygn. 572, s. 79–82.
158 Wincenty Adamczyk miał odzyskać krowę, która w tym czasie znajdowała się w Turzy,
a Albertynie Biegankowej miano oddać krowę, którą odebrano jej siłą i przekazano repatriantowi.
Tamże, sygn. 544, s. 6, 21.
159 H. Rojek, Kronika..., s. 19.
160 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 29, s. 22.
161 APR, MRN Ryb, sygn. 35, s. 11.
162 Tamże, sygn. 80, s. 89.
163 Oprócz Strehla znaleźli się w tym gronie posiadacz dóbr rycerskich Müller z Jankowic i posiadacz
dóbr Wilke z Chwałowic, jako zastępcy posiadacz dóbr Friedrich Cholewa z Florianshof, posiadacz
dóbr rycerskich Strahler ze Szczyrbic i posiadacz dóbr rycerskich Woschner z Pieców. „Extra=Beilage
zum „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 35, s. 2; „Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 23, s. 127.
164 „Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 45, s. 250; „Rybniker Kreisbaltt” 1904, nr 27, s. 159. W 1905 r.
właściciel karczmy August Mandrela II ze Świercza trzymał czarnego dwuletniego byka rasy krajowej
(„Rybniker Kreisblatt” 1905, nr 25, s. 131).
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fikacyjną wycofany. Prezydium obiecało zwrócić się w tej sprawie do władz powia
towych165.
Przed wojną właściciele koni byli zobowiązani do pewnych świadczeń na rzecz
gminy. Przykładowo w 1927 r. każdy z nich po kolei miał zwozić węgiel do miejsco
wych szkół, pobierając za to opłaty według miejscowej ceny166 . Jesienią 1945 r.
miała miejsce kontrowersyjna sprawa. Rolnicy chcieli przystępować do prac polo
wych, tymczasem konie zostały zarekwirowane przez milicję. Sprawą tą miały zająć
się władze gminy, ale ze względu na omawianie budżetu kwestię tę odroczono167.
Najprawdopodobniej nie powrócono już do niej, bo nie ma po niej śladu w źródłach.
Wydaje się, że w gminie milicja poczynała sobie dość samowolnie, rekwirując żywy
inwentarz (Franciszek Gojny zgłaszał przecież rekwizycję krowy i cielaka). Powyższe
przykłady dołączają do bardzo wielu innych, które wskazywały na lekceważenie praw
własności oraz konflikty rolników z nową władzą.
Również po II wojnie właściciele koni byli zobowiązani do świadczenia prac, np.
mieli stawiać się ze zwierzętami w razie pożaru (dopóki straż pożarna posiadała si
kawkę konną) lub w wypadku większych opadów śniegu do pługa odśnieżnego168.
KR w Popielowie zamierzało również rozwinąć hodowlę drobiu. Do 1964 r.
członkowie wyhodowali 110 kacząt, które rozprowadzono wśród mieszkańców
Popielowa, a pod koniec roku planowano zakup inkubatora na 3 tys. piskląt, który
miał zostać zainstalowany w nowych garażach (chodziło zapewne o wydzielenie dla
ptaków miejsca w nowo zbudowanych pomieszczeniach na sprzęt rolniczy). W ten
sposób dążono do założenia własnego stada. Zamierzano w związku z tym sprowadzić
stado zarodowe kur brojlerów169. Była to zapewne odpowiedź na uchwałę MRN,
która zwróciła się do KR w Niedobczycach i Popielowie o zwiększenie hodowli dro
biu i trzody170. Stopniowo jednak zanikała liczba trzymanych w gospodarstwach
świń, do czego przyczyniły się zmiany systemu polityczno-gospodarczego, jak i pro
ces zanikania gospodarstw rolnych nawet w dzielnicach o charakterze wiejskim. Na
początku XXI w. obecność świń w gospodarstwie stawała się raczej powodem są
siedzkich niesnasek niż hodowlą istotną z gospodarczego punktu widzenia171.
Wydaje się, że związek z hodowlą miała uchwała Prezydium MRN w Niedobczycach
z 6 kwietnia 1955 r. w sprawie wytypowania kandydatów na przodowników wete
rynarii. Jednym z trzech kandydatów był Stefan Matloch z Popielowa172 .
Odrębną kwestią związaną z gospodarką rolną, a właściwie bardziej rozpatrywa
ną pod kątem rzemiosła czy też przemysłu spożywczego, było młynarstwo.
Przetwarzanie ziarna zbożowego w mąkę wymagało odpowiednich umiejętności
i sprzętu (choć oczywiście chłopi mielili ziarna również w domowych warunkach na
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APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 21, s. 137.
APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 239.
Tamże, sygn. 2, s. 105–110, 111–114.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 11.
Tamże, sygn. 10, s. 82.
Tamże, s. 25.
WaT, Co komu śmierdzi, „Nowiny” 2002, nr 46.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 191.

żarnach). Pozycja młynarza stawała się więc ważna w lokalnej społeczności, często
należał on do grona najbogatszych mieszkańców.
Na terenie gminy popielowsko-radziejowskiej funkcjonowały dwa lub trzy mły
ny. Opracowania statystyczne nie precyzowały ich lokalizacji, posługując się zresztą
ogólnym pojęciem Gewerbliche, w rozumieniu zakładu rzemieślniczego, którym
mogły być zarówno młyny, jak i kuźnie lub inne, przeważnie rodzinne, wytwórnie
rękodzielnicze. W przypadku badanej gminy można założyć, że pod tym pojęciem
kryły się młyny.
Najstarsza wzmianka w literaturze dotycząca istnienia w dobrach popielowskich
dwóch młynów pochodzi z lat osiemdziesiątych XVIII w.173 Opracowanie późniejsze
o dwadzieścia lat potwierdza ich istnienie w Popielowie. Po raz pierwszy też użyto
nazwy jednego z nich: Mośnik174. Sam Mośnik jako młyn wyodrębnił się ze Świercza.
Jeszcze pod koniec pierwszej połowy XIX w. użyto określenia Mośnik=Mühle oder
Swierczyna175. Drugi z nich określano jako Gzel lub Gsel. Trudno stwierdzić, jak
długo istniały te dwa młyny, ale w opracowaniach z lat sześćdziesiątych XIX w. mowa
już o trzech Gewerbliche, które bez większej pomyłki można uznać za młyny właśnie,
chociaż F. Triest wspominał je w odniesieniu do Popielowa, a W. Molly — Radziejo
wa176. Źródła metrykalne pozwalają jednak wnioskować, że młyn na Mośniku istniał
o wiele dłużej, co najmniej od połowy XVII w. Wniosek ten opiera się na stosunko
wo licznych wpisach, w których wymienia się Bartłomieja młynarza z Mośnika i jego
żonę Agnieszkę jako rodziców chrzczonych ich własnych dzieci lub rodziców chrzest
nych potomstwa innych. W 1652 r. przyszedł na świat syn tej pary Paweł, w 1653 r.
córka Katarzyna, w 1656 r. druga córka Anna177. Jak już wspominano, młyn mo
śnicki w XVII w. prowadził Bartłomiej. W księgach metrykalnych występował rów
nież drugi młynarz Stefan Nacyński z Popielowa, żonaty z Katarzyną. Parze tej
w 1652 r. urodził się syn Jerzy, w 1655 r. Błażej, a w 1658 r. córka Marina178.
Późniejsza i współczesna literatura zgodnie określała Mośnik jako gospodarstwo
należące do rodziny Mandrelów179. N. Niestolik precyzował nawet: Majątek
Mandrelów powstał około roku 1880 z inicjatywy Augusta Mandreli180. Z tym stwier
dzeniem jednak nie można się zgodzić. Jak już wspomniano, młyn Mośnik istniał
już w XVII w., inne wzmianki pochodzą z lat dwudziestych XIX w. Rejestry z ksiąg
USC w Popielowie pozwoliły uściślić te informacje. Pierwszym uchwytnym w nich
właścicielem młyna Mośnik był Karol Mandrela, zmarły w wieku 77 lat w 1902 r.,
który urodził się w Młynie Mośnik około 1825 r. Niestety, osoba rejestrująca zgon
173 F. A. Zimmermann, Beyträge..., s. 164.
174 C.F.E. Fischer, Geographisch-statistisches Handbuch über Schlesien und die Grafschaft Glass, Bd. 2,
Breslau 1818, s. 59; J.C. Gorlitz, Neueste geographisch-statistisch-technisch-topographische..., s. 224.
175 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht..., s. 505; Słownik geograficzny...t. 6,
Warszawa 1885, s. 691; por. t. 8, s. 788; N. Niestolik, Radziejów..., s. 12.
176 J. G., Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht..., s. 505; W. Molly, Ortschafts und
Entfernungs Tabelle..., s. 89; F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 736;
177 Księga chrztów parafii rybnickiej, Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, sygn. 00116
[CD].
178 Tamże.
179 I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 101; Spacerkiem po Rybniku i okolicy..., s. 76;
W. Troszka, Rekultywowane uroczysko, „Nowiny” 2003, nr 47, s. 13; H. Rojek, Kronika..., s. 26;
N. Niestolik, Radziejów..., s. 68.
180 N. Niestolik, Radziejów..., s. 68.
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nie była w stanie podać imion rodziców zmarłego181. Karol Mandrela poślubił
Wiktorię Jezusek, córkę właściciela młyna ze wsi Pławniowice w powiecie gliwic
kim182 . Z tego małżeństwa narodził się wspomniany August Mandrela. Pozycja
Karola Mandreli jako młynarza musiała być wyjątkowa, skoro jego córkę Waleskę
w rejestrze zawarcia małżeństwa określono jako Jungfrau183. Poza nią, w podobny
sposób, jako Fräulein, określono jedynie panny Strehlówny, z których jedna była
córką właściciela dóbr rycerskich, a druga dyrektora Szkoły Rolniczej. W stosunku
do pozostałych nupturientek z Popielowa i Radziejowa nie używano podobnych
określeń.
Mandrelowie byli również właścicielami młyna Gzel. Nim jednak weszli w jego
posiadanie, należał on do innych posesorów. Najstarszy dostępny dokument doty
czący młyna Gzel, to kontrakt z 5 sierpnia 1781 r. Właścicielka dóbr Radziejów
Anna Maria von Smeskal zawarła z młynarzem Wawrzynem Gruszką kontrakt dzier
żawy młyna Gessel. Opłata wynosiła 50 talarów184 . W 1790 r. (27 października)
Wawrzyn przekazał młyn swemu synowi Franciszkowi185. Następnie Franciszek
Gruszka zawarł 14 października 1815 r. umowę z młynarzem Janem Szulikiem
z Jankowic186 (prawdopodobnie zięciem), a spadkobiercą tego ostatniego został w ko
lejnych latach syn Andrzej, który jako młynarz z Gzela porozumiał się z Józefem
Naczyńskim i 9 listopada 1830 r. sprzedał mu młyn za 230 talarów reńskich187. Józef
Naczyński pozostawał młynarzem na Gzelu aż do śmierci w 1854 r. Młyn przeszedł
następnie na jego córkę Katarzynę, która poślubiła Jana Skupnia188. W ten sposób
gzelski młyn stał się własnością rodziny Skupniów. Kolejnym spadkobiercą został
Antoni Skupień, zmarły w 1875 r.189 Przekazał on swoje młynarskie gospodarstwo
córce Antonii, która poślubiła najpierw Jana Gruszczyka, a jako wdowa w 1876 r.
Józefa Mandrelę190, który w chwili ślubu występował jako chałupnik, później już
jako młynarz. Młyn na podstawie umowy z 30 października 1896 r. przejął 25-letni
wówczas Adrian Gruszczyk, syn Jana i Antonii, który zobowiązał się zaspokoić rosz
czenia rodzeństwa rodzonego oraz zapewnić utrzymanie młodszemu rodzeństwu
przyrodniemu191. Młyn Gzel przejął następnie Robert Mandrela. Tak więc drogą
kontraktów handlowych oraz związków małżeńskich i dziedziczenia, oba młyny
gminy popielowsko-radziejowskiej znalazły się w rękach właścicieli o nazwisku
Mandrela. Prawdopodobnie obie rodziny miały wspólnego przodka, żyjącego pod
koniec XVIII w.
Gospodarstwo na Mośniku było jednym z największych. N. Niestolik wspominał,
że przed II wojną światową zajmowało ono obszar 100 ha, ale wielkość ta wydaje się
znacznie przesadzona (gospodarstwo Mandrelów byłoby większe niż obszar dwor
181
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APR, USC Popielów, sygn. 93, 1902, nr 47.
Tamże, sygn. 78, 1895, nr 47.
Tamże, sygn. 52, 1897, nr 14.
APR, KAG, sygn. 2975, k. 1–2.
Tamże, k. 9–10.
Tamże, k. 21–23.
Tamże, k. 47–50.
Tamże, k. 105 i n.
APR, USC Popielów, sygn. 58, 1875, nr 38; APR, KAG, sygn. 2975, k. 187, 195.
APR, USC Popielów, sygn. 31, 1876, nr 4.
APR, KAG, sygn. 2975, k. 194–201.

ski)192 . W latach sześćdziesiątych XIX w. trzymano tam dwa konie, sześć sztuk bydła
i jedną świnię193. W latach trzydziestych XX w. pracowały dwa młyny, parowy i wod
ny, zatrudniano dziesięciu robotników. Właścicielką była Anna Mandrela194. W okre
sie międzywojennym i krótko po wojnie cieszył się Mośnik sporym zainteresowaniem
rybniczan (a przy okazji rybnickich gimnazjalistów spędzających tam wagary), po
nieważ było to miejsce rekreacyjne. Na stawie mieściła się pływająca wyspa, można
było pływać łódkami, urządzać zabawy ludowe, a gospodyni Mandrelowa serwowa
ła chleb razowy z maślanką195. Gospodarstwo to, niegdyś dobrze prosperujące,
w 1957 r. uznawano już za podupadłe z powodu braku rąk do pracy, gdyż posiada
liczną rodzinę, która składa się z siedmiu osób, w tym 4 nieletnich dzieci niezdolnych
do pracy, budynek oraz zabudowania uboczne w stanie bardzo zniszczonym i wymagają koniecznego remontu, ponadto grunt jest spadkobierczym, na którym jest wybudowany jeden budynek mieszkalny oraz rozpoczęta druga budowa domu, ogólny obszar wynosi 24,12 ha z czego około 1 ha na wspomniane budowy196.
Młynarstwo, związane z rolnictwem, w pewnym zakresie rozpatrywano jako dzie
dzinę rzemiosła. To ostatnie, jak można spostrzec na podstawie przytaczanych po
wyżej danych, nie było szczególnie w gminie popielowsko-radziejowskiej rozpo
wszechnione, a właściwie wyspecjalizowane, bowiem chłopi przez wieki samodziel
nie wykonywali większość potrzebnych w gospodarstwie i życiu codziennym przed
miotów, o ile nie dysponowali nadwyżką gotówki na zakup wyrobów rzemiosła. Jeśli
w Popielowie-Radziejowie działały jakieś zakłady rzemieślnicze, była to zapewne
działalność dodatkowa. W latach sześćdziesiątych XIX w. wymieniano tu trzy wy
specjalizowane zakłady, wspomniane już młyny oraz kuźnię dworską, którą po włą
czeniu obszaru dworskiego do gminy również zapewne sprywatyzowano. Wcześniej
kuźnia pracowała przede wszystkim na potrzeby dworu i Szkoły Rolniczej, świadcząc
także usługi dla okolicznej ludności. W czerwcu 1891 r. dominium szukało kowala,
którego chciało zatrudnić od 1 lipca. W sierpniu ponownie ukazał się anons, tym
razem również po polsku – iż poszukiwany był od 1 października majster kowalski,
który wziąłby w dzierżawę kuźnię (w gminie liczącej około 1000 mieszkańców nie

192 N. Niestolik, Radziejów..., s. 68. W wykazie majątków 100-hektarowych, które uległyby par
celacji, nie ma Mośnika. Nie wymieniano również żadnego gospodarstwa powyżej 20 ha na terenie
gminy w wykazie z grudnia 1945 r. APR, StPowRyb, sygn. 412; APR, PRN Ryb, sygn. 140, s. 42.
193 F. Triest, Topographisches Handbuch..., s. 760.
194 Wspomina się też o dwóch młynach wodnych i jednym parowym. Skorowidz branż przemysłu,
handlu, finansów, rzemiosła i zawodów wyzwolonych. Województwo Śląskie, 1929/30, s. 433; J. Kamiń
ski, Rybnik w 1930 r., „Nowiny” 1990, nr 5, s. 3. Podawano również, że w zabudowaniach Müllera
na zapleczu budynku działał nowoczesny jak na ówczesne czasy młyn napędzany początkowo silnikiem
spalinowym; później elektrycznym o mocy 16 KM, jednak wydaje się, że nie był to młyn w pełnym tego
słowa znaczeniu, raczej urządzenie do mielenia lub nawet młockarnia, bądż jedna z tych, które wymie
niano w protokołach PMRN w Niedobczycach. Zob. przypis [102], Rada Dzielnicy Rybnik-Popielów,
Firmy i ludzie w naszej dzielnicy. Müller w Popielowie, „Wiadomości »Popielów«”, wrzesień 2002, s. [1].
195 I. Libura, Z dziejów domowych powiatu..., s. 101; Spacerkiem po Rybniku i okolicy..., s. 76; W. Trosz
ka, Rekultywowane uroczysko..., s. 13; H. Rojek, Kronika..., s. 26; N. Niestolik, Radziejów..., s. 68.
196 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 22, s. 112.
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ma żadnej kuźni197, co oznaczało brak konkurencji). Wcześniej nie było zatem chęt
nych.
Stopniowo jednak pojawiali się wyspecjalizowani rzemieślnicy: piekarze, rzeźni
cy, kowale, szewcy czy krawcy. Jan Gojny z Popielowa w „Nowinach Raciborskich”
w 1894 r. ogłaszał: poszukuję czeladnika krawieckiego oraz ucznia i to zaraz198.
Sieć handlowa w gminie Popielów-Radziejów nie była szczególnie rozbudowana.
Istniało kilka prywatnych składów, najczęściej mieszczących się przy zakładzie pro
dukcyjnym. Akta USC wymieniają jednego handlarza z Radziejowa, Józefa Gottfrieda,
któremu w 1878 r. urodził się syn, ale to jedyna wzmianka o osobach zajmujących
się handlem w tym okresie199. W Radziejowie Warenhandlung, sklep z towarami
spożywczymi i przemysłowymi, prowadził Antoni Kiermaszek200. Wiadomo, że
w Popielowie sklep (być może kolonialny) był własnością Pawła Poloniusa201.
Jedną z pierwszych piekarni w Popielowie otworzył Karol Wieczorek. Wprawdzie
H. Rojek wspominał o tym, iż miało to miejsce w 1912 r.202, ale dzięki aktom USC
można przesunąć ten moment na początek XX w., ponieważ K. Wieczorek przy
ślubie w 1901 r występował jako czeladnik piekarski, zaś w rejestrze narodzin pierw
szego syna w 1902 r. określono ojca jako mistrza piekarskiego203. Możliwe więc, że
w tym czasie zdecydował się uruchomić własny zakład. Kolejną piekarnię (według
H. Rojka otwartą w 1924 r.) prowadził Wincenty Kretek, który podawał, że w mię
dzywojniu i w czasie okupacji prowadził piekarstwo w Popielowie204 . W 1935 r.
piekarnię w Radziejowie oworzył Maksymilian Holona, który w 1946 r. otrzymał
też zgodę na prowadzenie składu kolonialnego205.
W 1898 r. mistrz rzeźnicki Benedykt Komarek z Popielowa powiadamiał o pla
nach uruchomienia zakładu206 . W 1904 r. licytowano nieruchomość należącą do
mistrza rzeźnickiego Franciszka Wieczorka207. Wśród rzeźników działających w mię
dzywojniu należy wspomnieć Wincentego Syrka z Radziejowa, który w 1925 r. zdał
egzamin mistrzowski z zakresu rzeźnictwa208. W międzywojniu działał także sklep
rzeźniczy Pawła Pielorza209.
W okresie kryzysu mnożył się handel obnośny. Władze gminne we wrześniu
1934 r. zdecydowały o ograniczeniu przemysłu domokrążnego na terenie gminy

197 „Rybniker Kreisblatt” 1891, nr 23; „Rybniker Kreisblatt” 1891, nr 33, s. 147.
198 Sto lat temu „Nowiny Raciborskie” pisały, „Nowiny” 1994, nr 16, s. 5.
199 APR, USC Popielów, sygn. 5, 1878, nr 64.
200 Zdjęcie „kolonialki” Kiermaszka z około 1910 r. publikowano wielokrotnie, w różnej jakości.
Ze starej fotografii, „Nowiny” 1993, nr 20, s. 13; M. Szołtysek, Krótkie dzieje..., „Gazeta Rybnicka”
1997, nr 11, s. 21; tenże, Dzielnice..., s. 64; tenże, Radziejów..., „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 8, s. 24.
201 H. Rojek, Kronika..., s. 17.
202 Tamże, s. 176.
203 APR, USC Popielów, sygn. 56, 1901, nr 7; sygn. 85, 1902, nr 67.
204 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/2208, s. 3–4; H. Rojek, Kronika..., s. 176.
205 Dokumenty przechowywane w Dziale Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku (ilustracje na
końcu rozdziału, sygn. MRy/R-H/58–59, 61–62, 64). Brak wzmianek na ten temat w dokumentacji
urzędowej.
206 „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 1, s. 1.
207 „Rybniker Kreisblatt” 1904, nr 11, s. 57.
208 „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 164, s. 3.
209 H. Rojek, Kronika..., s. 17, 177.

