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SŁOWO WSTĘPNE
Przekazujemy Państwu kolejną publikację poświęconą dziejom dzielnic Rybnika.
Jak dotąd, w muzealnej serii, udało się opublikować monografie Zamysłowa oraz
wspólną dla Popielowa i Radziejowa. Tym razem ponownie prezentujemy opracowanie
obejmujące dwie współczesne dzielnice: Maroko-Nowiny oraz Smolną, powiązane ze
sobą kryterium geograficznym. Nie wynika to tylko z faktu sąsiedztwa, lecz również
dlatego, że trzy człony w tytule publikacji stanową chronologiczne uporządkowanie
rozwoju osadnictwa po zachodniej stronie miasta, najbliższego ścisłego centrum, rozwijającego się za rzeką Nacyną.
Smolna to bez wątpienia jedna z najstarszych dzielnic miasta, a nawet (po Rybniku)
najstarsza miejscowość regionu. Była ona już wzmiankowana 791 lat temu, w dokumencie dla rybnickiego żeńskiego klasztoru norbertanek. Powstałe na gruntach Smolnej Maroko, to najlepszy symbol międzywojennego rozwoju przestrzennego miasta.
Z kolei Nowiny swymi początkami sięgają nieodległej epoki PRL (na terenie sąsiadującym z obszarem wioski Smolna). Różne momenty historii, odmienne okoliczności,
ale nade wszystko sąsiedzkie położenie i ścisłe relacje z Rybnikiem każą spojrzeć na ich
losy jako pewnej wspólnoty.
Autorka pracy, dr Ewa Kulik, kolejny raz zmierzyła się z niełatwym materiałem
źródłowym. W opracowaniu uzyskujemy jej autorski obraz rozwoju omawianego obszaru. Nie jest on, czego mamy świadomość, wyczerpujący. Zagmatwane losy tych
miejsc, które w XX w. złączyły się trwale z materią miasta, ze zrozumiałych powodów
nie pozwalają na ich uchwycenie jako autonomicznych jednostek. Niemniej opisywane
dzielnice stanowią ciekawy materiał dla naukowych rozważań.
Niniejsza książka nie jest pierwszą publikacją badawczą w przypadku Smolnej. Już
ponad dwie dekady temu dzielnica była tematem pracy Longina Musiolika. Niestety
niezbyt obszernej. Szczęśliwie Smolna znów znalazła się w centrum zainteresowania
historyka. Dla Maroka i Nowin to natomiast bodajże pierwsze badania historyczne na
temat ich nadal krótkiego bytowania. Ulotność naszej pamięci, jak i ciągły niedosyt
informacyjny, o tym co, jak i dlaczego działo się w przeszłości, skłaniają nas do zajmowania się dziejami małych społeczności miasta. Ta kolejna praca ma wypełnić odczuwalną lukę. Dla mieszkańców tych dzielnic publikacja ma być elementem pozwalającym im nie tylko na utożsamienie się z miejscami, w których żyją, ale przede wszystkim
na zrozumienie ich małej, często skomplikowanej, lecz mimo to ciekawej historii.

dr Bogdan Kloch
Dyrektor Muzeum w Rybniku
sierpień 2014 r.

Wstęp
Kontynuacja prac badawczych dotyczących poszczególnych dzielnic miasta
Rybnika w jego obecnych granicach administracyjnych objęła dwie dzielnice —
Smolną i Maroko-Nowiny. Warto nadmienić, że w pierwotnym zamyśle analiza
miała obejmować jedynie Smolną, jednakże po bliższym zapoznaniu się z materiałami okazało się, iż należy wziąć pod uwagę również drugą dzielnicę. Krok ten wymusił jednak nieco inne, niż w poprzednich monografiach rybnickich dzielnic,
przedstawienie poszczególnych zagadnień. Inaczej też niż w przypadku Popielowa
i Radziejowa należało prowadzić narrację. O ile bowiem w powyższym wypadku
mowa o dwóch osobnych jednostkach, w niniejszym wyraźnie widać proces wyodrębniania się kolejnej dzielnicy na terenie podlegającym starszej, odrębnej wsi. W dodatku proces ten następował już w granicach administracyjnych miasta stosunkowo
późno. To z kolei zaowocowało wyraźną i niemożliwą do uniknięcia nierównomiernością wynikającą z chronologii. Smolna jako wieś posiada średniowieczną metrykę,
natomiast Maroko-Nowiny zaistniały dopiero w XX wieku. Dodatkowe utrudnienie
wiązało się z włączeniem Smolnej w 1907 r. w granice administracyjne Rybnika.
Odtąd coraz rzadziej używano nazwy wsi. Tradycyjne miano zastępowano określeniami: „przedmieście”, „peryferie” lub nazwami ulic. Dwutorowa narracja pojawiła
się dopiero wówczas, kiedy na dotychczasowych nieużytkach rolnych zaczęła wyrastać
nowa dzielnica mieszkaniowa. Jej faktyczne wyodrębnienie administracyjne nastąpiło dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Trzeba przy tym pamiętać,
że już wcześniej świadomość więzi terytorialnej z wsią, na której terenie trwała budowa, była bardzo słaba.
Tematyka podjęta w niniejszej pracy obejmuje szeroki wachlarz spraw: geograficzno-przyrodniczych, historycznych, administracyjno-samorządowych, gospodarczych, demograficznych oraz społecznych i kulturalnych. Szczególnie dużo miejsca
poświęcono sprawom codziennym.
Wiele informacji przyniosła kwerenda archiwalna przeprowadzona w raciborskim
oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach. Wykorzystano materiały Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku1 i Miejskiej Rady Narodowej w Rybniku2 .
Ponadto kwerendą objęto księgi Urzędu Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach3 oraz
akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku4. Cenne okazały
się ponadto smolniańskie akta gruntowe5. Do analizy okresu przed 1922 r. wykorzystano również akta Starostwa Powiatowego w Rybniku z lat 1818–19226 .
Korzystano także z dokumentacji Starostwa Rybnickiego7 i szczątkowych materiałów
1 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: APR), Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Rybniku 1950–1973 (zespół nr 160, dalej: PMRN Ryb).
2 APR, Miejska Rada Narodowa w Rybniku 1974–1990 (zespół nr 304, dalej: MRN Ryb).
3 APR, Urząd Stanu Cywilnego w Zebrzydowicach 1874–1907 (zespół nr 277, dalej: USC
Zebrzydowice).
4 APR, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rybniku (zespół nr 112).
5 APR, Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku (zespół nr 119, dalej: AG Smolna).
6 APR, Starostwo Powiatowe w Rybniku (zespół nr 78, dalej: LRyb).
7 APR, Starostwo Rybnickie 1922–1939 (zespół nr 79, dalej: Starostwo Rybnickie).
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pod nazwą „Starosta Powiatu Rybnickiego”8. Udało się również wykorzystać dokumentację Inspektoratu Szkolnego9.
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 Rybnicką”,
„Gazetę Żorską”, „Powstańca Śląskiego” oraz „Kuryera Śląskiego”. Z powojennych
pozycji posiłkowano się „Nowinami”, „Gazetą Rybnicką” i „Tygodnikiem Rybnickim”.
Wykorzystano również niepublikowane źródła z archiwum klasztoru ojców franciszkanów w Rybniku. W tym miejscu składamy podziękowania o. gwardianowi
Lucjuszowi Wójtowiczowi za ich udostępnienie.
Trudności, jakie towarzyszyły poszukiwaniom, to przede wszystkim rozproszenie
materiałów oraz nadrzędna pozycja miasta Rybnika. Jedna z dzielnic, Smolna, doczekała się już wcześniej opracowania10.
Całościowa praca poświęcona jednocześnie Smolnej i Nowinom-Maroku została pomyślana jako kolejne opracowanie monograficzne dzielnic Rybnika. Miała
uzupełnić lukę w stanie wiedzy o dawnych wsiach podrybnickich, a także usystematyzować dotychczasowy zasób informacji. Przy okazji również starano się zaobserwować dynamikę wzajemnych relacji kształtowaną poprzez ludzi, instytucje i struktury rozwijającej się aglomeracji.
W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy dzięki zrozumieniu,
życzliwości i współpracy przyczynili się do powstania monografii kolejnych dzielnic
Rybnika.

8 APR, Starosta Powiatu Rybnickiego (zespół nr 80).
9 APR, Inspektorat Szkolny w Rybniku 1924–1939 (zespół nr 84, dalej: Inspektorat Szkolny).
10 L. Musiolik, Nasza mała ojczyzna. Kronika gminy Smolna od 1907 roku dzielnicy Rybnika, Rybnik
1995.

M aroko-Nowiny i Smolna geograficzne
Położenie wsi Smolna blisko rozwijającego się Rybnika wpływało na dalsze losy
osady. Można wysunąć hipotezę, iż w najwcześniejszym okresie ranga i rola obu
miejscowości była bardzo zbliżona, jednak Rybnik okazał się w jakiś sposób bardziej
atrakcyjny i ta osada zaczęła ewoluować w miasto, gdy tymczasem Smolna przez
całe wieki pozostawała wsią.
Smolna geograficznie, podobnie jak inne południowe dzielnice Rybnika, znajduje się na Płaskowyżu Rybnickim stanowiącym część Kotliny RaciborskoOświęcimskiej1. Wzniesienie, na którym powstała osada, Franciszek Idzikowski
nazwał Smolnaer Berg 2 .
Od strony wschodniej naturalną granicę wyznaczała rzeka Nacyna – pozostałe
musiały zostać wytyczone. Od strony zachodniej Smolna sąsiadowała z gminą Ze
brzydowice, od północy z gminą Orzepowice, od południa zaś z gminą Zamysłów3.
Granice te zmieniały się. Na obecnym etapie badań najlepiej rozpoznana jest zmienność granicy z Zamysłowem, która ciągnęła się wzdłuż ulicy Rolniczej, przecinała
trakt wodzisławski, następnie ciągnęła się ulicą Łanową i wreszcie skręcała pod
kątem ku rzece 4 . Jak podaje Longin Musiolik: Od południa graniczyła z gminą
Zamysłów, a granica przebiegała wzdłuż obecnych ulic: Zamysłowskiej, Rolniczej, linii
kolejowej Jejkowice – Sumina do ul. Krzyżowej, dalej doliną strumyka „Okrzeszeniec”
do lasu „Gać” 5. Wspomniana w cytacie linia kolejowa z czasem zaczęła przejmować
rolę wyznacznika o wiele wyraźniejszego i ostatecznie stała się faktyczną granicą
dwóch dzielnic Rybnika. Krzyże, które stanowiły punkty graniczne, zatraciły swoje
znaczenie informacyjne, stając się wyłącznie obiektami małej architektury sakralnej.
Właściwie żadnego zainteresowania nie wzbudzała zachodnia granica gminy
Smolna. Ograniczano się jedynie do stwierdzenia, iż sięgała ona aż do terenów sąsiedniej gminy i obszaru dworskiego Zebrzydowice. Wydaje się, iż linię tę wyznaczała droga, obecnie ul. Graniczna.
Granicę między Smolną a Rybnikiem ilustrował plan miasta z 1861 r.6 Wydaje
się, że folwark Smolna w tym czasie pozostawał jeszcze odrębną jednostką, a granicę między terenem gminnym a folwarcznym wyznaczał krzyż, usytuowany u zbiegu dzisiejszych ulic Raciborskiej i Wodzisławskiej. Omawiany plan wskazywał
również, że Smolna była typową ulicówką – wsią, w której jedyna droga wyznacza
oś (obecna ul. Wiejska), wzdłuż której ludność budowała swoje gospodarstwa, na1 Rybnik. Zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r., red. J. Walczak, Katowice 1986,
s. 15.
2 F. Idzikowski, Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Oberschlesien mit einem
Pläne der Stadt und der nächsten Umgegend, Breslau 1861, s. 11; A. Trunkhardt, Dzieje miasta Rybnika
i dawniejszego państwa rybnickiego na Górnym Śląsku na podstawie wydanej w 1861 r. kroniki Franciszka
Idzikowskiego, [Rybnik 1925], s. 7.
3 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 7.
4 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa, dzielnicy Rybnika, „Zeszyty Rybnickie” 10, Rybnik 2011, s. 15.
A. Dyrbuś, Jak to z tymi granicami Zmysłowa „rychtig je”?, „Franciszkańska Niepokalana” III, nr 13/21,
styczeń 2006, s. 12–13.
5 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 7.
6 F. Idzikowski, Geschichte..., wklejka, s. [201], L. Musiolik, Nasza mała..., s. 10.
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tomiast pola uprawne słabo były z nimi związane. Jednocześnie jednak można już
zauważyć początki procesu przenoszenia centrum na drugą z osi, późniejszą ul.
Wodzisławską. W latach sześćdziesiątych XIX w. domów przy tej ulicy było jeszcze niewiele, lecz kilka lat później powstała przy niej szkoła, a w latach osiemdziesiątych zaczęto prace modernizacyjne. Plan sporządzony w 1879 r. lepiej pokazuje przebieg granicy między wsią a miastem. Na odcinku od granicy Zamysłowa
odrywała się od rzeki i biegła prosto wzdłuż pól należących do Beniamina Rittaua,
by następnie pokrywać się z linią wytyczoną przez, pełną meandrów, rzekę Nacynę,
aż do narożnika gospodarstwa Dorisona. W tym miejscu granica pod kątem prostym kierowała się do skrzyżowania, by w tym punkcie odbić jeszcze raz, tworząc
w ten sposób trójkątną przestrzeń, zamkniętą wzdłuż ulicy Raciborskiej „jęzorem”
należącym do Rybnika7. Dwudziestowieczne prace melioracyjne przeprowadzone
na Nacynie doprowadziły do wyprostowania granicy między dzielnicą Smolna
a Śródmieściem. Korekcie uległy ulice. Trudności w analizie zmian granic dzielnicy przysparza przede wszystkim duża przebudowa terenu. Na planach z 1861
i 1879 r. widnieje wolna przestrzeń między rzeką i drogą prowadzącą na Racibórz,
a łukiem wyznaczonym przez drogę biegnącą od rzeki aż do zbiegu dróg w kierunku Raciborza i Wodzisławia. Jest to późniejsza ul. Hallera (czasowo J. Mar
chlewskiego). Wydaje się, iż właśnie ta droga wyznaczała granicę wsi i wspomniana przestrzeń należała do miasta, stając się w późniejszym czasie częścią określaną
jako Śródmieście. Autor dziejów Smolnej jako granicę wsi przyjmował Nacynę,
tym samym ową przestrzeń uznawał za część dzielnicy Smolna. Wydaje się jednak,
iż interpretacja ta nie pokrywa się ze stanem rzeczywistym, bowiem na planach
wyraźnie widać zmianę linii granicznej, odrywającej się od cieku. Podobnie ma się
sprawa z terenami niegdyś należącymi do folwarku Smolna, stanowiącego wszak
odrębny, niezależny od wsi o tej samej nazwie, podmiot gospodarczy i administracyjny. Problematyczne staje się też zaszeregowanie Dworka, pozostałości po folwarku Smolna, który znalazł się w granicach miasta i należy do dzielnicy
Śródmieście. Należy przy tym pamiętać, że granice parafii nie pokrywają się z granicami administracyjnego podziału miasta. W efekcie parafia św. Józefa obejmuje dzielnicę Smolna wraz z częścią Śródmieścia i Maroka-Nowin.
Stopniowe zmienianie pól w działki budowlane, a w 1907 r. włączenie gminy
Smolna w administracyjne granice Rybnika, wpłynęło na dalszy rozwój dawnej
samodzielnej jednostki.
Zasięg terytorialny dzielnicy stopniowo kurczył się, choć proces ten zanikał,
bowiem akcent kładziono na coraz liczniejszą zabudowę, z którą wiązało się też
zaludnienie. Pierwsze sygnały rozsadzania starej struktury pojawiły się po przyłączeniu Rybnika do Polski, kiedy to zaczęło przybywać domów w dawniej pustej
przestrzeni pól uprawnych. Wprawdzie administracyjnie nadal była to część
Smolnej, jednak w świadomości mieszkańców teren Maroka tworzył już odrębne
osiedle. Kolejne lata, a w okresie powojennym intensywna zabudowa blokowa,
nieuchronnie prowadziły do wydzielania z dawnej wsi kolejnych osiedli, które
w efekcie przekształciły się w osobne dzielnice. Proces ten doprowadził do zmniejszenia terenu uznawanego za dzielnicę Smolną, której obecne granice nie odzwierciedlają historycznych.
7 APR, Urząd Katastralny w Rybniku (zespół nr 85, dalej: UK Rybnik), sygn. 295, k. 74.

Na oficjalnej stronie Rady Dzielnicy (RD) Smolna w dziale „Historia” można
znaleźć zdanie: Dawna wieś Smolna zajmowała znacznie większy obszar niż współ
cześnie — należały do niej pola, gdzie dzisiaj stoją osiedla Kilińskiego, Reymonta,
Sławików i Nowiny 8. O ile prawdziwe jest stwierdzenie, że dawniej obszar wsi był
znacznie większy, o tyle druga część zdania pobudza do rozważenia pewnego problemu. Nie ulega wątpliwości, że po wydzieleniu terenów tworzących obecnie
dzielnicę Maroko-Nowiny teren Smolnej zmniejszył się. Jednakże grunty, na których stoją osiedla Kilińskiego, Reymonta i Sławików wciąż stanowią część Smolnej.
Jest to problem tym istotniejszy, iż umyka moment administracyjnego wyodrębnienia się nowych dzielnic w rozumieniu jednostek pomocniczych miasta.
Wprawdzie w latach dwudziestych XX w. zaczęło się zabudowywanie kilku punktów, w efekcie czego powstały swoiste enklawy o egzotycznych nazwach (Kanada,
Meksyk, Maroko), jednak pomimo widniejących na planach miasta z różnych
okresów nazw osiedli, jako odrębne dzielnice zaczęły one funkcjonować późno,
bo faktycznie dopiero w drugiej połowie XX w. Pojęcie dzielnica nie odnosiło się
do jednostki pomocniczej miasta. Nie miało ono uzasadnienia w żadnym akcie
prawnym. Stosowano je umownie, akcentując różnice w charakterze zabudowy,
świadomości lub jej braku, przeszłych powiązań i innych czynników, wyodrębniających z dawnej wsi nowe części. Dość swobodnie używano też określeń osiedle,
dzielnica i kolonia, a nomenklatura nie oddawała formalnej czy administracyjnej
roli terenu, do którego się odnosiła.
Podstawą prawną wydzielenia odrębnych dzielnic w Rybniku stała się uchwała Rady Miasta nr 7/X/90 z 7 listopada 1990 r. w sprawie podziału miasta na
dzielnice. Wówczas to jako jednostki pomocnicze wyodrębniono dzielnice Smolna
oraz Zachód-Nowiny. Kolejne poprawki w niewielkim stopniu zmieniały zasięg
granic poszczególnych części miasta – ujawniły jednak stan lokalnej świadomości
terytorialnej. W 1999 r. okazało się, że tereny należące do zakonu franciszkanów
oraz trzy inne posesje przypisano do dzielnicy Śródmieście. Wywołało to zrozumiałe zdumienie, bowiem nikt nie żywił wątpliwości, że minoryci związani są ze
Smolną. RD podjęła działania w celu skorygowania granic dzielnicy9. Dyskusje
dotyczące granic dzielnic Rybnika raz jeszcze toczyły się w latach 2007 i 2009.
Kontrowersyjne okazało się zaliczenie ul. Hallera do Śródmieścia, przy jednoczesnym poczuciu, że ul. Dworek, Pawła Cierpioła, Komuny Paryskiej, części ulicy
św. Józefa i Raciborskiej powinny należeć do Smolnej, co uzasadniano przebiegiem
granic administracji kościelnej. Skorygowana granica miała przebiegać wzdłuż
Nacyny. Pojawił się też pomysł rozdzielenia Nowin i Maroka na dwie odrębne
dzielnice10. Te stosunkowo niedawne dyskusje uzupełniają problem nieco starszy.
Od drugiej połowy XX w. intensywne budownictwo doprowadziło do powstania osiedli mieszkaniowych – nie stanowiły one jednostek odrębnych, lecz intuicyjnie traktowano je jako niezależne od dawnej wsi Smolna (choć de facto powstawały na terenach, które do niej należały). Do podjęcia decyzji o nadaniu konkret8 http://www.smolna.rybnik.pl/p/historia.html, 20.09.2013.
9 (Wat), Przesunąć granicę, „Nowiny” 1999, nr 41, s. 5; (r), Franciszkanie na Smolną!, „Gazeta
Rybnicka” 1999, nr 3, s. 10; szoł, Pokojowa zmiana granic, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 10, s. 9.
10 B. Mońka, Gdzie kończy się dzielnica, „Tygodnik Rybnicki” 2007, nr 43, s. 7, W. Troszka, Gra
nice niezgody, „Nowiny” 2009, nr 1, s. 1.
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nej nazwy stosowano różną nomenklaturę. W źródłach nie udało się znaleźć stosownej decyzji w kwestii nazwania jednego z osiedli przy ul. Zebrzydowickiej
imieniem J. Wieczorka. Natomiast w 1960 r. wniosek o mianowanie nowo budu
jącego się osiedla imieniem „1000-lecia” został przyjęty jednogłośnie11. Dalsze obszary wzdłuż ul. Zebrzydowickiej również doczekały się odrębnych nazw. Przez
dłuższy czas posługiwano się określeniami „Zebrzydowicka III” i „Zebrzydowicka IV”.
Nieco później mówiono o dzielnicy „Zachód”12 . W końcu na mocy uchwały nr
II/15/78 z 29 marca 1978 r., w sprawie nadania nazwy „Nowiny” osiedlu mieszkaniowemu położonemu w zachodniej dzielnicy miasta Rybnika, pojawiła się nowa
nazwa. Została ona wykreowana przez mieszkańców w trakcie konkursu rozpisanego przez prezydenta miasta wśród czytelników tygodnika regionalnego „Nowiny”.
Obszar ten wyznaczały mniej więcej ulice Zebrzydowicka, Kotucza, Raciborska,
Hibnera i Zielona13.
Po zmianach ustrojowych i przywróceniu samorządu terytorialnego podjęto
decyzję o wydzieleniu ze Smolnej i stworzeniu odrębnej dzielnicy o nazwie
„Nowiny-Zachód”, utworzonej z części Maroko i osiedla Nowiny14. Według Marka
Szołtyska nazwa ta, jako sztuczna, nie odpowiadała odczuciom wielu tamtejszych
mieszkańców. Powinno obowiązywać określenie „Maroko”. Ostatecznie osiedle otrzy
mało sztuczną nazwę „Nowiny”. Oczywiście dla „starych rybniczan” dzielnica ta
nadal nazywała się „Maroko”, jednak nowa napływowa ludność, która w większości
zasiedliła blokowiska, bez oporów przyjęła nową nazwę — „Nowiny”. Sam Szołtysek
zresztą posługiwał się pojęciem Maroko z Nowinami15. Pytanie jednak, co oznacza
owa „sztuczność”, bo trzeba zauważyć, że w zasadzie wszystkie nazwy nadane
osiedlom w drodze administracyjnej decyzji i uchwały władz miasta były sztuczne.
Czy osiedla Józefa Wieczorka, 1000-lecia i inne są bardziej „naturalne” niż
„Nowiny”?
Współczesny zasięg dzielnicy Smolna wyznacza sieć ulic, określona przez
uchwałę rady miejskiej16. W załączniku wymienia się zatem ulice: Grunwaldzką
(nr 1–9 i 2–10), Gwarków, św. Jadwigi, Jana Kilińskiego, Krzyżową, Lektorską,
Łanową, Łąkową, Południowa Obwiednia, ks. Jerzego Popiełuszki, Poprzeczną,
Raciborską (nr 25–125 i 28–126), Władysława Stanisława Reymonta, Rolniczą,
Sławików, Smolną, Szczęść Boże, Szkolną, Wiejską (nr 9 do końca i 10 do końca)
Wodzisławską (nr 1–97 i 2–96) oraz Zamysłowską.
11 APR, PMRN Ryb, sygn. 13, s. 75.
12 „Zebrzydowicka III” i „IV” były nazwami tymczasowymi, używanymi umownie podczas planowania i trwania inwestycji. Później mówiono o dzielnicy „Zachód”. APR, PMRN Ryb, sygn. 42,
s. 48; APR, Urząd Miasta Rybnika (zespół nr 305, dalej: UM Ryb), sygn. 33, s. 47. Wśród proponowanych nazw dla nowych osiedli w 1972 r. wymieniano „Nowiny”, które to określenie znalazło się
w rezerwowych nazwach ulic i osiedli miasta Rybnika. APR, UM Ryb, sygn. 78, s. 12.
13 APR, MRN Ryb, sygn. 34, s. 69, 74, 144–145.
14 Uchwała nr 70/X/90 Rady Miasta Rybnika z dnia 7 listopada 1990 r. w sprawie podziału miasta
na dzielnice.
15 M. Szołtysek, Krótkie dzieje Maroka z Nowinami, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 7–8, s. 21; tenże
Dzielnice Rybnika, Rybnik 1999, s. 42, 44.
16 „Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego” 2007, nr 132, poz. 2612; Uchwała Nr 179/
XI/2007 Rady Miasta Rybnika z 27 czerwca 2007 r.; Uchwała nr 431/XXXIII/2008 Rady Miasta
Rybnika z dnia 19 listopada 2008 r.