Popielów210. Warto przy okazji wspomnieć o sposobach radzenia sobie z redukcją
– np. Augustyn Piechaczek, po zwolnieniu z kopalni „Rymer” zorganizował strzel
nice oraz huśtawki i prowadził objazdowe przedsiębiorstwo rozrywkowe, do czego
wrócił także po wojnie i prowadził je aż do 1968 r.211
Część z tych sklepów po zakończeniu II wojny światowej zlikwidowano, część
uspołeczniono. Pojawił się też wniosek komórki PPR, aby utworzyć spółdzielnię, ale
sama się z tego pomysłu wycofała212 . Stan gospodarczy gminy krótko po II wojnie
światowej przedstawiał się dość ubogo. Dzielnica własnych przedsiębiorstw nie posiada, znajduje się 1 skład spółdzielczy, fabryk żadnych nie ma. Chałupnictwo nie istnieje213.
Wiosną 1945 r. nadal utrzymywał się system kartkowy, a ludność miała ogrom
ne problemy z zaopatrzeniem się w nawet podstawowe artykuły. Nie jest to ani
dziwne, ani zaskakujące. W gminie już 8 kwietnia wybrano dwuosobową komisję
(Ochojski i Komarek), która miała zajmować się rozdzielaniem mleka i masła, zaś
w czerwcu powołano komisję aprowizacyjną, której zadaniem był rozdział mąki
i tłuszczów z przydziału powiatowego oraz kontrola kartek według odpowiednich
kategorii, a potem podział towarów między miejscowe składy214. Towary te być może
złożono w budynku gminy, bowiem pojawiła się wzmianka o kradzieży i śledztwie
w tej sprawie215.
W 1946 r. sytuacja była już na tyle stabilna, że zaczęto myśleć otwarciu składów.
Zasadniczo GRN przyznawała zgodę na otwarcie składów z różnymi towarami, jeśli
tylko Starostwo wystawiało stosowne zezwolenie. Na początku roku Gerard Pieczka
otrzymał zgodę na otwarcie piekarni w domu Putkowej216. Prowadził on działalność
krótko, bo już w lutym następnego roku Wacław Putko, a zatem właściciel budynku
lub krewny jego właścicielki, zwracał się z prośbą o zgodę na prowadzenie piekarni.
GRN odpowiedział, że należy zaczekać aż były dzierżawca zrezygnuje. Podjęcie de
cyzji odroczono i pozytywnie rozpatrzono ją ponownie w marcu217. W lutym 1946 r.
Waleska Porwoł, występująca o zgodę na otwarcie piekarni, otrzymała ją pod wa
runkiem uzyskania zezwolenia Starostwa218 . Z kolei Bronisława Pieczka zgłosiła
wniosek o zgodę na otwarcie sklepu spożywczego w domu jej matki, zaś GRN wy
dała jednogłośnie zgodę na otwarcie składu towarów krótkich219. Zezwolenie starostwa
widocznie otrzymała, gdyż w grudniu tego roku na posiedzeniu GRN w Niedobczycach
rozpatrzono pozytywnie jej wnioski o przydział reglamentowanych towarów.
Rozpatrywano również wnioski o zgodę na otwarcie składów – spożywczego Marii
Müllerowej, kolonialnego Anny Szulikowej oraz rzeźnickiego Wincentego Syrka.
Na wszystkie GRN wydała zgodę pod warunkiem uzyskania podobnej od władz
210 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 1, s. 356.
211 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1694/3590, s. 3.
212 Tamże, s. 71–78.
213 APR, PRN Ryb, sygn. 319, s. 52.
214 APR, Akta gminy Popielów, sygn. 2, s. 58, 63, 84–87.
215 Tamże, s. 64–70.
216 APR, PRN Ryb, sygn. 544, s. 37. H. Rojek przesuwał otwarcie piekarni przez G. Pieczkę na rok
1948. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 177, ale w świetle dokumentów należy tę datę uznać za niepraw
dziwą. Nie znalazła też potwierdzenia informacja, iż w 1946 r. piekarnię otworzył Henryk Pielorz.
217 APR, PRN Ryb, sygn. 545, s. 36, 38; H. Rojek, Kronika..., s. 18.
218 APR, PRN Ryb, sygn. 544, s. 33.
219 Tamże, s. 14.
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powiatowych220. Bronisława Hajska prosiła o zgodę na sprzedaż towarów mlecznych
przydzielanych na kartki i dalsze prowadzenie mleczarni w Popielowie i Radziejowie221.
W 1947 r. otwarto spółdzielczy punkt handlowy w budynku należącym do Karola
Wieczorka, gdzie przed wojną również mieścił się sklep. Sąsiadujący z nimi Karol
Wieczorek wynajął skład spółdzielni, która prowadzi w nim towary konfekcyjne. Z wysokiego komina nie unosi się już dym, gdyż piekarnia od szeregu lat jest już nieczynna222.
Jesienią 1948 r. drugi sklep spółdzielczy został otwarty w budynku Bernarda Wie
czorka. Działał tam sklep spożywczy Spółdzielni Spożywców „Górnik”. Ponadto
w zabudowaniach Józefa Komarka, przeniesiona później do domu Józefa Poloniusa,
powstała rozlewnia mleka223. Po zlikwidowaniu prywatnych sklepów utrzymały się
już tylko dwa, zapewne przejęte po ojcu rzeźnictwo Jerzego Pielorza oraz piekarnia
Henryka Pielorza224. W tym czasie Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” dzierżawi
ła parter w budynku Pawła Milera pod działalność sklepu spożywczego.
Po przyłączeniu Popielowa i Radziejowa do miasta Niedobczyce kwestie handlu
i usług trafiały pod obrady tamtejszej najpierw GRN, potem MRN. Wprawdzie
poruszano je stosunkowo rzadko, lecz wskazywało to z jednej strony na oczekiwania
ludności, z drugiej na utrudnienia, wynikające z założeń systemowych. Wyraźnie
widać, że również w nowej strukturze potrzeby Radziejowa bywały słabiej zaspoka
jane niż Popielowa, a sieć handlowa w Radziejowie przedstawiała się skromniej.
GS „Samopomoc Chłopska” w sprawozdaniu za rok 1954 wymieniała jeden sklep
spożywczo-mieszany w Popielowie. Odnotowała też, że w sklepie nr 3 w Popielowie
powstało manko, podobnie jak w kilku innych placówkach. W skupie ziemniaków
odnotowano niedobór, którego powodem było niewywiązanie się chłopów
z Niedobczyc, Niewiadomia i Popielowa z dostaw obowiązkowych. GS powołała też
komitet członkowski, składający się z 19 osób, w tym trzech z Popielowa, które czu
wały nad porządkiem i brały udział w inwentaryzowaniu sklepów225. Władze miej
skie ustosunkowały się też do pisma Miejskiego Handlu Detalicznego (MHD)
w Rybniku z 20 sierpnia 1955 r. w sprawie ustalenia rejonu przechowywania kluczy
do sklepów, ustalając, że w wypadku Popielowa i Radziejowa będą one znajdowały
się w punkcie zbornym GS226.
W latach 1954–1956 sytuacja handlu w Popielowie i Radziejowie przedstawiała
się dość szaro. Punkty handlowe utrzymywane przez GS przejęła Powszechna
Spółdzielnia Spożywców (PSS)227, która zajęła też budynki dawnych gospód
w Popielowie i Radziejowie. W Popielowie działał jeden sklep spożywczy, niewystar
czający na potrzeby mieszkańców, należało zatem pomyśleć o wybudowaniu nowe
go składu lub rozbranżowieniu. Mówiły o tym i kierowniczka sklepu Róża Mojżysz

220 Tamże, s. 8.
221 O zgodę na prowadzenie piekarni występował również Roman Drzeniek z Niedobczyc II, ale
nie wydaje się, aby takową ze Starostwa otrzymał. Tamże, s. 13; sygn. 545, s. 10; H. Rojek, Kronika...,
s. 18.
222 H. Rojek, Kronika..., s. 18, 20; (a), Kronikarz zwykłego dnia, „Nowiny” 1992, nr 38, s. 5.
223 H. Rojek, Kronika..., s. 18.
224 Tamże, s. 19.
225 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 25–28.
226 Tamże, sygn. 18, s. 141.
227 Tamże, sygn. 19, s. 32.

i Elfryda Szewczyk, przewodnicząca komitetu sklepowego228 . Przedstawiciel PSS
Piontek uznawał te argumenty i obiecywał rozbranżowienie, po zwołaniu spotkania
z mieszkańcami w tej sprawie, a do czasu jego wprowadzenia przedłużenie godzin
handlu w dni przedświąteczne i wypłat, co zostało zrealizowane229. Zapowiadano
również uruchomienie sklepu warzywno-owocowego, a także przedstawienie zarzą
dowi PSS kwestii otworzenia na terenie Radziejowa punktu sprzedaży mleka, bowiem
radziejowianie musieli chodzić po nie do Popielowa. Przedstawiciel PSS był chyba
lekko zaskoczony pojawieniem się tego postulatu, wcześniej bowiem nie wspomina
no o takiej potrzebie230.
Na początku 1956 r. PSS w Niedobczycach miała 17 placówek: dziewięć sklepów
spożywczych, cztery z pieczywem, trzy tekstylne i jeden warzywno-owocowy. Na
terenie Popielowa działał jeden sklep tekstylny, którego praca wzbudzała zresztą
zastrzeżenia: W branży tekstylnej na niskie wykonanie planu zaważyło niewykonanie
planu przez sklep T-14 w Popielowie [...] na niezrealizowanie planu w sklepie nr T-14
poważny wpływ miała nieodpowiednia obsada personalna tego sklepu. Brak przygotowania fachowego i choroba kierowniczki nie zezwoliły na wykonanie zadań planowych
tej placówki handlowej231. W tym czasie remontowany był sklep nr 135, który miał
stać się sklepem spożywczym (był to skład GS), a sklep nr 121 przeobrażony w warzywno-owocowy232 . Kiedy jednak sklep ten został na tydzień zamknięty, PSS nie
udzieliło żadnej odpowiedzi na zapytania kierowane przez władze miejskie233.
Z późniejszego o kilka miesięcy sprawozdania PSS wynikało, że posiadała ona na
terenie Niedobczyc dwa sklepy branżowe i 13 sklepów spożywczych. W tym
w Popielowie działał sklep nr 121 (ul. Wiejska 30 – wymieniany jako branżowy –
warzywno-owocowy i spożywczy), sklep spożywczy nr 135 (ul. Wiejska 78) oraz
sklep spożywczy nr 124 (Radziejów, ul. Wiejska 238). Sklep nr 121 w Popielowie
został już wymalowany i wyremontowany234, ale w zasadzie istniały tylko trzy placów
ki, gdzie można było zakupić produkty spożywcze, wszystkie mieściły się przy jednej
ulicy. W dodatku zaopatrzenie było słabe. Zaopatrzenie ludności przez sklep
w Radziejowie, bardzo często zdarza się brak masła, sera, papierosów, dorszy wędzonych,
co u poprzedniego kierownika nie miało miejsca235. PSS braki towarów w sklepach
i stoiskach warzywno-owocowych tłumaczyła tym, że sprzedaż warzyw na drogach
przez producentów z Raciborza, powoduje zastoje w sprzedaży i psucie się warzyw w sklepach oraz straty przez odpisy i zniżki cen, a stan dróg dojazdowych do placówek
handlowych powoduje częste awarie samochodów dostawczych236. Ciekawie przed
stawiały się również braki w sklepie nabiałowym, gdzie brakowało masła, którego jest
dostateczna ilość w składzie spożywczym przyległym do składu nabiałowego237. Problem
228 Komitety sklepowe tworzyli mieszkańcy przy placówkach handlowych, teoretycznie pilnując
godzin otwarcia, dobrej obsługi i zaopatrzenia, rozdziału towarów.
229 Tamże, s. 32, 155.
230 Tamże, s. 32.
231 Tamże, s. 41.
232 Tamże, s. 42.
233 Tamże, sygn. 28, s. 117.
234 Tamże, sygn. 20, s. 91–92; sygn. 22, s. 68.
235 Tamże, sygn. 19, s. 178.
236 Tamże, sygn. 22, s. 68.
237 Tamże, sygn. 24, s. 48.
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z kupnem mleka zaczął być sygnalizowany w połowie lat pięćdziesiątych, przede
wszystkim w Radziejowie, gdzie brakowało nawet punktu zaopatrzeniowego. Jest to
tym dziwniejsze, że ludność musiała oddawać kontyngent mleczny, zaś władze miej
skie na wniosek Miejskich Zakładów Mleczarskich w Rybniku nie zgodziły się na
zamknięcie na okres zimowy zlewni mleka w tej dzielnicy238 . Rozeznanie nieco
utrudnia dość swobodne nazewnictwo. Wydaje się, że pod nazwami „zlewnia” i „mle
czarnia” rozumiano ten sam obiekt. Jeśli chodziło o samą placówkę, to nowa loka
lizacja nie była najtrafniejsza, a mieszkańcy Popielowa oraz radni zwracali uwagę, że
konieczne byłoby przeniesienie mleczarni z sieni, gdzie się obecnie znajduje do byłego
lokalu sklepowego obyw. Adamczyka239. Jak się okazało, w sprawie przeniesienia mle
czarni niewiele można było zrobić, bowiem wszystko rozbijało się o brak pomiesz
czeń, ale w podsumowaniu wykonania postulatów wyborczych zaznaczono, że mle
czarnię przeniesiono240. Z końcem lat pięćdziesiątych XX w. znikła ze źródeł mle
czarnia, co sugerowałoby, iż została zlikwidowana. Pojawił się jednak w 1960 r. sklep
nabiałowy w Popielowie, który we wrześniu tego roku przeniesiono sklep nabiałowy
z ciasnego i wilgotnego pomieszczenia do nowo wyremontowanego budynku241. Być
może był to właśnie wspomniany wcześniej sklep nabiałowy, przeniesiony do nowe
go pomieszczenia. Natomiast wymieniany lokal u Adamczyka proponowano PSS,
aby przejęła go i tam uruchomiła bardzo potrzebny sklep w Radziejowie242 .
W lipcu 1958 r. Spółdzielnia Inwalidów „Łączność” w Rybniku próbowała uru
chomić sklepo-kiosk przy ul. Sienkiewicza w Popielowie w budynku należącym do
Maksymiliana Poloniusa, a Prezydium MRN miało przedstawić tę sprawę Komisji
Zaopatrzenia243. Nie wydaje się, aby doszło do pomyślnego jej załatwienia.
Poruszono również sprawę kiosku w Radziejowie. Pojawiła się ona na początku
1955 r.244 Uruchomienie kiosków w obu dzielnicach było jednym z postulatów
mieszkańców, wysuwanych przy wyborach jeszcze w grudniu 1954 r. I tak w Popielo
wie Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch” miało postawić kiosk
naprzeciw gospody Holony, zaś w Radziejowie Spółdzielnia Spożywców w Rybniku
miała uruchomić kiosk spożywczy, ponieważ w tej miejscowości nie było gospody245.
Wydawałoby się, że uruchomienie punktów handlowych z podstawowymi towarami
powinno być pilnie zrealizowane, ale wbrew temu odwlekało się w czasie. Ze wspo
mnianych postulatów spełniono jeden, tzn. kiosk stanął w Popielowie246. W Radziejo
wie sprawa ta się przedłużała. Dotkliwym problemem było bowiem kiepskie zaopa
trzenie tamtejszego składu np. w zapałki247. „Ruch” czekał wprawdzie tylko na przy
dział samego obiektu, ale w Radziejowie kiosk miał zostać wybudowany dopiero
w pierwszej połowie 1956 r. W sprawozdaniu z wykonania odpowiedniej uchwały
238 Tamże, sygn. 18, s. 179.
239 Tamże, sygn. 8, s. 17, 27.
240 Źródło nie podało nowej lokalizacji, można jednak założyć, że wybrano tę proponowaną. Tamże,
s. 27; sygn. 10, s. 135.
241 Tamże, sygn. 3, s. 21.
242 Tamże, sygn. 27, s. 165.
243 Tamże, sygn. 24, s. 44.
244 Tamże, sygn. 2, s. 2.
245 Tamże, sygn. 3, s. 5, 6.
246 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 19, s. 32.
247 Tamże, sygn. 17, s. 213.

Prezydium MRN stwierdzono, że kiosk nadal nie działał (podobnie jak nie urucho
miono punktu sprzedaży mleka), a w maju, czyli już blisko końca pierwszej połowy
roku, W. Czupryna wciąż powtarzał, że kiosk w Radziejowie jest konieczny248 .
Proponował też, aby pracę w tym kiosku otrzymał inwalida Wilhelm Nieszporek
z Radziejowa, co też faktycznie nastąpiło249. Kilka lat później, w 1961 r., zaczęto
starania o uruchomienie kiosku „Ruchu” na terenie szybu „Marcin”, obok domu
Karola Syrka, a Prezydium MRN wysuwało propozycję, żeby funkcję kioskarki objęła
ob. Syrek250. Prawdopodobnie plan ten nie został zrealizowany, bowiem jeszcze
w 1964 r. w sprawie postawienia kiosku planowano wysłać ponownie ponaglenia251.
Do marca 1956 r., jak już wspomniano, otwarto kiosk „Ruchu” w Popielowie,
a w Radziejowie u Trybusia bar, który był filią placówki w Popielowie, gdzie PSS
przystąpiła do kapitalnego remontu samego baru oraz sali tanecznej. W Radziejowie
zamierzano uruchomić trzeci kiosk, bowiem w niedziele właściwie nie było możli
wości nabycia prasy, papierosów itp.252 Pojawił się też postulat, aby uruchomić kiosk
w Popielowie koło szkoły, ale właśnie ze względu na tę lokalizację odrzucono wnio
sek Norberta Buchalika253. W kiosku zapewne można było nabyć piwo. Emil Szulczyk
wnioskował o uruchomienie kiosku koło kapliczki w Popielowie, ale i ten wniosek
odrzucono, bowiem w pobliżu mieściły się skład rzeźniczy, kiosk „Ruchu” oraz sklep
piekarniczy i spożywczy254.
Ludność napotykała na duże problemy przy zaopatrzeniu w mięso. Komisja Rolna
MRN zalecała, aby jej Prezydium zwróciło się do PRN w Rybniku o zgodę na sprze
daż mięsa u Pielorza, co zostało potwierdzone uchwałą tejże MRN nr 10/34/55255.
Trudno stwierdzić, gdzie znajdował się sklep rzeźniczy nr 40 w Radziejowie, ale na
wniosek Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej MRN odnowiono go w czwar
tym kwartale 1955 r.256 B. Zgorzyński zauważał, że według procentualnego zaopatrzenia tut. ludności najmniej zaopatrzony jest Radziejów i Popielów i ten przydział należałoby zwiększyć257. Sprawę wyjaśniało sprawozdanie, opatrzone informacją o pouf
ności. Okazało się, że kosztem zaopatrzenia miast i wsi zwiększono dostawy mięsa
dla osiedli górniczych. W powiecie rybnickim były to Niedobczyce, Boguszowice
i Chwałowice, spośród których na Niedobczyce przypadało 56%. Natomiast w sa
mych Niedobczycach 10% mięsa przeznaczano dla sklepu nr 30 przy kopalni
„Ignacy”. Sklep w Popielowie nr 32 otrzymywał 6% przydziału, zaś sklep nr 40
w Radziejowie — 4%258. Nic dziwnego, że przy takich decyzjach mięso w miejsco
wościach o charakterze rolniczym było trudne do zdobycia. Zwiększono wówczas
pulę mięsa przydzielanego do Popielowa259, ale brak danych o ile. Można odnieść
wrażenie, że stopniowo sytuacja poprawiała się, a zaopatrzenie w mięso i wyroby
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Tamże, sygn. 3, s. 12, 13; sygn. 19, s. 35, 155, 178.
Tamże, sygn. 18, s. 216; sygn. 19, s. 214.
Tamże, sygn. 27, s. 165.
Tamże, sygn. 28, s. 12.
Tamże, sygn. 3, s. 25, 30; sygn. 19, s. 123.
Tamże, sygn. 20, s. 223.
Tamże, sygn. 21, s. 66.
Tamże, sygn. 17, s. 135, 125.
Tamże, sygn. 18, s. 36.
Tamże, s. 13.
Tamże, s. 15–16.
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mięsne było bardziej zadowalające260. Rzeczywistość jednak nie pokrywała się z tym
wrażeniem, a władze miejskie co jakiś czas stykały się z problemem zaopatrzenia
sklepów. Kilka lat później zabrakło już takiego optymizmu, a wręcz skarżono się, że
podział towarów mięsnych i wędlin jest niewłaściwy, bowiem pracownicy sklepów
w pierwszej kolejności zaopatrują swoje rodziny i znajomych, resztę sprzedają w nor
malnym obiegu261.
W 1955 r. na terenie Popielowa i Radziejowa działały dwa warsztaty piekarnicze:
nr 27 przy ul. Wiejskiej w Popielowie i nr 30 przy ul. Szkolnej w Radziejowie.
Warsztat nr 27 miał małą pracownię, w której wypiek odbywał się na jedną zmianę.
Można [go było – E.K.] zaliczyć do półzmechanizowanych gdyż posiada elektryczną
mieszałkę i ręczną dzielarkę pomijając automatyczną przesiewarkę której warsztaty na
terenie Niedobczyc nie posiadają. Pojawiał się także problem z pieczywem, ponieważ
w piekarni w Popielowie obyw. Pielorz często się upija i niszczy pieczywo Obywatelom262.
O warsztacie w Radziejowie napisano tylko: Jednozmianowy znajduje się w budynku
wybudowanym po wojnie263. Jego właścicielem był zapewne Sitek, który zresztą skar
żył się na brak cegły, potrzebnej do budowy wygódki przy piekarni264.
Tabela 15: Plan i wykonanie planu produkcji pieczywa w IV kwartale
1955 r. przez piekarnie położone na terenie MRN w Niedobczycach
Październik

Listopad

Grudzień

IV kwartał

Plan

Reali
zacja

Plan

Reali
zacja

Plan

Reali
zacja

Plan

Reali
zacja

Popielów,
ul. Wiejska

19,770

18,262

16,285

14,163

17,05

19,198

50,600

51,623

Radziejów,
ul. Szkolna

15,620

14,761

13,620

14,246

13,645

13,732

42,885

42,739

Źródło: APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 20, s. 44.