Z kolei teren dzielnicy Maroko-Nowiny obejmuje ulice: Gen. Józefa Bema,
Bohaterów Westerplatte, Władysława Broniewskiego, Brzozową, Budowlanych,
Bukową, Chabrową, Pawła Cierpioła, Daleką, Dąbrówki, Floriańską, Gajową,
Głuchą, Graniczną (nr nieparzyste), Grunwaldzką (od nr 11 i 12 do końca),
Władysława Hibnera, Gen. Zygmunta Janke-Waltera, św. Józefa (od nr 1 do 73
i od nr 22 do 82), Jana Kawalca, Kard. Bolesława Kominka, Komuny Paryskiej,
Kotucza (od rzeki Nacyna do końca), Krakusa, Mahoniową, 9-ego Maja, Mieszka
I, Stanisława Moniuszki, Obrońców Rybnika, Orzepowicką, Franciszka Pilarczyka,
Pniownik, Platanową, Popiela, Gen. Kazimierza Pułaskiego, Raciborską (od nr 128
do 190), Pawła Stalmacha, Ks. Piotra Ściegiennego, Topolową, Juliana Tuwima,
Wandy, Wawelską, Józefa Wieczorka, Wierzbową (od ul. Żołędziowej do końca),
Konrada Winklera, Stanisława Wyspiańskiego, Zawiszy Czarnego, Zebrzydowicką
(od nr 1 do 149 i od nr 2 do 128) Alfonsa Zgrzebnioka, Zieloną, Żołędziową
i Żytnią17.
Narracja niniejsza dotyczy zatem terenu wsi/dzielnicy Smolna w rozumieniu
jej dawnego obszaru, z którego decyzjami administracyjnymi wyodrębniono nowe
dzielnice Rybnika. Tym samym w polu badawczym znalazły się te części, które
stopniowo oddzielały się od dawnej struktury aż do całkowitego wyemancypowania. Co znamienne, w materiałach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Miejskiej
Rady Narodowej i Urzędu Miejskiego bardzo niewiele wzmianek dotyczyło dzielnicy Smolna, a uwaga włodarzy miasta skupiała się na nowo powstających osiedlach. Nawet w wypadku osiedla przy ul. Reymonta nie wymieniano nazwy
Smolna, jakby ta część stanowiła odrębny byt.
***
Nacyna stanowiła podstawowy dla Smolnej ciek wodny. Przed uregulowaniem
koryta miała ona bieg nieregularny i tworzyła liczne zakola. Według L. Musiolika
mieszkańcy posługiwali się własnymi, choć mało oryginalnymi nazwami, mówiąc
o rzeczce „Prostej” i „Krzywej”, ale według tego autora: Mieszkańcy Smolnej nazy
wali Nacynę rzeką „Prostą” (biegła prosto wzdłuż ulicy Młyńskiej), a jej dolny dopływ
rzeką „Krzywą”, z uwagi na szereg jej załamań i zakoli. Rzeka „Krzywa” wpadała
do Nacyny w pobliżu obecnego mostu na ulicy Reymonta. Rzeka Nacyna [...] została
w latach 1960-tych zlikwidowana w wyniku wykopania na terenie Zamysłowa no
wego koryta rzeki i skierowania jej wód do rzeki „Krzywej”, której bieg również w la
tach następnych zmieniono poprzez wykopanie nowego prostego koryta-kanału, na
całym jej odcinku terenu Smolnej18 .
Ta nieco skomplikowana charakterystyka wymaga dodatkowej analizy. Z map
sporządzonych przed przystąpieniem do robót regulacyjnych wynika, że na terenie
Smolnej rzeczka tworzyła aż trzy odnogi. Główny nurt ciągnął się od Rydułtów
i Czernicy poprzez kolejne miejscowości i to on stanowił granicę między miastem
a gminą. Na wysokości Zamysłowa powstał odcinek, równoległy do głównego
koryta, który następnie rozdzielał się na dwie wstążki, z których jedna przebiega17 „Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego” 2007, nr 132, poz. 2601; Uchwała Nr 168/
XI/2007 Rady Miasta Rybnika z 27 czerwca 2007 r.
18 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 7.
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ła w linii mniej więcej prostej, druga natomiast wiła się jak serpentyna. Obie nitki ponownie łączyły się i wpadały do koryta Nacyny19. Ponieważ ów prosty odcinek faktycznie biegł wzdłuż niemal idealnej linii prostej, bardzo możliwe, iż nie
był całkowicie naturalny, ale mógł być śladem wcześniejszych prac melioracyjnych.
Powstanie „Krzywej” mogło nastąpić w wyniku wylania Nacyny, a wody wyżłobiły sobie drugie koryto, przedzierając się przez tereny rolnicze należące do smolnańskich gospodarzy. Natomiast nie wydaje się, aby likwidowano rzekę Nacynę,
kierując jej wody do „Krzywej”. Jeśli już, byłyby to działania przygotowawcze,
rozwiązanie tymczasowe. Sama nazwa „Krzywa” miała charakter lokalny i nie była
szerzej rozpowszechniona. Przy okazji można wspomnieć o drugiej nazwie rzeki,
którą F. Idzikowski nazywał Rybnicką Wodą 20.
W projekcie rozbudowy Rybnika z 1913 r. uwzględniono tereny zielone, myślano też o stworzeniu spójnego terenu zielonego, którego oś wyznaczałaby rzeka
Nacyna. Także tutaj należałoby rozwinąć tereny zielone, które łatwo można połączyć
z doliną rzeki Nacyny i które prowadziłyby dalej pierścieniowato wokół Smolnej, aż
do wiaduktu nad rzeką Nacyną na południu21. Fauna i flora Smolnej nie odbiegała
zasadniczo od tej spotykanej w okolicznych miejscowościach. Szczególnie licznie
reprezentowane było ptactwo, które w krzewach i zaroślach znajdowało dogodne
warunki do gniazdowania. Pojawiała się zatem ptasia drobnica: sikorki, wróble,
szczygły, szpaki, kosy, skowronki i jaskółki, jak również sowy, puszczyki, bociany
oraz bażanty i kuropatwy. Trudno stwierdzić, czy wszystkie wymienione w Kronice
gatunki występowały przez cały okres. Ze względu na ich pospolitość można uznać
to za bardzo prawdopodobne. Niestety bardzo niewiele można powiedzieć o ssakach – poza dość trywialnym stwierdzeniem, iż przede wszystkim występowały
tu drobne gryzonie oraz przedstawiciele łasicowatych 22 . Jako ciekawostkę można
wspomnieć o objętym ścisłą ochroną tygrzaku paskowatym, którego w 2008 r.
znaleziono na ul. Zebrzydowickiej i wypuszczono w lesie23.
Szata roślinna wsi/dzielnic uległa daleko idącym zmianom. Przede wszystkim
zanikły zwarte lasy, które we wczesnym okresie dostarczały surowca do wyrobu
smoły. Pozostały niewielkie fragmenty o nazwie Rosochacz, Czarny Las i Księżok.
Dalej kompleks leśny ciągnie się w stronę Orzepowic. Teren ten stał się ulubionym
miejscem wypadów rybniczan24. Proces rolniczego zagospodarowania prowadził
do wytworzenia roślinności przede wszystkim polnej i łąkowej, lecz intensywna
zabudowa, zwłaszcza w XX w., doprowadziła do kolejnej zmiany charakteru flory
Smolnej. Roślinność wysoką reprezentowały mniej szlachetne ale urodziwe i urokliwe gatunki drzew, jak wierzby, olchy brzozy i jarząb pospolity oraz dęby, kasztanowce i lipy. Wspomina się o wierzbach długokończystych (salix dasyclados),
rosnących przy szosie raciborskiej25, zatem również na terenie Smolnej.
19 APR, KARyb, sygn. 820, [b.p.].
20 F. Idzikowski, Geschichte..., , s. 9, 11; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 6.
21 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/1215. Tłumaczenie Jakub Grudniewski.
22 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 19, 26.
23 (WaT), Uratowali pająka, „Nowiny” 2006, nr 35, s. 1.
24 Niestety, również w sensie negatywnym, tz. miejscem urządzania ognisk zakrapianych alkoholem oraz podrzucania odpadów. A. Drewisz, Obrazki z Kamienioka, „Nowiny” 2008, nr 39, s. 13.
25 E. Fiek, Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, Breslau 1881, s. 410.

Niewiele egzemplarzy starych drzew zyskało status pomnika przyrody. Jednym
z nich była wierzba krucha, rosnąca przy kościele pw. św. Józefa, która uzyskała to
miano 17 września 1981 r. Jej wiek szacowano na, rekordowe dla tego gatunku,
160 lat (podawano nawet 200 lat). Drzewo osiągnęło imponujący rozmiar. Wierzba
była kilkakrotnie poddawana zabiegom korekcyjnym i sanitarnym, lecz pomimo
starań obumierała, powoli szpecąc otoczenie i zagrażając bezpieczeństwu. Osta
tecznie w 2012 r. zapadła decyzja o zdjęciu ochrony prawnej i wycięciu drzewa 26.
W tym miejscu warto także wspomnieć o stuletnim drzewie owocowym (gruszy),
rosnącym przy ul. Wiejskiej27.
Roślinność zielna Smolnej należała do pospolitych gatunków, a dziewiętnastowieczne opracowania rzadko uwzględniały teren owej wsi. Najczęściej wspominano rośliny, jakie można było spotkać w lesie Rosochacz. Należały do nich połocznik kosmaty (herinaria hirusta)28 , wierzbownica rózgowata (epilobium obscuru
m=virgatum)29, kosmatka blada (luzula pallescens)30 oraz sit główkowaty (junctus
capitatus)31. Na brzegach Nacyny można było spotkać turzycę drżączkowatą i rzadkokłosą (carex remota i brizoides)32 , rosnący w tamtejszych zaroślach poziewnik
dwudzielny (galeopsis bifida) 33 oraz dziewannę pospolitą (verbascum nigrum), której obecność odnotowano na Smolnej34. Pojawiały się też rośliny obecnie w Polsce
zagrożone wyginięciem, jak pływacz zachodni (utricularia neglecta=australis), rosnący przy starej drodze do Raciborza i vor dem Rostochacz sparsam (odnotwany
w 1863 r.) oraz równie rzadki pływacz drobny (utricularia minor)35, a także goryczka wąskolistna (gentiana pneumonanthe)36 i widlaczek torfowy (lycopodium
inundatum)37. Przy Piowniku zaobserwowano też w XIX w. zagrożone obecnie
sitowie korzeniczepne (scripus radicanis)38 i rzadką obecnie w kraju, selten im
Piownik rdestnicę stępioną (potamogeton obtysifolis)39. Niestety, w późniejszym
okresie nie prowadzono tak systematycznych i kompleksowych badań flory, by
powstał pełny obraz tego, co nadal pozostało na terenie wsi/dzielnicy, a co zaginęło.
26 Podawano nawet 576 (A. Kieś), 605 (WaT) i 465 (G. Smołka) centymetrów obwodu. Wydaje
się jednak, że był on mniejszy, bowiem obwód w pierśnicy (na wysokości piersi) wynosił 470 cm.
A. Ochojski, Pomnik przyrody w Rybniku, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 26, s. 5; G. Smołka, Ekoprogi. Wierzba płacze!, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 2 (54), s. 5; A. Kieś, O czym szumi wierzba kru
cha?, „Tygodnik Rybnicki” 2007, nr 31, s. 12; (WaT), Ścieli były pomnik, „Gazeta Rybnicka” 2012,
nr 4, s. 39; A. Derwisz, Kruchy pomnik, „Nowiny” 2012, nr 2, s. 8.
27 [Zdjęcie Zenona Kellera], „Nowiny” 1998, nr 13, s. 9.
28 E. Fiek, Flora..., s. 161.
29 Tamże, s. 152.
30 E. Fiek, Flora..., s. 467.
31 R. von Uechtritz, Nachträge zur schleslisches Flora (III), „Verhandlung des botanisches Vereins” 6,
Berlin 1864, s. 124; E. Fiek, Flora..., s. 464.
32 E. Fiek, Flora..., s. 482.
33 R. von Uechtritz, Nachträge..., s. 118.
34 E. Fiek, Flora..., s. 318.
35 R. von Uechtritz, Nachträge..., s. 118; E. Fiek, Flora..., s. 363.
36 R. von Uechtritz, Nachträge..., s. 116.
37 R. von Uechtritz, Nachträge..., s. 128; E. Fiek, Flora..., s. 540.
38 R. von Uechtritz, Nachträge..., s. 125; E. Fiek, Flora..., s. 473.
39 R. von Uechtritz, Nachträge..., s. 122.
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1 Widok stawu Księżok (foto Mirosława Grzegoszczyk)

2

Księżok (foto Mirosława Grzegoszczyk)
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3

Las Księżok (foto Mirosława Grzegoszczyk)
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4 Widok osiedla „Nowiny” (foto Mirosława Grzegoszczyk)

5 Widok osiedla „Nowiny” (foto Mirosława Grzegoszczyk)

Historia M aroka-Nowin i Smolnej
Wieś, która na początku XX w. stała się jedną z dzielnic rozrastającego się kosztem sąsiednich miejscowości Rybnika, należy do osad o średniowiecznym rodowodzie. Jej istnienie na początku XIII w. potwierdza z całą pewnością dyplom wystawiony przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca, datowany na 25 i 27 maja 1223 r.
W dokumencie tym Smolna została wymieniona jako jedna z wsi zobowiązanych
do dziesięciny na rzecz kościoła Najświętszej Marii Panny w Rybniku1. Można
zatem przypuszczać, iż osada istniała już od dłuższego czasu, a była na tyle ludna
i zasobna, by unieść nałożony ciężar. M. Szołtysek odrzucał hipotezę, iż Smolna
była wsią służebną 2 . Uzasadnione będzie jednak stwierdzenie, iż służebność taka
występowała, ale jej podmiotem był klasztor norbertanek lub, co bardziej prawdopodobne, gród raciborski. W późniejszym okresie, już po wybudowaniu zamku
w Rybniku, ze Smolnej ściągano dochody na rzecz tutejszych dóbr książęcych3.
Smolna jako osada pozostawała własnością książęcą. Jej dalsze losy odzwierciedlały dzieje utworzonego w wyniku podziałów alodialnych, malutkiego księstwa,
a potem „państwa” rybnickiego, stając się w wyniku zastawów własnością prywatną4. 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. Pojęcia „państwa” odnosi się
tu bowiem do dużego majątku prywatnego, klucza.
Synowie zmarłego w 1452 r. Mikołaja Przemyślidy, Jan i Wacław, nie od razu
mogli dokonać podziału ziemi między siebie. Ich dziedzictwo na krótko przejął stryj
Wacław, książę raciborski. Dopiero po jego śmierci w 1456 r. bracia podzielili się
księstwem. Wacław Mikołajowic otrzymał część z Rybnikiem (zatem i Smolną),
Pszczyną i Żorami. Książę rybnicki nie miał szczęścia w polityce, a lawirowanie
między potężniejszymi władcami doprowadziło w końcu do upadku, feloni, a wreszcie śmierci w kłodzkim więzieniu w 1478 r. Zanim to jednak nastąpiło, w trudnej
sytuacji, książę zdecydował się na przekazanie Rybnika, zapewne z okolicznymi
wsiami, w zastaw, prawdopodobnie w 1473 r. Najpewniej też po jakimś czasie ziemia
wróciła do rąk właściciela. Wobec śmierci lennika decyzja o dalszych losach lenna
należała do seniora, w tym wypadku Macieja Korwina, który postanowił przekazać
je Janowi Młodszemu, bratu stryjecznemu zmarłego księcia, pomijając rodzonego,
również Jana (Starszego). Ponieważ jednak prawa do dziedziczenia, a przynajmniej
do otrzymania rekompensaty finansowej z nieruchomości, posiadały również siostry

1 Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. I: Urkunden des Klosters Czarnowanz, wyd. W. Wattenbach,
Breslau 1857, nr I, s. 1. Na ten dokument powołują się wszyscy autorzy, poruszający tematykę wsi/
dzielnicy Smolna. F. Idzikowski, Geschichte..., s. 38, 49, 52; A. Trunkhardt, Dzieje miasta..., s. 26,
33, 35.
2 M. Szołtysek, Krótkie dzieje Smolnej, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 1, s. 16; tenże, Dzielnice..., s. 75.
3 Autor powoływał się na źródła z XVI i XVII w., ale zauważał, że stan opisywany na początku
okresu nowożytnego nie mógł znacznie odbiegać od wcześniejszego. B. Kloch, Rybnik w średniowieczu: z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV wieku, Rybnik 2002, s. 123.
4 Kwestie przekształcania dziedzicznych księstw śląskich w lenne oraz przekazywania dzielnic kolejnym władcom były wielokrotnie poruszane w literaturze.
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Wacława (zatem stryjeczne siostry Jana), istniała możliwość, iż w imieniu kobiet
upomną się o ich prawa mężowie.
Mikołaj Przemyślida żenił się dwukrotnie. Jego pierwszą żoną została szlachcianka górnośląska Małgorzata Clema von Elguth, która urodziła troje dzieci, wspomnianych już synów i córkę Barbarę. Po śmierci księżnej Mikołaj zdecydował się
na ponowny związek małżeński, a jego wybranką została wywodząca się z mieszczaństwa krakowskiego Barbara Rockenberg, podwójna wdowa po Wilhelmie
Obulcowie i Jerzym Orticie. Z tego małżeństwa przyszło na świat tylko jedno dziecko, prawdopodobnie pogrobowiec, córka Małgorzata (Machna), urodzona w 1453 r.
Ona to została żoną księcia zatorskiego Kazimierza5.
Książę zawarł porozumienie ze swoim szwagrem Kazimierzem Oświęcimskim,
iż ten nie wystąpi w imieniu małżonki (księżna jako kobieta nie mogła uczynić tego
samodzielnie) z pretensjami do rybnickiej schedy. Dla miasta i okolicznych wsi
nastąpił okres stabilizacji pod panowaniem Przemyślidów z linii opawsko-raciborskiej. Po jej wygaśnięciu w 1521 r. domena przeszła na Jana opolskiego, który zmarł
w 1532 r.
Śmierć księcia Jana na dobre zapoczątkowała czas przechodzenia dóbr rybnickich
w ręce kolejnych zastawników. Zastawianie dóbr książęcych nie było zresztą zjawiskiem rzadkim. Wszystkie informacje dotyczą Rybnika, jednakże nie podlega wątpliwości, że Smolna wiernie dzieliła jego losy. Jak wspomniano, pierwszy zastaw
został przekazany w 1473 r. na rzecz Wacława Kropacza z Niewiadomia. Kolejne
dokonywane były przez ostatnich Przemyślidów rybnickich, np. dzierżył go w 1508 r.
kanclerz raciborski, Zygmunt Wyszkota zmarły przed 1525 r.6 Wydaje się, że Jan
opolski zerwał z tą praktyką, ale już w 1532 r. Rybnik wraz z okręgiem, za zgodą
seniora, króla czeskiego Ferdynanda I, stał się zastawem Wacława Hnedecza7.
Zaledwie sześć lat później został przekazany Mikołajowi Nipszycowi, ale i ten zastawnik po pewnym czasie ustąpił. Miasto wraz z okolicznymi wsiami znalazło się
w rękach Jana Kornicza 8, syna Baltazara. Kolejne zmiany odbywały się w kręgu
rodzinnym Korniczów. Baltazar był dwukrotnie żonaty, zmarł przed 1536 r.9, pozostawił czworo dzieci: dwóch synów — Bartosza i wspomnianego Jana oraz dwie
córki — nieznaną z imienia żonę morawskiego szlachcica Wacława Sedlnickiego
oraz Kunę. Prawo zastawu poprzez siostrę przeszło na Sedlnickiego, bo zapewne
5 W tym miejscu należy sprostować informację, jakoby mężem Małgorzaty Przemyślidówny był
książę cieszyński Kazimierz. U. Zgorzelska, W zamierzchłej przeszłości i średniowieczu, [w:] Rybnik...,
s. 53. Mężem księżniczki był Kazimierz, książę zatorsko-oświęcimski.
6 U. Zgorzelska, W zamierzchłej..., s. 55.
7 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 56; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 38; U. Zgorzelska, W zamierzchłej...,
s. 55, 67; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego,
Opole 1985, s. 28.
8 U. Zgorzelska, W czasach nowożytnych, [w:] Rybnik..., s. 68; taż, Rybnik, miasto zastawne, miasto
prywatne [w:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu,
pod red. E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 60–61; H. Rojek, Kronika Popielowa, CzerwionkaLeszczyny 2007, s. 10–11.
9 Wprawdzie pojawiła się informacja, że Baltazar zmarł przed 1538 r., ale datę tę być może należałoby
przesunąć o dwa lata wcześniej, skoro w 1536 r. Jan Kornicz część majątku otrzymanego w spadku
przekazał Lenhartowi Kaszy z Jankowic; R. Sękowski, Herbarz szlachty śląskiej, t. 2, Katowice 2003,
s. 92; E. Kulik, Dzieje Popielowa i Radziejowa, dzielnic Rybnika, „Zeszyty Rybnickie” 15, Rybnik
2013, s. 25.

władca uwzględnił roszczenia rodziny, dotyczące niezapłaconych sum zastawnych.
Ferdynand I zmienił jednak zdanie i dokumentem datowanym na 27 kwietnia
1557 r. zamienił pana zastawnego Rybnika wraz z okolicznymi wsiami. Nowym
zastawnikiem został Władysław Lobkowic Starszy. Ta decyzja doprowadziła do długotrwałych procesów z Sedlnickimi. Lobkowice wiązali z rybnickim zastawem szerokie plany, dążąc do zmienienia kategorii własności na prywatną. Cesarz Rudolf II
wydał zgodę, by po śmierci Władysława dobra przeszły na syna, Władysława
Młodszego, który w 1607 r. otrzymał zgodę na zmianę statusu prawnego i odtąd
Rybnik wraz z okolicą występował jako alodium Lobkowiców10. Jedną z 13 wsi,
jakie składały się na „państwo” rybnickie była Smolna11.
Na przestrzeni kilkuset lat informacje o Smolnej pojawiały się niesłychanie rzadko i zwykle wieś wymieniana była jako jedna z wielu, których dotyczyły. Częściej
zaś wzmiankowano o niej przy okazji zmian własnościowych, rzadziej w kontekście
wydarzeń o szerszym znaczeniu. W 1788 r. „państwo” rybnickie, a jako część jego
substancji również Smolna, po raz kolejny zmieniło status prawny, stając się dobrami królewskimi rozumianymi jako własność państwowa, w przeciwieństwie do
okresu średniowiecza, kiedy to właściwie nie rozdzielano prywatnego majątku władcy od majątku państwowego. Smolna otrzymała samodzielność gminy wiejskiej.
Wieś należała do tych miejscowości, której ludność w pierwszej połowie lutego
1811 r. brała udział w rozruchach chłopskich. Chłopi utożsamiali uzyskanie wolności osobistej ze zwolnieniem ze wszystkich obciążeń i żądali okazania im tzw.
edyktu wolności12 . Kolejna wzmianka o Smolnej pojawiła się wiele lat później, a dotyczyła okresu wojny prusko-austriackiej (1864–1866), kiedy to na terenie wsi zakwaterowano żołnierzy13. Poza tymi pojedynczymi informacjami nie pojawiały się
inne, czego zresztą można było się spodziewać w odniesieniu do stosunkowo niewielkiej wsi. Sytuacja ta uległa pogorszeniu już po włączeniu w 1907 r. Smolnej
w granice administracyjne miasta Rybnik. Nie zawsze wymieniano byłą wieś jako
odrębną część, niekiedy określano ją jako „przedmieścia”, ale częściej mówiono
o Rybniku, co również jest dość oczywiste. Więcej informacji o Smolnej pojawiło
się w kontekście wydarzeń z 1939 r. i przygotowań do obrony, co wynikało z usytuowania.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej napięcie było silnie odczuwalne, a władze i ludność przygotowywały się do walki. Organizowano wyjazdy dla ludności
cywilnej, która mogła być narażona na szczególne represje, w tym nauczycieli i kolejarzy z rodzinami. W opisie pojawiło się zdanie, będące zapewne skrótem myślowym. W drugiej połowie miesiąca sierpnia szereg mieszkańców zaczęło opuszczać swe
domy i mieszkania, wyjeżdżając w głąb kraju, byle dalej od niemieckiej granicy [...].
W trakcie ewakuowania były one ostrzeliwane i bombardowane przez lotnictwo nie10 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 57–59; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 38–39; U. Zgorzelska, W zamierzchłej..., s. 67–69; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy..., s. 28–29.
11 W tym momencie oprócz Smolnej majętność obejmowała wsie: Biertułtowy, Boguszowice,
Jejkowice, Książenice, Michałkowice, Niedobczyce, Ochojec, Orzepowice, Przegędza, Radoszowy,
Rydułtowy i Szczejkowice. Kolejne wsie dokupowano później. F. Idzikowski, Geschichte..., s. 60;
A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 40; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy..., s. 28.
12 S. Michalkiewicz, Powstanie chłopskie na Górnym Śląsku w 1811 roku, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1967, s. 107–109; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy..., s. 136–137.
13 A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 12.
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mieckie14. Na pewno nie dotyczyło to rodzin, które wyjechały w połowie sierpnia15.
Część mieszkańców zdecydowała się na ewakuację w głąb kraju dopiero z początkiem września, choć nie zawsze wyprowadzka zapewniała bezpieczeństwo, bowiem
kolumny uchodźców były ostrzeliwane16. Nie wiadomo, jak przegotowania do nadchodzącej wojny przebiegały w okolicznych wsiach, lecz w samym Rybniku podejmowano konkretne działania, które obejmowały również Smolną.
Jedną z form tych prac była budowa schronów. Takie też powstały na terenie
Smolnej. Pierwszy przy ul Raciborskiej przy moście na Suminę, drugi przy ul.
Zebrzydowickiej za kolonią Maroko. Żelbetonowy schron na Maroku w relacji dowodzącego jego obroną ppor. Bolesława Gozdka był silny, poza tym wspierały go
dwa mniejsze, zapewne drewniano-ziemne. Drugi ze schronów (obecnie przy rondzie
Lievin) leżał na odcinku obsadzonym przez batalion ON „Rybnik”, który nie wszedł
do walki. Lokalizacja trzeciego stała się zagadką, rozwiązaną w 2011 r., kiedy to
stowarzyszenie Pro Fortalicium odszukało go w okolicach ul. Dąbrówki, również
na terenie prywatnym17. Inni stwierdzają, że na początku września 1939 r. schrony
bojowe wciąż nie były wykończone i nie nadawały się do wykorzystania18, co jednak
nie potwierdza się wobec relacji B. Gozdka.
II wojna światowa dla tej części Rybnika rozpoczęła się mocniejszym akordem
niż na przykład dla sąsiedniego Zamysłowa19. Smolna była tą częścią miasta, w której czołgi agresora pojawiły się z rana, od strony Chwałęcic i Orzepowic, na osiedlu
14 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 57.
15 Z Rybnika 28 sierpnia 1939 r. wyjechało ponad 100 osób z kilkudziesięciu rodzin kolejarskich.
Wśród uchodźców były też rodziny Musiolików, Gacków, Chwałków, Paruzelów, Drewnioków
i Kazimierczaków ze Smolnej. Rodziny te szczęśliwie dotarły na wschodnie tereny kraju, gdzie później
wkroczyła Armia Czerwona. Losy potoczyły się bardzo różnie. Gdy się kończy 90 lat..., „Gazeta
Rybnicka” 1992, nr 7, s. 4; M. Szołtysek, Wojna i pociąg, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 38, s. 7;
G. Kowalczyk, Podróż do przeszłości, „Nowiny” 1997, nr 51, s. 8; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 57.
16 L. Musiolik przytaczał przypadek rodziny Gruszków z ul. Wiejskiej. W czasie ewakuacji rodzina
została zbombardowana niedaleko Krzemienia pod Janowem 12 września 1939 r., zginał wówczas
ojciec i jedna z córek, Jadwiga. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 57.
17 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 56; J. Delowicz, Ziemia rybnicko-wodzisławska i jej mieszkańcy
w wojnie obronnej 1939, Żory 2009, s. 51; G. Bębnik, J. Ryt, Walki o Rybnik we wrześniu 1939 r.,
[w:] Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej, red. B. Kloch, D. Keller, „Zeszyty Rybnickie”
8, Rybnik 2009, s. 29, 60 [przypis 33]; J. Delowicz, Pierwszy dzień wojny, „Nowiny” 1994, nr 35,
s. 5. J. Delowicz przytoczył relację Stanisława Lasoty, zawartą też w opracowaniu M. Małeckiego.
M. Małecki, Z dziejów wojny obronnej Polski w 1939 r. Bitwa graniczna pod Pszczyną, Warszawa–
Kraków 2003, s. 56–57. Podpis pod zdjęciem w lokalnym tygodniku, dodany nie przez autora tekstu,
a autora zdjęcia, Zenona Kellera, nie jest zatem poprawny, w schronie przy ul. Raciborskiej nie doszło
do walki. W kolejnym z numerów „Nowin” pojawiła się polemika pomiędzy J. Delowiczem,
a L. Musiolikiem, wywołana wspomnianym artykułem. 39. w Rybniku, „Nowiny” 1994, nr 43, s. 7.
O ostrym ostrzale wspominał też Adam Wojtyczka, wskazując na ślady na strzelnicy. Odpryski
mogły powstać jednak później, bowiem teren schronu traktowano jako dzikie wysypisko, zaś sam
bunkier zasypano ziemią. Ponieważ działka pozostaje własnością prywatną, zaś właściciel nie zgodził
się, by stowarzyszenie Pro Fortalicium podjęło jakiekolwiek działania, obiekt nadal niszczał.
A. Wojtyczka, Ocalić od zapomnienia, „Nowiny” 2006, nr 47, s. 17; T. Ziętek, Militarny zabytek
niszczeje, „Nowiny” 2008, nr 9, s. 7; I. Stajer, Na szlaku bunkrów, „Nowiny” 2010, nr 8, s. 15;
I. Salamon, Trzeci schron namierzony!, „Nowiny” 2011, nr 51, s. III.
18 A. Sałacki, Walki o miasto nad Rudą i Nacyną, „Nowiny” 1984, nr 35, s. 3. Schrony być może
nie były dokończone, ale istniały już w stanie, który pozwalał na włączenie obiektu do walki. M. Ma
łecki podawał, że schrony były gotowe w 1/3. M. Małecki, Z dziejów..., s. 56.
19 Zob. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 45.

Maroko i parły do śródmieścia. 1 pluton dowodzony przez podchorążego Bolesława
Gozdka, po zmobilizowaniu przeszedł na Maroko, gdzie żołnierze kwaterowali
w domach, oddalonych o ok. 250 m od przygotowanego w tym rejonie punktu oporu,
na którym znajdował się jeden betonowy schron bojowy 20. Przed schronem ustawiono
płot z drutu kolczastego i pole minowe, ciągnące się aż po cmentarz, gdzie ustawiono kolejny punkt oporu 21. O schronie tym i okopach meldowały też doniesienia
oddziałów dywersyjnych Abwehry22 . Na skraju dróg prowadzących z Raciborza do
Maroka zajęła stanowiska kompania ciężkich karabinów maszynowych Kazimierza
Ogrodowskiego, zaś 3. pluton ppor. Ignacego Glenca (dostał się do niewoli) wysunął się na południe od szosy raciborskiej do ul. Zebrzydowickiej, ale został szybko
wyłączony z walki23.
Rozpoczęła się bezpośrednia walka. Niemcy ostrzeliwali Maroko, a Polacy odpowiadali ogniem z dwóch ckm-ów, jednego ustawionego w schronie, drugiego
— w pobliskim budynku. Pluton Gozdka składał się z trzech drużyn z rkm-ami.
Jedną z nich dowodził Jan Sznajder, który zginął. Działko przeciwpancerne po
unieruchomieniu dwóch czołgów zacięło się. Około godziny 9.00 pięć czołgów
zatrzymało się przy stanowisku plutonu. Wzajemne ostrzeliwanie trwało do 10.00,
kiedy goniec (z powodu przerwania łączności) przyniósł rozkaz odwrotu. Jego wykonanie nie było proste, lecz powiodło się 24.
Jednostkami wspierającymi miały być oddziały Obrony Narodowej (ON).
Organizowano komitety obrony przeciwlotniczej. Na Smolnej kierował nim Michał
Różycki, pracownik Urzędu Skarbowego25. Na podstawie planów obrony Śląska
utworzono Górnośląską brygadę Obrony Narodowej, a w jej ramach batalion ON
„Rybnik”, złożony z trzech kompanii. Do formacji tej zgłaszali się głównie ochotnicy, którzy umundurowanie trzymali w domach, zaś broń w jednostkach wojskowych 26. Dowódca kompanii ON „Rybnik”, kpt. Jan Kwaśniewski miał stanowisko
przy plutonie odwodowym na terenie Smolnej27. Tam też doszło do potyczki podczas ataku przeprowadzonego przez Niemców od strony miasta. Plutonem ON
dowodził por. Dzida, tworzyli go m.in. Jan Drozdek (który uszkodził czołg),
Franciszek Piechaczek oraz piekarz z Piasków nazwiskiem Ostarek 28.
Drugim punktem oporu miały być obsadzone przez ON „Rybnik” wyloty dróg
na Racibórz i Wodzisław. W tym miejscu jednak, w przeciwieństwie do Maroka,
nie doszło do walki, co potwierdzają zarówno relacje polskie (B. Gozdek), jak i nie20 J. Delowicz, Bronili Rybnika, „Nowiny” 1992, nr 36, s. 8.
21 G. Bębnik, J. Ryt, Walki..., s. 29.
22 Tamże, s. 30. L. Musiolik skomentował niemieckie działania dywersyjne znacznie ostrzejszymi
słowami. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 58.
23 A. Sałacki, Walki..., s. 3; M. Małecki, Z dziejów..., s. 55; G. Bębnik, J. Ryt, Walki..., s. 42.
24 W. Różańska, R. Paryzek, Jeden z ostatnich, „Gazeta Rybnicka” 1995, nr 35, s. 1, 3; J. Delowicz,
Bronili..., s. 8; G. Bębnik, J. Ryt, Walki..., s. 29, 37, 41–42.
25 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 57.
26 G. Bębnik, J. Ryt, Walki..., s. 23–24.
27 J. Delowicz, Ziemia..., s. 53; G. Bębnik, J. Ryt, Walki..., s. 37.
28 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 58–61; M. Małecki, Z dziejów..., s. 55; G. Bębnik, J. Ryt, Walki...,
s. 65 [przypis 92]. W nowszych badaniach wspomina się jedynie o epizodycznych potyczkach ON
„Rybnik”, które miały miejsce właśnie na Smolnej. Trudno zatem uznać je za zacięte walki i desperacką obronę, jak utrzymywano w starszych opracowaniach: Po kilkugodzinnych zaciętych walkach
rozbita została cała kompania Obrony Narodowej kpt. Jana Kwaśniewskiego [...]. I. Sroka, Pod okupacją
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mieckie (Jäger)29. A znajdował się tam przecież wiadukt kolejowy, którego zniszczenie miało uniemożliwić czołgom przejazd. Dwa plutony ON „Rybnik”, które
miały bronić szosy raciborskiej, opuściły stanowiska, a patrol saperski, który miał
wysadzić most, został zlikwidowany30.
Pomijając zbyt szeroką dla przyjętych ram tematykę kampanii wrześniowej
w Rybniku, należy wspomnieć o epizodach, rozgrywających się na terenie analizowanych dzielnic. Do walki na ulicach Rybnika włączyli się byli powstańcy, na co
druga strona zareagowała silnym ostrzałem. Strzały padały także z domu przy ul.
Wodzisławskiej 431. Pytanie zatem, czy odkryte podczas remontu w 1960 r. w jednej z toalet pociski (ponad 30 sztuk) były „pamiątką” z kampanii wrześniowej, czy
raczej ofensywy przełomu zimy i wiosny 1945 r.32
Po zajęciu województwa śląskiego przez wojsko niemieckie rozpoczęto proces
konfiskaty mienia, czym miał zajmować się Komisarz Rzeszy do spraw Umacniania
Niemczyzny (Reichskommissar für die Festigung Deutschen Volkstums, RKFDV), ale
przejęciem mienia były zainteresowane również inne instytucje. Ostatecznie powstał
Główny Urząd Powierniczy Wschód (Haupttreuhandstelle OST, HTO). 27 września
1939 r. ogłoszono konfiskatę mienia należącego do państwa polskiego i instytucji
państwowych oraz gmin, związków i stowarzyszeń. Prawo dysponowania przejął
Urząd Powierniczy, przekazując je następnie gminom i miastom33. Zajęcia majątku
franciszkanów dokonano na podstawie rozporządzeń dotyczących przejmowania
własności polskich zakonów i związków wyznaniowych34. Przejęcie dotyczyło m.in.
budynku tzw. organistówki przy. ul. Wodzisławskiej, którą oddano na siedzibę
Ortsgruppe NSDAP35. Wśród nieruchomości polskich, które uległy konfiskacie,
znalazł się też dom Kocha przy rogu obecnej ul. św. Józefa i Pawła Cierpioła (wówczas Grünstrasse 5), gdzie mieściła się siedziba gestapo (Geheime Staatspolizei)36.
Straty ludzkie, jakie poniosła dzielnica Smolna w czasie II wojny, były dotkliwie,
jak zawsze kiedy chodzi o życie człowieka. Część mieszkańców zginęła jako żołnierze różnych formacji. Mężczyzn wcielono do Wehrmachtu, chociaż należy przypuszczać, iż część z nich po dezercji bądź dostaniu się do alianckiej niewoli znalazła
się w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie37. Trzeba też uwzględnić ofiary cy-

hitlerowską, [w:] Rybnik..., s. 216. Ramy niniejszej pracy nie pozwalają jednak na przytaczanie dyskusji
na temat faktycznej obrony Rybnika we wrześniu 1939 r.
29 G. Bębnik, J. Ryt, Walki..., s. 37.
30 G. Bębnik, J. Ryt, Walki..., s. 41; W. Troszka, Wzięte zdradą, „Nowiny” 2009, nr 11, s. 12.
31 M. Małecki, Z dziejów..., s. 57. W czerwcu 1939 r. wojsko było ulokowane na terenie szkoły nr 2.
32 (s), Pociski artyleryjskie zagrażały dzieciom na Smolnej, „Nowiny” 1960, nr 35, s.1; L. Musiolik,
Nasza mała..., s. 56. Niewypały znaleziono również na Dworku podczas prac w 1991 r. /jak/, Niewypał
na Dworku, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 40, s. 6.
33 R. Kaczmarek, Konfiskaty majątku polskiego w Rybniku i powiecie rybnickim podczas II wojny
światowej, [w:] Rybnik i powiat rybnicki..., s. 103 i n.
34 Tamże, s. 109.
35 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 63.
36 J. Delowicz, Rybnickie gestapo, „Nowiny” 1993, nr 44, s. 7; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 63.
37 Problem ten był poruszany w literaturze. Na temat Górnoślązaków wcielonych do armii niemieckiej. Zob. np. Z. Kapała: Ślązacy i Zagłębiacy w walkach PSZ na obczyźnie, Bytom 1992;
A. Lysko, Losy Górnoślązaków przymusowo wcielonych do Wehrmachtu. Biuletyn IPN nr 6– 7/2004,
Czerwiec–Lipiec 2004; R. Kaczmarek, Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010.

wilne, przypadkowe — trafione zabłąkanymi kulami we wrześniu 1939 r.38 i w marcu 1945 r., rozerwane minami bądź granatami oraz tych, którzy zginęli w obozach
koncentracyjnych, w Katyniu, czy też straconych za działalność w podziemiu.
Zapewne liczba poległych i zabitych nigdy nie będzie pełna. Omawiane zagadnienie nie zostało wyczerpane przez L. Musiolika 39.
Poza ofiarami ludzkimi, należy uwzględnić straty materialne Smolnej i Maroko,
zwłaszcza w miejscach, gdzie trwał ostrzał. Chodzi więc głównie o budynki przy
ulicach Zebrzydowickiej i Raciborskiej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę możliwość,
iż zniszczenia mogły powstać w trakcie przygotowań do obrony40. Zniszczone były
obiekty o znaczeniu strategicznym, co podczas działań zbrojnych jest niejako naturalne.
Wojenna rzeczywistość wiązała się z trudnościami życia codziennego i z terrorem, z eksploatacją zajętych terenów, polityką narodowościową i koniecznością podejmowania trudnych wyborów. W październiku 1939 r. zaczęto tworzyć struktury podziemne, których głównym celem była walka z nieprzyjacielem za pomocą
dostępnych środków. Siatka obejmowała rozliczne miejscowości powiatu rybnickiego. W wypadku Smolnej, jako dzielnicy Rybnika, nie można mówić o odrębnej dla
niej komórce. Była ściśle powiązana z centrum. Analiza zagadnienia zaangażowania
mieszkańców jednej dzielnicy w ruchu oporu natrafia na utrudnienia, bowiem ze
względów bezpieczeństwa często zmieniano miejsce pobytu. Należy przy tym wziąć
pod uwagę, że miejsce zameldowania nie oznaczało równocześnie adresu zamieszkania, zwłaszcza jeśli mowa o osobach pełnoletnich, pracujących i posiadających
własne rodziny. Niektórzy ze znanych działaczy rybnickiego podziemia zapewne
urodzili się na Smolnej, zamieszkiwali na jej terenie przez jakiś czas, mieli tam
krewnych, lecz te fakty wydają się niewystarczające, aby uznawać ich za mieszkańców Smolnej41. Natomiast inaczej przedstawia się sprawa likwidacji komórki Związki
38 Temat ten poruszył Bogdan Kloch. B. Kloch, Cywilne straty wojenne na terenie miasta Rybnika
w dniu 1 września 1939 r. w świetle nieznanych źródeł, [w:] Rybnik i powiat rybnicki..., s. 9–22.
39 Podaje się 69 poległych i zabitych, co wydaje się liczbą zbyt niską. Znani są polegli żołnierze,
pominięci przez L. Musiolika (np. Wiktor Słomka). Relacja ustna Wandy Kloch, Rybnik, 10 października 2013 r. Internauta Franz pisał: 17-letni brat mojego dziadka [z Maroka] zginął zabity kolbami,
wpis: 08.12.2012, http://www.nowiny.pl/rybnik/87670-maroko-najstarsze-przedwojenne-osiedleczesc-i.html, 22.10.2013. Wiadomo, że Jan Klistała z Maroka zginął rozstrzelany w Auschwitz 25
czerwca 1943 r., http://swiadkowiehistorii.pl/relacje.php?a=swiadectwo&id=32, 22.10.2013. Już
tylko te trzy przykłady wskazują, iż istnieje potrzeba badania tego wątku, ze świadomością, iż prawdopodobnie pewna i pełna lista nigdy nie powstanie.
40 B. Kloch, Straty..., s. 18.
41 W wypadku Smolnej bardzo trudno precyzyjnie określić granicę między dzielnicą a śródmieściem. Wśród działaczy rybnickiej Polskiej Organizacji Powstańczej i Związku Walki Zbrojnej
L. Musiolik wymieniał Stanisława Wolnego, mieszkającego na ul. Hallera na terenie Smolnej, potem
bocznej ul. Jankowickiej (obecnie jego imienia) i Stanisława Sobika, syna Ludwika, właściciela kuźni
przy ul. Wodzisławskiej; lokalizacja zakładu nie przekładała się automatycznie na miejsce zamieszkania rodziny i nie czyni ze Stanisława, przed wojną pracownika poczty, mieszkańca Smolnej.
L. Musiolik jako mieszkańców Smolnej wymieniał z nazwiska 13 osób należących do ZWZ.
A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Rybnickiem, Katowice 1958, s. 24–26; Z. WalterJanke, Podziemny Śląsk. Początki konspiracji na Górnym Śląsku 1939–1941, Warszawa 1968, s. 102–
104; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy..., s. 225–226; 228–229; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 65–66; O Stanisławie Sobiku szerzej, Stanisław Sobik – zapomniany bohater, http://zapomniany.
rybnik.pl/stanislaw-sobik-zapomniany-bohater/, 22.10.2013.
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Walki Zbrojnej (ZWZ), rozbitej w lutym 1943 r., którą kierował Stanisław Sobik.
Do organizacji wszedł m.in. Jan Zientek, naczelnik stacji kolejowej w Rybniku.
Pomimo ostrzeżeń osób podejrzewających, iż manifestowana przez niego gorliwość
jest jedynie kamuflażem, mężczyznę obdarzono daleko idącym zaufaniem. W początkach 1942 r. J. Zientek dołączył formalnie do ZWZ/AK i przez dłuższy czas
był w stanie rozpoznać struktury, skład osobowy oraz dostarczać informacje gestapo. 11 lutego 1943 r. nastąpiło aresztowanie najaktywniejszych działaczy (ogółem
50 osób), m.in. St. Sobika i Stefana Kuczatego. Druga fala aresztowań nastąpiła
w czerwcu, wówczas to zatrzymano Karola Ogórka, Jana Nosiadka, Henryka Szlosarka
i innych (ponad 40 osób). Na J. Zientka AK wydało wyrok śmierci, lecz wyjechał on
najpierw do Krakowa, potem do Opola. Egzekucji nigdy nie wykonano42.
Względna stabilizacja w trudnych warunkach wojennych została naruszona wraz
ze zbliżającym się frontem. Bez wdawania się w spory dotyczące politycznego tła
i konsekwencji, można zauważyć, że działania podjęte w styczniu 1945 r. przypominały te z sierpnia 1939 r. — ewakuacja mieszkańców, przygotowania do obrony.
Natarcie radzieckie dotarło do Maroka. L. Musiolik wspominał o radzieckich czołgach, które dotarły ul. Wodzisławską mniej więcej w okolice szkoły powszechnej.
Rosjanie zajmowali kolejne budynki, tworząc w nich tymczasowe stanowiska bojowe. Jeden z budynków, przy ul Jadwigi 6, został całkowicie spalony, a wśród ofiar
byli dwaj radzieccy żołnierze oraz pięcioosobowa rodzina Macioszków43. W czasie
ostrzału miasta ludność cywilna chroniła się w piwnicach. Rolę schronu pełniły też
podziemia klasztoru franciszkańskiego, w którym na zakończenie ostrzału czekało
około 200 osób44. Jak wynika z innych opracowań, w pobliżu przy ul. Wiejskiej na
terenie składnicy złomu mieścił się schron, w którym ukrywała się około pięćdziesięcioosobowa grupa rodziny i sąsiadów, dla której trzeba było zdobywać żywność,
czym zajmowali się głownie mężczyźni i młodzieńcy45.
Przy analizie wydarzeń z dziejów wsi, a potem wyrosłych na jej dawnym obszarze dzielnic jako pierwsze pojawia się ważenie pewnej punktowości. Łatwo wskazać
pewne daty, natomiast nie można mówić o ciągłości narracji, na co wpływa stan
źródeł i dotychczasowa wiedza. Przeciwnie, istnieją ogromne luki, które mogą być
wypełnione podczas badania zagadnień szczegółowych. Pojedyncza wieś w niewielkim tylko stopniu mogła stać się sceną wydarzeń o większym znaczeniu. Natomiast

42 L. Musiolik całkowicie pominął ten wątek, podając jedynie nazwiska niektórych działaczy ZWZ/
AK. A. Mrowiec, Z dziejów okupacji... s. 25–26; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy...,
s. 228–229; http://swiadkowiehistorii.pl/relacje.php?a=swiadectwo&id=32, 22.10.2013.
43 Według l. Musiolika na terenie Smolnej bez Maroka całkowitemu zniszczeniu uległo 19 budynków mieszkalnych, ale w jego wyliczeniu znalazły się budynki z ul. Raciborskiej i Wiejskiej oraz
Dworek, należące do śródmieścia (w sumie siedem), zatem należałoby pomniejszyć straty dzielnicy.
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 78–80; M. Szołtysek, Marzec 1945 w Rybniku, „Gazeta Rybnicka”
1995, nr 12, s. 7.
44 A.L. Kostorz OFM, OO. Franciszkanie w Rybniku w latach 1921–1962, [praca magisterska,
maszynopis], Kraków 1998, s. 20–21.
45 Wprawdzie w tekście była mowa o bunkrze i schronie, lecz prawdopodobnie chodziło o piwnicę.
Informacja ta jest oparta na relacjach członków rodziny Wieczorków. Z. Bębenek (OFM), Ojciec
Euzebiusz Wieczorek OFM. Duszpasterz i działacz społeczny (1931–1964), [praca licencjacka, maszynopis], Warszawa 2000, s. 9.

niewątpliwie Smolna w pewnym stopniu uczestniczyła w tym, co działo się w samym
Rybniku.
Druga z dzielnic pojawiła się już jako część miasta, nie przechodząc etapu samodzielności jako wieś lub gmina wiejska, włączona następnie w obszar administracyjny Rybnika. Bardzo słabe było też poczucie łączności z dawną wsią, na terenach której de facto dzielnica Marko-Nowiny powstała. W odniesieniu do tej części
miasta właściwie brak cezury, którą można by traktować jako znaczącą. Tym bardziej
więc należy zwrócić uwagę na skalę mikro, bo tylko z tej perspektywy można zaobserwować zmiany w części Rybnika.
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M aroko-Nowiny i Smolna codzienne
Problematyka warunków życia ludności jest bardzo rozległym tematem. Sprawy
codzienne wyznaczały pewien rytm, zakłócany wydarzeniami niecodziennymi oraz
świętami. Zmieniała się szybkość i aktualne problemy życia, wiążące się z osiągnięciami cywilizacyjnymi, które poprawiały warunki bytu. Z jednej strony dotyczyły
indywidualnych osób, z drugiej przekładały się na społeczność lokalną, tym samym
wchodząc w zakres zainteresowań i działań miejscowych władz. Wachlarz spraw
codziennych wydaje się szeroki, jednocześnie jest dość jednolity, a te same sprawy
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.
W wypadku Smolnej włączenie jej w granice administracyjne miasta na początku XX w. sprawiło, że nieco inaczej niż w sąsiednich gminach wiejskich przebiegało wprowadzanie tu kolejnych udogodnień cywilizacyjnych, a jednocześnie dzielnica długo jeszcze zachowywała wiejski charakter.
Zabudowa
Pod względem zabudowy wieś stanowiła typową ulicówkę, w której domy i zabudowania gospodarskie rozmieszczono wzdłuż jednej ulicy, a dalej mieściły się
pola uprawne. Folwark stanowił odrębną część. Podstawowym materiałem budowlanym było oczywiście drewno, glina, wapno oraz słoma. Można się domyślać, że
kmiecie, zagrodnicy i chałupnicy dysponowali własnymi chałupami, zatem można
przypuszczać, że w 1579 r. takowych w Smolnej było kilkanaście, zgodnie z wykazem czynszowników. W 1858 r. we wsi mieściły się 54 domy mieszkalne oraz 23
zabudowania gospodarcze, natomiast nie odnotowano żadnych budowli sakralnych,
publicznych czy produkcyjnych1. W ciągu niewielu lat przybyło kilka domów,
zwiększając ogólną liczbę do 652 . Wydaje się, iż najwcześniej domostwa powstawały wzdłuż ul. Wiejskiej. Zabudowany był obszar między tą ulicą a Wodzisławską,
z tym że budynki mieściły się przy stronie lewej, natomiast po stronie prawej poza
zabudowaniami Dittmanna, w kierunku Wodzisławia istniały tylko dwa domy3.
Część pól wzdłuż obecnych ulic Szczęść Boże i Poprzecznej została w 1884 r. wykupiona, podzielona na parcele budowlane, a następnie sprzedawana robotnikom

1 W. L. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle des Regierungsbezirks Oppeln, Oppeln 1860, s. 84;
F. Idzikowski, Geschichte..., s. 17.
2 F. Triest wymieniał wprawdzie kmieci zagrodników i chałupników, nie liczbę domów, ale przy
założeniu, iż posiadali oni odrębne domy, można wyliczyć liczbę budynków. 18 kmieci, trzech zagrodników i 44 chałupników mieszkało w 65 domach. L. Musiolik na podstawie planu Rybnika
i Smolnej z 1861 r., zamieszczonej w pracy Idzikowskiego, również doliczył się 65 domów. F. Triest,
Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Breslau 1865, s. 736; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 14.
3 APR, UK Ryb, sygn. 295, k. 38; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 17.
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pod zabudowę 4 . Z najstarszej, głównie drewnianej (między rokiem 1860 a 1870
wybudowano trzy domy murowane, kryte słomą), zabudowy wsi nie pozostały
praktycznie żadne przykłady, bowiem stopniowo obiekty, ze względu na materiał
budowlany, uległy zniszczeniu, bądź też wyburzano je, robiąc miejsce dla nowych
domów. Fakt ten dokumentuje zachowany materiał ikonograficzny5. Nowy plan
zabudowania Rybnika, w tym także dotyczący przedmieść i Smolnej, opracowano
w 1913 r.6, przypuszczalnie jednak ze względu na późniejsze wydarzenia, został on
odsunięty, a potem zaniechany. W sprawozdaniu do owego planu wspomniano, że
pojawiła się potrzeba, aby raz jeszcze dokładnie przyjrzeć się całościowemu opracowaniu planu w skali 1:1000, w szczególności uwzględniając oszczędny podział pustych
przestrzeni, staranne rozważenie szerokości i profili ulic oraz zmienioną i bardziej odpowiadającą warunkom naturalnym zabudowę Smolnej, która jest ponadto znacznie
rozbudowana i przeznaczona dla zamieszkującej tamże polskiej ludności; na północ od
Smolnej ładnie, widokowo położony jest teren przeznaczony dla zamożniejszego lub
zróżnicowanego społeczeństwa7. W dalszej części pojawiły się różnice między projektami, dotyczące charakteru zabudowy dzielnic, Odpowiada on istniejącemu stadium
rozwoju, do podkreślenia byłaby jedynie zabudowa Smolnej, dla której na planie przeglądowym przewidziana została zabudowa o charakterze miejskim, podczas gdy autor
uwzględniwszy specyficzne warunki miejscowe w planie 1:1000 doszedł do wniosku,
aby kontynuować istniejącą już zabudowę typu wiejskiego i aby odpowiednio tanio
zorganizować tutaj teren pod zabudowę, również poprzez wytyczenie tylko dróg wąskich,
szerokich na trzy do czterech metrów. Wydaje się wysoce niestosowne, również tutaj
zastosować niepasującą linię zabudowy, jeśli dzięki temu zostałaby zakłócona malowniczość i niewielkie koszty osadnictwa, jak to jest teraz ku radości każdych wrażliwych
oczu i jak to się również przyjęło8. Po II wojnie światowej owa niska zabudowa budziła zastrzeżenia, a po spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym zanotowano wniosek
radnych, by Zawnioskować o ujęcie w planach urbanistycznych doprowadzenie do estetycznego wyglądu dzielnicy szczególnie ulicy Wodzisławskiej, tak aby w miejsce małych
chatek usytuowane zostały przyzwoite domy mieszkalne 9. To, co wydaje się uroczą
pamiątką dawnej architektury uznano za element szpecący.
4 Podano, że właścicielami tych działek byli niejaki Schröder i wdowa Krakowczyk, ich pola kupił
zaś Jan Sznapka. A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 17. Nie znaleziono
potwierdzenia tych transakcji w aktach gruntowych. Udało się ustalić, iż w Smolnej mieszkał
Stallenbezitzer Friedrich Schroeder, który 11 marca 1880 r. rejestrował zgon swego osiemnastoletniego
syna, urodzonego w Sprossen, obwód Merseburg. APR, USC Zebrzydowice, sygn. 63, 1880, nr 6.
Jest to jedyna wzmianka o tej rodzinie. Być może tragedia zachęciła do sprzedaży nieruchomości
i opuszczenia Smolnej. Nie udało się zidentyfikować wdowy Krakowczyk. Natomiast jeśli chodzi
o Jana Sznapkę, prawdopodobnie od początku myślał o parcelacji. W aktach USC jego nazwisko
pojawiło się raz, jako właściciela domu (hausbezitzer), w którym narodziło się dziecko. APR, USC
Zebrzydowice, sygn. 20, 1893, nr 62. Użycie tego określenia wskazuje, że Sznapka był właścicielem
domu, ale niekoniecznie jego mieszkańcem. Mógł go wynajmować.
5 W publikacji zamieszono rysunki przedstawiające drewnianą zabudowę Smolnej z XVIII i XIX
w. oraz fotografie nieistniejących już domów, L. Musiolik, Nasza mała..., s. 20–25.
6 Z dalszych stron. Rybnik, „Kuryer Śląski” 1913, nr 134, s. 3; Muzeum w Rybniku, sygn.
MRy/H/1215. Tłumaczenie Jakub Grudniewski.
7 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/1215. Tłumaczenie Jakub Grudniewski.
8 Tamże.
9 APR, PMRN Ryb, sygn. 71, s. 87, 104.