W styczniu 1961 r. rozpatrywano sprawę uruchomienia w Popielowie, przez
obywatela Mazurka, ciastkarni. Wydaje się, że wcześniej starał się on o otwarcie za
kładu na terenie miasta Rybnika, ponieważ występował do Prezydium MRN
w Rybniku, ale otrzymał stamtąd odpowiedź odmowną, według władz rybnickich
zaopatrzenie tamtejszych sklepów w wyroby cukiernicze było wystarczające i nie
istniała potrzeba tworzenia prywatnej ciastkarni. Jeden z radnych stwierdził jednak,
że w Niedobczycach trudno kupić ciastka, więc po dyskusji uznano, że weźmie się
pod uwagę uruchomienie jakiejś kawiarni, zaś Mazurek może odwołać się do
Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN)265. To stanowisko może wydawać się dziw
ne, skoro rok wcześniej Prezydium przychyliło się do wniosku Mazurka z Popielowa
260
261
262
263
264
265
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i pozwoliło mu uruchomić ciastkarnię w Niedobczycach przy ul. Powstańców w by
łym kiosku266. Być może sprzeciw wywołały plany rozszerzenia działalności gospo
darczej i stąd decyzje, które ją utrudniały.
To były jedyne punkty usługowo-handlowe, jakie uwzględniono, nie wspomina
no o prywatnych zakładach. Można wnioskować, że kiosk spożywczy w Radziejowie
ostatecznie powstał, ale jeden punkt był niewystarczający, więc mieszkańcy zaczęli
występować o uruchomienie jeszcze jednego sklepu spożywczego267. W pierwszej
połowie lat sześćdziesiątych również stwierdzano, że w jedynym sklepie w dzielnicy
jest ciasno, nie przeprowadzano modernizacji i nie da się robić zakupów268.
Na przełomie 1958 i 1959 r. powstała placówka handlowa na Żabiku269. Do tego
należy dodać jeszcze bar działający w Popielowie270. Tak wyglądała sieć handlowa
w Popielowie i Radziejowie pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. Ze sprawozdania
Komisji Zdrowia, Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej MRN w Niedobczycach
za roku 1964 wynika, że dwa sklepy działały w Radziejowie i dwa w Popielowie271.
Stosunkowo niewiele było zakładów rzemieślniczych. W dawnym lokalu Grzonki
założono zakład tapicerski Spółdzielni Inwalidów „Łączność”, ale ponieważ ludność
Popielowa domagała się uruchomienia świetlicy, do czego wspomniany lokal mógł
być wykorzystany. Tapicerom zaproponowano budynek Antoniego Mandreli w Ra
dziejowie, albo Pawła Cwołka w Niewiadomiu. Innych pomieszczeń po prostu na
terenie Niedobczyc nie było272 . W lipcu 1961 r. zapowiadano, że w czasie trwającej
właśnie kadencji rzemiosło i usługi zostanie rozbudowane poprzez uruchomienie
w Radziejowie 5 punktów usługowych, w Popielowie 7 [...]273. Jednym z nich mógł
być zakład krawiecki przy ul. Grunwaldzkiej w Popielowie, szyjący fartuchy i odzież
dziecięcą, na który zgodę otrzymała w lipcu 1960 r. Elfryda Szewczyk274. Z jakiegoś
powodu wydawało się konieczne otwarcie punktu fryzjerskiego w Popielowie. Był
to m.in. postulat mieszkańców, a prezydium wyrażało zgodę. Planowano uruchomić
go w budynku Poloniusa, dlatego też odmówiono Irenie Skabie zgody na otwarcie
tam sklepu spożywczego275. Uwzględniono ów zakład w planach gospodarczych
miasta Niedobczyce na rok 1957276, ale okazało się, że zabrakło fachowców, bowiem
fryzjerzy zamieszkali na terenie Popielowa w rozmowie z tut. Prezydium odmówili277.
Można się jedynie domyślać, że nie odpowiadały im warunki przedstawione przez
władze miejskie. W kolejnej kampanii wyborczej o otwarcie zakładu fryzjerskiego

266 Tamże, sygn. 26, s. 11.
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271 Tamże, sygn. 11, s. 6.
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273 Tamże, sygn. 8, s. 48.
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w ich dzielnicy upominali się mieszkańcy Radziejowa, ale ze względu na trudności
lokalowe w tym czasie tego postulatu nie zrealizowano278.
Pojawiła się też wzmianka o istniejącej w centrum Radziejowa betoniarni, której
obecność zresztą stanowiła problem dla mieszkańców279. Nie miała ona nic wspól
nego z istniejącą przy ul. Stanisława Worcela w części zwanej Społecznikiem w Po
pielowie kruszarką kopalnianą, której teren w 2003 r. wykupiła firma Lubar, tworząc
tam skład materiałów budowlanych280.
Sieć placówek handlowych w Popielowie i Radziejowie, pomimo dość optymi
stycznych zapewnień władz miejskich, była słaba, a chwilowe zamknięcie istniejących
punktów, chociażby z powodu remanentów, bardzo utrudniało, jeśli wręcz nie unie
możliwiało ludności zakup produktów spożywczych. Dlatego w postulatach przed
wyborczych (niezależnie od rodzaju) powtarzała się potrzeba rozszerzenia sieci han
dlowej, a także proponowano, żeby remanenty przeprowadzano nocą, co ograniczy
łoby utrudnienia dla klientów. W podsumowaniu realizacji tych postulatów władze
stwierdziły, że po konsultacjach z PSS osiągnięto porozumienie na rzecz mieszkań
ców281. Zamknięcie na czas remontu piekarni Sitka sprawiło, że w całej dzielnicy nie
można było zdobyć chleba, a pieczywo dowoziła PSS z Rybnika282 . Jeszcze gorzej
przedstawiała się sytuacja w mniejszym Radziejowie. W czasie kampanii wyborczej
w 1961 r. radziejowianie postulowali uruchomienie w ich dzielnicy dwóch kiosków,
jednego w centrum Radziejowa, drugiego na Mośniku283. W kolejnym planie go
spodarczym przewidywano także wybranie lokalizacji pawilonu spożywczego
w Świerczu284 . Jak łatwo było przewidzieć, realizacja tych planów odwlekała się,
Prezydium MRN posyłało ponaglenia do PSS, a mieszkańcy zamiast kiosków otrzy
mywali obietnice, że w najbliższym czasie pojawią się te punktu handlowe, ponieważ
barakokioski zostały już zamówione. W 1964 r. władze Niedobczyc raz jeszcze zwra
cały się do PSS w sprawie obiecanego kiosku dla Radziejowa, konkretnie dla Świercza,
ale odpowiedzi nie nadchodziły lub długo z nimi zwlekano285. Okazało się, że rok
wcześniej zlokalizowano miejsce, oznaczono je, sporządzono odpowiednią umowę
z właścicielem terenu, ale kiosk nie powstał, a mieszkańcy musieli nawet po drobne
zakupy wędrować do Radziejowa lub Rybnika. Przedstawiciel PSS Śmietana ponow
nie obiecywał, że brak sklepów w Świerczu i Niewiadomiu zostanie rozwiązany w ko
lejnym roku. Komisja Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej MRN proponowała,
aby przeznaczyć salę w Świerczu z własnością obyw. Mandreli na sklep, o który od
dłuższego czasu proszą mieszkańcy, ale przewodniczący Prezydium MRN J. Machoczek
odpowiadał, że PSS woli raczej wybudować nowy obiekt niż przebudowywać stary286.
MRN w podsumowaniu wykonania postulatów przedwyborczych przyznawała, że
udało się w połowie zrealizować obietnice związane z otwarciem dwóch kiosków
w Radziejowie (to znaczy powstał jeden), kończono remont w dawnej gospodzie
278
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Trybusia (gdzie planowano uruchomić klubokawiarnię), a sieć handlowa w Popielowie
została poprawiona (uruchomiono sklep spożywczy)287. W dodatku PSS przez Śmie
tanę zapowiadała, że planuje uruchomić w Popielowie sklep wielobranżowy w bu
dynku Milera, dzięki czemu zostanie rozwiązany problem ciasnoty w sklepie oraz
zaopatrzenia w towary spożywcze i przemysłowe288. Można uznać, że była to odpo
wiedź na propozycje, z jakimi zwracało się do Spółdzielni Prezydium MRN, doty
czące otwarcia w Popielowie sklepu wielobranżowego, a także powiększenia sklepu
nabiałowego przy Sienkiewicza w Popielowie o przyległe dwa pokoje prywatnego
domu, w którym sklep się znajdował289.
Generalnie z zaopatrzeniem sklepów spożywczych w Niedobczycach nie było
najlepiej, a władze miejskie stwierdzały, że jedną z przyczyn jest uznanie miasta za
rolniczo-przemysłowe, przez co otrzymywano mniejsze przydziały. Należało zatem
wystąpić z wnioskiem o przekwalifikowanie Niedobczyc na miasto przemysłowo
-rolnicze290.
Słabe zaopatrzenie sklepów było stanem permanentnym. W latach siedemdzie
siątych XX w. stan ten nie uległ zmianie291. W tym czasie (13 sierpnia 1976 r.)
wprowadzono też reglamentację cukru, a komitet obwodowy zajął się rozprowadza
niem biletów na ten towar, wyręczając w ten sposób starszych i chorych mieszkań
ców292 . Ponieważ jednak do radnego J. Kolarczyka doszło, że w innych dzielnicach
osoby roznoszące bony otrzymują za to wynagrodzenie, w Radziejowie natomiast
aktyw samorządu czynił to bezpłatnie, wnosił o ujednolicenie tej kwestii293.
Sieć handlowa w Popielowie i Radziejowie wymagała usprawnienia. Placówki nie
zawsze były dostatecznie zaopatrzone w artykuły spożywcze i przemysłowe, personel
nie wykazywał stałej troski o klienta, powstawały zbyt długie kolejki zwłaszcza za
chlebem, a godziny otwarcia były niedostosowane do potrzeb mieszkańców, za to
wygodne dla personelu294. Na spotkaniu z egzekutywą partyjną miejscowi działacze
podkreślali, iż w Popielowie od lat nie wybudowano żadnego obiektu handlowego295,
a w Radziejowie sytuacja wyglądała bardzo podobnie. Tymczasem ponownie dyrek
cja „Ruch” odmówiła zainstalowania kiosku w proponowanej lokalizacji w Radziejowie
jako grożącej nierentownością296. Okazało się, że kiosk z prasą w Radziejowie miał
zostać uruchomiony we wrześniu 1979 r.297 Drugą inwestycją zaplanowaną po
1980 r. miał być pawilon gastronomiczny w Popielowie298, ale trudno stwierdzić, czy
miał być to pawilon handlowy o profilu spożywczym, czy może lokal gastronomicz
ny. Po oddaniu do użytku nowej szkoły pojawiły się pomysły, żeby w starej urucho
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mić filię Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół „Cezas”, ale pojawiła się informacja,
że sklep „Cezas” o powierzchni 152 m2 mieścił się przy ul. Konarskiego w Popielowie299.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. mieszkańcy Radziejowa stwierdzali, że
powierzchnia handlowa SAM-u przy ul. Spółdzielczej jest źle wykorzystywana oraz
upominali się również o otwarcie kolejnego kiosku spożywczego. W odpowiedzi
stwierdzano, że kwestię lepszego zagospodarowania przestrzeni da się łatwo rozwią
zać, kiedy tylko nowo wybrany samorząd mieszkańców przyjmie w tej sprawie jed
noznaczne stanowisko, natomiast kiosk nie powstanie ze względu na brak finan
sów300.
Punkty handlowe w Popielowie i Radziejowie nieliczne, były kontrolowane. Jak
wynika z planów pracy komisji MRN na rok 1955 sklepy spożywcze w Popielowie
planowano kontrolować w dniach 15–25 lipca, rozlewnię mleka 15–25 sierpnia,
a 15–25 września kioski, zakłady gastronomiczne i zbiorowego żywienia. Z doku
mentów wynika, że przez dziesięć dni kontrolowano jedyny sklep w dzielnicy, a gru
pa kontrolująca wyznaczona przez Komisję Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej
MRN była liczna301. Dodatkowo czystość mleka w zlewniach w Popielowie i Radzie
jowie miała sprawdzić 4 października 1955 r. trzyosobowa grupa, wyznaczona przez
Komisję Rolną MRN302 .
Poza typowymi składami i sklepami, przy rozważaniu sieci handlowo-usługowej
należy wziąć pod uwagę gospody i szynki, które z jednej strony pełniły funkcję spo
łeczną (miejsce spotkań członków gromady) oraz ekonomiczną (źródło utrzymania
właściciela). Trudno powiedzieć, ile istniało takich obiektów na terenie gminy
Popielów-Radziejów.
Problem wyszynku jest jednak bardziej złożony, bowiem propinacja była jednym
ze źródeł dochodów dworu. Wiadomo, że w sąsiedniej Rzeczypospolitej, gdzie system
feudalny sprzyjał rozwojowi propinacji dworskiej, chłopi byli zobowiązani do zaopa
trywania się w alkohol w gorzelniach i browarach oraz w karczmach należących do
właściciela dóbr. Można jedynie na zasadzie analogii założyć, że w podobnych wa
runkach popielowscy i radziejowscy chłopi pańszczyźniani kupowali napoje alkoho
lowe u właściciela dóbr, w ograniczonym zakresie wytwarzając napitki na własny
użytek. Zmiana nastąpiła właściwie dopiero po uwłaszczeniu. Karczma istniała na
działce nr 6, którą Franciszek Gojny prawdopodobnie dzierżawił, a około 1845 r.
zdecydował się kupić (w 1847 r. zawarł umowę o odroczenie spłaty od nabycia nie
ruchomości). W jej myśl miał wpłacać roczną rentę w wysokości 1 talara, 15 srebr
nych groszy i 9 fenigów pod zastaw hipoteczny nieruchomości nr 6303.
W drugiej połowie XIX w. na terenie gminy istniało już kilka lokali z wyszynkiem.
Jeden z nich w Radziejowie do początku lat sześćdziesiątych XIX w. prowadził Jan
Kuchcik, a po jego śmierci wdowa Katarzyna wraz z dziećmi (Janem, Pawłem
i Julianną), którzy uzgadniali w latach 1861–1863 z proboszczem rybnickim ks. Ed
wardem Bolikiem sprawy finansowe dotyczące karczmy304. W rejestrach Standesamt
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można odszukać miejscowych karczmarzy. Jednym z nich był Robert Kremser, syn
oberżysty urodzony w Krawarzach (Deutsch Krawarn, Kravaře). Prowadził on obe
rżę w Popielowie (zmarł w 1882 r.305). Karczmę być może prowadziła następnie jego
żona Franciszka z d. Weiss, lecz i ona zmarła zaledwie trzy lata po mężu306 .
Prawdopodobnie żadna z zamężnych córek nie zdecydowała się prowadzić dalej ro
dzinnego interesu, a w 1890 r. została przeprowadzona przymusowa licytacja nieru
chomości, której właścicielką była wówczas Maria Horand z d. Kremser oraz jej
rodzeństwo307.
Oprócz Kremsera jako właściciela lub dzierżawcę karczmy wymieniano Pawła
Skorupę308 , Adolfa Niklasa309 oraz Pawła Mandrelę310. Można zatem uznać, iż
w Popielowie i Radziejowie istniały w tym okresie cztery gospody. Być może oberża
Kremserów została sprzedana Józefowi Poloniusowi311, który jako właściciel karczmy
świadkował przy ślubach. Trudno stwierdzić, który z wymienionych oberżystów
prowadził karczmę w Radziejowie, chociaż wydaje się, że chodziło o Niklasa 312 .
W szkolnej kronice zanotowano, że w 1877 r. wybuchł w niej pożar. Co ciekawe,
w gaszeniu brała udział drużyna ogniowa Szkoły Rolniczej, a mieszkańcy obserwo
wali pożar i dopiero na wezwanie naczelnika urzędu dostarczyli wodę. Smaczku
sprawie dodała obecność sołtysa z Chwałowic, który wraz z grupą mieszkańców tej
wsi wdarł się do piwnic karczmy, aby „ratować” zapas alkoholu. Skończyło się to
kompletnym upiciem „ratowników”313. Pożar strawił karczmę i obejście, chlew (spa
liły się świnia i koza), stodołę i dwa budynki mieszkalne. Można domniemywać, że
przez jakiś czas w Radziejowie nie było żadnej karczmy. Być może w zaistniałych
okolicznościach doszło do zmiany właścicieli, bowiem w późniejszym okresie jako
karczmę radziejowską wymienia się lokal Trybusia.
Na przełomie XIX i XX w. nastąpiły kolejne zmiany wśród miejscowych karcz
marzy. Wydaje się jednak, że nie powstawały nowe lokale, a jedynie dochodziło do
przekazania, najpewniej sprzedaży istniejących. W Popielowie pojawił się karczmarz
Robert Nogle, członek RG. Swoją gospodę posiadał również Paweł Holona. O ile
ten pierwszy urodził się poza gminą Popielów-Radziejów, ten drugi był popielowia
ninem. Trzecia gospoda znajdowała się na terenie Radziejowa u Trybusia; odbywały
się w niej również posiedzenia RG. Ponieważ w zasadzie tylko karczmy dysponowa
ły dość dużymi salami, w nich odbywały się wszystkie większe zgromadzenia (np.
u Holony spotkanie założycielskie straży pożarnej w 1908 r., czy w sali Trybusia
305 APR, USC Popielów, sygn. 65, 1882 nr 97. Jako oberżysta został również wymieniony wśród
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w Popielowie..., s. 23; H. Rojek, Kronika..., s. 193 [Aneks 5].
311 Józef Polonius, urodzony w 1841 r., zmarły 15 sierpnia 1894 r. (wiek: 53 i ¼ roku), stolarz
i karczmarz, ur. Rybnik, zam. Popielów. APR, USC Popielów, sygn. 77, 1894, nr 22.
312 A. Niklas z Radziejowa w 1876 r. rejestrował narodziny córki, APR, USC Popielów, sygn. 288/3,
1876, nr 55.
313 Kronika szkoły w Popielowie..., s. 29.
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gwiazdka dla grupy powstańczej). Prawdopodobnie w tym samym okresie uruchomił
swój lokal Müller.
Liczba gospód w gminie utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie.
Pod koniec trzeciej dekady XX w. wymieniano cztery restauracje: Pawła Holony
i Wilhelma Grzonki w Popielowie oraz Jana Pielorza i Alojzego Wziętka
w Radziejowie314. Paweł Holona był synem i imiennikiem poprzedniego właściciela,
natomiast sala Grzonki powstała po rozparcelowaniu terenu dworskiego w tamtej
szych zabudowaniach. Zaznaczyć wypada, że odnowiona sala, jak i piękny ogród
p. Grzonki nadaje się szczególne dla wycieczek familijnych i towarzyskich. To też publiczność z Popielowa i okolic uprasza się o jak najliczniejsze przybycie315. Jeśli chodzi
zaś o oberżę Wziętka, miała ona kłopoty finansowe po śmierci właściciela (we wrze
śniu 1929 r.). Trzy lata wcześniej w domu wybuch pożar, który przyniósł straty
w wysokości 2 tys. zł316. W następnym roku właściciel gospody miał zapewne pro
blemy, bowiem podczas zabawy w jego lokalu jeden z uczestników został pchnięty
nożem w brzuch317. Na nieruchomości była zapisana hipoteka, a wdowa ponadto
została obarczona spłatą zaległych kwot, należnych Zamkowym Zakładom Przemysło
wym SA, Browar Zamkowy w Cieszynie318. Te perturbacje mogły doprowadzić do
zamknięcia tej karczmy.
Po II wojnie światowej lokale te zostały zlikwidowane, upaństwowione, często
przeznaczane na inną działalność. W 1948 r. Marta Burczykowa i Walenty Wieczorek
wystąpili do GRN w Niedobczycach o zgodę na prowadzenie restauracji po
Mandrelach na Świerczu i takową otrzymali razem z prawem wyszynku napojów
alkoholowych do 4,5%319. H. Bugiel wspominał, że w 1950 r. przechodząca z ojca
na syna restauracja Holony została uspołeczniona320. Głównym organizatorem handlu
w Popielowie i Radziejowie było PSS, które przejęło budynki dawnych gospód na
terenie gminy i otworzyło własne punkty handlowe. Stan budynków zresztą nie był
najlepszy. Widziano konieczność wystąpienia z wnioskiem do PRN o wyremontowanie
ze środków pozalimitowych sali w dzielnicy Popielowie (rest. Holony) z uwagi na to że
jest to jedyna odpowiednia i duża sala w Niedobczycach, a może się zawalić321. Dawna
gospoda Holony nosiła nazwę „Spółdzielcza”. Tam PSS, po przeprowadzeniu remon
tu, w 1956 r. otworzyła własny lokal z wyszynkiem322 . Remont sali u Holony był
zresztą przeprowadzany w ramach likwidacji szkód górniczych323. Do PSS zwracano
się także w sprawie malowania podręcznego magazynu u Obyw. Trybusia w Radziejowie
i remontu w sklepie nr 124324. Kiedy w listopadzie 1956 r. Miler występował o zgo
dę na uruchomienie u siebie restauracji, odmówiono mu, ponieważ 50 m dalej
znajdowała się restauracja „Spółdzielcza”. Kiedy jednak w lutym następnego roku
314 Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów, rzemiosła i zawodów wyzwolonych. Województwo
Śląskie..., s. 620–621.
315 Św. Florian na kop. Ema, „Polska Zachodnia” 1929, nr 146, s. 6.
316 Radziejów (Pożar), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 97, s. [3].
317 Radziejów (Nożownik na zabawie), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 73, s. [3].
318 APR, KAG, sygn. 3018, s. 244–245.
319 APR, PRN Ryb, sygn. 546, s. 5.
320 (a), Kronikarz zwykłego dnia..., s. 5.
321 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 17, s. 213.
322 Tamże, sygn. 9, s. 61.
323 Tamże, sygn. 8, s. 80; Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 94.
324 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 8, s. 63; sygn. 27, s. 20, 153.

wniosek Milera wrócił pod obrady tym razem jednogłośnie udzielono mu zezwole
nia325. Stało się tak dlatego, że z uwagi na to, że w sali ob. Holony i restauracji powstały nagle szkody górnicze Urząd Górniczy wstrzymał restaurację i salę, zalecając również
opróżnienie mieszkań prywatnych326. Po zamknięciu „Spółdzielczej” działał jeden bar
u Trybusia w Radziejowie, a Miler przymierzał się do uruchomienia restauracji
w Popielowie. Ze sprawozdania Miejskiego Komitetu Przeciwalkoholowego wyni
kało, że w 1957 r. na terenie miasta Niedobczyc funkcjonowało sześć punktów sprze
daży alkoholu i trzy bary, w tym w Popielowie i Radziejowie dwa sklepy i jeden
bar327. Po dokonaniu napraw PSS ponownie uruchomiła restaurację u Holony,
a w 1964 r. zwracano się w sprawie przedłużenia godzin otwarcia lokalu328 .
Jednocześnie jednak występowano z protestami, ażeby kres położyć sprzedawania dzieciom w barze miejscowym329. Alkohol można było kupić również w kiosku na Żabiku,
ale radny Józef Stalmach wnosił na początku 1964 r., żeby zlikwidować sprzedaż
wina w tym punkcie, gdyż w związku z rozbudową wiaduktu w Niedobczycach i nagłym napływem większej ilości brygad roboczych dochodzi do częstych awantur i wybryków chuligańskich. W tej sprawie należało skierować pismo do PSS330.
Wszelkie utrudnienia doprowadziły stopniowo do rezygnacji z prowadzenia lo
kali restauracyjnych. Zapewne wybudowanie nowej remizy rozwiązało w pewnym
stopniu problem braku sali dla mieszkańców. W dawnej restauracji Holony otwarto
salon samochodowy. Nie zauważono innych, późniejszych prób odrestaurowania
starych lub uruchomienia nowych lokali w Popielowie. Można zauważyć pewną
zmianę jakościową. O ile dawniej w Popielowie działała większość z gospód na tere
nie gminy popielowsko-radziejowskiej, o tyle w Radziejowie istniała jedna karczma.
Tymczasem współczesna sytuacja wygląda inaczej. To właśnie w Radziejowie nie
tylko nadal funkcjonuje „Radziejowianka” (w tym samym lokalu, po remontach),
ale w pobliżu powstał dom przyjęć „Iwona”.

325
326
327
328
329
330

Tamże, sygn. 20, s. 223; sygn. 21, s 57.
Tamże, sygn. 21, s. 46.
Tamże, sygn. 22, s. 73.
Tamże, sygn. 28, s. 146.
Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/1692/133, s. 116.
APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 28, s. 130.
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48 Strona tytułowa księgi podatkowej Maksymiliana Holony z Radziejowa (ze zbiorów Działu Historii
Rzemiosła Muzeum w Rybniku)
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49 Odpis karty rzemieślniczej Maksymiliana Holony z Radziejowa (ze zbiorów Działu Historii Rze
miosła Muzeum w Rybniku)
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50 Potwierdzenie zgłoszenia składu kolonialnego Maksymiliana Holony z Radziejowa (ze zbiorów
Działu Historii Rzemiosła Muzeum w Rybniku)
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51 Karta rzemieślnicza Maksymiliana Holony z Radziejowa (ze zbiorów Działu Historii Rzemiosła
Muzeum w Rybniku)
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52 Karta rzemieślnicza Maksymiliana Holony z Radziejowa (ze zbiorów Działu Historii Rzemiosła
Muzeum w Rybniku)
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53 Rodzina Pawła Pielorza z Popielowa (ze zbiorów Leona Mańki)

54 Szybik w Radziejowie (ze zbiorów Leona Mańki)

Popielów i Radziejów zaludnione
Jedną z trudniejszych do rozwiązania kwestii jest sprawa zaludnienia. Wynika to
z dość swobodnego używania przez autorów opracowań pojęcia „Popielów”.
Niektórzy bowiem używali go jedynie w odniesieniu do tej wsi, inni zaś traktowali
je jako nazwę całej gminy, nie wymieniając wszakże Radziejowa z jego koloniami.
W innych opracowaniach zaś nie tylko osobno podawano Popielów i Radziejów, lecz
także mniejsze przysiółki czy też kolonie: Nacynę i Świercze, a także Mośnik.
Publikowane dane, dotyczące Popielowa wymieniają w XVIII w. 45 mieszkańców,
w tym ośmiu kmieci, 34 zagrodników oraz trzech chałupników i komorników1.
Należy przypuszczać, że chodziło o całą gminę, a nie jedynie samą wieś Popielów.
Pod koniec XVIII w. w Popielowie i Radziejowie mieszkało 128 osób, w tym 10
kmieci i 24 zagrodników2. Przez kolejne lata niewiele się działo, chociaż trudno orzec,
czy faktycznie nic się w obu wsiach pod względem zaludnienia nie zmieniło, czy po
prostu korzystano ze wcześniejszych danych. Trzeba jednak pamiętać, że informacje
te dotyczą okresu, gdy chłopi nie dysponowali prawem własności uprawianych gospodarstw, a ich ilość wykazywała pewną stabilność. A zatem liczba gospodarzy
mogła pozostawać taka sama, zmieniała się zaś liczba mieszkańców, o czym już autorzy opracowań nie wspominali. Na początku XIX w., w chwili sprzedawania majątku skarbowi pruskiemu we wsi Popielów (hierher gehert Radzeow) zamieszkiwało
10 kmieci i 24 zagrodników3. Takie same dane przytaczano w pochodzącym z roku
1818 opracowaniu, które podawało, że w Popielowie wraz z Radziejowem żyło 10
kmieci oraz 24 zagrodników4 . Znane jest opracowanie z 1822 r., mówiące tylko
o Popielowie (jednak raczej należy uznać, że mowa o obu wsiach), w którym zamieszkiwało wtedy ośmiu kmieci, 18 zagrodników oraz 16 chałupników wraz z rodzinami, a wieś liczyła 248 mieszkańców5.
Jak widać, przez ponad pół wieku nie zmieniła się liczba kmieci, o prawie połowę spadła liczba gospodarstw zagrodniczych, kilkakrotnie za to przybyło gospodarstw
chałupniczych. Prawdopodobnie zatem zwiększenie liczby tych ostatnich odbyło się
kosztem gospodarstw zagrodniczych, być może w wyniku działów rodzinnych.
Pewien problem stanowi ustalenie rzeczywistej liczby mieszkańców badanych
miejscowości. Wprawdzie istnieje sporo danych statystycznych, jednak liczby podawane przez ich autorów różnią się. Mogło to wynikać przede wszystkim z dynamiki
zjawisk demograficznych i migracyjnych. Z drugiej strony autorzy brali pod uwagę
różne obszary. Jedni skrupulatnie wymieniali mieszkańców każdej kolonii i przysiółków, inni podawali jedynie dane dla największych części gminy lub ogólnie samego
Popielowa, który należałoby w takich wypadkach rozumieć jako tożsamy z całą gminą. Trzeba jednak pamiętać, że obszar dworski pozostawał odrębnym elementem
1 H. Rojek, Kronika..., s. 26.
2 F.A., Zimmermann, Beyträge..., s. 164; F. B. Leonhardi, Erdbeschreibung der Preussische Monarchie,
Halle 1793, s. 117.
3 J.A.V. Weigel, Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen
Herzogthums Schlesien, Berlin 1803, s. 176–177.
4 Ch.F.E. Fischer, Geographisch-statistisches Handbuch..., s. 59.
5 J.C. Gorlitz, Neueste geographisch-statistisch-technisch-topographische Beschreibung..., s. 224.
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i dane dla niego mogły być podawane osobno. Należy również wziąć pod uwagę
zmieniające się granice gminy popielowsko-radziejowskiej.
W czterech miejscowościach gminy (Popielów, Radziejów, Świerczyna, Nacyna)
według danych z 1831 r. zamieszkiwało 456 mieszkańców6. W latach 1842–1845
w Popielowie mieszkało 677 osób, a w Radziejowie 577. Pytanie zatem, czy należałoby zsumować obie te liczby i uznać, iż w tym czasie gmina liczyła 734 mieszkańców,
czy może założyć, że owi wymienieni radziejowianie stanowią część podanej przez
J. Knie liczby mieszkańców. Jest to tym ciekawsze, że liczba mieszkańców Popielowa,
jaką podał inny autor w podobnym okresie, wynosiła 4968. Różnica jest na tyle duża,
by sugerować, że chodziło o dwie różne grupy. Istnieje jednak również inne wytłumaczenie. Późniejsze opracowanie powstało już po fali głodu tyfusowego i mogło
obrazować stan zaludnienia gminy po tym okresie. W roku 1855 popielowską gminę
zamieszkiwało 804 mieszkańców9, a zaledwie trzy lata później 880 – Popielów zamieszkiwało 501 ludzi, z których przytłaczająca większość, bo 491 (98%), wyznawała katolicyzm. Z pozostałych mieszkańców sześć osób (1,2%) było ewangelikami,
zaś cztery (0,8%) były wyznania mojżeszowego. Radziejów w tym czasie zamieszkiwało 256 mieszkańców, w tym 254 katolików (99% społeczności) oraz dwóch ewangelików (1%)10. Kolonie Świercze i Nacyna zamieszkiwało odpowiednio 83 i 40
mieszkańców, którzy bez wyjątku wyznawali katolicyzm11. F. Triest uściślał liczbę
właścicieli gospodarstw domowych, których w Popielowie było 105, w Radziejowie
57, w kolonii Świercze 18, w kolonii Nacyna siedmiu oraz osiem osób (mówiących
po polsku) na Mośniku12, co razem dawało 196 gospodarzy.
Liczba mieszkańców gminy popielowsko-radziejowskiej stale rosła, ale nie da się
w prosty sposób ustalić o ile. Według F. Triesta w roku 1861 było 866 osób13, ale
H. Rudolph podawał dla tej miejscowości liczbę 700 mieszkańców14. Różnica jest
zbyt duża, żeby można było znaleźć rozsądne wytłumaczenie. Być może autorzy pod
nazwą „Poppelau” rozumieli inny obszar. U Triesta byłaby to cała gmina, u Rudolpha
jedynie wieś Popielów. Można natomiast stwierdzić wzrost zaludnienia i to raczej
jako efekt migracji niż przyrostu naturalnego. Spośród wspomnianych przez Triesta

6 A. Gläser, Gerichts-Topographie von Oberchlesien..., s. 208–209; B. Kloch, Zarys dziejów sądownictwa..., s. 94.
7 J. Knie podawał jedynie liczbę mieszkańców Popielów, również 677. Zob. J.G. Knie, Alphabetischstatistisch-topographische Uebersicht... s. 505; Słownik geograficzny..., t. 8, s. 788; t. 9, s. 465.
8 E. Huhn, Topographisch-statistisch-historisches Lexikon von Deutschland..., Bd. 5, s. 180.
9 W. L. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle..., s. 89; F. Triest, Topographisches Handbuch von
Oberschlesien..., s. 736. Powołując się na to samo opracowanie H. Rojek zapisał, że w Popielowie
w 1865 r. zamieszkiwało 862 katolików, kilku ewangelików i dwóch Żydów. Triest jednak nie podawał
w ogóle ludności wyznania mojżeszowego w Popielowie. Zob. H. Rojek, Kronika..., s. 26.
10 W. L. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle..., s. 89; F. Idzikowski, Geschichte..., s. 17.
11 W. L. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle..., s. 89; T. Schück, Gewerbe-Statistik..., s. 124.
12 F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien..., s. 760.
13 Tamże, s. 736.
14 H. Rudolph, Vollständigstes geographisch-topographische-statistisches Orts-lexikon von Deutschland:
sowie der unter Österreichs und Preussens Botmässigkeit stehenden nichtdeutschen Länder, Bd. 2, Leipzig
1863.

866 mieszkańców tylko czterech było wyznania ewangelickiego, co stanowiło niecałe 0,5%; pozostali wyznawali katolicyzm.
Bardziej szczegółowe dane statystyczne pozwalają nie tylko prześledzić zmiany
zaludnienia, ale także pewną jego nierównomierność w poszczególnych koloniach
gminy.
Tabela 16: Liczba mieszkańców gminy Popielów-Radziejów w latach 1858–
1905
Rok
1858*

Popielów

Radziejów

Świercze

Mośnik

Nacyna

Gzel

501

256

83

–

40

–

1871**

456

317

38

10

88

21

1887***

583

354

45

8

107

20

1895****

661

415

51

6

123

18

1902*****

940

535

47

–

112

–

1905******

982

539

41

19

125

13

Pominięto lata 1855 i 1861, ponieważ dane te odnoszą się do całej gminy, 1855 – 804 (W. Molly,
Ortschaft und Entfernungs Tabelle des Regierungsbezirks, Oppeln 1860; F. Triest, Topographisches Handbuch
von Oberschlesien, Breslau 1865) i 1861 – 866 (F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien,
Breslau 1865)
* W. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle...
** Gemeiden und Gutsberzirke Provinz Schlesien, Breslau 1871.
*** Die Gemaidnelexikon fur das Königlich..., Berlin 1887.
***** Die Gemaidnelexikon fur das Königlich..., Berlin 1885.
***** APR, KARyb, sygn. 60, k. 36.
****** Gemaindelexikon fur das Königlich..., Berlin 1905.

Z powyższego jasno wynika, że najludniejszą wsią był sam Popielów. Prawdopo
dobnie dane za rok 1871 nie obejmują obszaru dworskiego, stąd niższa liczba mieszkańców. Generalnie jednak mieszkańców przybywało w Popielowie, Radziejowie
i kolonii Nacyna. Można zauważyć dwa skoki, w latach siedemdziesiątych XIX w.
oraz na przełomie XIX i XX stulecia, kiedy to obserwuje się znaczniejszy przyrost,
będący zapewne efektem rozwoju przemysłu wydobywczego w okolicy. Z kolei
w młynie Gzel zaobserwowano powolny, lecz stały spadek liczby mieszkańców.
Podobnie sytuacja kształtowała się w młynie Mośnik, lecz na przełomie wieków
doszło do odwrócenia tej tendencji.
Według danych na 1 grudnia 1880 r. gmina Popielów liczyła 1083 mieszkańców15. W 1885 r. w okręgu wyborczym Popielów, jednostce pokrywającej się z gminą, mieszkało 1142 mieszkańców16. Spis z 1910 r. podawał, że gmina liczyła 1939
mieszkańców17. W ciągu 30 lat liczba mieszkańców gminy wzrosła o 856 osób,
a trzeba pamiętać, iż późniejszy spis prawdopodobnie nie obejmował już ludności
kolonii Nacyna, przyłączonej rok wcześniej do Zamysłowa. Kryterium stosowanym
15 Liczbę tę podano w tabeli zamieszczonej w „Extra-Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1885,
nr 23, s. 9.
16 „Extra-Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1885, nr 38, s. 7.
17 A. Stępniak, Od wojen napoleońskich do I wojny światowej..., s. 114
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przy tym spisie był język. 1765 czyli 90% mieszkańców gminy używało języka polskiego, natomiast osób używających tylko języka niemieckiego oraz dwujęzycznych
było 174 (10%). Z danych za 1912 r. wynika, że gmina Popielów liczyła wtedy 2049
mieszkańców18. Jak widać nastąpił gwałtowny przyrost, w ciągu zaledwie dwóch lat
przybyło 110 mieszkańców, ale wydaje się, iż raczej z przyczyn migracji niż demograficznych.
W roku 1926/1927 liczba ta była znacznie większa, sięgała 2660 mieszkańców
(łącznie Popielów i Radziejów), wszyscy byli katolikami narodowości polskiej19.
W 1928 r. odnotowano kolejny wzrost do 282020. W 1932 r. gmina PopielówRadziejów liczyła już 3295 mieszkańców21. Jest to tym ciekawsze, że w późniejszej
o dwa lata informacji prasowej napisano Popielów nieduża wioska, bo licząca zaledwie
2000 mieszkańców22 . Trzeba pamiętać, że informacja ta dotyczyła jedynie Popielowa,
nie całej gminy, która pod koniec 1936 r. miała 3440 mieszkańców23.
Poważny zastój w rozwoju demograficznym każdej miejscowości, szczególnie
w grupie mężczyzn, przynosiły wojny. Popielów i Radziejów nie były pod tym względem wyjątkiem. Spisy ludności, prowadzone tuż po zakończeniu II wojny światowej
miały ukazać, jakie straty ludnościowe poniosły poszczególne gminy. Cała populacja
gminy w 1945 r. wynosiła 3450 osób. Widać dysproporcję liczby mężczyzn w stosunku do liczby kobiet w przedziale wiekowym 18–50 lat24.
Tabela 17: Ludność Popielowa na podstawie spisu z maja 1945 r.
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Dzieci

Razem

Do 1 r. życia

–

–

42

42

1–18

689

589

–

1278

18–50

699

912

–

1611

Pow. 50 r. ż.

233

286

–

519

Razem

1621

1787

42

3450

Źródło: APR, PRN w Rybniku, sygn. 407, s. 125.

W ciągu kilku miesięcy liczba mieszkańców gminy powiększyła się i w październiku 1945 r. wynosiła 3583 osoby25. Według danych z 31 marca 1948 r. byłą gminę
zamieszkiwało już 3611 mieszkańców, z których 75% stanowili górnicy26. Brakuje
danych z kolejnej dekady, lecz można zauważyć nieduży spadek liczby ludności.
W 1960 r. liczba mieszkańców obu dzielnic wynosiła 3116. Radziejów zamieszki18 APR, KARyb, sygn. 23, s. 20.
19 Księga adresowa województwa śląskiego rok 1926/1927..., s. 68.
20 J. K. Benisz, Skorowidz miejscowości..., s. 42.
21 Co nam mówi statystyka ludności w powiecie, „Polska Zachodnia” 1932, nr 7, s. 5.
22 Dziesięciolecie chóru męskiego „Poniatowski” w Popielowie, „Polska Zachodnia” 1934, nr 263, s. 4.
23 Rybnik (234.333 mieszkańców liczy powiat rybnicki), „Gazeta Żorska” 1937, nr 4 , s. [4].
24 APR, PRN Ryb, sygn. 407, s. 125; H. Rojek, Kronika..., s. 18.
25 APR, PRN Ryb, sygn. 317, s. 75. W ogólnej charakterystyce gmin podawano zaokrągloną liczbę
3,5 tys. mieszkańców. Tamże, sygn. 319, s. 52.
26 Tamże, sygn. 319, s. 57.

wało 1407 osób, Popielów – 170927. W protokołach z wyborów samorządowych
w 1988 r. zapisano, że w Radziejowie bierne prawo wyborcze posiada 1400 mieszkańców28 . W protokole z Popielowa podobną informację pominięto. W 2003 r.
stwierdzono zaś, że dzielnica Radziejów liczy niespełna 1900 mieszkańców29.
W większości ludność obu wsi była polska, a według spisu powszechnego z 1910 r.,
językiem polskim oraz językiem polskim i niemieckim posługiwało się 95,5% mieszkańców Popielowa (zapewne razem z Radziejowem, bo dane dotyczą gminy)30.
Trudno stwierdzić, jakie dane powstały dla obszaru dworskiego, gdzie przynajmniej
część mieszkańców mogła określać swoją narodowość jako niemiecką.
Kwestia mniejszości niemieckiej oraz jej działalności powróciła pod koniec lat
dwudziestych i w latach trzydziestych XX w. Prasa dość tendencyjnie przedstawiała
pewne sytuacje, posługując się nacechowanym emocjonalnie słownictwem.
W „Gustliku”, stanowiącym dodatek do „Polski Zachodniej”, prowadzono rubrykę
korespondencyjną. Można jednak z pewną ostrożnością uznać, iż listy mieszkańców
Radziejowa i Popielowa powstały w redakcji, o czym świadczyć może stylizacja gwarowa. W każdym razie miały one przedstawić sytuację w obu wsiach. Szczególnie list
z Popielowa zawierał kilka komentarzy dotyczących spraw narodowościowych. Wedle
jego autora we wsi mieszkał właściwie jeden Niemiec o nazwisku Rose, zatem do
niego trudno było mieć pretensje o to, że głosował na niemiecką listę nr 18. Tym
większe więc w tekście było oburzenie, iż w samej gminie popielowskiej padło na tę
listę w wyborach do sejmu 249 głosów oraz 158 w wyborach do senatu31. W stosunku do 910 głosów, jakie padły na polskie listy nie wydaje się to szczególnie dużą
przewagą, choć stanowiło około 21 % głosów. Co ciekawe, mniej więcej odpowiada
to procentowi poparcia udzielonego Niemcom w czasie plebiscytu (18,4%). Można
zatem uznać, iż sympatie polityczne były w gminie w zasadzie stabilnie rozłożone.
Ciekawostką może być nadanie dwóm obywatelom, których określono jako zdrajców, charakterystycznych cech: długiej i chudej sylwetki oraz jąkania. To można
jednak uznać za zabieg czysto literacki, a nie opis autentycznych postaci.
W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. w Popielowie i Radziejowie pojawiła
się grupa aktywistów niemieckich. Prasa międzywojenna opisała incydent, jaki miał
miejsce 29 marca 1936 r., zakończony wyrokami sądowymi. Grupa mieszkańców
Popielowa, Radziejowa i Zamysłowa wracała z Raciborza, gdzie jako posiadający
uprawnienia do głosowania uczestniczyli w wyborach do Reichstagu32 . W czasie
przejazdu przez Kornowac, będący wówczas wsią graniczną, doszło do wymiany
obelg oraz interwencji ze strony młodzieży powstańczej, która żądała od mieszkańców
wspomnianych wsi zaprzestania głośnego śpiewania niemieckich pieśni bojowych,
27 APR, PMRN w Niedobczycach, sygn. 7, s. 57.
28 APR, MRN w Rybniku, sygn. 392, s. 1.
29 (r), (S), G.W., D., Dla własnej społeczności, „Gazeta Rybnicka” 2003, nr 4, s. 12.
30 M. Szołtysek, Rybnik. Nasze gniazdo, Rybnik 1997, s. 58.
31 Listy do Gustlika, „Gustlik”. Wesoły dodatek do Polski Zachodniej”, „Polska Zachodnia” nr 100,
11 kwietnia 1928, s. [9].
32 29 marca 1939 r. odbywały się w Niemczech wybory, w których startowała tylko jedna partia
NSDAP. S. Arnold, W. Kurkiewicz, A. Tatomir, W. Żurawski, Dzieje świata. Chronologiczny przegląd
ważniejszych wydarzeń, Warszawa 1990, s. 474; http://www.dws-xip.com/reich/Kalendarium/1936.
html; http://pl.wikibooks.org/wiki/Historia_powszechna/Przed_II_wojn%C4%85_%C5%9Bwiatow%C4 %85_-_kalendarium.
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m.in.: Siegreich wollen wir Polen schlagen i Die Wacht am Rhein. Oddano strzały,
a całe zdarzenie miało swój finał przed sądem w Rybniku. Oskarżono 19 osób. Na
14 dni aresztu jako prowokatorzy zostali skazani obywatele niemieccy Kalwar i Anto
ni II Liszka z Popielowa. Wyrok 10 dni w areszcie otrzymali obywatele niemieccy
Józef Szofer i Jan II Liszka z Popielowa. Tydzień więzienia zasądzono obywatelce
niemieckiej Gertrudzie Liszkowej z Popielowa i obywatelce polskiej narodowości
niemieckiej Luizie Kuczerowej z Zamysłowa. Kary pieniężne nałożono na małżeństwo Alojzego i Anastazji Boczków z Radziejowa (każde po 25 zł), Teofila Trybusia
z Zamysłowa (20 zł), Marię Trybuś z Zamysłowa, Marię Liszkę z Radziejowa, Ade
lajdę Szoferową z Radziejowa, Bertę Kalwar z Popielowa i Monikę Kuczerę z Popielowa
(po 10 zł)33. Jak wynika z tego doniesienia prasowego, grupa Niemców w Popielowie
i Radziejowie była liczniejsza, niż wykazywał to autor wcześniej wspomnianego listu.
Drugą mniejszością, której przedstawiciele zamieszkiwali w Popielów-Radziejowie,
była żydowska. Wykaz Żydów z 1812 r. wymieniał w Popielowie jednego Żyda,
Spiegla Löbela Wolfa34 . W późniejszych latach jednak nie pojawia się ani jedna
osoba wyznania mojżeszowego na terenie gminy popielowsko-radziejowskiej i dopiero według tabeli Molly’ego w 1858 r. w dominium popielowskim zamieszkiwało
czterech Żydów; Triest już nie podał żadnego35. Prawdopodobnie była to jedna
czteroosobowa rodzina. Co więcej, wydaje się, że rodzina ta wprowadziła się właśnie
w roku 1858. Wskazują na to spisy Żydów w powiecie rybnickim, które podają
czterech mieszkańców żydowskich w Popielowie36. Wcześniejsze nie podają takich
informacji. Co ciekawe, wydaje się prawdopodobne, że była to rodzina, która przez
jakiś czas zamieszkiwała pobliski Zamysłów, bowiem Gutmanna, wpłacającego 3 grosze wymieniano w tej miejscowości do 1857 r., a potem znika on z akt. Natomiast
na Żydzie Gutmannie z Popielowa ciążyły zobowiązania finansowe w wysokości 1 ta
lara i 18 groszy srebrnych za 12 miesięcy37. Natomiast w spisach od 1860 r. nie figuruje już żaden Żyd, co okazało się niezgodne z rzeczywistością, bowiem w latach
1864–1874 odnotowano w gminie popielowsko-radziejowskiej narodziny sześciorga dzieci w rodzinach żydowskich38 . Kwerenda przeprowadzona w aktach USC
Popielów pozwoliła uzupełnić tę informację, bowiem w 1878 r. odnotowano narodziny syna karczmarza Józefa Gottfrieda, zamieszkałego w Radziejowie39.
Model rodziny
W tradycyjnych społecznościach model rodziny był oparty na wzorcu propagowanym przez Kościół. Niemałe znaczenie miały też warunki gospodarki, w której
33 Sprawcy bezczelnej prowokacji w Kornowacu sądownie ukarani, „Polska Zachodnia” 1936, nr 108,
s. 6; „Sztandar Polski” 1936, nr 39; Ziemia rybnicko-wodzisławska..., 245.
34 B. Kloch, Ludność żydowska..., s. 68.
35 W. L. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle..., s. 89; F. Triest, Topographisches Handbuch von
Oberschlesien..., s. 736.
36 APR, LRyb, sygn. 1477, k. 115, 192, 244. Prawdopodobnie do tej samej rodziny odnosi się spis
ze s. 259, niestety z powodu uszkodzenia karty nie ma pewności, co do miejsca. Gutmann z Popielowa
wykaz wymieniał w latach 1858, 1859 i 1860, a Barucha Gutmanna w Zamysłowie w latach 1853
i 1855. Zob. B. Kloch, Ludność żydowska..., s. 76–77.
37 APK, LRyb sygn. 1487, k. 7, 25.
38 B. Kloch, Ludność żydowska..., s. 79.
39 APR, USC Popielów, sygn. 5, nr 64.