Powstające w XVII, XVIII i w pierwszej połowie XIX w. domostwa wiejskie
Smolnej z reguły były wyposażone w niewielkie okna. Był to zabieg pozwalający
zachować więcej ciepła w izbach. Poza tym szyby okienne były stosunkowo drogie.
Podłoga była zwykłym klepiskiem. Nie wykonywano jej z kamienia czy tarcicy10.
Zmiany szły w kierunku powiększenia otworów okiennych (co dawało więcej światła), wprowadzania podłóg oraz innego rozplanowania przestrzeni mieszkalnej
z kilkoma pomieszczeniami. Zabudowa końca XIX i początku XX w. była z reguły
niska z zachowaniem dość tradycyjnego wzornictwa. Materiałem budowlanym były
cegły, zaś przed wejściem, jako element pośredni między strefą zewnętrzną a wewnętrzną, mieścił się ganek, zwany laubą (z niem. Laube). Plan pozostawał dość
prosty: sień i cztery pomieszczenia po dwa po każdej stronie. Elewacje domów
zdobiono rustyką, nad oknami prowadzono łęk odcinkowy z charakterystyczną
„brwią”11. W podwórzu z reguły mieściły się niezbędne zabudowania gospodarcze,
łączące się z domem lub wolno stojące12 . Urozmaiceniem stało się w międzywojniu
osiedle domów kolejarskich przy ul. Zebrzydowickiej. Z czasem okolica ta zyskała
najpierw zwyczajową, potem oficjalną nazwę Maroko. Budowę rozpoczęła wiosną
1925 r., na wykupionych 10 morgach. Do końca 1927 r. przy ul. Zebrzydowickiej
trwała budowa domów Kolejowej Kasy Emerytalnej jako kolonii dla pracowników13.
W domkach przeważnie były dwa pokoje i duża kuchnia. Gdy kuchnia była mała,
domek dodatkowo był wyposażony w łazienkę14 .
Magistrat zamierzał też wybudować dom z dwunastoma mieszkaniami dla mniej
zamożnych mieszkańców. Jako lokalizację rozpatrywano odcinek między kolonią
Maroko a magazynem wojskowym przy ul. Zebrzydowickiej15. Zapewne tę właśnie
inwestycję faktycznie uruchomiono w 1928 r., kiedy to spółka budowlana „Ślązak”
przystąpiła do budowy 25 domów w sąsiedztwie magazynu wojskowego, który też
wówczas został ogrodzony, w kierunku koloni. Parcela o powierzchni 20 tys. m2
została wykupiona przez Skarb Śląski na podstawie uchwały podjętej 24 stycznia
1928 r. z przeznaczeniem pod budowę kolonii robotniczej16. Miasto przystąpiło do
wspomnianej spółki, wykupując 25% udziałów. Na posiedzeniach rady miejskiej
pojawiły się jednak głosy krytyczne, wskazujące na słabe wykonawstwo, zbytnią
ciasnotę oraz zbyt wysokie ceny – mniejsze domki miały kosztować 24–28 tys. zł,
10 A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 17.
11 Rayman, Lauba, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 19, s. 3, tenże, „Typ rybnicki” w architekturze,
„Gazeta Rybnicka” 1992, nr 20, s. 3.
12 M. Szołtysek, Chlywiki, szopy, komórki..., „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 18, s. 7.
13 W prasowej notce na temat budowy domów, która notabene dotyczy przede wszystkim tablicy
ostrzegawczej i błędów w napisie, które to błędy uznano za lekceważenie języka polskiego. zapisano
mylnie, że inwestorem była Spółka Budowlana Kolejarzy. Spółka taka nie istniała, a chodziło
o Kolejową Kasę Emerytalną. [Domy kolejarskie], „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 14,
s. 3; (Dziwny napis), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 188, s. 3; D. Keller, Dyrekcja
Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939. Geneza, podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie, Rybnik 2013, s. 318.
14 Maroko – najstarsze przedwojenne osiedle (Część I), http://www.nowiny.pl/rybnik/87670maroko-najstarsze-przedwojenne-osiedle-czesc-i.html, 23.06.2014.
15 (Magistrat buduje 12-mieszkanowy dom), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 83, s. 3.
16 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APK), Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział
Komunikacyjno-Budowlany (zespół nr 27, dalej: UWŚl), sygn. 2765, s. 2, 4, 7, 12, 23–28. W tym
miejscu składamy podziękowania panu Dawidowi Kellerowi za pomoc w kwerendzie archiwalnej.
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większe do 36 tys. zł, w dodatku pierwszych 10 budynków było nieestetyczne. Ich
budowy podjęła się firma Antoniego Grzesika, wyceniając je na 27,5 tys. zł. W ciągu
kilku zaledwie miesięcy (od maja do listopada) powstały domy, ale, jak widać, nie
zyskały aprobaty radnych miasta17.
Radykalna zmiana charakteru zabudowy nastąpiła dopiero po II wojnie światowej. Wiązało się to z głodem mieszkaniowym, dotykającym coraz gęściej zaludnione miasto. Przestawienie gospodarki kraju na planową i inwestycje w przemysł
wydobywczy oznaczało zapotrzebowanie na mieszkania dla pracowników. Z jednej
strony wprowadzano rozwiązania naruszające zasady poszanowania własności prywatnej, dokwaterowując lokatorów do mieszkań18. Z drugiej systematycznie prowadzono inwestycje budowlane. Smolna była atrakcyjna, ponieważ wciąż zachowało się tam wiele terenów niezabudowanych, nierzadko nadal uprawianych rolniczo.
W kolejnych latach ruszyły budowy osiedli mieszkaniowych, prowadzone przez
Dyrekcję Budowy Osiedli Robotniczych (DBOR)19. Realizacja kolejnych zadań
była omawiana na posiedzeniach Prezydium MRN, które skupiało się przede wszystkim na aktualnościach.
W pierwszej kolejności kontynuowano plany przedwojenne, a nowe domy wielorodzinne powstawały przede wszystkim na Maroku, traktowanym w latach pięćdziesiątych XX w. jako kolonia lub dzielnica czy też osiedle czysto robotnicze 20.
W latach powojennych wysiłek kierowano przede wszystkim na wyrównanie strat
wojennych, zaś w podsumowaniu za miniony okres w 1956 r. pisano: W dziedzinie
budownictwa komunalnego i mieszkaniowego zdołaliśmy już całkowicie odbudować
zniszczoną dzielnicę miasta Rybnika – Maroko21. W tym samym czasie radni zobowiązywali Prezydium MRN do interweniowania w Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej (WRN) o przekazanie b. wojewódzkich domków [a więc zbudowanych
przez Towarzystwo Osadnicze „Ślązak” – dop. D.K.] wybudowanych w okresie międzywojennym w dzielnicy Marokko, Meksyk i przy ul. Jankowickiej, którymi administrował Wojewódzki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Prezydium
miało starać się o przekazanie administracji tych domów Miejskiemu Zakładowi
Gospodarki Komunalnej lub Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych22 .
W latach pięćdziesiątych ruszyły też inwestycje budowlane. W 1957 r. wspominano
już o potrzebach mieszkańców, głównie pracowników Huty „Silesia”, nowo budu-

17 APK, UWŚl, sygn. 2765, s. 31, 40–41; (Magazyn wojskowy), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1928, nr 43, s. 3; Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” nr 63,
s. 3; (Budowa domków przy ulicy Zebrzydowickiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 82,
s. 3.
18 Władze miejskie zauważały również zjawisko samowolnego zajmowania mieszkań i różnymi
sposobami próbowało mu zaradzić. APR, PMRN Ryb, sygn. 6, s. 38. Zajęte pod działalność prywatne
mieszkania oddawano właścicielom, np. po przeniesieniu Zakładu Lecznictwa dla Zwierząt na ul.
Słowackiego zwolnione trzy pokoje przy Wodzisławskiej 16 przyznano właścicielowi budynku. APR,
PMRN Ryb, sygn. 6, s. 64.
19 Wykonanie prac przy blokach zlecano różnym zakładom, np. Rybnicka Fabryka Maszyn miała
odnowić fasadę bloku przy Zebrzydowickiej 51, czego zresztą nie wykonała, a odwleczony remont
miał zostać przeprowadzony w 1961 r. APR, PMRN Ryb, sygn. 17, s. 30.
20 Tamże, sygn. 1, s. 72.
21 Tamże, sygn. 5, s. 121.
22 Tamże, sygn. 6, s. 12.

jącego się osiedla im. Wieczorka23. Wśród inwestycji na kolejne lata w 1957 r. przewidywano dalszą budowę osiedla przy ul. Zebrzydowickiej24. W ramach realizacji
postulatów wyborczych powstało 14 bloków mieszkalnych (przekroczono jednocześnie plan o dwa budynki)25. Ponieważ projektowano dalsze inwestycje, a liczba
mieszkańców mogła osiągnąć nawet 3 tys., trzeba było pomyśleć o ich zaopatrzeniu,
bowiem w tamt. dzielnicy mieszkaniowej miasto nie posiada tego rodzaju urządzeń
[kawiarni, jadłodajni i sklepów – E.K.]26. Brakowało również ośrodka zdrowia 27.
DBOR w 1958 r. zapowiadała oddanie 1220 izb przy ul. Zebrzydowickiej28.
Prace budowlane wiązały się z uciążliwościami, a wykonawcy nie czuli się w obowiązku przywrócenia otoczenia do poprzedniego stanu. Mieszkańcy prosili o usunięcie pozostawionych przez Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych materiałów budowlanych i uporządkowanie terenu osiedla, co przedstawiano jako sprawę
niecierpiącą zwłoki29.
Pod koniec tej dekady ruszyła budowa nowego osiedla mieszkaniowego, a wniosek o mianowanie nowo budującego się osiedla imieniem „1000-lecia” został przyjęty
jednogłośnie30. Pomimo tego w protokołach posiedzeń MRN określano je czasami
jako „Osiedle II” (czasem 2) przy ul. Zebrzydowickiej. W 1961 r. w sprawozdaniu
z wykonania uchwał MRN stwierdzano, że wszystkie budynki na osiedlu im.
Wieczorka otrzymały estetyczną oprawę w postaci kolorowych tynków31. Akcja ta objęła również drugie osiedle przy ul. Zebrzydowickiej, którego rozbudowę kontynu23 Tamże, sygn. 7, s. 81. Budowę tego osiedla wymieniano wśród inwestycji prowadzonych na
terenie miasta Rybnika, które już trwały w chwili podejmowania uchwały nr 6/21/58. Przewidywano
oddanie 280 izb. APR, PRMN Ryb, sygn. 10, s. 76–77. Według niektórych opracowań do budowy
przystąpiono już w 1952 r. H. Rola, Obszar i ludność miasta [w:] Rybnik..., s. 387; (jan), Budownictwo
mieszkaniowe i remonty na pierwszym planie, „Nowiny” 1957, nr 14, s. 2; Co zrobiła i co jeszcze zrobi
Miejska Rada Narodowa Rybnika dla mieszkańców, „Nowiny” 1957, nr 40, s. 1–2; M. Frelichowski,
Krzepki jubilat, „Nowiny” 1964, nr 15, s. 5; B. Kloch, D. Keller, Zarys dziejów Rybnika (do 1989 r.),
„Zeszyty Rybnickie” 7, Rybnik 2008, s. 93. Z tych zapisów wynika, iż osiedle to zaczęto budować
wcześniej, niż podawał L. Musiolik, który powstanie osiedla im. Wieczorka datował na lata sześćdziesiąte XX w.; por. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 85. W 2005 r. zabudowa osiedla robotniczego,
ul. Wieczorka 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b znalazła się wśród założeń i obiektów o charakterze zabytkowym objętych ochroną konserwatorską, Uchwała Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika.
24 APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 80.
25 Tamże, s. 107, 139.
26 Tamże, s. 113.
27 Tamże, sygn. 10, s. 76.
28 Tamże, sygn. 9, s. 42. Ilość izb trudno przeliczyć na ilość mieszkań, bowiem jedno mogło posiadać od jednego do czterech pokoi różnej wielkości, nie licząc kuchni czy łazienki. L. Musiolik
podawał, że na osiedlu Wieczorka oddano ok. 350 mieszkań dla 1250 mieszkańców. Por. L. Musiolik,
Nasza mała..., s. 85.
29 APR, PMRN Ryb, sygn. 9, s. 69, 84.
30 Realizacja planów budowlanych jako budownictwa rad narodowych trwała przez kolejne lata.
Ogólnie o powstaniu w latach sześćdziesiątych XX w. bloków w okolicach ulic Zebrzydowickiej
i Zielonej, nazwanych w skrócie Osiedlem Tysiąclecia (Tysiąclecia Państwa Polskiego) wspomniał
M. Szołtysek. APR, PMRN Ryb, sygn. 13, s. 75; sygn. 14, s. 121; (s), W ROW wybudowano już
25.800 budynków i 30 osiedli, „Nowiny” 1961, nr 10, s. 1; (i), Nowe mieszkania, „Nowiny” 1961,
nr 50, s. 3; H. Rola, Obszar..., s. 394; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 85, M. Szołtysek, Dzielnice...,
s. 43.
31 APR, PMRN Ryb, sygn. 15, s. 16.
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owano32 . W tym samym roku zapowiedziano powstanie kolejnego osiedla mieszkaniowego w tym rejonie – „Zebrzydowicka III”33.
V Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR) przekazało wytyczne, zgodnie z którymi należało zrewidować plany inwestycyjne na lata 1961–1965. Zgodnie z nimi rewizji poddano dokumentację projektowo-kosztorysową osiedla „Zebrzydowicka II”34. W podsumowaniach stwierdzano, że w ciągu kilkunastu lat oddano do użytku 12 550 izb mieszkalnych na terenie
powiatu rybnickiego, z czego 85% przypadało na bloki mieszkalne przy ul.
Zebrzydowickiej w Rybniku35. Kontynuowano także zabudowę blokową w różnych
częściach miasta, w tym i w dzielnicy Smolna. Zakład Energetyczny w 1964 r.
rozpoczął budowę gmachu przy ul. Sławików, który miał zostać oddany do użytku
w następnym roku36. W planach inwestycyjnych na 1966 r. mieściła się też budowa
obiektów mieszkalnych przy ul. Hibnera 37. Wówczas też nowe budownictwo ruszyło przy ul. Dworek 38 . W zamyśle domy te miały służyć jako mieszkania dla
robotników budujących elektrownię, a potem jej pracowników39. Zapowiadano
więc: Z początkiem 1969 r. przystąpimy do budowy nowego osiedla w dzielnicy
Dworek40; podkreślano też, iż istnieje możliwość realizacji budynków wielokondygnacyjnych przy ul. Sławików i Wodzisławskiej41. W 1969 r. pojawiły się obawy co
do zgodnego z planami zakończenia osiedla przy ul. Sławików, a to z powodu nieterminowego załatwiania spraw własnościowych. Ostatecznie prasa podawała, że
budowa ruszy w 1970 r., a już 12 miesięcy później nowe osiedle zostanie oddane do
użytku42 . MRN na początku września 1969 r. podjęła uchwałę o ocenie realizacji
budownictwa mieszkaniowego oraz przyspieszeniu opracowania planów. Tymczasem
Prezydium WRN nie zabezpieczyło koniecznych środków finansowych i w tej sytuacji trzeba było przesunąć projekt o kilka lat43. Istniejąca sieć komunalna nie
mogła zaspokoić potrzeb mieszkańców, natomiast nowe tereny (chodziło o obszary
32 Tamże, sygn. 11, s. 125; sygn. 15, s. 16, 22–23.
33 Tamże, sygn. 15, s. 30, 63.
34 Tamże, s. 29.
35 Tamże, sygn. 17, s. 74; M.F., Rośnie nowy Rybnik, „Nowiny” 1965, nr 4, s. 1–2.
36 APR, PMRN Ryb, sygn. 22, s. 156.
37 Tamże, sygn. 25, s. 158.
38 Tamże, sygn. 24, s. 127.
39 Tamże, sygn. 31, s. 6.
40 Tamże, sygn. 33, s. 35.
41 Tamże, sygn. 31, s. 6.
42 Tamże, sygn. 35, s. 6; (jant), Nowe osiedle mieszkaniowe, „Nowiny” 1969, nr 6, s. 1. Informacja
ta wskazuje na wcześniejsze rozpoczęcie wysokiej zabudowy w rejonie ul. Sławików niż podawał to
L. Musiolik, który przesuwał je na lata 1970–1973. Por L. Musiolik, Nasza mała..., s. 85.
43 Tamże, sygn. 38, s. 20. Projekt został przeniesiony na plany w latach 1973–1974. Zatem wcześniejszą wzmiankę można uznać jedynie za zapowiedź, której realizacja była przesuwana. Budowę
osiedla w tym rejonie Rybnika rozpoczęto w 1972 r. Na 1973 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy
192 mieszkań na osiedlu Dworek (tamże, sygn. 40, s. 97; tamże, sygn. 42, s. 105). L. Musiolik podawał lata 1971–1975, jednak w tych latach nie zamykało się powstawanie kolejnych bloków, bowiem
na 1976 r. zapowiedziano budowę jednego bloku w dzielnicy Dworek, zaś na lata 1977–1980 zakładano
oddanie na osiedlu Dworek 55 mieszkań. APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 5; MRN, sygn. 32, s. 30.
Por. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 85. Przy okazji można wspomnieć, iż budynek przy ul. Dworek
12 wyznaczono na mieszkania zastępcze dla rodzin z poddawanych kapitalnym remontom domów,
lecz okazało się, iż dotychczasowi lokatorzy wciąż zamieszkiwali wspominane lokale. APR, PMRN
Ryb, sygn. 39, s. 5. Radni ze zgorszeniem zauważali również dewastowanie mieszkań (np.

wzdłuż ul. Reymonta, między osiedlami Wieczorka, 1000-lecia, Orzepowicami
a ul. Rudzką) były nieuzbrojone44. Projekt budownictwa mieszkaniowego, przewidziany na lata 1971–1975 i po 1975 r. przewidywał lokalizacje m.in. przy ul. Sła
wików (1300 izb), ul. Dworek (1360 izb) i Zebrzydowicka III i IV (10 100 izb)45.
Stwierdzano, iż należy [...] całym frontem nastawić się na przygotowanie do realizacji
terenów osiedli III i IV przy ul. Zebrzydowickiej46. Przez dłuższy czas posługiwano
się nazwami „Zebrzydowicka III” i „Zebrzydowicka IV”, nieco później mówiono
o dzielnicy „Zachód”47. Powierzchnia przewidziana pod zabudowę obejmowała ok.
108 ha, z czego ok. 30% zajmowało budownictwo indywidualne oraz wolne tereny
rolnicze, zaś usytuowanie działek i obiektów miało charakter losowy, a przypadkowe drogi polne stały się ciągami budownictwa mieszkaniowego, powstałego przede
wszystkim po 1945 r. Najbardziej realna alternatywa przewidywała więc pozostawienie tych 30% zabudowy jednorodzinnej i sporadycznie wyburzenia pod zabudowę jedenastokondygnacyjną48. Rozpoczęcie inwestycji przy ul. Zebrzydowickiej
uzależniano też od powstania kolektorów, lecz prace te opóźniały się z powodu
trudnych warunków terenowych (silnego nawodnienia), wymagających zastosowania pracochłonnych technologii oraz niewłaściwej organizacji pracy i braku sprzętu
mechanicznego49. Ta cześć Rybnika stała się największą budową, realizowaną w la-