o względnym dobrobycie rodziny decydowała ilość rąk do pracy. Wielopokoleniowość
rodziny zależała jednak od długości ludzkiego życia, a ta nie była szczególnie imponująca. Wojny, warunki codzienne, epidemie, skutecznie ograniczały zarówno liczbę
ludzi starych jak i dzieci. Wprawdzie w okresie płodności naturalnej rodziło się ich
wiele, ale również wiele umierało przed ukończeniem pierwszego roku życia. Dopiero
poprawa warunków higienicznych, zwiększona ilość pokarmu i ograniczenie występowania epidemii pozwoliły na faktyczne zaistnienie rodziny wielopokoleniowej,
w której dziadkowie dożywali wnuków, a liczne potomstwo miało szanse na dojście
do dorosłości. Stąd można było podać Popielów jako przykład posiadania w rodzinie
licznych (10–16) dzieci pod koniec XIX w.40
Jednym z zagadnień, jakie należy przynajmniej zasygnalizować, jest liczba urodzeń. Kwerenda obejmowała księgi USC w Popielowie w latach 1874–1908, ale
ponieważ w 1874 r. rejestrację prowadzono tylko przez trzy miesiące, od października – wtedy bowiem w Prusach zaczęły działać te urzędy – w analizie pominięto
ten rok. W tym okresie w gminie i dobrach Popielów przyszło na świat 2261 dzieci,
w tym 1171 chłopców (52%) i 1090 dziewczynek (48%). Między płciami istniała
zatem niemal równowaga, podczas gdy w sąsiednim Zamysłowie dysproporcja była
nieco większa (55,7% i 44,3%)41. Wśród urodzonych odnotowano 24 pary bliźniąt,
co stanowiło nieco ponad 1% wszystkich urodzeń. Nie odnotowano w tym okresie
urodzeń liczniejszych, chociaż warto zaznaczyć, że w 1960 r. w Popielowie II
(Radziejowie) urodziły się trojaczki42 . Trzykrotnie odnotowano również narodziny
pogrobowców. Niewielką grupę (32 rejestry) stanowiło potomstwo niezamężnych
kobiet (w jednym wypadku wdowy). W jednym przypadku można mówić o narodzinach przedślubnych, rodzice bowiem później zawarli związek małżeński, a notka
na marginesie wskazuje, że ojciec od początku uznawał dziecko, chociaż w rejestrze
zostało ono wpisane z nazwiskiem rodowym matki. W trzech przypadkach w późniejszych latach sąd podejmował decyzje o wpisaniu do rejestru imienia ojca urodzonego lub urodzonej, ale w zdecydowanej większości były to dzieci samotnych
matek.
Warto zastanowić się, jakie imiona mieszkańcy Popielowa i Radziejowa najchętniej dawali swoim dzieciom w latach 1874–1908. Zasób imienniczy dla grupy męskiej zawierał 87 imiona, dla żeńskiej 69, zatem, dla niewielkiej przecież społeczności, wydaje się dość urozmaicony. Cztery najpopularniejsze imiona dla chłopców to
Franciszek, Paweł, Józef i Jan, dla dziewczynek zaś Maria, Anna, Franciszka i Marta.
Ten zestaw najczęściej nadawanych dzieciom imion w grupie imion żeńskich całkowicie pokrywa się z odpowiednim zestawem dla Zamysłowa, natomiast w grupie
imion męskich pojawiły się różnice. W obu gminach synom najchętniej nadawano
imię Franciszek, ale Paweł był niemal tak samo częstym; drugi co do popularności
w Zamysłowie Jan znalazł się w Popielowie-Radziejowie na trzecim miejscu, zaś
częściej niż Alojzy chłopcy nosili imię Wincenty. Można zauważyć też pewne mody.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX w. wśród imion nadawanych chłopcom
pojawił się Leon i stał się imieniem dość popularnym, bowiem nadano je 27 razy.
Dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. w gminie
40 I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo..., s. 489.
41 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 299.
42 60 pieluszek na dobę, „Nowiny” 1960, nr 17, s. 4.
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zaczęto dziewczynkom nadawać imię Gertruda i również ono spodobało się rodzicom, bowiem do 1908 r. nadano je 37 razy. Za to zupełnie straciły na popularności
Joanna oraz Paulina. To drugie do 1901 r. otrzymało 45 dziewczynek, zaś później
ani jedna. Warto zauważyć, że popielowianie i radziejowianie wybierali niekiedy dla
swych dzieci imiona rzadkie jak Anzelm, Bruno, Engelbert, Fridolin, Jozafat,
Landolin, Otmar, Walter, Zacheusz, Alojzja, Filipina, Gerta, Hildegarda, Otylia,
Salomea i Walburga.
Zwyczaj nadawania dziecku więcej niż jednego imienia nie był szczególnie rozpowszechniony. W badanym okresie więcej niż jedno imię otrzymało 181 dzieci
(103 chłopców i 78 dziewczynek), co stanowiło 8% ogólnej liczby, co jest wynikiem
niewiele przewyższającym pobliski, mniej ludny Zamysłów (7%). Istnieje jednak
pewna różnica, bowiem o ile w Zamysłowie tylko jedno dziecko otrzymało trzy
imiona, o tyle w Popielowie takich dzieci było 15, a sześciorgu nadano cztery imiona. Wydaje się również, że był to zwyczaj pielęgnowany tylko w niektórych rodzinach.
Co charakterystyczne, tak liczne imiona swojemu potomstwu nadawali R. Strehl,
F. Keller i Ludwig Hensolt, dyrektorzy i nauczyciel Szkoły Rolniczej, jak również
B. Wolff, G. Michalczyk, Robert Strzyż i Johann Ostrowski, kierownicy i nauczyciele szkoły ludowej, z całą pewnością wyróżniający się wśród mieszkańców wykształceniem, pozycją, a także narodowością (Hensolt był Bawarczykiem) i wyznaniem
(Strehl, Keller i Hensolt byli ewangelikami).
Spośród urodzonych w popielowskiej gminie dzieci tylko część dożywała wieku
dojrzałego. Analiza danych z rejestrów zmarłych Standesamt Poppelau z lat 1875–
190843 pozwoliła przeanalizować zmienność umieralności na tym terenie w ponad
trzydziestoletnim okresie. Pominięto dane z 1874 r., bowiem urzędy działały dopiero od października i zapisów jest niewiele, nie wpływają znacząco na ogólne wyniki.
W tym czasie odnotowano 1004 zgony.
Najwięcej zgonów odnotowano, co nie jest żadną niespodzianką, w najmłodszej
grupie wiekowej – w chwili śmierci nie ukończyły pierwszego roku życia. Ich wiek
liczono w miesiącach, tygodniach, dniach, godzinach, a nawet minutach. Jedno
z dzieci urodziło się martwe, zatem nie otrzymało imienia. W tym przedziale wiekowym odnotowano 197 zgonów chłopców i 158 zgonów dziewczynek. Podobnie
wyglądało to w następnej grupie wiekowej, jednak różnica była nieco mniejsza – 160
zmarłych chłopców i 150 zmarłych dziewczynek do dziesiątego roku życia. W kronice szkolnej odnotowano, że w 1882 r. przez prawie cały rok na terenie gminy trwał
dyfteryt, zbierający obfite żniwo. Zapisano, że wskutek tej choroby zmarło ośmioro
uczniów. Rzeczywiście, zaobserwowano wysoki skok liczby zmarłych właśnie
w 1882 r., szczególnie w dwóch najmłodszych grupach, gdzie łącznie zmarło 48
dzieci na 60 wszystkich zgonów, choć nie można na podstawie tego źródła ustalić,
ile z nich faktycznie było ofiarami tej choroby. W każdym razie zgony dzieci do
dziesiątego roku życia stanowiły 67% wszystkich odnotowanych w tym okresie.
Najrzadziej w popielowskiej gminie umierały nastolatki. W badanym okresie odnotowano 19 zgonów osób między 11 a 20 rokiem życia (10 młodzieńców i dziewięć
panien). W dwóch kolejnych przedziałach wiekowych zmieniły się proporcje, co
również nie jest niczym zaskakującym. W przedziale wiekowym 21–30 odnotowano
więcej zgonów kobiet niż mężczyzn, co w pewnej mierze wiązało się ze śmiercią
43 APR, USC Popielów, sygn. 56–84, 93–96, 103–106.

w połogu. Kolejny zwrot proporcji odnotowano w starszej grupie wiekowej, kiedy
to można zauważyć nadumieralność mężczyzn w sile wieku, między 41. a 50. rokiem
życia. W Popielowie-Radziejowie zmarło 30 mężczyzn w tym przedziale, podczas
gdy kobiet 19. W dwóch kolejnych przedziałach ponownie nastąpiło odwrócenie
proporcji, umierało więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 25 i 29 oraz 33 i 38).
Najczęściej jednak w gminie mężczyźni przeżywali więcej niż 71 lat –38 mieszkańców
płci męskiej zmarło w przedziale wiekowym 71–80 lat, podczas gdy kobiet 25.
Względną równowagę pod względem umieralności kobiety i mężczyźni z tego obszaru osiągnęli po 81 roku życia – odnotowano po 15 zgonów kobiet i mężczyzn.
Tutaj jednak należy zastrzec, iż podawany przez osoby rejestrujące śmierć wiek zmarłego czasem był jedynie szacunkowy.
Tabela 18: Umieralność w gminie Popielów w latach 1875–1908 według
przedziałów wiekowych
Przedział
wiekowy

Mężczyźni

%

Kobiety

%

Razem

%

do 12
miesięcy

197

55

158

45

355

100

1–10 lat

161

52

150

48

311

100

11–20 lat

10

52

9

48

19

100

21–30 lat

11

36

19

64

30

100

31–40 lat

11

50

11

50

22

100

41–50 lat

30

61

19

39

49

100

51–60 lat

24

45

29

55

53

100

61–70 lat

33

48

36

52

69

100

71–80 lat

39

59

27

41

66

100

81 i pow.

15

50

15

50

30

100

Źródło: APR, USC Popielów, sygn. 56–84, 93–96, 130–106

Jak wspomniano, nie wszystkie z urodzonych w gminie dzieci dożywały wieku
dojrzałego, ale okazało się, że grupa osób dożywających 80. i więcej roku życia
w Radziejowie i Popielowie była dość liczna. Oczywiście, w tej grupie przeważały
kobiety. W latach sześćdziesiątych XX w. lokalny tygodnik „Nowiny” zaczął podawać
informacje o długowiecznych mieszkańcach powiatu. Większość ze starców
w Popielowie i Radziejowie urodziła się w tych miejscowościach i w nich spędzała
starość. Inni urodzili się we wsiach w powiecie rybnickim, jednak miejscem ich
zamieszkania stały się te właśnie dzielnice44. Jedna z długowiecznych kobiet, Wiktoria
44 W latach sześćdziesiątych XX w. powyżej 80 lat mieli: Albina Abrachamczyk, Marta Adamek,
Maria Bernacka, Anna Bożek, Joanna Bywalec (80 l.), Franciszka Duda, Paulina Dziewiór, Ryszard
Frycz, Franciszka Gruszczyk, Karol Gulc, Franciszka Hajska (83 l.), Albina Jureczko, Marianna Ju
reczko (94 l.), Maria Kocur, Anastazja Komarek, Paulina Komarek (88 l.), Wiktoria Kondrot (80 l.),
Emanuel Kuczera (83 l.), Jan Kuczera, Paweł Kuczera, Franciszek Liszka, Ludwina Liszka, Antonia
Mańka (88 l.), Paulina Naczyńska (l. 81), Jan Naczyński (80 l.), Florentyna Pielorz (80 l.), Maria
Roze, Józef Sierny, Berta Smołka (zm. w 1966 r.), Zofia Suchanek, Wiktoria Szewczyk, Karolina
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Wieczorek z d. Pieczka, dożyła imponującego wieku 105 lat. Z okazji 100. rocznicy
urodzin w miejscowym kościele odprawiono mszę w intencji sędziwej jubilatki, nie
zabrakło też życzeń od władz miejskich i kościelnych45. Wiekowym, dosłownie,
członkiem społeczności radziejowskiej był Karol Syrek z Radziejowa, który 17 sierpnia 1995 r. obchodził setne urodziny46.
Kolejnym zagadnieniem dotyczącym demografii, są małżeństwa. W analizowanych źródłach okresie 1875–190847 odnotowano 397 zawartych małżeństw, należy
jednak zaznaczyć, że niekoniecznie są to wszystkie związki małżeńskie zawarte przez
mieszkańców gminy popielowsko-radziejowskiej. Jeżeli mężczyzna żenił się z kobietą niezamieszkałą na terenie podlegającym Standesamt Poppelau, wówczas małżeństwo to zostało odnotowane w innym urzędzie. Dla wybitnej większości nupturientów był to pierwszy związek. Par kawaler-panna odnotowano 360. Resztę małżeństw
(37) zawierały osoby, które już wcześniej były żonate lub zamężne, wdowców było
tylko siedmiu, zaś wdów 30. Tylko jedno z zawartych w tym okresie małżeństwo
zostało rozwiązane z powodu rozwodu, a nie śmierci jednego z małżonków.
Zagadnieniem związanym z zawieraniem małżeństw jest sezonowość ślubów. Na
to zjawisko największy wpływ miał kalendarz kościelny z dwoma okresami postnymi. W Popielowie najwięcej par zdecydowało się na ślub we wrześniu (59) i sierpniu
(58). Popularne były też październik (54), czerwiec (53) i listopad (51). Chętnie
planowano tę uroczystość na lipiec (41) i maj (35). Mniejszą popularnością cieszyły
się miesiące zimowe – luty (23) i styczeń (19). Porównując ten kalendarz do stosowanego w Zamysłowie, można zauważyć pewne różnice. Najpopularniejszy jako
miesiąc zawierania małżeństw w Popielowie wrzesień, w Zamysłowie cieszył się raczej
słabym zainteresowaniem, chętniej wybierano maj, który z kolei dla popielowian był
mniej atrakcyjny. W obu gminach jednak skrupulatnie unikano brania ślubów
w miesiącach Wielkiego Postu. W zależności od jego terminu pojawiały się ślubu
marcowe i kwietniowe, ale było ich tylko cztery. Podobnie jak w Zamysłowie, również w Popielowie-Radziejowie żadna para nie pobrała się w grudniu, mimo tego,
że adwent nie obejmował całego miesiąca48.
Małżeństwa nie zawsze trwały długo, kilkadziesiąt wspólnie przeżytych lat było
wydarzeniem godnym odnotowania. Długowieczność małżonków sprzyjała celebrowaniu kolejnych rocznic zawarcia związku małżeńskiego, nie tylko „złotych”, lecz
również „diamentowych”. Takie jubileusze obchodzili w 1957 r. Józefa i Paweł
Szulik, Marta Ulbrych, Maria Waluga, Wiktoria Wieczorek (84 l.), Konstantyna/ Konstancja
Wieczorek i Paulina Wolny; Matuzalemowie z ROW, „Nowiny” 1961, nr 22, s. 3; nr 24, s. 3; nr 25,
s. 3, 1966, nr 44.
45 Wiktora Wieczorek z d. Pieczka, 23.12.1877–18.08.1982, c. chałupnika Karola i Johanny
z d. Gojny z Popielowa. APR, USC Popielów, sygn. 4, 1877, nr 107; USC Rybnik, AZ, nr 704/1982;
H. Rojek, Kronika..., s. 36. Wprawdzie w lokalnej prasie nie wspominano o setnej rocznicy, ale pojawiła się wzmianka o 103. Piękny jubileusz, „Nowiny” 1980, nr 53, s. 2.
46 Karol Syrek urodził się w Michałkowicach 17 sierpnia 1895 r. (WaT), Bele była tabaka..., „Nowi
ny” 1995, nr 33, s. 3; M. Szołtysek, Urodził się w 1895 roku!, „Gazeta Rybnicka” 1995, nr 33, s. 1, 3.
Podawany w opracowaniu Niestolika rok 1985 jako data setnych urodzin jest pomyłką drukarską, zob.
N Niestolik, Radziejów, s. 51; L. Musiolik, Od Związku Powstańców Śląskich do Związku Kombatantów
RP, s. 38; tenże, Rybniczanie słownik biograficzny, Rybnik 2000, s. 171; J. Klistała, Martyrologium, s. S.
47 APR, USC Popielów, sygn. 29–56, 89–92, 100–102.
48 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 297.

Bednorzowie49. W następnym roku diamentowe gody obchodzili Paweł i Monika
Kuczerowie z Popielowa50, zaś w 1966 r. podobny jubileusz świętowali Franciszka
i Jan Kuczerowie51. W 1970 r. 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Bronisława i Karol Syrkowie52, a 1973 r. Marianna i Andrzej Olejniczakowie53.
Oczywiście, to nie jedyne pary, które przeżyły razem pół wieku lub dłużej. W prasie
coraz częściej pojawiały się informacje o małżeństwach uhonorowanych Medalem
za Długoletnie Pożycie, ale nie precyzowano, z jakich dzielnic Rybnika pochodziły,
zatem nie można przyporządkować ich konkretnie do Popielowa lub Radziejowa.
Warto zatem wspomnieć o Helenie i Stanisławie Kondrotach z Popielowa –parze,
która w 2012 r. świętowała „żelazne gody”, czyli 65-lecie zawarcia związku małżeńskiego54.
Bardzo ogólne obliczenia pozwalają stwierdzić, że w okresie 1875–1908 w gminie Popielów-Radziejów średnio rocznie rodziło się 68 dzieci, zawierano 12 małżeństw i umierało 30 mieszkańców. Stale zwiększała się liczba ludności. Dzięki danym
z kroniki parafialnej ustalono liczbę chrztów, ślubów kościelnych i pogrzebów. Daje
to pewien obraz ruchów demograficznych w okresie półwiecza. Należy przy tym
pamiętać, że są to po pierwsze dane bardzo ogólne, nie pozwalające na wyliczenia
procentowe. Druga ważna uwaga dotyczy wykorzystanego źródła, które nie odnotowywało narodzin, a chrzty, zatem niekoniecznie uwzględniało wszystkie dzieci
urodzone w granicach parafii, pokrywającej się z dwoma dzielnicami: Popielów
i Radziejów. Ta sama uwaga dotyczy małżeństw (uwzględniono tylko śluby kościelne katolików) i pogrzebów. W latach 1957–2008 zatem ochrzczono 3690 dzieci,
udzielono 1549 ślubów i pogrzebano według rytu katolickiego 2379 mieszkańców55.
Średnio zatem rodziło się co najmniej 72 dzieci, brano rocznie 30 ślubów i umierało 46 osób. Wyraźny był spadek zgonów najmłodszych. O ile we wcześniejszym
okresie właśnie dzieci stanowiły największą grupę wśród zmarłych, o tyle w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. odnotowywano ich zgody sporadycznie,
a w późniejszych latach zaniechano w ogóle ich wykazywania w kronice. W porównaniu z latami 1875–1908 widać znacznie więcej zawieranych małżeństw oraz zgonów, natomiast różnica w liczbie narodzin nie jest duża (ok. 4). Można zatem uznać,
że przyrost ludności następował głównie dzięki migracjom. Zauważono również, że
od 1992 r. liczba zgonów zaczęła przewyższać liczbę urodzeń, nie dotyczyło to każdego roku, lecz tendencja widoczna była w ciągu 16 lat 1992–2008 (poza rokiem
1998, kiedy to w kronice pominięto dane statystyczne). W tym okresie tylko czterokrotnie liczba urodzeń przewyższała liczbę zgonów. Półwiecze można podzielić na
dwa podokresy, kierując się właśnie stosunkiem liczby narodzin do liczby zgonów
czyli tzw. przyrostem naturalnym. W latach 1957–1991 wynosił on 1,9, zaś w latach
49 Nasi jubilaci. Popielów, „Nowiny” 1957, nr 35, s, 3.
50 (rd), Nasi jubilaci, „Nowiny” 1958, nr 33, s. 2.
51 (fp), „Diamentowe” gody w Popielowie, „Nowiny” 1966, nr 16, s. 3.
52 (fp), Dwadzieścia złotych godów, „Nowiny” 1970, nr 10, s. 1
53 (jl), Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, „Nowiny” 1973, nr 30; [Jubileusz 50-lecia małżeństwa Andrzeja i Marianny Olejniczaków], „Nowiny” 1973, nr 31, s. 2; Nekrologi, „Nowiny” 1973,
nr 40, s. 2.
54 (S), Miłość z żelaza, „Gazeta Rybnicka” 2012, nr 9, s. 42.
55 Wyniki uzyskane na podstawie danych zebranych w: AP Trójcy, Kronika parafii..., t. 1–2 oraz
Kronika..., t. 2.
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1992–2008 – 0,90. Tak niski wynik łagodzi uwzględnienie charakteru źródła, bowiem nie każde dziecko chrzczono, lecz i tak te raczej niskie dane pokazują dość
charakterystyczną w ostatnich latach tendencję do zmniejszania liczby potomstwa,
wyraźną w skali mikro, obejmującej dwie dzielnice.

Zakończenie
Praca nad dziejami Popielowa i Radziejowa pozwoliła wydobyć wiele nieznanych
dotąd faktów, usystematyzować dotychczasową wiedzę oraz postawić szereg zapytań
badawczych, które mogą doczekać się rozszerzenia i uzupełnienia.
Jednym z istotnych zagadnień było zaobserwowanie relacji między dwoma członami tworzącymi jedną gminę wiejską i parafię. Trzeba zauważyć, że zdarzały się
momenty szczególnego napięcia, przekładające się na życie mieszkańców. Co ciekawe, współcześnie z różnych powodów i w różnych intencjach, próbuje się niekiedy
przypomnieć niektóre z tych historycznych zdarzeń, wyrywając je z kontekstu.
Przeszłość i współczesność Popielowa i Radziejowa wymagała skrupulatnego podejścia. Obie wsie posiadają metrykę sięgającą okresu średniowiecznego, chociaż
właściwie były to jedynie wzmianki. Nieuchwytny okazał się moment, w którym
stały się one własnością prywatną, lecz znane są nazwiska właścicieli co najmniej od
XV w. Co istotniejsze, udało się uzupełnić dotychczasową wiedzę, a także wprowadzić
nowe informacje do obiegu naukowego. Należy stwierdzić bowiem, że ostatnim
prywatnym właścicielem dóbr popielowsko-radziejowskich nie był, jak podawała
dotychczasowa literatura, Carl von Poser, ale Carl von Donat. Należy również zauważyć, jak długo trwało wprowadzanie w życie reforma Steina i Herberga. Uwłasz
czenie Popielowa i Radziejowa nastąpiło w 1830 r., zatem dwadzieścia trzy lata po
ogłoszeniu edyktu.
Istnienie samodzielnej gminy wiejskiej wiązało się z zadaniami i uprawnieniami
RG. Należy podkreślić, że Popielów-Radziejów był taką gminą do końca 1945 r.,
wtedy bowiem zlikwidowano ostatecznie urząd gminny, a same miejscowości podporządkowano władzom gminnym w Niedobczycach. Data 1954 r. jako cezura nie
jest prawdziwa i wynika z utożsamiania nadania praw miejskich Niedobczycom z likwidacją odrębnych gmin wiejskich w Popielowie-Radziejowie i Niewiadomiu. Poza
urzędem gminnym w Popielowie-Radziejowie działały Urząd Okręgowy oraz Stan
desamt Poppelau, któremu podlegały do 1913 r. również Niedobczyce. Warto zauważyć, że o ile na przełomie XIX i XX w. Popielów-Radziejów stanowił lokalne
centrum administracyjne, o tyle od drugiej dekady XX w. widać dynamiczny rozwój
Niedobczyc, które następnie przejęły rolę dotychczasowego lidera. Trudno pominąć
problem równowagi między Popielowem a Radziejowem jako częściami jednej gminy. Nazwy obu wsi znajdowały się na pieczęci gminnej (poza tą z 1926 r.), zatem
odgrywały taką samą rolę, natomiast inną kwestią pozostawała personalna obsada
stanowisk w RG. Ze względu na wybieralność była wrażliwa na subiektywizację
i mogła sprawiać wrażenie rywalizacji między miejscowościami albo być odzwierciedleniem aktualnych nastrojów w społeczności lokalnej.
Spadkobiercami dawnej RG były w pewnym, ze względu na różnice w ustroju
politycznym jak i zakresie uprawnień i zadań, stopniu samorząd mieszkańców dzielnic Popielów i Radziejów a potem RD. Ponieważ nastąpiło rozdzielenie obu wsi,
które przestały stanowić jeden organizm, a w strukturze miejskiej stały się odrębnymi dzielnicami, zaistniały osobne samorządy, zajmujące się sprawami konkretnej
społeczności. Ponieważ jednak wiele problemów trzeba było rozwiązywać wspólnie,
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wymagały one współpracy, a przynajmniej porozumienia między poszczególnymi
przedstawicielstwami.
Podstawowym zadaniem była troska o funkcjonowanie podległych RG obszarów,
dbanie o interesy mieszkańców i podejmowanie inicjatyw, które ułatwiały życie codzienne. Wśród problemów codziennych nieproporcjonalnie dużo miejsca zajmowały drogi, co zresztą powtarza się podobnie jak w przypadku Zamysłowa. Może
świadczyć to o tym, iż drożność i jakość szlaków komunikacyjnych była niezwykle
istotna. Równie szczegółowo zajmowano się sprawami wodociągów, co jest zrozumiałe, bowiem dostęp do wody miał priorytetowe znaczenie. Inne osiągnięcia cywilizacyjne pojawiały się stopniowo, ale należy zaznaczyć, że jeszcze przed wybuchem
II wojny światowej Popielów-Radziejów posiadał sieć wodociągową i energetyczną,
słabiej było z siecią telefoniczną.
Zabudowa Popielowa i Radziejowa zdecydowanie należała do niskiej jednorodzinnej i usługowej. Obserwowano też stopniowy wzrost liczby zabudowań prywatnych, szczególnie na przełomie XX i XXI w. Osobną część stanowiły budynki dawnego dworu, przystosowane do potrzeb szkoły rolniczej.
Mieszkańcy obu wsi przez wieki zajmowali się przede wszystkim uprawą roli,
która była podstawowym źródłem dochodów. Jako chłopi pańszczyźniani ponosili
ciężary na rzecz pana feudalnego oraz kościoła. Rozwój przemysłu wydobywczego
stopniowo zmienił strukturę zatrudnienia, a w latach trzydziestych XX w. większość
mężczyzn z Popielowa i Radziejowa pracowała w kopalniach, przede wszystkim
„Rymer” i „Chwałowice”. Utrzymywały się pojedyncze większe gospodarstwa rolne,
pozostałe mieściły się w kategorii gospodarstw karłowatych. Przez cały czas jednak
obie miejscowości, nawet jako dzielnice miast, zachowywały charakter wiejski.
Młyny, jakie działały w gminie od XVIII w., w wyniku niekorzystnego wpływu
eksploatacji górniczej i w realiach socjalistycznych przestały istnieć. Sieć handlowa,
dość prosta i oparta na kilku punktach, zdawała się jednak zaspokajać podstawowe
potrzeby mieszkańców, choć w okresie socjalizmu stale pojawiały się wzmianki o niedoborach. Nie udało się też wyeliminować prywatnych zakładów, chociaż starano
się je „uspołecznić”. Sieć handlową uzupełniały lokale z wyszynkiem, pełniące rolę
nie tylko gastronomiczną, lecz i służące jako sale zabaw, zebrań ludności.
Życie społeczno-kulturalne dawnych wsi ożywiło się po zakończeniu I wojny
światowej. Zapewne sprzyjała temu koniunktura polityczna. We wcześniejszym okresie powstała straż ogniowa, która po chwilowych kryzysach powróciła do aktywności i stała się jednym ze stałych elementów życia społecznego, a potem także łącznikiem między dwiema dzielnicami. Wybudowanie remizy oznaczało, że społeczność
lokalna pozyskała siedzibę, która mogła służyć nie tylko strażakom. OSP nie była
jedyną organizacją, która działała w Popielowie i Radziejowie. Ożywiony był ruch
śpiewaczy, lecz z zakładanych w międzywojniu zespołów przetrwał jedynie „Słowi
czek”. Inne stowarzyszenia zawiesiły działalność w okresie wojny i już jej nie wznowiły lub próby reaktywacji nie powiodły się. Dotyczyło to nie tylko towarzystw
społecznych i twórczych, lecz także politycznych. Niewątpliwie świadomość polityczna w Popielowie i Radziejowie w okresie międzywojennym była dość dobrze
ukształtowana, co prowadziło zresztą do miejscowych zadrażnień, ale wydaje się, iż
należy łączyć je z ogólną sytuacją w powiecie rybnickim, a nawet w całym kraju, jaka
nastąpiła po przewrocie majowym. Po zakończeniu II wojny światowej tylko część

przedwojennych organizacji mogła podjąć działalność, natomiast władze dążyły do
podporządkowania oddolnej aktywności społecznej obowiązującej wykładni politycznej. Trzeba zauważyć, że w Popielowie i Radziejowie wychodziło to dość słabo.
Wrażliwe na upolitycznienie okazały się miejscowe koła ZBoWiD-u, ale już KGW
mniej, zaś harcerstwo próbowano zorganizować kilkakrotnie i nigdy nie była to
trwała inicjatywa.
Kształtowanie młodzieży wiązało się oczywiście z jej kształceniem. Podstawowa
placówka edukacyjna powstała w Popielowie w 1872 r. Do czasu uruchomienia szkoły w Radziejowa była ona jedyna dla całej gminy. W latach 1913–2001 istniały dwie
szkoły podstawowe. W wyniku reform systemu szkolnego w Polsce w XXI w. szkoła podstawowa w Popielowie znowu stała się wspólna dla Popielowa i Radziejowa,
ale struktura została rozbudowana o gimnazjum. Uzupełniały ją przedszkola, przejściowo dwa, osobno dla Popielowa i Radziejowa. Ciekawym składnikiem struktury
edukacyjnej w dawnej gminie popielowsko-radziejowskiej była Szkoła Rolnicza.
Odrębne zagadnienie stanowiła sprawa przynależności kościelnej, szczególnie
istniejąca w XV w. parafia. O ile w tym stuleciu wyraźnie był to Radziejów, o tyle
w późniejszych wiekach doszło do przesunięcia akcentu i do końca XVII w. właściwie skłaniano się do lokalizowania kościoła św. Anny w Popielowie. Faktyczne usytuowanie świątyni traciło więc na znaczeniu, zwłaszcza z perspektywy metropolii,
tym bardziej, że mowa już o kościele filialnym lub kaplicy. Kościół św. Anny służył
wiernym, ale nabożeństwa odprawiano w nim rzadko. Obsługa należała do kleru
z Rybnika. Dopiero pod koniec XIX w. nastąpiło zerwanie tej więzi ze względu na
utworzenie odrębnej parafii w Jankowicach Królewskich. Od tego czasu stopniowo
zbliżało się usamodzielnienie Popielowa-Radziejowa jako parafii. Kilkakrotnie, nie
zawsze fortunnie, podejmowano kroki w tym kierunku. Władze kościelne przychyliły się do oczekiwań mieszkańców – najpierw utworzono lokalię, następnie kurację,
ostatecznie dekret konstytuujący parafię wydano w 1969 r. Architekturę sakralną
reprezentował stary, drewniany kościół św. Anny, spalony w 1942 r., murowany
kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej z 1933–1934 oraz kilka obiektów małej architektury. Pod względem wyznaniowym wsie/dzielnice były niemal jednolite – przeważali wyznawcy katolicyzmu, natomiast ewangelicy stanowili zaledwie kilka procent, a byli związani przede wszystkim z dworem. Widać też pewien schemat, w którym właściciel dóbr pozostawał protestantem, podczas gdy jego poddani byli w większości katolikami. Pojawiali się też mieszkańcy wyznania mojżeszowego, tworzący
kilkuosobową grupę rodzinną.
Liczebność Popielowa-Radziejowa zmieniała się powoli. Czynnikiem hamującym
było zapewne przywiązanie chłopstwa pańszczyźnianego do ziemi oraz niski przyrost
naturalny. Wprawdzie rodziło się dużo dzieci, lecz około 10% umierało przed ukończeniem pierwszego roku życia. Zniesienie poddaństwa pozwoliło na ożywienie
migracyjne, lecz właściwy wzrost napływu mieszkańców spoza gminy nastąpił w drugiej połowie XIX w. Znaczną rotację obserwuje się wśród pracowników dominium,
którzy po zakończeniu kontraktu przenosili się gdzie indziej, rzadziej osiedlali
w Popielowie lub Radziejowie na stałe. Przed wybuchem II wojny światowej gmina
liczyła ponad 3 tys. mieszkańców.
Analiza wspomnianych zagadnień, oczywiście potraktowanych szerzej, pozwoliła stworzyć obraz dynamicznie zmieniającej się społeczności dwóch miejscowości,
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które po wiekach istnienia w jednej strukturze zaczęły funkcjonować jako odrębne
dzielnice większej aglomeracji. Pojawiały się elementy wyznaczające kierunki rozwoju, a procesy te w pewnych dziedzinach zostały już zakończone, w innych trwają
nadal. W porównaniu ze zbadanym już Zamysłowem można zauważyć, iż nurt życia
w Popielowie-Radziejowie płynął żywiej, napotykał na poważniejsze przeszkody, ale
był bogatszy ze względu na istniejące w gminie instytucje, których w Zamysłowie
brakowało.
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Gruszczyk (z d. Skupień, 2v. Mandrela), Antonia
402
Gruszczyk, Adrian 133, 394, 402
Gruszczyk, Erwin 129
Gruszczyk, Franciszka 434
Gruszczyk, Jan 402
Gruszczyk, Waleska 332
Gruszka, Franciszek 402
Gruszka, Józef 161
Gruszka, Ludwik 389
Gruszka, Wawrzyn 402
Gruttschreiber (Szymońska), Karolina von 28
Grygier, Stanisław 254
Gryt, Alojzy 365
Gryt, członek Komisji Oświaty Rolniczej 388
Gryt, Dariusz 341
Gryt, Jerzy 341
Gryt, Karol 177
Gryt, Monika 284
Gryt, Paweł 317
Gryt, Wincenty 129, 177
Grzesik, Karol 209
Grzesik, Zygmunt 215, 216, 345
Grzonka 46
Grzonka, Krystian 287
Grzonka, Rudolf 308
Grzonka, Wilhelm 167, 191, 239, 242, 249, 297,
305, 307, 372, 411, 416
Grzonkowa, właścicielka gospody 240
Grzywocz, Albertyna 53
Gulc, Józef 322
Gulc, Karol 129, 177, 434
Gulz, Henryk 308
Gut, Adam 344, 345
Gutmann 430
Gutmann, Baruch 430
Gzula, Jan Jerzy 165
H
Habsburgowie, dynastia 107
Hajda, Józef 154
Hajduk, Anastazja 99
Hajduk, aresztant 113
Hajska (z d. Malina), Bronisława 68
Hajska, Bronisława 406

Hajska, Franciszka 434
Hajska, Wanda 365
Hajski, Wiktor 39, 248, 249, 258, 259, 332
Hajski, Wincenty 32
Halama, Ludwik 39, 133, 138, 247, 250, 251
Hampel II, Oberwachmeister 109
Hamros, Marek 334
Harasim (Frydrych), Otylia 39
Harasimiuk, Bogdan 321, 322, 329
Harnasz 297
Heidemann (z d. Kubiczek), Waleska 109
Heidemann, Heinrich 109
Heisig, Konstanty 150
Heisig, Konstantyn 234
Heisig, Magdalena 226, 228
Hejna, Sabina 107
Heliosz, Antoni 174
Heliosz, Józefa 174
Helorz 76
Hensoll, Ludwig 432
Hensolt, Ludwig 148, 234, 382
Herdzin, małżonkowie 382
Herdzin, Ryszard 54
Herman (z d. Abrahamowicz), Maria 216, 225,
279
Herman, Albert 216
Herman, Feliks 251
Herman, Józef 331, 332
Herok, Piotr 144, 145
Hlubek, Jolanta 205
Hohenzollernowie, dynastia 362, 364
Holeczek, Ernest 207
Holek, Kazimierz 54
Holona 307
Holona (Czaja), Maria 38
Holona (z d. Szolc), Edyta 229
Holona, Benedykt 40, 139, 252
Holona, Bronisława 281
Holona, Emanuel 32, 78, 299, 300
Holona, Franciszek 128, 153, 154
Holona, Gerard 83, 85, 139, 140, 141, 333
Holona, Gerhard 44
Holona, Hildegarda 308
Holona, Irena 332
Holona, Izydor 99, 130, 224, 225
Holona, Józef 52, 76
Holona, Karol 76
Holona, Maksymilian 404
Holona, Maria 279
Holona, Nikodem 31, 33, 133, 253, 254, 346,
357
Holona, Paweł 136, 177, 185, 239, 242, 248,
283, 292, 297, 313, 328, 408, 415, 416, 417
Holona, Ryszard 109
Holona, Stanisław 41, 162, 332
Holona, Wilhelm 346

Holona, Wincenty 34, 108, 177
Holona, Wojciech 34, 76, 94, 135
Holona, Zofia 278
Hoła (z d. Karwot), Maria 34
Hoła, Krystyna 332
Hoła, Ludwik 52, 175
Hoła, Małgorzata 355
Horabik, Władysław 144, 145, 174, 205
Horand (z d. Kremser), Maria 415
Houtte van 387
Husak, Jerzy 302
I
Ignacy (Tkocz), Maria 41
J
Jabłonka, Jadwiga 282, 284
Jabłońska, Grażyna 104
Jakubczyk, Julia 217
Jan Jerzy 165
Jan, książę opolski 25
Janernik, Anton 209
Jankowscy, ród 25
Jankowski, Jan 25
Janoszka, Franciszek 173, 298
Janoszka, Krzysztof 322, 356
Janoszka, Roman 314
Janoszka, Wiktor 315
Jarosch, królewski leniczy 235
Jarosch, Paul 210
Jasiński, Stanisław 162
Jaskółczanka, Anna 213
Jastrząb, Zofia 216
Jemielita, Maria 319
Jendrossek, Carl 209
Jergas, Gustaw 216
Jezusek (Mandrela), Wiktoria 402
Jęczmionka, Halina 355
Johann, von Popelau 24
Jokel, Johann 148
Jokiel, Adam 356
Jokiel, Małgorzata 334
Jop, Franciszek 162
Josch, Johannes 202
Jurczyk, Ludwina 99
Jureczka, Franciszek 250
Jureczko, Albina 434
Jureczko, Halina 116
Jureczko, Marianna 434
Jureczko, Ryszard 289
K
K., z Radziejowa 112
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Kabora, Jan 154
Kaczmarczyk, Alojzy 34
Kaczmarczyk, właściciel gruntu 357
Kajm, Stefania 139, 205, 216, 217, 279
Kalwar 430
Kalwar, Berta 430
Kamiński, Józef 42, 216, 217
Kantor, Andrzej 355
Karasińska, Zofia 214
Karczewska, Anna 142
Karkosz, Maria 394
Karkosz, Wilhelm 139, 315, 316
Karwot (Hoła), Maria 34
Karwot, Alojzy 286
Karwot, Anna 170
Karwot, elektryk 194
Karwot, Emanuel 223
Karwot, Gertruda 229
Karwot, Henryk 346
Karwot, Jadwiga 34, 281, 385
Karwot, Józef 107
Karwot, Leon 346
Karwot, Magdalena 332
Karwot, Maksymilian 132, 133, 244, 251–253,
257, 293, 300, 346
Karwot, Mikołaj 166
Karwot, Paulina 179
Karwot, Paweł 76, 138, 294, 386
Karwot, Stanisław 131
Karwot, Wiktor 139, 315
Karwot, Wilhelm 315
Karwot, Wincenty 76
Karwot, właściciel posesji 82
Karwowscy Tadeusz i Stanisław 103
Karwowska, Wincenta 206, 216, 217
Karwowski, Jan 103, 168, 206, 215, 216, 224,
225, 247
Kasch (Kasza), Lehart 25, 26
Kasza (Kasch), Lehart 25, 26
Kasza, Lenhart 25
Katarzyna, córka młynarza z Mośnika 401
Kaulbach, sędzia 108
Keller (z d. Strehl), Eva Ida Helena 233
Keller, Friedrich 58, 223, 224, 233, 234, 432
Kempa (Dusik), Gertruda 53, 226, 229, 230
Kempny, Franciszek 139
Kenar, Antoni 298
Keś, Irena 106
Kiermaszek, Antoni 404
Kiliszewski, Henryk 393
Kiliszewski, Roman 355, 393
Kinne, Friedrich 208
Kinne, Josef 208, 219
Kirsz, nauczyciel w Ackerbauschule 234
Kiszel, Rozalia 229
Klein, Richard 233