Zebrzydowicka 51, Dworek 2), niszczenie zieleni i mazanie murów, przy całkowitej obojętności ogółu
(tamże, s. 6).
44 Tamże, sygn. 35, s. 51.
45 Tamże, s. 68. Opracowanie planu szczegółowego zostało przez Rybnicką Międzyzakładową
Spółdzielnię Mieszkaniową zlecone Biurze Projektów „Inwestprojekt” z Gliwic w 1968 r., a MRN
uchwałą nr XV/60/71 zobowiązywała się zagwarantować niezbędne nakłady inwestycyjne na uzbrojenie terenu (tamże, sygn. 37, s. 82; tamże, sygn. 39, s. 117, 132, 146, 150; tamże, sygn. 41, s. 32, 34;
tamże, sygn. 42, s. 92, 98; tamże, sygn. 43, s. 50, 66, 119). Na sesji MRN podsumowano realizację
planów za 1971 r., a z przedstawionych materiałów wynikało, że Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Miejskiego w Rybniku ma poważne, sięgające blisko 4 mln zł, zaległości przy budowie
osiedla Sławików oraz osiedla Dworek. Wyjaśniano zatem, że powstały one w wyniku opóźnienia
robót (Sławików) oraz nieujętej inwestycji na rok 1971 (Dworek). Korekta sprawozdania ujawniła,
że niedobory powstały w wyniku różnic między sumami przeznaczonymi na te inwestycję podanymi
przez RMSM (10 958 000 zł) i Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich (13 381 000 zł), tamże,
sygn. 40, s. 115; 139; tamże, sygn. 41, s. 59; (fp), Nowe mieszkania dla Rybnika, „Nowiny” 1971,
nr 47, s. 1; (mach), Złote ręce budowlanych, „Nowiny” 1972, nr 25, s. 3; (pp), Rybnickie wieżowce...,
„Nowiny” 1973, nr 32, s. 4; (pp), Kolejne Rybnickie osiedle, „Nowiny” 1975, nr 22, s. 1; H. Rola,
Obszar..., s. 395; (adr), Mieszka tu 20 tysięcy osób, „Nowiny” 2012, nr 33, s. III. M. Szołtysek podał
jako datę rozpoczęcia budowy rok 1977, a następnie szczegółową kolejność oddawanych do użytku
bloków. Zob. M. Szołtysek, Krótkie dzieje Maroka z Nowinami, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 7–8,
s. 22, tenże, Dzielnice..., s. 43–44.
46 APR, PMRN Ryb, sygn. 35, s. 68.
47 Zebrzydowicka III i IV były nazwami tymczasowymi, używanymi umownie podczas planowania
i trwania inwestycji. Później mówiono o dzielnicy Zachód. APR, PMRN Ryb, sygn. 42, s. 48; APR,
UM Ryb, sygn. 33, s. 47; (zbi), Rybnik przesuwa się na Zachód, „Nowiny” 1961, nr 5, s. 1–2. Wśród
proponowanych nazw dla nowych osiedli w 1972 r. wymieniano „Nowiny”, która to nazwa znalazła
się w rezerwowych nazwach ulic i osiedli miasta Rybnika. APR, UM Ryb, sygn. 78, s. 12.
48 APR, PMRN Ryb, sygn. 35, s. 80–81. Jeden z prywatnych domów, zasiedlony w 1965 r., miał
zostać wyburzony, lecz ostatecznie postanowiono go zostawić. W 1993 r. ginął wśród wysokiej zabudowy. A. Łukasik, Pomnik jednorodzinny, „Nowiny” 1993, nr 18, s. 6.
49 APR, PMRN Ryb, sygn. 40, s. 144.
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tach 1976–1980 i następnych50. W 1978 r. pisano: Na przedpolach średniowiecznego
śródmieścia wyrasta nowa dzielnica „Nowiny”, gdzie dotychczas zrealizowano 1.334
mieszkania. W sąsiedztwie osiedla „Nowiny” powstało osiedle mieszkaniowe
Grunwaldzka (łącznie 300 mieszkań)51. Zgodnie z postanowieniami plany kosztorysowe i projekty techniczne miały powstawać sukcesywnie w latach 1969–197352 .
Ponadto dostrzegano potrzebę zabezpieczenia tzw. inwestycji towarzyszących, czyli szkół, przedszkoli, sklepów, przychodni zdrowia53. Było bowiem oczywiste, że
wraz z przekazywaniem kolejnych mieszkań zwiększy się liczba mieszkańców, a istniejąca infrastruktura nie będzie wystarczająca. Zwykle jednak tak konieczne placówki powstawały z pewnym opóźnieniem. Często też w planach nie uwzględniano terenów zielonych i miejsc do rekreacji, placów zabaw i boisk. Mankament ten
dotyczył nie tylko wybudowanych wcześniej osiedli Wieczorka i 1000-lecia, lecz
również będących wówczas w trakcie budowy osiedli Dworek i Sławików54 . Na
początku lat osiemdziesiątych XX w. inwestycja w zachodniej części miasta stale
była obecna na posiedzeniach MRN, lecz stopniowo poruszano ją coraz rzadziej,
skupiając się raczej na inwestycjach towarzyszących. Pojawiła się natomiast nowa,
realizowana przy ul. Reymonta. W 1980 r. zapowiedziano: W tym roku uzyskamy
pierwsze efekty mieszkaniowe na noworozpoczętym placu budowy na osiedlu Reymonta55.
Zapotrzebowanie na mieszkania stale rosło, a kolejne plany pięcioletnie uwzględniały zabudowę nowych rejonów. Na terenie Smolnej był to kwartał wyznaczony
przez ulice Reymonta – Wodzisławska – Smolna, a chłonność tego rejonu jest określana na około 3.000 mieszkań56. Powstały nowe bloki przy ul. Jana Kilińskiego, ale
zmiana systemu politycznego i gospodarczego oraz zmiany warunków kredytowania sprawiły, że wiele mieszkań miesiącami stało pustych57. Część lokali na osiedlach
50 Obszar ten został podzielony na sektory, określane w źródłach jako jednostki C 1, C 2 i C 3.
Kwestia nowo budowanych bloków, oddawanych do użytku mieszkań i problemów związanych z tą
inwestycją pojawiała się bardzo często na sesjach MRN. APR, MRN Ryb, sygn. 36, s. 92; sygn. 37,
s. 81; sygn. 41, s. 51, 54, 191; sygn. 42, s. 91, 125; sygn. 45, s. 17. Miało powstać tam 4 tys. mieszkań
w całości realizowana przez Rybnicką Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową. APR, MRN
Ryb, sygn. 27, s. 180. Również lokalna prasa wykazywała duże zainteresowanie, co jakiś czas informując o przebiegu robót i zamieszczając fotografie bloków mieszkalnych. (pp), Wizja nowego Rybnika,
„Nowiny” 1973, nr 9, s. 1–2; (pp), Rośnie nowy Rybnik, „Nowiny” 1977, nr 15, s. 3; (pp), Rybnik
rośnie, „Nowiny” 1977, nr 32, s. 1; (fp), Budowlani nadrabiają zaległości, „Nowiny” 1979, nr 24, s. 1,
2; (fp), Rośnie osiedle „Nowiny”, „Nowiny” 1979, nr 26, s. 1; (fp), Przedszkole dla 150 maluchów,
„Nowiny” 1979, nr 28, s. 1; (mak), Mieszkania dla Rybniczan, „Nowiny” 1981, nr 15, s. 1–2. Z okazji
40-lecia RSM w 1997 r. właśnie na osiedlu „Nowiny” zorganizowano festyn dla mieszkańców. (WaT),
Po czterdziestce, „Nowiny” 1997, nr 39, s. 1.
51 APR, MRN Ryb, sygn. 40, s. 147, 170.
52 Początek realizacji zaplanowano na 1974 r., APR, PMRN Ryb, sygn. 35, s. 70–71; tamże, sygn.
37, s. 82.
53 APR, PMRN Ryb, sygn. 41, s. 110. W założeniu projektowym w nowym osiedlu miało powstać
kino i dom kultury, liceum, którego boiska miały pełnić też rolę ośrodka sportowego dla mieszkańców, siedem przedszkoli i żłobki. (pp), Wizja..., s. 2.
54 APR, PMRN Ryb, sygn. 41, s. 143, 149–150.
55 APR, MRN Ryb, sygn. 42, s. 184. Przekazywanie dokumentacji dla poszczególnych budynków
następowało stopniowo. Tamże, sygn. 45, s. 18. L. Musiolik datował rozpoczęcie zabudowy tej części
Rybnika na 1979 r., ale z dokumentacji wynika, iż nastąpiło to nieco później, bowiem prace przygotowawcze opóźniały się. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 85.
56 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 180, 182.
57 A. Łukasik, Tapetowanie banknotami, „Nowiny” 1993, nr 17, s. 6.

jako komunalne mogły zostać wykupione przez lokatorów, ale okazało się, że zainteresowanie było umiarkowane (w 2005 r. wpłynęło 600 wniosków), największe
wśród mieszkańców ulic Zebrzydowickiej i Hibnera58. Zapewne byli to lokatorzy,
którzy od wielu lat zajmowali mieszkania i pragnęli nabyć je na własność59.
Należy wspomnieć, iż w okresie międzywojennym władze miasta podejmowały
decyzje niekorzystne dla właścicieli nieruchomości. W 1929 r. rada miejska uchwaliła podatek od niezabudowanych placów. Podatek ten miał ograniczyć spekulacje,
bowiem właściciele gruntów, które miasto chciało wykupić pod własne inwestycje,
dyktowali wysokie ceny. Z drugiej strony chciano też zachęcić do zwiększenia obrotu parcelami, które można było zabudować, zaspokajając w ten sposób głód mieszkaniowy. Podatek ten uderzał jednak rykoszetem właśnie w mieszkańców Smolnej,
zamieszkałej przez ludność biedniejszą, która płace nie ma na to, aby uprawiać spekulację. Z reguły czekano na dogodniejsze warunki ekonomiczne, by rozpocząć budowę własnego domu. Jak zauważono, radni pochodzący ze Smolnej nie zaproponowali nawet poprawek, które zabezpieczałyby interesy ich wyborców60.
W okresie powojennym władze miejskie inwestowały w budownictwo wielorodzinne, jednocześnie jednak utrudniano budownictwo indywidualne. W dzielnicy
Smolna pojawiło się ok. 170 budynków prywatnych61. Inwestycje te zdecydowanie
zmieniły charakter zabudowy dawnej wsi. W drugiej połowie XX w. zauważa się
jednak pewną zmianę w podejściu do zabudowy jednorodzinnej i wprowadzono
tego typu budownictwo jako projekty realizowane przez przedsiębiorstwa dla ich
pracowników. W 1977 r. zapowiadano: Na dzielnicy Nowiny C1 zostanie zrealizowanych 74 budynków jednorodzinnych dla pracowników PEBEROW, ZRB oraz KWK
Chwałowice. Na realizację powyższego przedsięwzięcia zostały spisane odpowiednie
porozumienia z w/w zakładami62 . W 1980 r. przy ul. Grunwaldzkiej 33 domy w stanie surowym zamknięto i przekazano przyszłym użytkownikom, którzy już we
własnym zakresie zająć się mieli wykończeniem lokali63. Z czasem zmieniło się
postrzeganie dużych blokowisk, a nowe realia polityczne oraz stopniowe bogacenie
58 Do sprzedaży przeznaczono 2750 mieszkań. (IrS), Umiarkowane zainteresowanie, „Nowiny”
2005, nr 11, s. 9. Zbywanie lokali komunalnych regulowały uchwały Rady Miasta Rybnika, a ponieważ te podstawy prawne zmieniały się, lokatorzy, którzy zdecydowali się wcześniej wykupić swoje
mieszkania, poczuli się pokrzywdzeni, bowiem jako właściciele musieli partycypować w kosztach
remontu. Dotyczyło to m.in. mieszkań przy ul. Kawalca 6 i Dworek 7. Wielu mieszkań na osiedlu
Nowiny dotyczył ogólnopolski problem uwłaszczenia. W 2008 r. nagłośniono sprawę wykupu mieszkań zakładowych przy ul. Kilińskiego. Blok nr 34 to przykład kuriozalny, ale doskonale obrazujący
bałagan prawy odziedziczony po poprzednim systemie. Grunt, na którym stoi blok, należy do miasta.
Właścicielem lokali od piwnic do szóstego piętra jest PKP Oddział Zarządzania Nieruchomościami
w Katowicach, zaś dwoma najwyższymi piętrami administruje zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
w Rybniku. (WaT), Kiedy to uwłaszczenie, „Nowiny” 2007, nr 45, s. 6; A. Misa, Kto może wykupić,
„Nowiny” 2008, nr 52, s. 6; I. Stajer, Nabici w koszty, „Nowiny” 2005, nr 26, s. 3; tenże, Marzenia
o wspólnocie, „Nowiny” 2010, nr 23, s. 8.
59 Za 1 m2 mieszkania przy ul. Raciborskiej lub Dworek trzeba było zapłacić w 2007 r. 2 tys. zł,
przy Budowlanych lub Dąbrówki – 1600 zł, na Chabrowej – 1200 zł. B. Kopczyńska, Nieruchomości
na wagę złota, „Nowiny” 2007, nr 6, s. 16–17.
60 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 14, s. 3.
61 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 85.
62 APR, MRN Ryb, sygn. 32, s. 31. Budownictwo jednorodzinne zlokalizowano również przy ul.
Grunwaldzkiej. (fp), Budowlani..., s. 2.
63 APR, MRN Ryb, sygn. 42, s. 114.
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się społeczeństwa ponownie wpłynęło na zmianę charakteru zabudowy. Zmiany te
dość łatwo można zaobserwować na terenie nowej dzielnicy, gdzie powstały osiedla
o zabudowie szeregowej, będącej połączeniem budownictwa indywidualnego z wielorodzinnym. Osiedla identycznych, ściśle przylegających do siebie na podobieństwo
kamienic, domów użytkownikom i właścicielom miały dawać poczucie posiadania
własnego domu (np. przy ulicach Wierzbowej i Lektorskiej)64. Coraz częściej zaczęły wyrastać też domu przeznaczone dla zamożnej części społeczeństwa. Przykładem
takiego budownictwa jest Bursztynowy Zakątek przy ul. Lektorskiej65.
***
Budynki powstawały zgodnie z warunkami, jakie obowiązywały w tym czasie.
Kiedy wyrastały nowe domy przy ul. Wodzisławskiej, powstawały one blisko niej,
co ze względu na umiarkowany ruch kołowy nie stanowiło większego problemu.
Jednakże już na początku trzeciej dekady XX w. okazało się, iż nastąpiło pogorszenie stanu zabudowy, bowiem wspomniana droga stała się bardziej uczęszczana.
Drgania prowadziły zaś do pękania murów, toteż prasa, która zwracała uwagę na
wysokie koszty napraw, sygnalizowała problem stwarzany przede wszystkim przez
samochody ciężarowe66.
Choć już po II wojnie systematycznie oddawano kolejne mieszkania67, to jednak
słaba jakość, brak oraz marnotrawstwo materiałów budowlanych68, trudności ze
znalezieniem wykonawców, pośpiech i zwyczajne niedoróbki powodowały, iż lokatorzy borykali się później z usterkami. Skala zjawiska była na tyle poważna, że
w czasie obrad MRN stwierdzono, że budynki na osiedlu 1000-lecia mają zasadnicze
64 Budownictwo szeregowe realizowano w wielu różnych miejscach, np. w Ochojcu, „Familoki”
w nowym stylu, „Nowiny” 1990, nr 7, s. 1; (Tora), Zmiany w krajobrazie, „Nowiny” 2001, nr 7, s. 11;
M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 42 (WaT), Przecięto wstęgę, „Nowiny” 2001, nr 37, s. 4; (r), Mieszkania
w miejsce porzeczek i truskawek..., „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 10, s. 16.
65 A. Karpeta, Rybnik się buduje, „Nowiny” 2011, nr 20, s. 10.
66 (Godne uwagi), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 79, s. 3.
67 Przykładowo na początku 1963 r. wspominano o oddaniu kolejnych dwóch bloków mieszkalnych
na osiedlu 1000-lecia i o tym, że kolejne są już na ukończeniu. Na rok 1964 r. zaplanowano oddanie
trzech kolejnych (nr 19, 21 i 25 oraz 20 i 23). Przy ul. Hibnera w 1964 r. rozpoczęły budowę bloków
dla swoich pracowników KWK „Chwałowice”, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Rybnik, Dyrekcja
Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach. W 1965 r. do użytku zaplanowano oddać 495 izb
przy ul. Hibnera. APR, PMRN Ryb, sygn. 21, s. 20; sygn. 22, s. 147, 152, 156; sygn. 24, s. 239.
W 1976 r. program budownictwa mieszkaniowego obejmował 4297 mieszkań w dzielnicy Zachód,
880 przy ul. Reymonta, oraz 222 na Dworku, Piaskach, ul. Jankowickiej i Wyzwolenia. Tamże,
sygn. 29, s. 29. Na lata 1977–1980 przygotowano program budowy mieszkań, według którego miało
powstać w tym czasie 55 mieszkań na Dworku, 300 przy ul. Grunwaldzkiej oraz 5423 w dzielnicy
Nowiny. APR, MRN Ryb, sygn. 32, s. 30. W 1978 r. rozpoczęto budowę 1000, chociaż planowano
o połowę mniej (tamże, sygn. 36, s. 47, 80). W 1979 r. na tym osiedlu przekazano 1163 mieszkania,
na następny rok zapowiedziano oddanie kolejnych 1710 (tamże, MRN, sygn. 42, s. 113, 183–184);
(rosz), Bilans i plany rybnickiego budownictwa, „Nowiny” 1960, nr 20, s. 3; STAPI, Zebrzydowicka II,
„Nowiny” 1960, nr 28, s. 3.
68 (f), S.O.S. rybnickiego budownictwa, „Nowiny” 1958, nr 34, s. 1. Przykładowo w 1976 r. zauważano niedobory elementów wielkopłytowych potrzebnych przy zabudowie dzielnicy Zachód, a jednocześnie prasa podawała przykłady niszczenia materiałów. APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 180; (HP),
Z budowlanej łączki, „Nowiny” 1973, nr 33, s. 6.

usterki69. Zdecydowano, iż ich usunięciem powinien zająć się wykonawca, jeśli zaś
tego nie uczyni, zadanie to spadnie na MZBM, a koszty zostaną pokryte z kaucji
gwarancyjnej. Szczególnie kłopotliwe okazały się tynki przy Zebrzydowickiej 25,
które z powodu złej jakości cementu odpadły. W budynku tym miały znajdować
się nie tylko mieszkania, lecz i punkty usługowe, co do których planowano zapewne uroczyste otwarcie, bowiem kilkakrotnie podkreślano, iż ten konkretny blok
miał zostać oddany do użytku na 22 lipca70. W latach późniejszych jeden z tych
domów (Zebrzydowicka 31a) był komunalnym budynkiem socjalnym z mieszkaniami o niskim z reguły standardzie. Można przy tym rozważyć zmienność owego
standardu. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. warunki mieszkaniowe wydawały się całkiem dobre, lecz wraz z postępem cywilizacyjnym, większymi możliwościami i oczekiwaniami, domy wielorodzinne ze wspólnymi toaletami i kranami w korytarzach stały się równoznaczne z gorszymi warunkami
mieszkaniowymi, pogarszanymi jeszcze przez niektórych lokatorów 71. Przy okazji
warto zauważyć zmienność oceny wyglądu. Kiedy powstawały pierwsze z bloków
mieszkaniowych osiedla Wieczorka, nie zgłaszano żadnych uwag estetycznych.
Zaledwie kilka lat później pisano: Trzeba od razu przyznać, że ich zewnętrzny wygląd
nie jest zbytnio atrakcyjny. Ale co robić, skoro wówczas panowała moda na taki typ
budynków 72 . Chwalono za to proste sześciany, jakie powstawały w młodszych osiedlach. I ich ocena estetyczna z czasem zmieniła zabarwienie. Na przestrzeni lat
pojawiły się przeszkody, których nie brano pod uwagę, kiedy lokatorzy, młodzi
i sprawni, wprowadzali się do bloków. Ludzie jednak zestarzeli się, a wówczas zaczęły doskwierać bariery architektoniczne, takie jak zbyt strome schody i podjazdy
dla wózków lub ich całkowity brak. Spółdzielnie mieszkaniowe musiały zatem pomyśleć o ich budowie i przystosowaniu domów tak, by mniej sprawni starsi lokatorzy mogli w ogóle opuszczać swoje mieszkania73.
Realia gospodarki planowej nie przystawały do zapowiedzi i triumfalnego tonu
sprawozdań czy przemówień wygłaszanych podczas oficjalnych uroczystości. W rzeczywistości zauważano brak koordynacji robót, a jednocześnie popełnione wcześniej
błędy powielano. Buduje się obecnie dzielnicę Zachód, w toku realizacji jest droga
i uzbrojenie. Dotychczasowy przebieg robót w terenie wskazuje, że ujawnione na osiedlach Wieczorka oraz 1000-lecia błędy powtórzą się i tam74. Wprawdzie władze miejskie z dumą wspominały o budowaniu kolejnych mieszkań, lecz jednocześnie nie
nadążano z koniecznymi inwestycjami towarzyszącymi, jak np. uzbrojeniem, a w ra69 APR, PMRN Ryb, sygn. 19, s. 48. Lokatorzy skarżyli się przede wszystkim na jakość robót
wykończeniowych, a stojąca w piwnicach domów przy ul. Zebrzydowickiej woda uniemożliwiała
korzystanie z tych pomieszczeń. O budownictwie mieszkaniowym na terenie R.O.W., „Nowiny” 1957,
nr 34, s. 2.
70 APR, PMRN Ryb, sygn. 22, s. 138, 147, 155; sygn. 28, s. 25; (kop), Głosy mieszkańców z osiedla
im. Wieczorka, „Nowiny” 1960, nr 51, s. 7.
71 Budowniczy i administratorzy osiedli również mieli wiele do powiedzenia na temat zniszczeń
dokonywanych przez lokatorów, wyrzucania śmieci, zatykania kanalizacji, a nawet hodowli gęsi i kur
w piwnicach. Ta uwaga dotyczyła niemal wszystkich bloków od nr 1 do 22 przy ul. Zebrzydowickiej.
O „Tomkach” z rybnickich osiedli, rozmawiał (niew.), „Nowiny” 1961, nr 18, s. 6; (WaT), Zarośniemy
brudem, „Nowiny” 2002, nr 25, s. 3.
72 M. Frelichowski, Krzepki..., s. 5.
73 (adr), Starsi ludzie walczą o podjazdy dla wózków, „Nowiny” 2012, nr 41, s. I.
74 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 43.
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zie nieusunięcia zaistniałych już tu opóźnień grozi niemożność zasiedlenia realizowanych budynków w dzielnicy „Nowiny” 75. W 1979 r. uzbrojenie ogólnomiejskie dzielnicy „Nowiny” jest [...] zaawansowane w wysokości 5%76. Stan ten tłumaczono brakiem
sprawnych środków sprzętowych oraz niedoborem robotników –kiedy oddawano
bloki do użytku, okazywało się, że lokatorów czekały problemy z brakiem ciepła,
wody w rurach, zalewaniem mieszkań po opadach i mnóstwem drobnych usterek77.
Poza usterkami „świeżymi”, powstającymi w czasie budowy lub tuż po jej zakończeniu, z czasem pojawiały się wady i problemy wynikające z eksploatacji budynków, zużycia materiałów, czasem ludzkiej niefrasobliwości lub braku rozsądku.
Lektura prasy lokalnej pozwala zauważyć pewną „rejonizację” nagromadzonych
kłopotów, a ta pokrywa się z mapą osiedli, poczynając od najstarszych, gdzie usterek
i awarii oraz koniecznych renowacji i modernizacji jest najwięcej78. Stopniowo też
usuwano płyty zawierające azbest lub zakrywano je specjalnymi powłokami, uniemożliwiającymi pylenie. Dotyczyło to np. wszystkich bloków na osiedlu Dąbrówki
oraz niektórych przy ul. św. Józefa. Mieszkańcy uważali, że spółdzielnia nie spieszy
się z usunięciem płyt azbestowych (dyrektywy unijne wyznaczyły termin do 2032 r.),
ale ta broniła się bardzo wysokimi kosztami takiej operacji79.
***
Elementem o ogromnym znaczeniu dla codziennego funkcjonowania jednostek
i grup społecznych jest zorganizowanie przestrzeni publicznej, zwłaszcza w zwartej
zabudowie. Chodzi tu m.in. o tworzenie istotnych dla funkcjonowania społeczności więzi, ale też o umożliwienie niezbędnej dla zdrowia psychosomatycznego mieszkańców rekreacji. Warto jednak zauważyć, że wysiłek inwestycyjny związany z budową nowych osiedli mieszkaniowych nie szedł w parze z wyposażeniem tychże
osiedli w potrzebną infrastrukturę, uzupełnianą później niejednokrotnie w ramach
wypełniania postulatów mieszkańców. Jeszcze mniej wiadomo o podobnych działaniach w odniesieniu do terenów o zabudowie jednorodzinnej, gdzie zresztą były
one ze względu na charakter przestrzeni mniej potrzebne. Dotyczyło to nie tylko
szkół, przychodni, sieci handlowo-usługowej, lecz także tego, co można określić
jako miejsca wypoczynku, jak skwery i zieleńce, place zabaw itp.
Tuż przed rozpoczęciem II wojny światowej władze miasta postanowiły wybudować w pobliżu kościoła franciszkańskiego przy ulicy Wodzisławskiej na placu,
gdzie zwykle stały karuzele, ogródek jordanowski dla dzieci, gdzie najmłodsi pod
fachową opieką mieli zażywać zabawy, kąpieli oraz otrzymywać posiłki przez całe

75 Tamże, sygn. 36, s. 54.
76 Tamże, sygn. 38, s. 26.
77 Tamże, sygn. 36, s. 83. Prasa lokalna rzadko wspominała o problemach, jednak wśród ogólnych
pochwał pojawiały się i głosy krytyczne. (E. Mak.), Prawda o odbiorze budynków mieszkalnych,
„Nowiny” 1981, nr 38, s. 4; S. Michalczyk, Problemy jednego osiedla, „Nowiny” 1981, nr 39, s. 4.
78 (WaT), Zarośniemy..., s. 3; T. Raudner, Ze statusem zła koniecznego, „Nowiny” 2002, nr 30, s. 5;
(WaT), Wakacje z gruzem, „Nowiny” 2002, nr 32, s. 10; (IrS), Lokatorzy pod parasolem, „Nowiny”
2006, nr 8, s. 2.
79 (WaT), Można zamalować, „Nowiny” 2005, nr 21, s. 9; I. Stajer, Życie z azbestem nie jest ani
zdrowe, ani ładne..., „Nowiny” 2012, nr 24, s. III.