Kloske, nauczyciel w Ackerbauschule 235
Kloske, Richard 150
Kłosek, Józef 32, 33
Kmiecik, Piotr 287, 393
Kmiecik, Renata 345
Knesz, Eryk 332
Knesz, Henryk 308
Knesz, Hildegarda 308
Knesz, Józef 308
Kobielusz, Józef 160
Kocjan, Urszula 333
Kocur, Maria 434
Kodalle, Richard 150, 211, 212
Kogut, Jerzy 143, 144, 285
Köhler, żandarm 109
Kohut, Antoni 145
Kolarczyk, Jan 61, 71, 96, 106, 107, 113, 143,
254, 275, 287, 388, 394, 399, 413
Kolarz, dentysta 52, 53, 104
Koloska 76
Kołaczkowska, Zofia 214
Kołek, Elfryda 332
Kołek, Jolanta 144
Kołek, Wojciech 319
Komarek 81, 405
Komarek, A. 348
Komarek, Anastazja 54, 278, 434
Komarek, Benedykt 404
Komarek, Bronisława 175
Komarek, Franciszek 92, 193
Komarek, Jan 246, 255
Komarek, Józef 33, 132, 246, 248, 250, 302,
406
Komarek, Karol 250
Komarek, Leon 52, 140, 259, 301
Komarek, Magdalena 332
Komarek, Paulina 434
Komarek, Regina 281
Komarek, Robert 177, 322
Komarek, Waldemar 332
Komarek, Walter 332
Komarek, Wiktor 314
Kondrot, Barbara 302
Kondrot, Bonifacy 300
Kondrot, Helena 435
Kondrot, Paweł 112, 129
Kondrot, Stanisław 254, 435
Kondrot, Wiktor 346, 347
Kondrot, Wiktoria 434
Kondrot, właściciel domu 51
Kondrotowa, Hildegarda 217
Konkol, Józef 33
Konsek, Maria 229
Konsek, Marta 229
Konsek, Pelagia 275
Konsek, Robert 52

Konsek, Ryszard 52
Kopenicka (Niewiadomska), Dorota 26
Koper, Janusz 74
Kopp, Georg 154, 155
Korbel, Fabian 38, 247–249, 258–260, 293
Korek, Franz 211
Korfanty, Wojciech 291
Korfanty, Wojciecha 247
Korgul, Piotr 203, 214
Kornaś, Kazimierz 160
Kornicy, Jan 25
Kornicz, Baltazar 24–26
Kornicz, Bartosz 25
Kornicz, Jan 25, 26
Kornicz, Kuna 25, 26
Kornicze, rodzina 24–26
Korwin, Maciej 24
Kosmala, destylator z Bytomia 92
Kosytrz 385
Kowalczyk, Jan Jakub 291
Kowolik, Henryk 54
Kozera, Barbara 333, 334
Kozielska, Aneta 302
Kozielska, Luiza 332
Kozielska, Łucja 282
Kozioł, lokator 53
Kozub, Józef 302
Kozubek, Anna 278
Kracla, Józef 161
Krawczyk, Andrzej 285
Krawczyk, Paweł 215, 216, 297, 331, 334
Krawecki, Henryk 99
Kremser (Horand), Maria 415
Kremser, Robert 415
Kremserowie, rodzina 415
Kresem (z d. Weiss), Franciszka 415
Kretek, Wincenty 76, 404
Krieger, Gertruda 214
Kropacz, Mikołaj 24
Kropacz, Wacław 24, 26
Kropacze, rodzina 26
Krótki, Aniela 300
Krótki, Maria 300
Kruczkowski, Leon 185, 186
Krzemień, Helena 217
Kubala 60
Kubica, Aniela 332
Kubica, Jan 342
Kubica, Mikołaj 342
Kubica, Sylwester 342
Kubica, Tymoteusz 302
Kubica, Wilhelm 342
Kubicki, Jerzy 161
Kubiczek (Heidemann), Waleska 109
Kuchcik (z d. Bernacka), Karolina 40
Kuchcik, Agata 279

Kuchcik, Antoni 133, 250, 251
Kuchcik, Bonifacy 172
Kuchcik, Bronisław 287
Kuchcik, Danuta 355
Kuchcik, Ernest 301, 308
Kuchcik, Eryk 247, 253, 254
Kuchcik, Eugeniusz 145
Kuchcik, Jan 414
Kuchcik, Jan (syn) 414
Kuchcik, Julianna 414
Kuchcik, Katarzyna 414
Kuchcik, Paweł 40, 99, 126, 128, 130–133, 150,
158, 167, 175, 178, 185, 224, 225, 247, 250, 280,
292–294, 303, 364, 414
Kuchcik, Robert 76
Kuchcik, Wincenty 32, 100, 129, 251
Kuczera, Alfred 315, 316, 317
Kuczera, Alojzy 133, 300, 331, 346
Kuczera, Anna 170, 175
Kuczera, Antoni 332
Kuczera, bibliotekarz 244
Kuczera, Bolesław 317, 321, 324, 329
Kuczera, Czesław 253
Kuczera, Emanuel 129, 434
Kuczera, Feliks 176
Kuczera, Franciszka 435
Kuczera, Gerard 286
Kuczera, Jakub 30
Kuczera, Jan 173, 434, 435
Kuczera, Joanna 145
Kuczera, Johanna 174
Kuczera, Józef 80, 131, 132, 150, 244, 250, 293,
300, 301, 303, 305
Kuczera, Józef I 247
Kuczera, Józef II 247
Kuczera, Krystyna 226, 355
Kuczera, Luiza 430
Kuczera, Monika 430, 435
Kuczera, Oskar 346
Kuczera, Paweł 46, 358, 434, 435
Kuczera, Piotr 145, 186, 323
Kuczera, Wanda 301
Kuczera, Wiktoria 132, 170, 280, 281
Kuczerowie 435
Kufel, Ryszard 143, 285
Kufieta 382
Kufieta (Boczek), Berta 162
Kufieta, Albin 133, 246, 248
Kufieta, Eugenia 332
Kufieta, Franciszek 356
Kufieta, Jerzy 42
Kufieta, Józef 296
Kufieta, Paweł 260
Kufieta, Teodor 168, 170
Kufieta, Wiktor 99, 129, 136, 172, 225, 322
Kufieta, właściciel gruntu 357
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Kuka, Antoni 224
Kuka, Józef 223
Kulas, Henryk 164
Kulawik, Dariusz 317
Kulawik, Józef 345
Kulawik, Piotr 322, 329
Kurpies, Leo 210
Kurtz, Leszek 322
Kusch, Heinrich 132, 324
Kuśka, Alojzy 244, 286, 287, 369
Kuśka, Antoni 34, 99, 138, 248, 251
Kuśka, Antonia 94
Kuśka, Bogdan 334
Kuśka, Bronisław 355
Kuśka, drużynowy 331
Kuśka, Franciszek 38, 41, 177, 253
Kuśka, Józef 38, 39, 260, 391
Kuśka, Wincenty 346
Kutek, Andrzej 109
Kuźnik, Jan 286
Kuźnik, Łucja 302
L
Lachman, Stanisław 323
Lampert, Alojzy 256
Langer, Emanuel 30
Lapczyk, Elżbieta 282
Lapczyk, Franciszek 131–133, 139, 167, 178,
224, 244, 248, 250, 253, 255, 294, 300, 303, 314
Lapczyk, Jadwiga 282, 308
Lapczyk, Joachim 139, 301
Larisch (Larysz), Anna 28
Larisch (Larysz), Franciszek Wacław 30
Larisch (Larysz), Józef Franciszek 29
Larisch (Larysz), Józef von 29
Larisch (Larysz), Karol Józef von 28
Larisch (Larysz, z d. Szymońska), Maria
Franciszka 28, 29
Larisch von (z d. Strzała), Maria Elżbieta 27
Larisch, sędzia 108
Larysz (Larisch), Anna 28
Larysz (Larisch), Franciszek Wacław 30
Larysz (Larisch), Józef Franciszek 29
Larysz (Larisch), Józef von 29
Larysz (Larisch), Karol Józef von 28
Larysz (Larisch, z d. Szymońska), Maria
Franciszka 28, 29
Larysz, Franciszek Wacław 28
Laryszowie, ród 28
Lasok, Ernestyna 216
Lazar, Antoni 32
Lehman, Magdalena 308
Leks (Leskówna), Matylda 213
Lelek, Teresa 229
Leonard, z Jankowic 25

Leonerski, Ryszard 140, 240
Lepiarczyk, Franciszek 40, 170
Leskówna (Leks), Matylda 213
Leśnikowski, Joachim 355
Lichy, Zenon 333
Lier, Karol 232
Ligenza (Ligęza), Zofia 193, 217
Ligęza (Ligenza), Zofia 193, 217
Linkert, baron 29, 30
Lip, Justyn 65, 82, 86, 94, 245, 287, 316
Lipka, Antoni 346, 347
Liszka, Antoni 76, 241, 247, 302, 303, 345
Liszka, Antoni II 430
Liszka, Eryk 346
Liszka, Franciszek 434
Liszka, Gertruda 430
Liszka, Irena 332
Liszka, Jan 133, 224
Liszka, Jan II 430
Liszka, Janusz 355
Liszka, Ludwina 434
Liszka, Maria 430
Liszka, Miłosław 322
Liszka, Ryszard 34
Liszka, Zbigniew 317
Lobkowic, Władysław Młodszy 26
Lobkowic, Władysław Starszy 21, 26
Lubszczyk, Henryk 393
Lupa, Hubert 159, 160
Ł
Łaciok, lokator 52, 53
Łaszczewska, Janina 214
Łęczuk, Robert 322, 356
Łoboś, Edward 312
Łoboś, Emilia 312
Łoboziak, Jan 144, 301, 308
Łojek, sekretarz powiatowy ZOKZ 246
Łukawiecki, wicestarosta 280
M
Machoczek, Jan 104, 242, 359, 412
Machulec, Ewald 275, 285
Maciejczyk, Jan 30, 129, 153, 177
Maciejczyk, Wincenty 76
Maciończyk, Matylda 175
Maczek, Stanisław 37
Magdalena, księżna opolsko-raciborska 24
Maj, Emilia 229
Maj, Joachim 341
Makoszek, Paweł 177
Maks, Paweł 132, 139, 301
Malarz, Hildegarda 284
Malarz, Irena 355

Malarz, Tadeusz 286, 346, 357
Malina (Hajska), Bronisława 68
Małkowski, Andrzej 330
Mandelka, Ewald 160
Mandrela 412
Mandrela (z d. Jezusek), Wiktoria 402
Mandrela (z d. Skupien, 1v. Gruszczyk), Antonia
402
Mandrela, Anna 114, 134, 403
Mandrela, Antoni 114, 394, 411
Mandrela, August 129, 399, 401, 402
Mandrela, August II 399
Mandrela, Henryk 114
Mandrela, Jan 166
Mandrela, Józef 402
Mandrela, Karol 286, 399, 401, 402
Mandrela, Michała 394
Mandrela, Paweł 415
Mandrela, Robert 114, 402
Mandrela, rodzina 14, 17, 401, 402, 416
Mandrela, Waleska 402
Mandrela, Wawrzyniec 112
Mandrela, Wiktor 129
Mandrela, Wincenty 100, 129
Mandrelowa 17
Mandrysz, Hildegarda 308
Mańka 301
Mańka Ludwik 304
Mańka, Adolf 300, 347
Mańka, Alojzy 45, 186, 201
Mańka, Aniela 332
Mańka, Antoni 177
Mańka, Antonia 434
Mańka, Elżbieta 280
Mańka, Franciszek 287, 390, 394
Mańka, Gertruda 298, 300
Mańka, Grzegorz 302, 355
Mańka, Józef 250, 251
Mańka, Józef I 34
Mańka, Leon 93, 145
Mańka, Ludwik 186, 240, 301–303
Mańka, Maria 170, 213, 370
Mańka, Stanisław 178
Mańka, Wincenty 251, 302, 314, 346, 347
Mańka, Zofia 302
Mańtok 46
Mańtok, Robert 51
Marcol, Henryk 254
Marcol, Herbert 346
Marcol, Jan 177, 187, 213
Marcol, Mieczysław 144, 145, 345
Marcol, Paweł 75, 128–131, 148
Marek, Blandyna 116
Marek, Marta 58, 275
Marek, Mieczysław 287
Margareta, córka Abrahama 23

Maroszek, Emanuel 314
Maroszek, Hildegarda 332
Maroszek, Stanisław 300
Marszok, Emma 76
Marszolik, Maciej 378
Matejczyk, Maria 203, 213, 214
Matloch (Stołtny), Dominika 41
Matloch, Józef 287
Matloch, Leopold 133
Matloch, Stefan 400
Matuła, Adam 286
Matuszek, Gerard 332
Matuszyński, Bolesław 254
May, z Rybnika 191
Mazurek, Stanisław 296
Mazurek, właściciel cukierni 410
Meisel, dyrektor Ackerbauschule 224, 234
Meisner, Tadeusz 79, 198
Michalczyk, Georg 58, 150, 202, 206, 210, 212,
224, 234, 432
Michalczyk, Herman 209
Michalczyk, Paul 202
Mickiewicz, Wacław 302
Miczka, Józef 126, 131, 155–158, 168–172, 175,
280, 364
Miedniak, urzędnik Standesamtsbezirk 150
Mierzwiński, Wacław 42, 45, 214, 215, 225, 247
Mietła, Jadwiga 145, 207, 226
Mijalska, Maria 216
Mijalski, Tadeusz 215, 216, 300, 303
Mika 247
Mika, Bronisława 229
Mika, Dorota 106
Mika, Eugeniusz 142, 145
Mika, Józef 133, 293
Mika, Leon 255
Mika, Paweł 168
Mika, Waleska 175
Miki, Eugeniusza 142
Mikołaj Przemyślida 23, 157
Mikołaj, z Jankowic 25
Mikulczyński, traktorzysta 393
Miler 68
Miler (Müller), Maria 405
Miler (Müller), Paweł 52, 53, 65, 66, 80, 99,
104, 128, 131, 133, 136, 167, 175, 177, 224, 227,
229, 230, 239–244, 286, 293, 294, 297, 328,
391, 406, 413, 416, 417
Miler (Müller), Paweł 52, 53, 65, 66, 80, 99,
104, 128, 131, 133, 136, 167, 175, 177, 224, 227,
229, 230, 239–244, 286, 293, 294, 297, 328,
391, 406, 413, 416, 417
Müller, właściciel dóbr rycerskich 399
Miler, Aniela 287
Miler, Herbert/Norbert 394
Miler, Hubert 142, 230, 286
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Miler, Maria 52, 53, 227
Miler, Norbert 287, 391
Milerowie, właściciele budynku 227, 228
Miller, Hubert 144
Miłek, Augustyn 254, 275
Mleczko, Antoni 132, 294
Mleczko, Maria 332
Mleczko, Zbigniew 109, 301
Moj, Barbara 205
Mojżesz, Henryk 355
Mojżysz, Róża 406
Mokry, Wojciech 100, 291, 292, 293
Moniuszko, Stanisław 304
Morgalla, Erich 318
Morgała, Eryk 393
Motyka, Emil 214
Motyka, Roman 292
Mrukowski, Jan 162
Müller (Miler), Maria 405
Musiolik, Longin 71
Musioł, Jan 33
Musioł, Józef 52, 140, 141, 251–253, 259
Musioł, Leon 43
Musioł, Ryszard 37
Musioł, Stanisław 164
Musioł, Wincenty 294
N
Nacyńska, Katarzyna 401
Nacyńska, Marina 401
Nacyński, Błażej 401
Nacyński, Jerzy 401
Nacyński, Stefan 401
Naczyńska (Skupień), Katarzynę 402
Naczyńska, Jadwiga 106, 284
Naczyńska, Jolanta 106
Naczyńska, Patrycja 334
Naczyńska, Paulina 434
Naczyński 81
Naczyński, Alojzy 346
Naczyński, Franciszek 346
Naczyński, Jan 434
Naczyński, Józef 402
Naleppa, Karl 206, 211, 212
Nalik, Henryk 300
Nalik, Jan 254
Nidecka, Jadwiga 229
Niebisz, Ryszard 343
Niemczyk, Paulina 187
Niesporek, Piotr 343
Niestroj, Teodor 100
Nieszporek, Alojzy 32, 33, 40, 129, 132, 133,
178, 224, 248
Nieszporek, Herman 116
Nieszporek, Małgorzata 332

Nieszporek, Wilhelm 409
Nietrzpiel, Izabela 299
Nietrzpiel, Jarosław 299
Niewelt, Grzegorz 145, 317, 321
Niewelt, Krzysztof 322
Niewelt, Maria 282
Niewiadomscy, rodzina 26, 27
Niewiadomska ( z d. von Tluk), Wiktoria
Bogunka 26
Niewiadomska (z d. Goczałkowska), Katarzyna
26, 27
Niewiadomska (z d. Kopenicka), Dorota 26
Niewiadomski, Bogusław 26, 27
Niewiadomski, Erazm 26
Niewiadomski, Jan 26, 27
Niewiadomski, Jerzy 26
Niewiadomski, Krzysztof 27
Nikiel, Danuta 145
Niklas, Adolf 415
Nogle (Nogły), Robert 129, 224, 415
Nogły (Nogle), Robert 129, 224, 415
Nogły, Marian 285
Nossol, Willy 132
Noszka, Bernadeta 301
Nowak, Leon 216, 225, 247
Nowak, Maria 308
Nowak, Zygmunt 393
Nowara, Aleksandra 113
Nowrot, Maria 332
O
Ochojski 303, 405
Ochojski, Bruno 33
Ochojski, Ernest 332
Ochojski, Józef 33
Ochojski, Maksymilian 332
Ochojski, Paweł 33, 133
Ochojski, Ryszard 132, 301
Ochojski, Tadeusz 332
Ochojski, Wincenty 76, 168, 224, 299, 314, 398
Odróbka, Antoni 159, 162, 174, 285, 306
Olborska, Helena 107
Olejniczak, Andrzej 85, 193, 242, 247, 252, 253,
256–258, 287, 294, 326, 365, 435
Olejniczak, Franciszek 289
Olejniczak, Marianna 435
Olejniczak, Tadeusz 296
Oleś, Konrad 357
Oleś, Leon 163
Oleś, Paweł 92
Olszewski, Marcin 354, 356
Ostafijczuk (Czupryna), Bronisława 44, 139,
205, 217
Ostmann, powiatowy inspektor zdrowia 102
Ostrowski, Johann 150, 209, 210, 234, 432

Oślizło, Dariusz 145
Oślizło, Edward 70, 71, 142, 144, 348
Oślizło, Franciszek 45
Oślizło, Jadwiga 319, 320
Oślizło, Maksymilian 332
Ośliźlok, Józef 129
Ośliźlok, Ludwik 129
Owczarzy, Janina 107
Owczorz, Mirosław 145
P
Pakuła, Dorota 106
Pałulczyk, Piotr 142
Pandel, Jan 331
Panek, Marek 161
Papierok, Jan 53, 300, 307
Papierok, Maksymilian 332
Papierok, Maria 229
Papiorok, Jan 305
Papok, Jan 15
Papok, Józef 131–133, 138, 255, 259, 293, 294,
358
Parma, Arnold 347
Parzoch, Weronika 105
Pastuszek, Hieronim 133, 346
Paszek, Henryk 286, 316
Paszenda, Andrzej 355
Paszenda, Antoni 128–130
Paszenda, Franciszek 129, 177, 187
Paszenda, Jan 317
Paszkiewcz, Jan 109
Paweł, syn młynarza z Mośnika 401
Pawlaszczyk, Paweł 223, 233
Pawliczek, Maksymilian 333
Pawlik, Maria 203
Pawlik, Władysław 203
Peciak, Krystyna 106
Peikert, Konrad 210
Penkała (Dyl), Józefa 103
Perzanowski (Berzanowski), agronom 287
Petruski (Pietruski, Pietrusky), Fryderyk 202,
231, 233
Pękała, Korneliusz Marian 163
Pękała, Marian Korneliusz 163
Pękała, Stanisław 287
Piatek, Barbara 333
Piątek, Ewa 333
Piątek, Stanisław 142
Piechaczek, Augustyn 109, 405
Piechoczek, Ludwik 293
Piechota, budowniczy powiatowy 171
Pieczka, Bronisława 405
Pieczka, Gerard 405
Pieczka, Irena 275
Pieczka, Jadwiga 279

Pieczka, Jerzy 213, 301
Pieczka, Johanna z d. Gojny 434
Pieczka, Józef 40, 132, 139, 319
Pieczka, Karol 434
Pieczka, Otmar 213
Pieczka, Wiktoria 434
Pieczka, właściciel domu 51
Pieczka, Zbigniew 345
Piela, Stanisław 112
Pielczyk, K. 293
Pielorz 73, 301
Pielorz (z d. Adamczyk), Bronisława 40
Pielorz, Antoni 40, 112, 193, 286
Pielorz, Emanuel 129, 133
Pielorz, Erna 332
Pielorz, Florentyna 434
Pielorz, Franciszek 166
Pielorz, Henryk 346, 405, 406
Pielorz, Jan 99, 133, 135, 136, 225, 416
Pielorz, Jerzy 406
Pielorz, Józef 224, 225
Pielorz, Karol 34
Pielorz, Maria 279
Pielorz, Paweł 40, 76, 134, 153, 168, 172, 404,
410
Pielorz, Ryszard 389
Pietrek, Franciszek 160
Pietruski (Petruski, Pietrusky), Fryderyk 202,
231, 233
Pietrusky (Petruski, Pietruski,), Fryderyk 202,
231, 233
Piłsudski, Józef 129, 204, 244, 248, 279, 292,
300–302, 315, 334, 340, 364
Plawecka, Katarzyny von Wrbna 27
Plawecki (Skrbeńska), Helena 27
Plawecki, Jerzy 27
Plawetzki (Skrbeńska), Helena 27
Pluta, Henryka 334
Pluta, Maria 106
Płaczek, Józef 33
Płaczek, Zofia 332
Pochcioł, Paweł 398
Podeszwa, Ryszard 216, 364
Podleśny, Czesław 298
Podleśny, Franciszek 34
Podleśny, Jan 128
Podleśny, Nikodem 254, 256, 285–287, 394
Podleśny, Róża 145
Podleśny, Wincenty 166
Podleśny, Zygmunt 290
Pogorzałek (Pogorzałka, Gorzałko), Getrurda
213
Pohl, Oberwachmeister 109
Polaczek, Józef 155, 158
Poloczek, Jan 79
Polok, Jadwiga 332
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Polok, Paweł 315, 316
Polok, Walenty 129, 313, 314, 320
Polonius, Hubert 332
Polonius, Józef 112, 129, 130, 332, 415
Polonius, Maksymilian 177, 408
Polonius, Max 132
Polonius, Paweł 98, 129, 133, 313, 314, 404
Polonius, Wiktor 112
Polonius, Wiktoria 398
Poloniusa, Józefa 45
Poloniusowie 46
Połednik, Urszula 106
Połomski, Józef 97, 98
Popielowski, Mikołaj 24
Porwolik, Wiesław 106
Porwoł, Alojzy 39, 258, 259
Porwoł, Waleska 405
Poser, Karl Moritz von 28, 29, 377, 378
Procek, Róża 89
Prokop 292
Prudel, Józef 393
Przybyła 301
Przybyła, Florentyna 282
Przybyła, Paweł 248
Psota, Damian 161
Purschke, inspektor 148
Pustek, Henryk 274
Pustołka, Józef 137
Putko, Marceli 347, 348
Putko, Wacław 405
Putkowa, właścicielka domu 405
Pyka, traktorzysta 393
Pyszny (Rduch), Elżbieta 37
Pyzik, Barbara 332
Pyzik, Stanisław 44, 133, 207
R
Radecki, Łukasz 162
Rak, Aleksandra 107
Rak, Anna 107
Rassek/Russek. Joseph 132
Rduch (z d. Blanik), Franciszka 37
Rduch (z d. Pyszny), Elżbieta 37
Rduch, Augustyn 34
Rduch, Franciszek 37, 205, 216, 293
Rduch, Krystyna 106
Rduch, Leon 346
Rduch, Rozalia 170
Rduch, Stanisław 37
Rduch, Walenty 244
Rduch, Wiktor 37
Rduch, Wilhelm 213
Reginek, Tomasz 171
Reinhold, Bartłomiej 152
Rek, Józef 293, 300

Rek, Józefina 345, 355
Rek, Nikodem 49
Rek, Polikarp 37, 259
Rek, Zygfryd 240
Rojek, Henryk 317, 319, 321, 334, 344, 345, 355,
356
Rojek, Hubert 316, 321
Rosabek, nauczyciel 211, 212
Rose 429
Rostek (Sobek), Katarzyna 25
Rostek, Anna 25
Rostek, Christian 24
Rostek, Jan 24, 25, 56
Rottenberg (z d. Bojar, 2v. Smeskal), Anna Maria
28, 402
Rottenberg von (z d. von Greinferberg), Anna
Maria 28
Rottenberg, Charlotta Alojzja von 28
Rottenberg, Jerzy von 27, 28
Rottenberg, Karol Henryk von 28
Rottenberg, Karol Leopold von 28
Rottenberg, Karol von 28
Rottenbergowie, rodzina 27, 28
Roze, Maria 434
Rozkosz, Paweł 250, 252, 253
Rozmyślak, Józef 254
Rözner, Roman 42
Rozy, Emil 315, 317, 324
Rozy, Teresa 282
Różański, Marian 35
Rugert (Rupert), dziedzic Popielowa 23
Rumpel, Augustyn 42, 44, 193, 205, 217, 244,
293, 301
Rupert (Rugert), dziedzic Popielowa 23
Ruschmener, Richard 234
Rusin, Justyna 226
Rybka 81, 300
Rybka, Bolesław 300
Rybka, Franciszek 52, 140, 142, 145, 193, 249,
255, 286, 287, 300, 301, 346, 347
Rybka, Jan 300
Rybka, Józef 253, 255, 293
Rybka, Leon 285, 301
Rybka, Maria 281
Rybka, Paweł 317
Rybka, Wacław 299, 300, 314
Rybnicki, Franciszek 290
Ryszka, Adolf 298
Ryszka, Gertruda 275
Ryzer, Tadeusz 205
Ryzner, Leon 301, 317
Ryzner, Zenon 163
S
Salamon, Jadwiga 256

Sąsiadek, Marek 342
Schener (Scheuer) Paulina 51
Scheuer (Schener), Paulina 51
Scheuer, Emanuel 129, 150, 177
Schick, Kacper von 25, 26
Schliwa, Theodor 154, 155, 157, 224, 291, 292
Schneider, Maria 211–213
Schneider, Michał 166
Sebastian, z Jankowic, proboszcz w Rybniku 25
Sedlnicki, Wacław 25
Seeman, właściciel gospody 249
Seemann, Alojzy 171
Sewera, Franciszek 224
Sewera, Zenon 393
Sieja, Agnieszka 280, 281, 283
Sierny, Alojzy 255
Sierny, Eugeniusz 256
Sierny, Hildegarda 229
Sierny, Irena 145
Sierny, Jan 42
Sierny, Józef 78, 129, 248, 434
Sierny, Maria 53
Sierny, Piotr 321
Sierny, Wojciech 300
Sitek, Adam 33
Sitek, piekarz 410, 412
Sitko, Wiktoria 229
Siwczyk, Elżbieta 367
Skaba, Irena 411
Skatuła, Alfred 17, 18, 113
Skiba 300
Skiba, Bernard 347
Skiba, Paweł 34, 76, 300, 302, 314
Skorupa, Paweł 415
Skrbeńka ( z d. Plawecki), Helena 27
Skrbeńscy, rodzina 27
Skrbeńska (z d. Plawetzki), Helena 27
Skrbeński, Dietrich 27
Skrbeński, Zygmunt 165, 176, 177
Skrbeński, Zygmunt 27
Skrzypiec, Aldona 164
Skupień 225
Skupień (1v. Gruszczyk, 2v. Mandrela), Antonia
402
Skupień (z d. Naczyńska), Katarzyna 402
Skupień, Antoni 174, 402
Skupień, Jan 402
Słaboń, Przemysław 162
Sławińska, Danuta 229
Słomka, Emil 114
Smeskal (z d. Bojar, 1v. Rottenberg), Anna Maria
28, 377, 378, 402
Smeskal, Jan von 28
Smeskal, Jerzy von 28
Smołka, Berta 434
Smołka, Ernest 332

Smołka, Eugenia 308
Smołka, Franciszek 274, 300, 301, 308, 346,
347
Smołka, Józef 76
Smołka, Marek 356
Smołka, Paweł 37
Smołka, Stanisław 345
Smołka, Tomasz 317, 322, 329
Smyczek, Elżbieta 281
Smyczek, Jan 314
Smyczek, Joachim 259
Smyczek, Józef 37
Smyczek, Melchior 300
Smykała, Mirosław 162, 285
Sobek (z d. Rostek), Katarzyna 25
Sobek, Melchior 25
Sobik, Fryderyka 279
Sobik, Jan 186
Sobik, Kazimierz 287
Sobik, Nikodem 33
Sobik, Wincenty 136
Socha, Erwin 155, 158
Sokołowska, Genowefa 355
Sokołowski, Jerzy 319, 333
Somerlik, Felicjan 324
Somerlik, Maria 282
Somerlik, Wojciech 142, 243, 284, 286, 287,
315, 316, 318–320, 326, 328, 329
Sowcza, Franciszek 76
Spałek, Jerzy 40
Spandel, Franciszek 37
Spandel, Helena 282, 287
Spielvogel, Artur 135, 155, 157, 158, 167, 168,
187, 224
Sporysz, Feliks 296, 347, 348, 394
Spychalski, Franciszek 317
Stabla, Henryk 328
Stach, Bronisława 229
Stachowicz, Bolesław 111
Stalmach, Albertyna 175
Stalmach, Józef 140, 332, 417
Stalmach, Józefina 334
Starosta, Ewa 333, 334
Starzyński, Franciszek 29
Stasiewicz, Renata 229
Stawczyk, Mirosław 287
Stebel, Franciszek 128
Stebel, Ludwina 170
Stokłosa, inspektor 217
Stołtny (z d. Matloch), Dominika 41
Stołtny, Alojzy 41
Stołtny, Franciszek 42
Stołtny, Jan 51
Stołtny, Józef 92, 93
Stołtny, Karol jr. 41
Stołtny, Karol sr. 41
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Stołtny, Konstanty 76, 224
Stosch (Stosik), Filip 208
Stosik (Stosch), Filip 208
Strahler, Franciszek 379
Strahler, właściciel dóbr ze Szczyrbic 399
Strehl (Keller), Eva Ida Helena 233, 402
Strehl, Richard 148, 223, 233, 234, 368, 387,
399, 432
Strzała (von Larisch), Maria Elżbieta 27
Strzała, Marcin 157
Strzała, Mikołaj von 27, 165, 176, 177
Strzałkowski, Eugeniusz 393
Strzyż, Robert 209, 432
Studenta, August 358
Stupnicka, Maria 214, 215
Sualbach 30
Suchan, Aleksander 164
Suchan, Wacław 332
Suchanek, Zofia 434
Suchodolsky, Christiana Dorotea von 29
Surma, Teodor 322
Suwara, Franciszek 76
Swaczyna, Rudolf 317
Swaczyna, Wilhelm 274, 275
Swobodzian, Bronisława 213
Syrek 45
Syrek, blockleiter 294
Syrek, Bronisława 279, 280, 281, 283, 409, 435
Syrek, Damian 321
Syrek, Eugeniusz 145, 317
Syrek, Franciszek 129, 148, 224, 317
Syrek, Hildegarda 332
Syrek, Jadwiga 282
Syrek, Jan 319
Syrek, Karol 41, 85, 87, 132, 133, 178, 193, 228,
248, 250, 251, 259, 287, 359, 409, 434, 435
Syrek, Krystyna 332
Syrek, Landolin 274
Syrek, Łukasz 322
Syrek, Marcin 356
Syrek, Paweł 300
Syrek, Rudolf 345
Syrek, Stanisław 317, 321, 329, 355
Syrek, Wincenty 132, 404, 405
Syrek, właściciel parceli 191
Szafran, Józef 365
Szajer, Zygmunt 355
Szczyra, Anna 244
Szczyra, Bernard 93
Szczyra, Franciszek 223, 313
Szczyra, Ignacy 71, 136
Szczyra, Maksymilian 298, 301
Szczyra, Maria 170
Szczyra, Nikodem 286, 287, 389
Szczyra, Paul 132
Szczyra, Róża 296

Szczyra, Wiktor 300, 303
Szczyrba, Ryszard 317, 318
Szczyrowa, Gertruda 217
Szeląg, Stanisław 157
Szendzielorz, Alozjy 389
Szendzielorz, Artur 138, 286
Szendzielorz, członek Komisji Oświaty Rolniczej
388
Szeuer 73
Szewczyk, Elfryda 407, 411
Szewczyk, Franciszek 314
Szewczyk, Józef 76
Szewczyk, Luiza 332
Szewczyk, pracownik Prezydiom MRN 67
Szewczyk, Wiktoria 434
Szewczykowie, Marta i Adam 116
Szofer, Adelajda 430
Szofer, Józef 430
Szojer, Halina 144, 145
Szolc 63
Szolc (Holona), Edyta 229
Szombierski 247
Szostek, Alojzy 52, 315, 316
Szostek, Marian 145
Szostkowa 382
Sztaba, Jan 216
Szulczyk, Emil 41, 409
Szulik 303
Szulik, Andrzej 402
Szulik, Anna 405
Szulik, członek Komisji Oświaty Rolniczej 388
Szulik, Franciszek 52, 170, 302
Szulik, Jan 94, 224, 391, 402
Szulik, Karolina 434
Szulik, Michał 319, 322, 344
Szulik, Wiktor 287
Szulik, Wiktoria 52, 141, 282, 287
Szunik, Paweł 112
Szweda 60, 63
Szweda, Filip 177
Szweda, Jerzy 355
Szweda, Teodor 275
Szweda, Walenty 293
Szymański, Leonard 159
Szymik, Anna 332
Szymik, Eugeniusz 71, 106, 330
Szymik, Maria 332
Szymońska (Larisch, Larysz), Maria Franciszka
28, 29
Szymońska (z d. von Gruttschreiber), Karolina
28
Szymoński, Karol Józef 28
Szymoszek, Krystyna 345
Szymura, Helena 107
Szymura, Henryk 356
Szymura, Marek 205, 206, 354

Szymura, radny 196
Szymura, Rafał 171
Szymury, Henryka 355
Szynol, Teodor 251
Ś
Śmieja, Maria 275
Śmietana, Maria 308
Śmietana, przedstawiciel PSS 412, 413
Śmigielski, Michał 144
Święch, Maria 279
Świtała 103
Świtała, Edmund 139, 249, 300
Świtała, Piotr 144, 145
T
Talenta, Franciszek 129, 175, 177, 314
Talenta, Mieczysław 332
Teśluk, lokator 53
Thiel, Paul 209, 211, 212
Titze, Albert 208
Tkocz (z d. Ignacy), Maria 41
Tkocz, Józef 346
Tkocz, Lidia 355
Tkocz, Stanisław 341
Tkocz, Wiktor 41
Tkocza, Eugeniusz 393
Tluk von (Niewiadomska), Wiktoria Bogunka
26
Tomczyk, Adam 308
Tomiczek, Andrzej 355
Tomiczek, Damian 164
Tomiczek, Jan 106, 142–145, 254, 285
Tomiczek, Ludwik 142, 332
Tomiczek, Marian 145, 355
Tomiczek, naczelnik powiatowy OSP 320
Toszek, wodwa 172
Tront, Rajnhold 308, 310
Trybuś Karolina 99
Trybuś Teofil 430
Trybuś Wojciech 394
Trybuś, Dominik 129
Trybuś, Franciszek 30, 129, 393
Trybuś, Hubert 144, 145, 345
Trybuś, Józef 76
Trybuś, Konrad 37
Trybuś, Małgorzata 345
Trybuś, Maria 430
Trybuś, Róża 287
Trybuś, Ryszard 108
Trybuś, Stanisław 246, 254, 287
Trybuś, Wiktor 45
Trybuś, właściciel domu 85
Trybuś, właściciel gospody 65, 76, 82, 91, 239,

242, 280, 409, 413, 415, 416, 417
Trybuś, Wojciech 134, 287, 399
Trybuś, Zacheusz 45, 131, 150
Turon, W. 246
Turoń, Jan 275
Twardzik, Tadeusz 334
U
Ucher, Alojzy 104, 140, 250, 251, 253, 298, 300,
325
Ucher, Anna
Ucher, Anna 142, 274, 279–283, 285–287
Ucher, Antonina 112
Ucher, Błażej 317
Ucher, Bolesław 332
Ucher, Bronisław 322, 329, 356
Ucher, Erwin 332
Ucher, Franciszek 252, 253, 332, 346
Ucher, Hermina/Hieronima 332, 334
Ucher, Hubert 332
Ucher, Irena 334
Ucher, Jolanta 308
Ucher, Józef 300
Ucher, Maksymilian 295
Ucher, Teresa 144
Ucher, Wilhelm 144
Ucher. Alojzy 60
Ucherek 63
Uczkiewicz, Antoni 131, 345
Ulbrich, Wiktor 132
Ulbrych, Karol 243, 315, 316, 328
Ulbrych, Marta 434
Ulbrych, Paweł 228
Ulbrych, sierota 100
Ulbrych, Waldemar 287, 394
Ulbrych, Wilhelm 41
Urbanek, Alfons 210, 212
Urbanek, Josef 35, 212
Urbańczyk, Alojzy 254
Urbańczyk, Arkadiusz 162
Urbańczyk, Józef 305
Urbańczyk, Maria 231
Urbański, Franciszek 176
W
Wach, Mirosława 106
Wagner, kandydat nauczycielski 209
Wala, Alojzy 33
Wala, Magdalena 282
Walenty, ksiądz 170
Walentyn, książę rybnicki 24
Walter, Paul 209
Waluga, Maria 434
Wałach, Alojzy 391
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Wałach, Jerzy 287
Wałach, Natalia Małgorzata 164
Wasielewski, inspektor 234
Wasilewski, Jerzy 145
Wawrosz, Józef 41
Wawrzyczny, Leon 133, 247, 346, 347
Wawrzyniec, ksiądz z Rybnika 23, 156
Waza, Karol Ferdynand 26
Wądołowski, Piotr 110
Wąglorz, Teodor 33
Weber, leśniczy 17
Weideman, Franciszek 160, 163
Weimund, Kurt 148
Weiss (Kresmer), Franciszka 415
Weltzel, Berhold 224, 234
Wenzlik, budowniczy 190
Węch, Franciszek 320
Węgierski, Antoni 166
Węgrzyk, Albert 177
Węgrzyk, Emil 33, 42, 252, 255, 298
Węgrzyk, Emilia 280, 281, 282, 283, 287
Węgrzyk, Erna 332
Węgrzyk, Felicja 332
Węgrzyk, Franciszek 177
Węgrzyk, Klara 67
Węgrzyk, Teodor 34, 314
Widacki, Mieczysław 138
Wieczorek, Antoni 293
Wieczorek, Bernard 406
Wieczorek, Franciszek 404
Wieczorek, Jerzy 347
Wieczorek, Karol 128, 129, 177, 313, 314, 404,
406
Wieczorek, Konstantyna (Konstancja) 99, 434
Wieczorek, Michał 207
Wieczorek, Paweł 129
Wieczorek, Piotr 145
Wieczorek, Walenty 416
Wieczorek, Wiktora z d. Pieczka 434
Wilhelm, cesarz 363
Wilk 81
Wilke, właściciel dóbr z Chwałowic 399
Winkler, Alojzy 294
Winkler, Krzysztof 164
Winkler, Maria 365
Winkler, Piotr 164, 334
Winkler, Sylwia 240
Wiśniewski, Andrzej 342
Witosz, Maria 284
Wiźch, Maria 215
Wohl/Pohl, Edward 34
Wojak, Augustyn 44
Wojtek, Józef 53
Wolf, Spiegel Löbel 430
Wolff, Benno 23, 57, 150, 201, 202, 206, 208,
233, 378, 432

Wolff, Heinrich 201
Wolff, Jerzy 158
Wolff, Leopold 158
Wolff, Otylia 202
Wolnik Nazaria Gabriela 164
Wolny, Jan 133, 246–248
Wolny, Marian 144, 145, 285
Wolny, Paulina 434
Woryna, Antoni 341
Woschner, właściciel dóbr z Pieców 399
Wowra, Feliks 33
Woźnica, Augustyn 286, 287
Wrożyna, Erna 332
Wrzoł, Ludwik 159, 161, 162, 285
Wsolak, Władysław 298
Wycisk, Anna 170, 279
Wycisk, Ryszard 249, 287, 289
Wycisk, Stanisław 34, 133, 251
Wyglenda, Andrzej 341
Wyglenda, Jan 171
Wyspiański, Paweł 175, 204, 216, 331
Wziętek, Alojzy 112, 416
Z
Zając, Alojzy 17, 113
Zając, Andrzej 144
Zając, Emanuel 313, 314, 315, 320, 329
Zając, Otto 142, 274, 316–319, 325, 334
Zając, Paweł 108
Zając, Teofil 33
Zgorzyńska, Elżbieta 205
Zgorzyński, Bernard 52, 72, 78, 139, 140, 194,
195, 197, 205, 206, 230, 240, 284, 301, 302, 318,
326, 333, 368, 409
Zimmermann, Walter 150, 206, 210, 212
Zimoń, Maksymilian 139
Złotoś, Eryk 312
Zniszczoł, Hildegarda 332
Zygmuntowicz Maria 225
Zygmuntowska, Maria 216
Ż
Żegota (z d. Chochołowska), Kunegunda 25, 26
Żegota, Jan 25
Żegota, Milukasz 25
Żegota, Wacław 26
Żelazko, Antoni 125
Żeromski, Stefan 186
Żwirko, Franciszek 185, 297

55 Fragment mapy powiatu rybnickiego z 1886/1902/1928 r., skala oryginału 1:100 000 (ze zbiorów Muzeum w Rybniku,
sygn. MRY/H/4121)

56 Mapa Niedobczyc z 1959/1965 r., skala oryginału 1:5000 (ze
zbiorów Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/ADH/2632/21; foto
Celestyna Chlubek-Adamczyk)

W serii „Zeszyty Rybnickie” ukazały się dotąd:
1: Panic I., Iwanek W., Zamek rybnicki, Rybnik 1990
2: Libura I., Maksymilian Basista. Rybnicki księgarz i społecznik (1883–1967),
Rybnik 1991
3: Bimler-Mackiewicz E., Rybnik. Znaki samorządnych wspólnot, Rybnik 2006
4: Kloch B., Grabiec A., Kościół p.w. św. Antoniego w Rybniku, Rybnik 2006
5: 150 lat kolei w Rybniku, praca zbiorowa pod redakcją B. Klocha, A. Grabiec
i D. Kellera, Rybnik 2007
6: Z kart historii powiatu rybnickiego, praca zbiorowa pod redakcją D. Kellera,
Rybnik 2008
7: Kloch B., Keller D., Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.), Rybnik 2008
8: Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej, praca zbiorowa pod redakcją
B. Klocha i D. Kellera, Rybnik 2009
9: Historia gospodarcza Rybnika powiatu rybnickiego w XIX i XX wieku, praca
zbiorowa pod redakcją D. Kellera, Rybnik 2010
10: Kulik E., Dzieje Zamysłowa, dzielnicy Rybnika, Rybnik 2011
11: Kloch B., Zarys dziejów sądownictwa w południowej części Górnego Śląska.
Sądy w Rybniku, Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,
Rybnik–Gliwice 2011
12: Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945–1989, praca
zbiorowa pod redakcją A. Dziuroka i B. Klocha, Rybnik 2011
13: Górny Śląsk na zakręcie historii. Materiały konferencyjne, praca zbiorowa pod
redakcją D. Kellera, Rybnik 2011
14: Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX w., praca zbiorowa pod redakcją B. Kalinowskiej-Wójcik i D. Kellera, Rybnik–Katowice 2012

Lista sponsorów książki
Firma „Artech” Piotr Chwołka
Rak and Roll Sp. Jawna
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Wimar” Wojciech i Lucyna
Wieczorek
Warsztat Samochodowy Gabriela i Andrzej Pielorz
Firma „Darnet” Dariusz Lyczko
Blacharstwo i Mechanika Pojazdowa Janusz Łatyszonek
Dom Przyjęć „NOT” Wojciech Ruszczak
Salon Samochodowy „Tomas” Grzegorz Tomas
Firma „Tonik” Cukiernictwo i Piekarnictwo Rodzina Pieczka
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Relaks w Ogrodzie” Marian Szczotok
Auto Handel „Wojtek” Leszek Pasieka
Elektromechanika Pojazdowa – Akumulatory Bronisław Skupień
Ogrodnictwo Stanisław Kuśka
Bar Uniwersalny „Alf ” Renata i Bogusław Szewczyk
„Auto Remont” Jerzy Pieczka
„Uliarczyk” Sp. z o.o.
Firma „Kuźnik” Cukiernictwo i Piekarnictwo
Hurtownia Elektryczna Państwo Łukomscy
Sklep Monopolowy Grażyna Balarin
Hurtownia Łożysk Władysław Rak
Hurtownia Komputerowa „Habar” Zbigniew Buchalski
Sklep „Lewiatan” Beata Dębowska
Piotr Kuczera – Radny Rady Miasta Rybnika
Zygmunt Gajda – Radny Rady Miasta Rybnika
Marian Wolny – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Popielów
Marian Szostek – Przewodniczący Rady Dzielnicy Radziejów
Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Popielowie
Rada Dzielnicy Rybnik Popielów
Rada Dzielnicy Rybnik Radziejów