lato80. Wojna przekreśliła te plany na dobre. W 1957 r. mieszkańcy stopniowo zasiedlający osiedle Wieczorka odczuwali brak placów zabaw dla dzieci. Dla młodych
rodzin był to ważny punkt. Dlatego też przy ul. Findera w 1961 r. mieszkańcy
bloku nr 30 przy Zebrzydowickiej zagospodarowali teren (odstąpiony im przez
przedszkole) i urządzili tam plac zabaw. Skwer wyposażony był w karuzelę, huśtawki, zjeżdżalnie i piaskownicę oraz zieleniec. Wraz z powstawaniem kolejnych
osiedli, podobne postulaty powtarzały się, zaś ich realizacja często następowała
w ramach czynu społecznego. Na ul. Sławików istniał plac, na którym zorganizowano wystawę rolniczą, potem teren ten został uprzątnięty, a w miejscu tym powstał
plac zabaw dla dzieci81. Co znamienne, dekadę później piaskownica była nieużywana (pozostaje tylko domyślać się, iż dzieciom służyła ona niedługo, potem zabrakło
piasku, wykorzystywano ją w innych celach), proponowano więc zapełnić ją ziemią
i zmienić w kwietnik82 . Place zabaw służyły bardzo długo, nawet kilku pokoleniom.
RSM zajmowała się nimi w miarę możliwości, choć w zasadzie to jedna z takich
spraw, nad które przedkłada się ważniejsze remonty i bardziej palące problemy. Na
osiedlu Dąbrówki istniało sporo placów dla dzieci, ale cześć z nich była już przestarzała, eksploatowana niemal od samego początku istnienia osiedla. Miejsca i modernizacje wskazywały rady osiedli. Dodatkowy problem wynikał z nagminnego łamania zakazu wyprowadzania psów na teren placu zabaw. Straż miejska potwierdzała
częste zgłoszenia w tej sprawie, m.in. właśnie z osiedla „Nowiny”. W 2008 r. rozeszła
się pogłoska, iż administracja osiedla Dąbrówki postanowiła zlikwidować małe placyki i stworzyć jeden duży plac zabaw. Z pomysłu tego jednak wycofano się po
protestach mieszkańców83. Zdarzały się też wypadki, jakim ulegały dzieci. Czasem
była to wina ich opiekunów, czasem jednak winny był stan samych urządzeń84.
Pomysł założenia kwietników, zieleńców oraz skwerów, wynikający z potrzeb estetyki oraz wypoczynku, prowadzi też do kolejnego wątku, mianowicie roli terenów
zielonych, siłą rzeczy ograniczonych w zwartej zabudowie. Rozwiązaniem tego problemu było zakładanie zieleńców i skwerów, sadzenie drzew i dbałość o naturę.
Zieleńce na osiedlach przysparzały jednak dylematów. Efekty czynów społecznych
wyglądały o wiele lepiej w sprawozdaniach i podsumowaniach, w rzeczywistości
jednak osiągnięcie wyznaczonego celu napotykało trudności. Na osiedlu Wieczorka
miał powstać brodzik dla dzieci, lecz właściwe jednostki organizacyjne Prezydium
80 Inwestycja kosztowałaby 67 tys. zł (wartość placu 52 tys. zł i gotówki 15 tys. zł). Rada Miejska
w Rybniku powzięła szereg doniosłych uchwał, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 77, s. 3;
Ogród Jordanowski na Smolnej, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 79, s. 3.
81 Plac zabaw przy ul. Sławików powstał na terenie, gdzie zorganizowano wcześniej wystawę rolniczą, która odbyła się w 1958 r., a po jej zakończeniu pozostały pawilony, które niszczały. Czy zostały
rozebrane i przeznaczone do innych celów lub sprzedane, jak postulowano, nie wiadomo, natomiast
o zorganizowaniu placu mówiono w podsumowaniu za kilkuletni okres w 1961 r., lecz nie podano
dokładniejszej daty. APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 127, tamże, sygn. 9, s. 27; tamże, sygn. 15, s. 76.
tamże, sygn. 16, s. 64A, 140; (f), Zazieleniamy osiedle, „Nowiny” 1961, nr 25, s. 2.
82 APR, PMRN Ryb, sygn. 32, s. 199.
83 A. Misa, Parkingu nie będzie, „Nowiny” 2007, nr 23, s. 7; T. Ziętek, Czworonogi w piaskownicy,
„Nowiny” 2008, nr 23, s. 8; W. Troszka, Centralizacji nie będzie, „Nowiny” 2008, nr 24, s. 9.
84 Niebezpieczny słonik, „Nowiny” 2008, nr 38, s. 1–2; (IrS), Najważniejsze jest bezpieczeństwo
dzieci, „Nowiny” 2009, nr 27, s. 9; A. Karpeta, Maroko-Nowiny: Czy to plac zabaw? Nie, to plac
wstydu!, „Nowiny” 2012, nr 33, s. III.
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MRN nie potrafiły podjąć decyzji co do jego lokalizacji85. Trzeba także pamiętać, że
owe inicjatywy były podejmowane jedynie przez część mieszkańców, inni pozostawali obojętni lub wręcz niechętni86. Częściowo sprawą zajmował się właściwy wydział
władz miejskich, jednak wprowadzano też inne rozwiązania – angażowano dyrekcje
szkół i młodzież. W dużej mierze działania te miały charakter propagandowy.
Młodzież miała zająć się głównie terenem szkoły, lecz także plewieniem i przycinaniem żywopłotów, zadbaniem o przydzielone skwery i zieleńce, spulchnianiem ziemi
wokół drzewek. Prace te wykonywano w czasie lekcyjnym, niekiedy w ramach zajęć
techniczno-praktycznych. I tak w 1975 r. SP 2 otrzymała pod opiekę odcinek ul.
Wodzisławskiej od Raciborskiej do wiaduktu kolejowego, SP 10 całe ul. Raciborską
i Grunwaldzką, SP 11 ul. Zebrzydowicką i Hibnera oraz osiedla Wieczorka i 1000-lecia87. Z czasem zrezygnowano z tej formy opieki, zaś skwery, przydrożne pasy zieleni oraz ronda zaczęły podlegać Zarządowi Zieleni Miejskiej (ZZM). Harmonogram
prac sezonowych obejmował nasadzenia kwiatów jednorocznych, drzewek i krzewów,
w tym na skwerze przy ul. Wodzisławskiej, naprzeciwko kościoła ojców franciszkanów88. W 1991 r. ZZM zaplanował założenie nowego zieleńca przy ul. Zebrzydowickiej
i Kotucza, gdzie elementem dekoracyjnym było oczko wodne, naturalny zbiornik
po dawnym stawie Pniownik. Zieleniec raz po raz bywał dewastowany przez młodzież
okolicznych domów; kradziono rośliny, łamano drzewka, niszczono elementy architektoniczne, w stawie lądowały śmieci i kostki brukowe89. Był to problem dotyczą85 APR, PMRN Ryb, sygn. 22, s. 81.
86 Zauważano, że młodzieżowy blok osiedlowy na osiedlu 1000-lecia, który miał się opiekować
zielenią, napotykał się z przeszkodami, starsi mieszkańcy często dają niedobry przykład. APR, PMRN
Ryb, sygn. 22, s. 81.
87 APR, UM Rybnik, sygn. 33, s. 54, 57. Mimowolnie nasuwa się porównanie do wprowadzonych
w innych warunkach akcji sprzątania Ziemi, kiedy to dzieci i młodzież brała udział w sprzątaniu
wyznaczonych odcinków lasów, zieleńców i parków. (Wat, jak, AK, MaJ), Ograniczać, segregować,
przetwarzać, „Nowiny” 1996, nr 37, s. 1–2. Obserwacje losów nasadzanych wzdłuż dróg drzew
skłaniają do refleksji nad celowością tych zabiegów. Po ułożeniu chodników z płyt betonowych, a tak
stało się przy SP 10 na ul. Grunwaldzkiej i przy ul. Reymonta, drzewa zapewne uschły, szpecąc
i stwarzając zagrożenie. W dodatku rozrośnięte systemy korzeniowe uszkadzały rury, zaś RD Zachód
czyniła starania o zgodę na wycinkę. Z kolei w ramach czynu społecznego wzdłuż ul. Krzyżowej
posadzono topole. Drzewa urosły i stały się uciążliwe, zarówno dla mieszkańców, jak i wychowanków
przedszkola nr 17. Dzieci nie mogły długo bawić się na podwórzu z powodu puchu, sale były ciemne,
nie nadążano też z usuwaniem nadmiaru liści. Dopiero po ponowieniu pisma o wycinkę, władze
miasta uznały je za zasadne, ale trzeba było nie tylko ściąć drzewa, lecz także naprawić zniszczone
korzeniami chodniki. W 2003 podczas nawałnicy dwie z wysadzanych niegdyś na osiedlach topól
runęły. Według opinii świadków, niewiele brakowało, by przygniotły mężczyznę z dzieckiem.
Wycięto też topole na osiedlu Dworek. Przy ul. Budowlanych po cięciu pielęgnacyjnym pozostał
szpaler „palików”, które jednak po pewnym czasie zaczęły odrastać. /jak/, Topolowy problem, „Gazeta
Rybnicka” 1993, nr 11, s. 2; Z.K., Zabetonowane drzewa, „Nowiny” 1992, nr 17, s. 8; (a), Samorząd
dla mieszkańców, „Nowiny” 1992, nr 21, s. 3; (WaT), Topolowa niewola, „Nowiny” 2001, nr 25, s. 12;
(WaT), Wiatr i woda, „Nowiny” 2003, nr 25, s. 25; (WaT), Pożyjemy — zobaczymy, „Nowiny” 2004,
nr 37, s, 7; (WaT), Szpaler kikutów, „Nowiny” 2006, nr 19, s. 7; (WaT), Topole jednak odbiły,
„Nowiny” 2007, nr 26, s. 7.
88 Zielone porządki, „Nowiny” 1995, nr 16, s. 1, 2.
89 /jak/, Zielone płuca Rybnika, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 27, s. 4–5; /red./, Porządkowanie
Piownika, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 31, s. 3; G. Walczak, Zielono nam, „Gazeta Rybnicka” 1993,
nr 29, s. 1; C. G., Oczko, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 42, s. 2; W.R, Ogrodnicy i wandale, „Gazeta
Rybnicka” 1994, nr 10, s. 1; /a/, Znikające rododendrony, „Gazeta Rybnicka” 1995, nr 36, s. 3; /r/, Wa
ndale, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 35, s. 3.

cy całego Rybnika i dopiero zainstalowanie monitoringu ograniczyło zniszczenia.
ZZM zajęło się też drzewostanem przy „Domusie”, gdzie wcześniej znajdowały się
ogródki działkowe. Po nich pozostały stare drzewa owocowe, które miały zostać
wycięte i zastąpione ozdobnymi90.
W związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom Rybnika miejsc do rekreacji
zwrócono uwagę na niewykorzystane nadbrzeże Nacyny. Pojawiły się wizje, według
których wzdłuż rzeki zaplanowano trakt spacerowo-rekreacyjny, biegnący od ul.
Reymonta aż do Wierzbowej, myślano nawet o stworzeniu małego stawu na południe
od ul. Reymonta – zamiary te były wielokrotnie omawiane i zmieniane ze względu
na plany zagospodarowania terenu91. Wytyczone trasy mogły wprawdzie przebiegać
terenami Smolnej, ale wiążące decyzje nie zapadły.
Dla ludności skoszarowanej w blokach namiastką własnego ogrodu stawała się
działka, której dodatkowym walorem była możliwość uprawiania warzyw i owoców
i uzupełniania w ten sposób menu i budżetu domowego. W międzywojniu miasto
przekazywało bezrobotnym pod ogródki działki przy ul. Zebrzydowickiej. Prowadziło
je Towarzystwo Ogródków Działkowych dla Bezrobotnych „Wiosna”92 . Była to forma wsparcia w czasie kryzysu. Postulat założenia ogródków działkowych dla mieszkańców osiedli Wieczorka i 1000-lecia pojawiły się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. W 1967 r. okazało się to niewykonalne, lecz miało znaleźć się
w programie MRN na kolejne dwa lata, a wartość tego zadania miała wynosić ok.
2 mln zł93. Problem ten wymaga jednak analizy, bowiem w 1968 r. pojawiło się
sformułowanie, iż w związku z rozbudową miasta mają być w przyszłych latach zlikwidowane ogródki działkowe przy ul. Zebrzydowickiej94. Z tego sformułowania wynika, iż ogródki już istniały, natomiast plany odnosiły się do przeniesienia ich w inny
rejon, na ul. Wodzisławską. Mieszkańcy jednak woleli zlokalizowanie ich bliżej miejsca zamieszkania, przy ul. Zebrzydowickiej przed cegielnią, jak to zakładał pierwotny plan95. Ostatecznie jednak teren ten został zajęty przez budownictwo mieszkaniowe, natomiast pracownicze ogródki działkowe (POD) powstały przy ul.
Wodzisławskiej (w 1973 r.) a POD „Raj” w kwartale między ulicami Raciborską,
Pilarczyka i Głuchą (w 1979 r.). Władze miejskie wyrażały nadzieję, iż w ten sposób
poprawi się zaopatrzenie w świeże warzywa i owoce, a placówki handlowe zostaną
90 /jak/, Zielone płuca Rybnika, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 27, s. 4–5. Zamierzenia dotyczące
modernizacji oraz rozwoju enklaw zieleni na okres perspektywiczny przedstawiały się w poszczególnych dzielnicach miasta następująco: Centrala – Budowa zieleńca – ul. Jankowicka, Reymonta z placem
parkingowym Młyńska [...] Założenie ciągu zieleni z placem zabaw dla dzieci przy trakcie pieszo-jezdnym
– ul. Sławików – prawa strona [...] Renowacja zieleni – Oś. Wieczorka [...] Nowiny. 1. Urządzenie
zieleni, budowa usług sportu, ogrodu osiedlowego, boisk sportowych dla przyległych jednostek –
ul. Grunwaldzka, Zebrzydowicka (Jednostka C-1, C-3, D). 2. Założenie pasa zieleni izolacyjnej –
ul. Reymonta. Źródło: Program rozwoju terenów zielonych miasta Rybnika do 2000 roku, Rybnik
20.09.1984 r. (mps,) s. 3.
91 (BN), Bulwar nad Nacyną, „Nowiny” 1994, nr 19, s. 2; (WaT), Ominąć bulwary, „Nowiny”
2001, nr 40, s. 7; W. Troszka, Frontem do Nacyny, „Nowiny” 2007, nr 31, s. 10.
92 (Ogródki do wynajęcia), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 38, s. 3; M. Palica, Rybnik
latem 1934 roku, „Nowiny” 2012, nr 21, s. 11.
93 APR, PMRN Ryb, sygn. 30, s. 163; tamże, sygn. 31, s. 43; tamże, sygn. 33, s. 47, 119.
94 Tamże, sygn. 33, s. 6. Istnienie potwierdza również inna wzmianka, mianowicie 13 września
1968 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium MRN, które zakończono zwiedzaniem ogrodu
działkowego przy ul. Zebrzydowickiej, tamże, s. 121.
95 Tamże, s. 6.
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odciążone96. Ponadto w latach osiemdziesiątych przy ul. Zebrzydowickiej 92 mieścił
się prowadzony przez Anielę i Joachima Podleśnych punkt sprzedaży drzewek i krzewów owocowych i ozdobnych97. Dla właścicieli psów ważne było miejsce, gdzie
mogliby wyprowadzać podopiecznych. Do magistratu wpłynęło pismo z projektem
parku dla czworonogów. Jako lokalizację proponowano skwer obok „Domusu”, który miał tę zaletę, iż był blisko centrum; korzystać mogliby z niego również właściciele czworonogów z osiedli Dworek, Sławików, Zgrzebnioka, Reymonta, Nowin,
Maroka, Grunwaldzkiej. Problem polegał na tym, że teren ów należał do skarbu
państwa, nie gminy. W 2012 r. mieszkańców zelektryzowała nowina o planowanej
sprzedaży parku przy ul. Zebrzydowickiej98.
Przy niewielkiej ilości pojazdów mechanicznych nie zaprzątano sobie zbytnio
głowy kwestią parkowania i garażowania. Wzrost liczby pojazdów spowodował konieczność zapewnienia miejsc parkingowych. Jeden z parkingów mieścił się u zbiegu
ulic Raciborskiej i Zebrzydowickiej. Plac ten zresztą wykorzystywano również jako
miejsce dla karuzeli, które pojawiały się na nim wiosną, a znikały jesienią99. Ich
obecność wprawdzie cieszyła najmłodszych, generowała jednak niezadowolenie kierowców i mieszkańców pobliskich domów. Z brakiem parkingów mierzyła się też
RSM. Garaże na osiedlu przy ul. Hibnera wybudowano w latach 1963–1965, nad
czym czuwał komitet społeczny. Kwestie własności działek miały znaczenie drugorzędne, co zemściło się po latach, kiedy to doszło do konfliktu między właścicielami
garażów, a członkami wspólnoty mieszkaniowej100. W momencie powstawania dużych osiedli, nie przewidywano, iż ich mieszkańcy będą dysponować znaczną ilością
kosztownych pojazdów mechanicznych. W efekcie samochody stały wzdłuż dróżek,
zagradzając drogi przejazdu dla sanitarek i wozów strażackich, a w różnych miejscach
wyrastały nieatrakcyjne baraki jako garaże. W latach dziewięćdziesiątych XX w. problem stał się już tak poważny, że RSM zaczęła myśleć o parkingach np. przy ulicach
Orzepowickiej, Kardynała Kominka, Wawelskiej oraz o parkingu piętrowym na
obrzeżach. Plany te nie wzbudziły zainteresowania kierowców. Tymczasem miejsca
postojowe tworzono niejednokrotnie kosztem zieleni i placów zabaw101. Przy opracowywaniu planów rozwoju dzielnic wspominano o budowie wielokondygnacyjnych
parkingów dla mieszkańców Osiedla Kilińskiego, Smolna i Reymonta102. Brak miejsc
96 APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 34. W 1980 r. powierzchnia ogródków działkowych w Rybniku
zwiększyła się z 48 do 70 ha, z czego część przypadała na zachodnie dzielnice miasta. Tamże, sygn. 41,
s. 42. Ogródki przy ul. Wodzisławskiej zajmowały nieco ponad 3 ha (wykupione w 1973 r. od Olesia),
przy ul. Raciborskiej prawie 16 ha. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 91. Na początku lat dziewięćdziesiątych w POD „Raj” doszło do nieporozumień. J. Reclik, Raj utracony, „Gazeta Rybnicka” 1994,
nr 18, s. 3.
97 Sprzedano tysiące drzewek krzewów, „Nowiny” 1984, nr 16, s. 4.
98 M. Sarapkiewicz, Będzie park pod psem?, „Nowiny” 2007, nr 12, s. 7; A. Karpeta, Ludzie: Niech
zostanie park. Miasto: Teren jest na sprzedaż, „Nowiny” 2012, nr 43, s. I (adr), Mieszkańcy nie składają
broni, „Nowiny” 2012, nr 46, s. III. W 2014 r. drugi przetarg na sprzedaż działki miejskiej przy ul.
Zebrzydowickiej nie przyniósł rozstrzygnięcia. Miasto w skrócie, „Gazeta Rybnicka” 2014, nr 6–7,
s. 8.
99 Karuzela na parkingu, „Nowiny” 1992, nr 17, s. 2.
100 W. Troszka, Garaże przy cudzej drodze, „Nowiny” 2004, nr 20, s. 5.
101 /WaT/, Będzie strzeżony, „Nowiny” 1996, nr 47, s. 5; (WaT), Samochody opanowały osiedla,
„Nowiny” 2010, nr 11, s. 10; (and), Za mało miejsc parkingowych, „Nowiny” 2012, nr 27, s. I;
A. Karpeta, Tutaj jeszcze możemy parkować za darmo, „Nowiny” 2012, nr 39, s. I.
102 (r), Sposób na wizję, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 4/358, s. 8.

parkingowych i garaży zmuszał właścicieli pojazdów, mieszkających na osiedlach, do
parkowania na ulicy, co z kolei skutkowało ograniczeniem jej przepustowości. Ulicą
Zieloną praktycznie nie dawało się przejechać, bowiem jeden z pasów ruchu praktycznie przejął rolę parkingu. Podobnie działo się na ul. Waltera oraz osiedlach
Kilińskiego, „Nowiny”, Chabrowa i Sławików. Rozwiązaniem miała być budowa
dróg pożarowych103.
Na krajobraz miejski wpływają nie tylko elementy powstające lub zmieniające
swój wygląd, lecz i te, które znikają bezpowrotnie. Świadectwem ich istnienia pozostaje materiał ikonograficzny oraz wzmianki w dokumentacji; ludzka pamięć zawodzi. Powstawanie nowych obiektów bardziej się utrwala, bowiem trwa dłużej i jest
względnie łatwe w obserwacji, natomiast całkowite wyburzenie trwa znacznie krócej.
Po kilku latach trudno nawet odtworzyć wcześniejszy wygląd ulic. W wypadku
Smolnej nie jest inaczej, natomiast tempo zmian pozostaje w tym wypadku sprawą
drugorzędną. Warto zatem przypomnieć o obiektach, które niegdyś istniały, a z różnych przyczyn zostały zlikwidowane. W tym momencie należy wspomnieć o trudnym dla kierowców zbiegu ulic Wodzisławska – Hallera – Raciborska – Dworek.
Poruszanie się komplikowała zabudowa, dlatego też proponowano poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez usunięcie niedużego domu rozdzielającego ulice Wodzisławską
i J. Marchlewskiego (obecnie J. Hallera) oraz domku w klinie Wodzisławskiej
i Raciborskiej. Propozycje te padły w 1960 r. Upłynęło jednak siedem lat, zanim
władze miasta w kwietniu 1967 r. podjęły decyzję o wyburzeniu rudery na rogu
Wodzisławskiej i Marchlewskiego104. Jak się okazało, na faktyczne wykonanie tego
postanowienia trzeba było poczekać kilka lat. Jeszcze w 1970 r. na zapytanie o uporządkowanie chodnika i krawężnika w tym rejonie wyjaśniano, że Wydział Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej już w niedługim czasie przystąpi do rozbiórki budynku
zlokalizowanego na w/w skrzyżowaniu, zatem poprawa chodnika mija się z celem
i zostanie wykonana już po wyburzeniu domu105.
Intensywne budownictwo wielorodzinne nie zaspokajało potrzeb mieszkaniowych. Warto wspomnieć też o planach zabudowy w innych rejonach niż wyżej opisywane. W ocenie wykorzystania uprawnień koordynacyjnych Prezydenta Miasta
Rybnika w stosunku do zakładów pracy wymieniano też trzy budynki u zbiegu ul.
Wodzisławskiej, Łanowej i Smolnej oraz trzy budynki pięciokondygnacyjne przy ul.
Grunwaldzkiej, jakie miały powstać dla KWK „Jankowice”, natomiast dla Rybnickiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego miały powstać dwa budynki czterokondygnacyjne przy ul. Szkolnej106. Część z tych planów faktycznie została zrealizowana,
inne pozostały w sferze projektów. Również inne obiekty, które zamierzano zlokali103 (IrS), Trudno przejechać, „Nowiny” 2005, nr 39, s. 9. Rzecznik prasowy Państwowej Straży
Pożarnej przyznawał, że wozy strażackie nie były w stanie przejechać, ponieważ jednak w ciągu
ostatnich lat nie zdarzył się w tym rejonie poważny pożar, żaden wóz nie utknął między zaparkowanymi samochodami. W 2009 r. szczęście się odwróciło i tym razem nie udało się przeprowadzić akcji
bez ofiar śmiertelnych, ponieważ wóz bojowy straży nie mógł podjechać do płonącego mieszkania.
(IrS), Szczęśliwie bez ofiar, „Nowiny” 2005, nr 26, s. 8; (WaT), Drogi dla strażaków, „Nowiny” 2009,
nr 4, s. 7.
104 W tym czasie omawiano również wyburzenie budynku na skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Piasta.
Drugi ze wspomnianych budynków wyburzono w 2013 r., ponad pół wieku później. APR, PMRN
Ryb, sygn. 30, s. 19, 30, 43; (sta), Niebezpieczne zakręty, „Nowiny” 1960, nr 15, s. 3.
105 APR, PMRN Ryb, sygn. 37, s. 69; tamże, sygn. 39, s. 57.
106 APR, UM Ryb., sygn. 33, s. 72, 81.
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zować w tej części miasta, nigdy nie doczekały się realizacji lub powstały gdzie indziej.
Warto przy tym wspomnieć, że część z takich inwestycji planowano w międzywojniu.
Jedną z nich miało być wybudowanie w 1928 r. koszar i placu sportowego dla batalionu piechoty, na które przeznaczono parcelę o powierzchni 7 ha rejonie ulic
Raciborskiej i Zebrzydowickiej. Miasto zobowiązywało się odstąpić ten teren
Skarbowi Państwa Polskiego, a w celu realizacji zadania, jakie na siebie przyjęło (założenie kanalizacji, elektryfikacji, gazu i wodociągu) chciało zaciągnąć pożyczkę, zaś
wojsko miało opłacać czynsz za dzierżawę107. Krótko przed wybuchem II wojny
miasto ze Śląskiego Funduszu Gospodarczego zaciągnęło pożyczkę na budowę budynku dla 12 bezdomnych rodzin. Trzykondygnacyjny gmach z czterema mieszkaniami na każdym piętrze miał powstać przy ul. Zebrzydowickiej, ale inwestycja nie
została nigdy zrealizowana108 . W 1972 r. zapowiadano realizację dwóch dużych
obiektów, czyli hali widowiskowo-sportowej i sztucznego lodowiska109. Pierwszy
projekt wybudowania przez Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego hali
sportowej zlokalizowanej na zbiegu ul. Wodzisławskiej i Zebrzydowickiej, pojawił
się w 1968 r.110 Plan ten jednak znacznie się opóźnił, ostatecznie zaś nigdy nie został
zrealizowany. W 1971 r. zapowiedziano rozpoczęcie, z inicjatywy Komitetu
Powiatowego PZPR, wykonanej w ramach czynu społecznego (z nakładów miejscowych przedsiębiorstw) budowy sztucznego lodowiska przy ul. Raciborskiej 111.
Budowa tego obiektu była jednak uzależniona od powstania kolektora112 . Podobnie
jak hala, lodowisko to również nie doczekało się wyjścia z fazy zapowiedzi i planów.
Temat sztucznego lodowiska powrócił w 2005 r. Obiekt miał być zlokalizowany
w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ale było wiadomo już w listopadzie, że nie powstanie w zakładanym czasie. Zimą zaś planowano powrót do
tradycji wylewania ślizgawek, co ułatwiały nowe boiska przy SP 11 oraz wspomnianym „ekonomiku”. Natomiast budowa sztucznego lodowiska była uzależniona od
budżetu miasta113. Innym obiektem, również sportowym, którego budowę postulowano, ale nie powstał, był kryty basen przy SP 11. Wprawdzie mówiono o nim
w 1977 r., lecz z powodu trudności finansowych i niemożliwości wprowadzenia
basenu do planów, projekt przesunięto na kolejną pięciolatkę114, potem zaś poniechano całkowicie. Nigdy też nie powstał szpital przy ul. Raciborskiej, a wybudowanie takowego (na 600 łóżek) pojawiło się w 1977 r. w referacie podsumowującym
działalność MRN w Rybniku. Był to powrót do koncepcji z lat pięćdziesiątych,
kiedy zapowiadano budowę dużego szpitala między ulicami Suchą (Grunwaldzką)

107 APK, UWŚl, Wydział Samorządowy, sygn. 916, s. 103–107, 109–112, 114; sygn. 1772, s. 185,
187, 191–195.
108 APK, Bank Gospodarstwa Krajowego (zespół nr 317), sygn. 37, s. 1–9.
109 APR, PMRN Ryb, sygn. 41, s. 146.
110 Tamże, sygn. 33, s. 38.
111 Tamże, sygn. 39, s. 146; tamże, sygn. 43, s. 119.
112 Tamże, sygn. 40, s. 131, 143.
113 (WaT), Naturalne zamiast sztucznego, „Nowiny” 2005, nr 44, s. 11. W kolejnych latach również
postarano się o utworzenie w tym miejscu lodowiska, podobnie jak przy innych mniejszych szkołach.
(adr), Lodowisko dopiero przed świętami, „Nowiny” 2011, nr 49, s. II; (adr), To się poślizgamy!,
„Nowiny” 2011, nr 50, s. II.
114 APR, MRN Ryb, sygn. 28, s. 32, 41.

a Raciborską115. Okazuje się, że władze miejskie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. zamierzały w dużej mierze zmienić charakter zabudowy dzielnicy
Smolna. Według ówczesnych planów rozwoju miasta większość budynków w tej okolicy
miała być w przyszłości wyburzona pod budownictwo wielorodzinne, także nasz budynek [należący do Kościoła adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Wodzisławskiej
19a]116 . W późniejszym okresie zaprojektowano gmach szkoły muzycznej, której
budowa miała ruszyć w 1990 r. w pobliżu skrzyżowania ulic Wodzisławskiej
i Reymonta. Ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Szkoły Muzycznej
w Rybniku, który prowadził zbiórkę pieniędzy na ten cel. Inwestycja miała zostać
ukończona do 1995 r., lecz pomimo przygotowania dokumentacji sprawy nie zrealizowano117. Wśród obiektów, które planowano zlokalizować na terenie dawnej
Smolnej znalazł się cmentarz komunalny. W 1965 r. miasto miało otrzymać obszar
w pobliżu ul. Zebrzydowickiej, w lesie niedaleko przejazdu kolejowego. Nekropolia
miała mieć 4 ha, zatem znacznie więcej niż przy ul. Cmentarnej. Dokumentacja była
już w fazie końcowej, przewidywano też kwaterę dla zasłużonych rybniczan118, ale
projekt nigdy nie został zrealizowany. Nie powstał też duży biurowiec ZUS przy ul.
Wodzisławskiej i Sławików, który miał zostać zbudowany w 1976 r. według projektu Norberta Warneckiego119. Nową siedzibę ZUS otrzymał przy ul. Reymonta. Przy
SP 10 planowano też budowę Domu Nauczyciela i ogrodu botanicznego. Pomysły
te nie zostały zrealizowane120.
Uzbrojenie terenu – sieć wodociągowa, elektryczna, gazowa, ciepłownicza, kanalizacja deszczowa i ściekowa
Uzbrojenie terenu Smolnej w jej starych granicach przebiegało kilkoma etapami.
Dla części zabudowanej od wieków modernizacja przebiegała wcześniej, natomiast
dopiero w drugiej połowie XX w. podobna infrastruktura powstawała na terenach
wyznaczonych pod nowe osiedla. Stąd też wyraźne w źródłach skupienie uwagi przede
wszystkim na bieżących kwestiach, przy słabym sygnalizowaniu problemów Smolnej
w rozumieniu dzielnicy w kurczących się granicach.
Wraz z zagęszczaniem zaludnienia wsi/dzielnicy coraz częściej pojawiały się sprawy codziennego funkcjonowania ludności i korzystania przez nią z udogodnień cywilizacyjnych.
Proces uzbrajania dawnej wsi w media, które ułatwiały życie codzienne, przebiegał stopniowo, ale sieci wodociągowa, energetyczna i gazowa powoli obejmowały
coraz większy obszar miasta. Prace związane z uzbrajaniem dzielnicy Smolna w jej
starych granicach zasadniczo miały charakter fragmentaryczny, dotyczyły pojedynczych ulic. Były też znacznie rozciągnięte w czasie, bowiem pierwszy etap przypadał
115 H. Kopilewicz, Oficjalne zatwierdzenie planu rozbudowy Rybnika, „Nowiny” 1958, nr 41, s. 1;
APR, MRN Ryb, sygn. 32, s. 149.
116 http://www.rybnik.maranatha.pl/?p=p_48&iPageContent=3, 20.09.2013.
117 Będzie szkoła muzyczna..., „Nowiny” 1989, nr 1, s. 1; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 92.
118 (pe), Dwa cmentarze komunalne powstaną w Rybniku, „Nowiny” 1960, nr 43, s. 1.
119 (pp), ZUS zbuduje nowoczesny biurowiec, „Nowiny” 1973, nr 18, s. 1; (pp), Nowa siedziba rybnickiego ZUS, „Nowiny” 1975, nr 22, s. 2.
120 J. Abrahamowicz, Szkoły – „Pomnik Tysiąclecia” w Rybniku w latach 1958–1967, [w:] Z dziejów
szkolnictwa w Rybniku, red. D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 17, Rybnik 2013, s. 165.

49

50

na pierwszą dekadę XX w. i obejmował jedynie część starej wsi, natomiast kolejne
wiązały się z zabudową terenów dawniej uprawnych.
Generalnie prace wokół sieci wodociągowej na Smolnej polegały, z jednej strony
na wymianie starego systemu rurociągów w części dawniej zabudowanej, z drugiej
na rozbudowie owego systemu tam, gdzie powstawały nowe osiedla mieszkaniowe,
na terenach nieuzbrojonych. Podobnie działo się z sieciami energetyczną, gazową
i kanalizacyjną.
Dostęp do wody pitnej decydował o istnieniu osady, o kondycji zdrowotnej ludzi
i zwierząt gospodarskich. Dla mieszkańców Smolnej żywotne znaczenie miała płynąca tu Nacyna, o której zaletach pisał F. Idzikowski121. Woda w rzece bywała jednak
zabrudzona, zwłaszcza po opadach, nie zawsze więc można było z niej korzystać.
Stopniowo czerpanie wody pitnej bezpośrednio z rzeki stawało się coraz rzadsze, tym
bardziej że Nacyna pełniła rolę nie tylko dostarczycielki wody do celów przemysłowych, lecz i koryta odprowadzającego ścieki. Kopano studnie, ale na podobną inwestycję nie każdy mógł sobie pozwolić. Prawdopodobnie więc we wsi istniała publiczna studnia, z której mieszkańcy czerpali wodę, natomiast zwiększenie się liczby
ujęć przydomowych musiało nastąpić na przełomie XIX i XX w. Woda w studniach
przeważnie była dobra, zaś szkoła posiadała własne ujęcie, chociaż woda była żelazista122 . L. Musiolik wspominał również o źródle, bijącym na posesji Kuczerów, z którego korzystali okoliczni mieszkańcy, a którego woda miała, według nich, właściwości
lecznicze123.
Wybudowanie w 1905 r. sieci wodociągowej w Rybniku, inwestycja niezwykle
potrzebna, w nieznacznym stopniu dotyczyła odrębnej wówczas wsi Smolna. W sierpniu i wrześniu poprowadzono prace na zachód od rynku, przekraczając Nacynę aż
do granicy miasta (obecnie rondo na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej i Raciborskiej)124
i na tym poprzestano. Sytuacja ta zmieniła się w ciągu zaledwie kilku lat, bowiem
Rybnik rozszerzył się terytorialnie. Tym samym pojawiła się kwestia zaopatrzenia
w wodę i wywozu ścieków dla tego terenu. Problemem przy opracowaniu ewentualnego planu stanowiła luźna zabudowa nowej dzielnicy, skupiona wzdłuż ul.
Wodzisławskiej i Wiejskiej i rozproszona wśród pól uprawnych. Postanowiono więc
skoncentrować się na podłączeniu do sieci części ul. Wodzisławskiej aż do karczmy.
Spośród miejscowych gospodarzy utworzyła się grupa, gotowa pokryć 6% inwestycji125. Kolejne prace przy wodociągu na ul. Wodzisławskiej prowadzono w 1929 r.,
a radny Jan Nowomiejski apelował, by poprowadzono go również ulicą św. Jadwigi126.
W 1925 r. postanowiono przeprowadzić wodociąg na ul. Zebrzydowickiej, koszty
121 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 11. W tłumaczeniu cytował L. Musiolik, Nasza mała..., s. 8.
122 B. Kloch, D. Keller, Wodociągi i kanalizacja Rybnika. Zarys dziejów, Rybnik 2007, s. 57.
123 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 8; M. Szołtysek, Krótkie dzieje Smolnej, „Gazeta Rybnicka” 1997,
nr 1, s. 16.
124 B. Kloch, D. Keller, Wodociągi i kanalizacja..., s. 48.
125 Jednym z inicjatorów był Jan Oleś, o którym B. Kloch pisał jako o jednym z najbogatszych
gospodarzy. Stan majątkowy tego człowieka pozostaje nieokreślony, jednak prawdopodobnie cieszył
się on dużym uznaniem w lokalnej społeczności, co może wynikać z jego obecności jako świadka
ślubów. APR, LRyb, sygn. 262, k. 386, 388, 391–391v; B. Kloch, Początki nowoczesnej infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej w powiatowym mieście Rybnik do 1914 r., [w:] Z kart historii powiatu
rybnickiego, red. D. Keller, „Zeszyty Rybnickie” 6, Rybnik 2008, s. 175–176; B. Kloch, D. Keller,
Wodociągi i kanalizacja..., s. 57.
126 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 93, s. 3.

prac miały wynosić 50 tys. zł127, co zapewne wiązało się z planowaną budową kolonii robotniczej. W 1930 r. długość rybnickich wodociągów wzrosła o 1395 m, które poprowadzono m.in. ul. Raciborską i Dworek128.
Zapewne przynajmniej część dawnej wsi została wówczas przyłączona do sieci
wodociągowej, bowiem w 1956 r. przewidywano wymianę m.in. 1060 m wodociągów przy ul. Wiejskiej, Łąkowej i Smolnej129. Prace te były konieczne, bowiem
miasto w tym czasie borykało się z niedoborem wody, do czego przyczyniała się
również przestarzała sieć. Awarie i straty były znaczne, a gospodarstwa domowe pozbawione wody. Zwracano uwagę na konieczność (o co czyniono kilkuletnie starania)
wymiany przestarzałej sieci wodociągowej przy ul. Zebrzydowickiej w dzielnicy Maroko.
Dzielnica ta z tych powodów jest całkowicie pozbawiona wody, mimo posiadania pełnego uzbrojenia w mieszkaniach, a tylko brak dopływu wody130. Do końca 1957 r.
zapowiadano przebudowę 1,34 km sieci wodociągowej przy ulicach Raciborskiej
i Zebrzydowickiej, zaś na rok następy zaplanowano przebudowę sieci wodociągowej
i gazowej w dzielnicach Maroko, Smolna i Paruszowiec o wartości ponad 1 mln zł131.
W sprawozdaniu z realizacji programu Frontu Jedności Narodowej (FJN) stwierdzano, że koszt przyłączeń i wymiany przestarzałych rur wynosił ponad 1,5 mln zł.
Remont kapitalny obejmował sieć m.in. na ulicach Wiejskiej, Łąkowej i Reymonta132.
Ponieważ trwała budowa nowej szkoły w terenie, który wcześniej nie był objęty
siecią wodociągową, zaistniała konieczność przedłużenia sieci do ul. Suchej, co rada
miejska zaplanowała na 1959 r.133 Pojawiły się jednak komplikacje, które sprawiły,
iż wysunięty został wniosek, aby zaplanowaną na 1963 r. budowę awaryjnego ujęcia
wodnego przy ul. Zebrzydowskiej przesunąć na 1960 r. Powodem było to, że obecny dostawca wody nie wywiązywał się z zadań134. W 1961 r. mieszkańcy ul. Wiejskiej
składali wniosek o doprowadzenie wodociągu do tej ulicy i gotowi byli udzielić pomocy w robociźnie, przyjmując na siebie 100% wykonawstwa135. Wzmianka ta nie była
dokładna, gdyż wynikała ze sformułowania, iż rurociąg trzeba dopiero poprowadzić,
gdy tymczasem chodziło o położenie nowego odcinka. Ten rejon Smolnej był już
bowiem wcześniej podłączony do sieci wodociągowej. Ewentualnie chodziło o odcinek, którego niegdyś ze względu na rzadką zabudowę nie przyłączono do sieci
miejskiej. Pod koniec lat pięćdziesiątych MRN przyznawała, że nie udało się zapewnić zaopatrzenia w wodę mieszkańców Maroka, do czego przyczyniała się stara sieć
wodociągowa136. Natomiast rozbudowę, a więc przedłużenie istniejącego systemu

127 APK, UWŚl, Wydział Samorządowy, sygn. 1772, s. 140, 144.
128 Oraz Nową i Strzelecką. Z działalności miasta Rybnika w roku 1930, „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1931, nr 21, s. 3.
129 APR, PMRN Ryb, sygn. 5, s. 187.
130 Tamże, sygn. 7, s. 81.
131 Tamże, sygn. 8, s. 75.
132 Ponadto ulice: Rewolucji Październikowej, Rynek, Rynkowa, Raciborska, Rybnickiego,
Cegielniana, Zawadzkiego, Piecka, Marchlewskiego, Świerczewskiego i Chrobrego, łącznie 7856 mb,
na sumę 1 556 000 zł; APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 106, 129, 138.
133 Tamże, sygn. 11, s. 58.
134 Tamże, s. 101.
135 Tamże, sygn. 16, s. 11.
136 (jan), Budownictwo mieszkaniowe i remonty na pierwszym planie, „Nowiny” 1957, nr 14, s. 2.
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rur, planowano m.in. na ul. Reymonta i Raciborskiej137. W tym samym okresie
w ramach czynu społecznego doprowadzono wodę do ul. Zielonej138. Od 1962 r.
obiecywano wymianę rurociągów na ul. Wodzisławskiej i Wiejskiej, a dopiero po
wykonaniu tych prac można było pomyśleć o dalszym poprowadzeniu wodociągu
w stronę Zamysłowa139. W planach inwestycyjnych na 1966 r. znalazła się też przebudowa wodociągu na ul. Zebrzydowickiej140, a w 1967 r. oddano do użytku sieć
wodociągową rozdzielczą na ul. Dworek141. W ósmej dekadzie XX w. najwięcej nakładów wymagała dzielnica Zachód, gdzie infrastruktury po prostu nie było.
Wyliczano, iż konieczne było stworzenie: wodociągów (7,3 km), kanalizacji (7,6 km),
dróg (7 km), linii energetycznych (21,9 km) i sieci ciepłowniczej (8,1 km)142. W planie pięcioletnim 1976–1980 większość nakładów przeznaczono na inwestycje
w dzielnicy „Nowiny” (Zachód)143 . Pod koniec wspomnianej pięciolatki miała też
ruszyć budowa wodociągu w ul. Obwiednia-Reymonta, której zakończenie zakładano na czerwiec 1981 r.144
Zużycie wody w mieście stale rosło, a istniejąca infrastruktura wymagała napraw.
W latach siedemdziesiątych XX w. problemy z dostarczaniem wody stanowiły poważne utrudnienie codziennego życia, zwłaszcza w gęsto zaludnionych osiedlach.
Szkody górnicze, rezonans wywołany ruchem kołowym, a przede wszystkim stara
i zużyta sieć, przyczyniały się do częstych awarii145. Rozwiązaniem miała być budowa studni, o które postulowali mieszkańcy. W podsumowaniach dokonań stwierdzano, że częściowo zrealizowano wniosek o budowę ujęć awaryjnych na osiedlach
1000-lecia i Wieczorka (wyremontowano studnię przy ówczesnej ul. R. Luksemburg
9, z której mogli korzystać mieszkańcy osiedla im. Wieczorka w razie awarii wodo137 Rozbudowa sieci obejmowała również ul: Wyzwolenia, Jankowicką, Nadbrzeżną, Strzelecką,
Mikołowską (od ul. Przemysłowej do Stawowej), E. Orzeszkowej, Wodzisławską. O podłączeniu ul.
Reymonta do sieci miejskiej mówiono w 1967 r., natomiast w 1972 r. wspominano o renowacji sieci
wodociągowej ul. Reymonta, przeprowadzonej w ramach czynu społecznego. APR, PMRN Ryb,
sygn. 18, s. 28; tamże, sygn. 30, s. 161; tamże, sygn. 41, s. 125.
138 Tamże, sygn. 19, s. 37; sygn. 20, s. 21; sygn. 24, s. 53.
139 Tamże, sygn. 16, s. 31; Przy 22 ulicach wodociągi i gaz, „Nowiny” 1962, nr 22, s. 2. Na temat
dostarczenia wody do tej dzielnicy Rybnika, zob. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 77–80.
140 Zadanie to miał wykonać Zakład Remontowo-Budowlany Przemysłu Węglowego. APR, PMRN
Ryb, sygn. 28, s. 183.
141 A także na ul. Łokietka i PCK, łącznie 1200 mb. Tamże, sygn. 32, s. 109.
142 Magistralę ciepłowniczą zaplanowano z Elektrociepłowni Chwałowice, ale zaplanowana na
1975 r. inwestycja nie została rozpoczęta zgodnie z planem, bowiem zabrakło podwykonawców, a od
zapewnienia ogrzewania zależało oddanie mieszkań do użytku. APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 181, 194.
143 APR, MRN Ryb, sygn. 31, s. 104; sygn. 38, s. 39; sygn. 41, s. 54; sygn. 46, s. 77. Nakłady
inwestycyjne dla Nowin w 1978 r. miały przekroczyć 46 mln złotych, sygn. 34, s. 94.
144 Tamże, sygn. 38, s. 40; sygn. 41, s. 54; sygn. 42, s. 185
145 Na osiedlu 1000-lecia wody zabrakło 30 grudnia 1961 i trwało to aż do 1 stycznia 1962 r.
Mieszkańcy korzystali z prywatnych studni, na co ich właściciele zgadzali się, aczkolwiek nie bez
zniecierpliwienia. Na ul. Wodzisławskiej i Zebrzydowickiej odnotowano w ciągu dziesięciu miesięcy
1978 r. odpowiednio 12 i 13 awarii. Prasa wypominała Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów
i Kanalizacji niedostateczne wywiązywanie się z obowiązku wcześniejszego powiadamiania mieszkańców o wyłączaniu wody. W efekcie mieszkańcy osiedli Dworek i Wieczorka mogli dowiedzieć
się o braku wody jedynie z kilku ogłoszeń wywieszonych przy ul. Raciborskiej, odległej od zainteresowanych osiedli. APR, MRN Ryb, sygn. 40, s. 49; Akurat w Nowy Rok zabrakło wody..., „Nowiny”
1962, nr 2, s. 8; (fp), Ani się umyć, ani coś ugotować, „Nowiny” 1977, nr 23, s. 2; C. Goliński,
Grunwaldzka czy źródlana?, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 41, s. 3.

ciągów). Natomiast nie można było rozpocząć odwiertu studni głębinowej dla osiedla 1000-lecia z powodu braku lokalizacji oraz wykonawcy robót146. W następnym
roku trwało już uruchamianie awaryjnego ujęcia w rejonie osiedla 1000-lecia, zaś
w 1971 r. oddano do użytku lokalną studnię o wydajności 400 m3/dobę, przy ul.
Wodzisławskiej (a która z powodu długotrwałej suszy dostarczała jedynie 150 m3/
dobę), której koszt wynosił 150 tys. zł147. Wszystkie te rozwiązania były tylko doraźne. Co znamienne, częste awarie występowały także na nowszych odcinkach, do
czego zapewne przyczyniły się użyte materiały. W każdym razie awarie w latach dziewięćdziesiątych XX w. utrudniały codzienne życie mieszkańcom, wywołując zrozumiałe pretensje148. Zasadniczo jednak do generalnej wymiany sieci wodociągowej
przystąpiono dekadę później. W latach 2005–2007 wymieniono łącznie ok. 72 km
rur, w tym na Smolnej oraz osiedlach149. Rosło zużycie i ceny wody. Na osiedlu
„Nowiny” postanowiono założyć wodomierze, co było przedsięwzięciem pionierskim
w skali kraju150. W czasie budowy ronda w centrum miasta przebudowywano w tym
rejonie sieć wodociągową i gazową, układano też kanalizację, co znacznie wydłużało
prace przy samym rondzie151.
***
Niewiele wiadomo o początkach elektryfikacji Smolnej. Prawdopodobnie główna linia energetyczna powstała w czasie prac w mieście i najwcześniej zelektryfikowano tereny najbliżej centrum, natomiast bardziej peryferyjne części dzielnicy
Smolna sieć otrzymywały później. Pierwsze wzmianki o oświetleniu elektrycznym
dla Rybnika pojawiły się w 1912 r. Prąd miał być dostarczany z wybudowanej przez
kopalnię „Emma” elektrowni. Prace, m.in. przy prowadzeniu w ziemi przewodów,
trwały przez następny rok. Prasa zapowiadała, że już 15 listopada 1913 r. w mieście
dostępne będzie światło elektryczne 152 , co zapewne zostało zrealizowane.
146 APR, PMRN Ryb, sygn. 37, s. 82.
147 W sprawozdaniach mówiono o terminie majowym, natomiast uchwała MRN nr XIII/52/71
z 25 maja wyznaczała termin oddania tego ujęcia do użytku do 30 czerwca tr., Tamże, sygn. 39,
s. 24, 41, 72; tamże, sygn. 41, s. 41.
148 Tak było np. na ul. Chabrowej. Do końca lat osiemdziesiątych używano stalowych rur, które
korodowały, przyczyniając się do wzrostu liczby awarii. Wśród prac wykonanych przez RD Smolna
wspominano też o wodociągu przy ul. Poprzecznej. (WaT), Cieknie, rosnąc w cenę, „Nowiny” 1995,
nr 26, s. 4; (WaT), Kto za to zapłaci?, „Nowiny” 1995, nr 35, s. 2; (WaT), Bez wykopów, „Nowiny”
1996, nr 44, s. 3; M. Szołtysek, Co słychać na Smolnej?, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 1, s. 20; B. Kloch,
D. Keller, Wodociągi i kanalizacja..., s. 132.
149 B. Kloch, D. Keller, Wodociągi i kanalizacja..., s. 139. Pomimo wymiany rur mieszkańcy osiedla
przy Dąbrówki i Chabrowej skarżyli się na zażółconą wodę i na przerwy w jej dostawie, co tłumaczono
stanem wewnętrznych pionów w budynkach oraz zaburzeniami w pracy hydroforni. (IrS), W kranach
bywa żółto, „Nowiny” 2005, nr 30, s. 2.
150 B. Kloch, D. Keller, Wodociągi i kanalizacja..., s. 132.
151 (IrS), Kierowcy, uważajcie, „Nowiny” 2005, nr 29, s. 9; (IrS), Opóźnione rondo, „Nowiny” 2005,
nr 43, s. 7.
152 Z dalszych stron. Rybnik, „Kuryer Śląski” 1912, nr 92, s. 6; Z dalszych stron. Rybnik, „Kuryer
Śląski” 1912, nr 156, s. 6; Z dalszych stron. Rybnik, „Kuryer Śląski” 1912, nr 236, s. 6; Z dalszych
storn. Rybnik; „Kuryer Śląski” 1913, nr 235, s. 6. Informacje prasowe pozwoliły uzupełnić informację,
iż w Rybniku sieć elektryczna powstała przed 1914 r. M. Szołtysek, I stała się światłość, „Gazeta
Rybnicka” 1994, nr 2, s. 7.
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Przeprowadzona przed wybuchem I wojny światowej sieć nie objęła całej dzielnicy
i dopiero stopniowo zaczęto ją rozszerzać, np. ulicę Wiejską oświetlono w 1927 r.
Nareszcie uwzględniono nasze życzenia i wprowadzono oświetlenie na tej ulicy, tak, że
obecnie przynajmniej widać, gdzie ominąć największe błoto – w ten sposób wdzięczni
mieszkańcy wspomnianej ulicy dziękowali Radzie Miejskiej na łamach prasy153. Wraz
z budową pierwszych domów na Maroku pojawiły się słupy elektryczne i do budynków
popłynął prąd, natomiast nie zapewniono oświetlenia ulicznego, o które w 1928 r.
upominali się mieszkańcy tego rejonu154. Mniej więcej w tym samym czasie elektryfikowano podrybnickie wsie: Zamysłów i Popielów-Radziejów. Prawdopodobnie
była to szersza akcja. Pojawia się zatem pytanie, czy przed wybuchem II wojny
światowej cała dzielnica została zelektryfikowana. Zapewne tak stało się z dzielnicą
Smolna, natomiast pewne wątpliwości budzi kolonia Maroko, bowiem w 1951 r.
wnoszono o elektryfikację ul. Zebrzydowickiej. Przyłączając się do tego głosu radny
Szypuła dodawał, że lampy przy tejże ulicy były źle ustawione i oświetlały bardziej
pola niż drogę155. Te dwie wypowiedzi tworzą sprzeczny obraz. Z pierwszej wynika,
jakoby dopiero trzeba było poprowadzić trakcję, z drugiej zaś, iż sieć istniała156. Być
może chodziło o niewielki odcinek, gdyż niebawem radny Pielczyk składał Prezydium
MRN podziękowania w imieniu mieszkańców kolonii Maroko za pomoc przy oświetleniu, ale jakiś czas później stwierdzał, że ul. Zebrzydowicka często jest nieoświetlona157. Kwestia oświetlenia dzielnicy czy problemów z dostawami energii w latach
pięćdziesiątych XX w. w tej części miasta w protokołach pojawiała się jednak rzadko.
Dopiero dekadę później częściej wspominano o oświetleniu ulic, zwłaszcza na nowych osiedlach, m.in. Wieczorka158. Wprawdzie pojawiały się głosy mieszkańców,
upominających się o nowe lampy lub narzekających na złe oświetlenie, lecz w porównaniu z innymi dzielnicami Rybnika (np. Zamysłowem, Ligotą, Piaskami),
Smolna prezentowała się jaśniej, a postulaty dotyczyły głównie stopniowo zabudowywanych terenów osiedli mieszkaniowych159. W 1966 r. przystąpiono do przebudowy oświetlenia ulicznego – wymieniono ulice Wodzisławską, Żorską, Gliwicką
oraz Fornalskiej i Wiejską160. Rok później w toku wykonania znajdowało się oświetlenie ulic Kilińskiego i Reymonta161. Ponadto w 1969 r. przy ul. Sławików została
oddana do użytku nowa baza energetyczna, która znacznie usprawniła działalność
153 (Podziękowanie), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 29, s. 3.
154 (O oświetlenie ulicy Zebrzydowickiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 127, s. 3.
155 APR, PMRN Ryb, sygn. 1, s. 72.
156 O zelektryfikowaniu całej dzielnic do początku lat 60. XX w. wspominał też L. Musiolik, por.
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 84.
157 APR, PMRN Ryb, sygn. 1, s. 76; tamże, sygn. 2, s. 194.
158 Tamże, sygn. 15, s. 30, 62, 64.
159 Np. budowa trafo przy ul. Szkolnej i Krzyżowej, dalsze oświetlenie ul. Zebrzydowickiej
i Wodzisławskiej (łącznie 96 punktów świetlnych), lampy rtęciowe przy ul. Raciborskiej (56) i osiedlu
1000-lecia (32), postulaty oświetlenia ul. Kilińskiego i Rolniczej. Tamże, sygn. 20, s. 21, 160; tamże,
sygn. 21, s. 45; tamże, sygn. 36, s. 86; tamże, sygn. 37, s. 99, 110; (f), Rtęciówki zabłysną w Rybniku,
„Nowiny” 1963, nr 5, s. 1.
160 Na zainstalowanie trzydziestu czterech punktów świetlnych przy ul. Wodzisławskiej fundusze
przekazało Rybnickie Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej, cztery punkty zainstalowano przy
ul. Zebrzydowickiej, również za pieniądze przekazane przez zakłady. APR, PMRN Ryb, sygn. 27,
s. 40; sygn. 28, s. 91; sygn. 30, s. 160.
161 Tamże, sygn. 30, s. 161.

Rejonu Energetycznego162 . Tworzyły ją biurowiec, warsztaty i budynek mieszkalny dla
pracowników163. Jak wspomniano, postulaty dotyczące oświetlenia wiązały się z poczuciem bezpieczeństwa, którego na Nowinach i Maroko brakowało. O uzupełnianie oświetlenia starały się przede wszystkim ciała przedstawicielskie mieszkańców,
do których ludność kierowała prośby o zabudowę punktów świetlnych164.
Smolna dość wcześnie otrzymała też sieć gazowniczą, przy czym prace prowadzono etapami. Poszerzanie sieci gazowej na terenie miasta w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX w. rozpoczęło się od ul. Rewolucji Październikowej (obecnie 3 Maja),
Rynkowej i Raciborskiej165. Program wyborczy FJN przewidywał m.in. rozbudowę
sieci gazowej, która obejmowała przede wszystkim nowo powstające osiedla166 .
W późniejszych latach ludność zgłaszała postulaty, dotyczące doprowadzenia lub
naprawienia sieci wodociągowej, energetycznej, gazowej i kanalizacji, lecz w przypadku dzielnicy Smolna dotyczyło to jedynie pojedynczych ulic167, a nie całego
obszaru dzielnicy. W kolejnych latach, ze względu na budowę nowych osiedli przy
ul. Reymonta i Kilińskiego, rozszerzono w ten rejon sieć, zaś przy ul. Gwarków
zbudowano stację redukcyjną168.
Wśród udogodnień, jakie ułatwiały codzienne życie ludności, znajdowała się
kanalizacja. Trzeba jednak rozdzielić kanalizację burzową od kanalizacji ściekowej,
choć czasem można było odnieść wrażenie, iż są one traktowane jednakowo, biorąc
pod uwagę samowolnie podłączenia do kanalizacji burzowej w celu odprowadzania
nieczystości. Źródła nie zawsze precyzowały, o jaką sieć chodziło. Wśród zadań, jakie
stawiały przed sobą władze miasta w 1925 r., pojawiło się m.in. skanalizowanie ulic:
Zebrzydowickiej, Wodzisławskiej i Wiejskiej, co w sumie miało kosztować 215 500 zł,
na co Magistrat zaciągnął pożyczkę169. W 1927 r. władze miasta spełniły oczekiwania mieszkańców i rozpoczęto prace przy skanalizowaniu ul. Wodzisławskiej, czego
Smolna domagała się od wielu lat. Prasa pisała: Rowy z cuchnącą wodą znikną, a zastąpione zostaną czystemi chodnikami170. Nie sposób rozstrzygnąć jednoznacznie,
o jakie udogodnienie chodziło, choć wydaje się, iż raczej nie o kanalizację burzową.
Dalsze wzmianki potwierdzają budowę w latach 1927–1928 kanalizacji wzdłuż uli162 Tamże, sygn. 34, s. 173.
163 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 90. Rozdzielnia sieciowa przy ul. Sławików miała powstać
w 1980 r., ale termin ten nie mógł zostać dotrzymany ze względu na brak konstrukcji stalowych.
APR, MRN Ryb, sygn. 46, s. 77.
164 (IrS), Światła coraz więcej, „Nowiny” 2005, nr 11, s. 9.
165 Powstało wtedy 2.370 mb rurociągu, obejmującego m.in. osiedle PKP przy ul. Zebrzydowickiej,
ul. Wiejską, Łąkową i Reymonta, a do prac przyłączali się mieszkańcy np. ul. Poprzecznej; koszt
rozbudowy wynosił 1,5 mln zł. Mieszkańcy ul. Raciborskiej (a zapewne i innych) systemem gospodarczym zajęli się przygotowaniem wykopów pod gazociąg. APR, PMRN Ryb, sygn. 5, s. 3; (k),
Cenna inicjatywa mieszkańców ulicy Raciborskiej, „Nowiny” 1957, nr 34, s. 1.
166 Np. osiedle 1000-lecia (3 km). APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 106–107, 138; H. Rola, Obszar...,
s. 399.
167 Np. Nowotki, Wiejskiej, Szkolnej, Reymonta, Zebrzydowicka, Raciborska, osiedla Wieczorka
i 1000-lecia, Suchej. APR, PMRN Ryb, sygn. 15, s. 29, 30; tamże, sygn. 18, s. 28, 31; tamże, sygn.
19, s. 9; tamże, sygn. 24, s. 240, 248; tamże, sygn. 25, s. 21; tamże, sygn. 33, s. 36; tamże, sygn. 30,
s. 23; Przy 22..., s. 2.
168 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 84.
169 APK, UWŚl, Wydział Samorządowy, sygn. 1772, s. 140, 142–143, 174.
170 (Przeprowadzenie kanalizacji na ulicy Wodzisławskiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1927, nr 26, s. 3.
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cy Wodzisławskiej oraz zasypanie dotychczasowych rowów171. W tym samym czasie
prowadzono podobne roboty w rejonie ul. Zebrzydowickiej, gdzie powstawały nowe
zabudowania172 . W 1935 r. zwrócono uwagę na nieuregulowanie ul. Dworek.
Regulacja ta dotyczyła stanu sanitarnego, bowiem Przechodzień jest narażony na
oblanie kałem przez tamtejszych mieszkańców, którzy wszelkie nieczystości wylewają na
ulicę173. Wynika z powyższego, że ten rejon Rybnika nie był skanalizowany, w dodatku ludność z fekaliami radziła sobie w sposób znany z wieków wcześniejszych.
Wprawdzie na problem zwrócono uwagę dwa lata wcześniej, ale nie szły za tym
konkretne rozwiązania.
Część prac wykonywali sami mieszkańcy w ramach czynów społecznych czy też
sposobem gospodarczym. Sprawne odprowadzanie nadmiaru wody zapobiegało zalewaniu dróg oraz piwnic, a wobec tego, iż władze miejskie nie zawsze nadążały
z wypełnianiem wszystkich żądań ludności, poszczególne grupy podejmowały wysiłek, aby wykonać część zadań, którym nie zdołały sprostać służby komunalne. I tak
np. w 1957 r. systemem gospodarczym skanalizowano m.in. ulice Wiejską
i Nowotki174. Po wybudowaniu szkoły przy ul. Suchej okazało się, iż należy pomyśleć
o odwodnieniu sąsiadującego z nią pola Zimonia, skąd woda przedostawała się do
nowo wzniesionego gmachu175. Za nierealne ze względu na brak funduszy w 1965 r.
uznano skanalizowanie ulic Wiejskiej i Fornalskiej176, a ponieważ kilka lat wcześniej
zbudowano tam kanalizację deszczową, tym razem być może chodziło o kanalizację
sanitarną. Wątpliwości w tej materii rozstrzygnęły realizacje zadań w następnych
latach, kiedy to wprost była mowa o skanalizowaniu części ulic Reymonta, Wiejskiej,
Szkolnej i Poprzecznej, a wykonano kanalizację burzową177.
Problem z odprowadzaniem nadmiaru wody raz po raz pojawiał się w postulatach
mieszkańców i interpelacjach radnych. Tworzące się zalewiska utrudniały bowiem
codzienne funkcjonowanie. Kłopoty pojawiały się po obfitych deszczach, kiedy to
system po prostu nie był w stanie odprowadzić nadmiaru wody. Zdarzało się jednak
również, a wydaje się to wręcz nieodłączną częścią gospodarki planowej, iż wina
leżała po stronie niestaranności wykonania robót. W efekcie zaś uszkodzeniu ulega-

171 (Ulica Wodzisławska), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 43, s. 3; Ajotes
z Wodzisławskiej, (Czyja wina?), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 56, s. 3.
172 (O oświetlenie ulicy Zebrzydowickiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 127, s. 3.
173 (Ulica Dworek rozsadnikiem chorób epidemiologicznych), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1935, nr 79, s. 3.
174 Skanalizowano też dzielnicę Meksyk oraz ulice: Prostą, Wysoką, Piasta, Ogródki, Damrota
i część ul. Wyzwolenia. APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 107.
175 Tamże, sygn. 14, s. 103.
176 Mowa była również o dzielnicy Meksyk, ul. Dąbrowskiego i Prostej. Tamże, sygn. 24, s. 51.
177 Tamże, sygn. 29, s. 98; tamże, sygn. 32, s. 38; tamże, sygn. 33, s. 122; tamże, sygn. 34, s. 94;
tamże, sygn. 40, s. 144; tamże, sygn. 41, s. 47.

ła podmywana nawierzchnia dróg i chodników178. Do tego dochodziło zalewanie
ulic, a także posesji i piwnic z powodu niedrożnej kanalizacji deszczowej179.
Trudno jednak rozstrzygnąć, jak należało rozumieć stwierdzenie: Skanalizowanie
osiedla „Wieczorka” jest nierealne, ponieważ całe osiedle jest skanalizowane 180 .
Prawdopodobnie osiedla mieszkaniowe już w czasie budowy otrzymywały kanalizację sanitarną, bowiem trudno sobie wyobrazić, aby tak podstawową z wielu względów
kwestię pominięto. W połowie lat sześćdziesiątych XX w. przewidywano budowę
kolektorów, które miały służyć odprowadzaniu ścieków z istniejących już osiedli
Wieczorka i 1000-lecia oraz dopiero projektowanych osiedli Zebrzydowicka III i przy
ul. Dworek181. Wraz z rozpoczęciem inwestycji w zachodniej części oraz planami
budowy osiedla przy ul. Reymonta uwaga MRN skupiała się na kolektorach w tym
rejonie, zwłaszcza że realizacja napotykała przeszkody182 . Tymczasem kolektor ten
[przy ul. Wiejskiej] jest niezbędny do osiągnięcia efektów izbowych z osiedla Reymonta
w roku 1980183. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych została zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Orzepowicach, a miasto Rybnik zaczęło przygotowywać się do
inwestycji, która miała doprowadzić do rozszerzenia sieci kanalizacyjnej na dzielnice. Do oczyszczalni płyną obecnie ścieki z centrum, osiedla Nowiny, części Paruszowca,
Smolnej i osiedla przy ul. Kilińskiego184. Tym samym obie z analizowanych dzielnic,
poza krótkimi odcinkami, ominęły perypetie, których doświadczali przez kilka lat
mieszkańcy innych części Rybnika, gdzie roboty prowadzono przez całe terytoria
dzielnicowe. Prace dotyczyły przede wszystkim rejonów o zabudowie jednorodzinnej.
Planowano skanalizować do 2008 r. domy przy ulicach Granicznej, Pilarczyka,
Dalekiej, Brzozowej, Wyboistej, Głuchej, na Niwie oraz boczne od ulic św. Józefa
i Raciborskiej185.
***
W dzielnicach o charakterze niemal wiejskim lub podmiejskim, gdzie dominowała zabudowa indywidualna wcześniej nie pojawiła się kwestia ogrzewania.
Natomiast w wypadku Smolnej oraz wyrosłych z niej Nowin-Maroka pojawia się
ona wraz z oddawaniem do użytku kolejnych osiedli. W wypadku starszych,
Wieczorka i 1000-lecia, nie poruszano tego zagadnienia, bowiem w czasie ich powstawania nie stosowano centralnego ogrzewania. Trzeba bowiem pamiętać, że blo178 Na sesji MRN w sierpniu 1976 r. radny Bruno Wróbel przytaczał przykład wadliwie wykonanej
kanalizacji deszczowej na osiedlach Wieczorka i 1000-lecia. APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 42. Radny
stwierdzał również, iż pilnie należy rozpocząć budowę kolektora sanitarnego i deszczowego, umożliwiającego ujęcie ścieków w zlewni ul. Raciborskiej, Wodzisławskiej i Wiejskiej. Tamże, s. 43.
179 Jednym z punktów newralgicznych była ulica Reymonta, zwłaszcza w dolnym rejonie. (ES),
Ulice w wodzie, „Nowiny” 1999, nr 24, s. 3.
180 APR, PMRN Ryb, sygn. 19, s. 28.
181 Tamże, sygn. 24, s. 242.
182 Kontrola w 1979 r. wykazała, że wykonanie kolektora sanitarnego przy ul. Wiejskiej było
wykonane w zaledwie 5%. W 1980 r. rozpoczęto budowę drugiego kolektora dla osiedla Reymonta.
APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 26, 39; sygn. 39, s. 26; sygn. 38, s. 39; sygn. 41, s. 36–37; sygn. 42, s.
185; sygn. 46, s. 77.
183 APR, MRN Ryb, sygn. 41, s. 37.
184 (WaT), Oczyścić dzielnice, „Nowiny” 2000, nr 10, s. 6.
185 (r), Życie zweryfikuje, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 5, s. 10.
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ki mieszkalne budowane w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. nie dysponowały ogólną siecią ciepłowniczą. W mieszkaniach mieściły się piece kaflowe,
a lokatorzy sami musieli dbać o ogrzewanie. Z tego powodu mieszkańcy osiedla
1000-lecia upominali się o lepszy dojazd, by łatwiej było dostarczyć opał, choćby
kosztem zieleńca. Władze miasta odmawiały jednak zmian dla utrzymania estetyki
otoczenia na pewnym poziomie, a mieszkańcy musieli pogodzić się z niedogodnościami186. Powstawał też inny problem, związany z usuwaniem popiołu. Osiedla Dworek
i Sławików miały własne kotłownie, a najważniejszym problemem było zapewnienie
zapasu opału187. Problematyka ciepłownicza pojawiła się dopiero w latach siedemdziesiątych. Wspominano wówczas o kłopotach z dostawą ciepła w dzielnicy Zachód,
zauważano również, iż nie można zasiedlić nowo wybudowanych bloków przy ul.
Grunwaldzkiej ze względu na brak ogrzewania, natomiast zbudowanie magistrali
ciepłowniczej (długości 6 km) z KWK „Chwałowice” jako głównego dostawcy ciepła
dla dzielnicy Nowiny było najważniejszym zadaniem188. Wspominano też o konieczności zmodernizowania systemu ogrzewania w osiedlach starszych, m.in. 1000-lecia189. W latach dziewięćdziesiątych XX w. RSM otrzymała dotację na termomodernizację, która pozwalała na racjonalniejsze wykorzystanie ciepła. W ramach prac
wymieniono m.in. kaloryfery w blokach przy ulicach Raciborskiej i Grunwaldzkiej.
Z kolei domy przy ul. Hibnera i Zielonej w 2002 r. podłączono do magistrali ciepłowniczej, co oczywiście oznaczało konieczność docieplenia i modernizacji systemu
grzewczego. Nie obyło się też bez kłopotliwych sytuacji. Licząca kilkadziesiąt lat sieć
ciepłownicza zaczęła ulegać awariom, które pozbawiały ciepła wiele tysięcy mieszkań
oraz budynki użyteczności publicznej190.
Usługi pocztowe, łączność
Powszechny dostęp do usług pocztowych wiązał się, rzecz jasna, z rozwojem tej
dziedziny, jednak w wypadku Smolnej proces ten kształtował się inaczej, na co wpływ
miała bliskość Rybnika i tamtejszego urzędu pocztowego. Jego pracownikami byli
mieszkańcy wsi, co jest pewną odmiennością, bowiem ani w Zamysłowie ani
w Popielowie-Radziejowie do pierwszej dekady XX w. nie natrafiono na listonosza
lub pracownika poczty. Nie istniała jednak potrzeba zorganizowania w samej Smolnej
poczty lub jej agentury. Dopiero po wybudowaniu osiedla 1000-lecia, położonego
nieco dalej od centrum, pojawił się postulat otwarcia tamże ajencji pocztowej, o któ186 APR, PMRN Ryb, sygn. 19, s. 7. Zlikwidowanie pasów zieleni pod okienkami sugerowała
również prasa, argumentując, iż praktyka pokazuje, iż i tak nie da się ich utrzymać, a przeszkadzają
w transporcie opału. Przy okazji też pojawiła się propozycja, aby przy urządzaniu pasów zieleni od
razu zaokrąglać ich narożniki, bowiem piesi i tak je wydeptywali. To proste rozwiązanie zaczęło
pojawiać się jednak o wiele później. (ps), W zachodniej dzielnicy..., „Nowiny” 1963, nr 16, s. 3.
187 Przed zimą 1981/1982 zapewniono jedynie 40% potrzebnego opału, bo tylko taką ilość mogło
pomieścić składowisko. APR, MRN Ryb, sygn. 49, s. 27.
188 Tamże, sygn. 27, s. 194; sygn. 32, s. 34; sygn. 34, s. 94; sygn. 38, s. 40, 85; sygn. 42, s. 59;
sygn. 49, s. 27. (y), Ogrzeją nowe dzielnice Rybnika, „Nowiny” 1977, nr 24, s. 3.
189 APR, MRN Ryb, sygn. 37, s. 13.
190 Mowa o 11 tys. mieszkań w śródmieściu i osiedlu Nowiny. (WaT), Żeberka na kredyt, „Nowiny”
1995, nr 48, s. 1; W. Troszka, Zagrzali lokatorów, „Nowiny” 20002, nr 50, s. 11; (WaT), Zimno
w mieszkaniach, „Nowiny” 2008, nr 11, s. 2.

rej wspomniano w 1968 r.191 Zapewne jednak kwestia ta pojawiała się już wcześniej.
Radny optymistycznie zakładał, iż niebawem oczekiwania mieszkańców zostaną
spełnione, jednakże otwarcie filii poczty na osiedlu 1000-lecia przesunięto na kadencję 1969–1973, a potem na lata 1974–1975, który to termin udało się dotrzymać192 . Stan stelefonizowania tego obszaru wymownie komentował fakt, iż po zdemolowaniu jednej budki, przez kilkanaście miesięcy na terenie osiedla 1000-lecia
nie istniał ani jeden automat telefoniczny193. W tym czasie trwała już budowa osiedla „Nowiny”, natomiast poczta i telekomunikacja nie nadążała za wzrostem liczby
rybniczan. Radni przytaczali dane, z których wynikało, że średnia krajowa wynosi
pięć telefonów na 100 mieszkańców, tymczasem w Rybniku wynosiła zaledwie dwa,
zaś na osiedlu „Nowiny” w ogóle nie uwzględniono sieci telefonicznej. Należało więc
opracować program rozwoju, a na wspomnianym osiedlu bardzo pilnie wznieść budynek pocztowy. Na lata 1981–1982 zaplanowano tam również nową centralę telefoniczną, którą w 1980 r. uruchomiono przy ul. Wandy, zaś w 1987 r. w nowym
pawilonie handlowym powstała placówka pocztowa, obsługująca także Zebrzydowice
(kod 44-217)194.
Drogi, chodniki, przejścia
Wśród zagadnień życia codziennego na jedno z czołowych miejsc wysuwa się
kwestia dróg, chodników, przejść i mostów. Jakość szlaków komunikacyjnych ma
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludności oraz płynność transportu. Wyraźna
jest też powtarzalność problemów, wynikająca z eksploatacji. Można zauważyć, iż
stan dróg często pojawiał się jako postulat ludności, kierowany do władz różnego
szczebla. Z drugiej strony, owe władze bardziej lub mniej skutecznie próbowały rozwiązać problemy, co zależne było nie tylko od kompetencji danego szczebla, lecz
przede wszystkim możliwości finansowych oraz znaczenia odcinków dróg.
Znamienne, że kwestia dróg zazwyczaj skupiała najwięcej uwagi i zajmowała poczesne miejsce w budżecie miasta czy gminy.
***
Odtworzenie dawnego układu dróg w gminie Smolna wydaje się dość łatwe,
biorąc pod uwagę, iż w najdawniej zasiedlonej części dróg było zaledwie kilka.
Najważniejszą stanowiła obecna ul. Wiejska jako główna oś wsi. Równolegle do niej
przebiegała droga na Wodzisław, od której pod skosem odbijała droga prowadząca
191 APR, PMRN Ryb, sygn. 33, s. 6.
192 Tamże, sygn. 43, s. 194; APR, MRN Ryb, sygn. 28, s. 30; tamże, sygn. 32, s. 153. Jako dykteryjkę można przytoczyć przykład kartki pocztowej, która z śródmieścia Rybnika na osiedle
Wieczorka dotarła przez Luksemburg, do czego przyczyniło się niedokładne zaadresowanie. (fp), Ze
śródmieścia Rybnika na osiedle im. J. Wieczorka przez... Luksemburg!, „Nowiny” 1971, nr 15, s. 1.
193 (pp), Dzielnica bez automatu telefonicznego, „Nowiny” 1973, nr 33, s. 6.
194 APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 4, 95, 197; sygn. 39, s. 4; sygn. 42, s. 185, 315; sygn. 47, Projekt
budżetu miasta Rybnika na rok 1981, s. 9. O braku linii telefonicznej oraz otwarciu placówki pocztowej przy ul. Wandy 43 informowała także prasa. D. Żaczek, Niespokojny przewodniczący, „Nowiny”
1980, nr 38, s. 3; Nowa placówka pocztowa, „Nowiny” 1980, nr 47, s. 1; (y), Nowa placówka pocztowa,
„Nowiny” 1987, nr 49, s. 1.
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ku Niedobczycom, przerwana nasypem kolejowym w stronę Suminy. Pomiędzy nimi
przebiegały lokalne drogi i przejścia. Dwa kolejne trakty prowadziły ku Zebrzydowicom
i Raciborzowi195. Były to główne szlaki komunikacyjne, nie licząc oczywiście dróżek
i ścieżek wykorzystywanych przez ludność. W częściach przeznaczonych na pola
uprawne sieć dróg po prostu nie istniała, bowiem nie była potrzebna. Oznaczało to,
iż na terenie dawnej gminy stale przybywało dróg.
Z czasem trakty te otrzymały identyfikację, co stało się zapewne wraz z przyłączenie wsi do miasta Rybnika. Nazewnictwo było wrażliwie na wpływy polityczne,
dlatego też co jakiś czas dochodziło do zmian, co dla mieszkańców oznaczało konieczność wymiany dokumentów.
W 1931 r. dla szeregu rybnickich ulic wprowadzono nowe nazwy. Wówczas
nadano nazwy: 1) łącznikowi między Zebrzydowicką a św. Floriana – ul. Pniownik,
2) bocznej od ul. Raciborskiej – ul. Sucha, 3) ulicy między Wodzisławską a Krzyżową
– ul. Szkolna, 4) ulicy łączącej Łąkową i Krzyżową poprzez Wodzisławską – ul.
Smolna, 5) ulicy łączącej Wodzisławską z Łąkową – ul. Rolnicza, 6) ulicy między
ulicami Raciborską a Wodzisławską (prowadzącej od Widenki do Gacki) – ul. Krzywa
oraz 7) bocznej ul. Zebrzydowickiej – ul. Orzepowicka196.
W czasie II wojny światowej wrócono, co oczywiste, do odpowiedników niemieckich. Zmiana ustroju politycznego po 1945 r. wiązała się ze zmianą nazw ulic i placów, by w ten sposób upamiętnić działaczy i aktywistów. Na Smolnej również kilka
ulic przemianowano. Na podstawie uchwały nr 28/51 MRN z 5 grudnia 1951 r. ul.
św. Jadwigi stała się ul. Małgorzaty Fornalskiej, zaś ul. św. Wincentego – ul. Marcina
Kasprzaka197. Trzy lata później na mocy uchwały nr 5/54 z 21 stycznia 1954 r.
„przechrzczono” kolejne ulice: ul. św. Barbary na ul. Marcelego Nowotki, ul. Szczęść
Boże na Górniczą (kolejna zmiana nazwy tej ulicy nastąpiła w 1973 r., co wiązało
się z rozszerzeniem granic administracyjnych Rybnika, i wprowadzono ul. Gwarków),
św. Józefa na Pawła Findera, ul. św. Floriana na Władysława Hibnera198 . W tym
samym roku nazwano nową ulicę Piaskową199. Zmiany nie przypadły do gustu mieszkańcom, którzy po kilku latach obowiązywania nowych patronów wysunęli postulat,
aby zmienić nazwy ul. Górniczej na Szczęść Boże, a Nowotki na św. Barbary, czyli
przywrócić poprzednie nomenklatury. Uzasadnieniem było to, iż mieszkańcy nadal
posługiwali się starymi nazwami, ponadto górnicy pragnęli mieć ulicę poświęconą
swojej patronce200. MRN spełniła ten postulat, ale inaczej niż oczekiwali mieszkańcy, mianowicie nazwę św. Barbary postanowili nadać jednej z nowych dróg na osiedlu przy ul. Powstańców Śląskich201. Jeden z radnych uznał to posunięcie za jawne
lekceważenie wniosków, w związku z czym zapowiadał, iż przestanie brać udział

195 Układ taki przedstawiał plan miasta z 1861 r. Nieco szerzej zob. L. Musiolik, Rocznik rybnicki
2001, Rybnik 2001, s. 91.
196 Spis nowozamianowanych ulic miasta Rybnika, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 39,
s. 3.
197 APR, PMRN Ryb, sygn. 2, s. 213.
198 Tamże, sygn. 3, s. 5; tamże, sygn. 43, s. 31; (fp), Nowe nazwy ulic, „Nowiny” 1973, nr 7, s. 2;
L. Musiolik, Rocznik..., s. 96.
199 Uchwała nr 18/54 MRN. APR, PMRN Ryb, sygn. 3, s. 102.
200 Tamże, sygn. 8, s. 95; tamże, sygn. 9, s. 37.
201 Uchwała nr 3/13/58. Tamże, sygn. 9, s. 69–70.

w posiedzeniach202 . Pomimo tej zapowiedzi radny pojawił się na kolejnym posiedzeniu i raz jeszcze wnioskował o zmianę nazwę ul. Nowotki na św. Barbary203.
Wniosek ten wówczas przepadł, a przemianowanie nastąpiło dopiero na początku
lat dziewięćdziesiątych, w dodatku nie do końca ściśle. Znacznie większą liczbę ulic
zamianowano w 1961 r. Wśród propozycji jedna dotyczyła zmiany już istniejącej ul.
Suchej na Grunwaldzką, natomiast reszta odnosiła się do nowo powstałych, którym
dopiero należało nadać nazwę. Było to kilkadziesiąt odcinków na terenie całego
Rybnika w jego ówczesnych granicach. Wtedy to nazwano boczną od ul.
Wodzisławskiej na zachód – ul. Jana Kilińskiego, a w kierunku wschodnim – Łanową.
Znacznie więcej zmian pojawiło się w rejonie osiedli mieszkaniowych przy ul.
Zebrzydowickiej, na osiedlu im. Wieczorka i 1000-lecia204. Jedną z nowszych ulic
nazwano ul. Rozalii Biegieszowej, lecz szybko uznano, iż nie jest to właściwe upamiętnienie takiej osobowości, toteż uliczkę nazwano Lektorską, zaś Biegieszowej
poświęcono skwer u zbiegu ulic Chrobrego i 3-go Maja205. Część z tych dróg i łączników powstawała na terenach prywatnych ze złamaniem prawa własności, zaś roszczenia właścicieli ciągnęły się latami. W 2006 r. wojewoda zaskarżył przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach uchwałę Rady Miasta w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg – 13 z 16 biegło przez tereny nienależące do
miasta. Do gminy należały jednakże łączniki ulic św. Józefa, Orzepowickiej
i Wawelskiej, które uzyskały status dróg publicznych206.
***
Truizmem będzie przypomnienie, iż wybitna większość tych dróg posiadała nawierzchnię gruntową. Wyraźna zmiana jakościowa dotyczyła drogi na Wodzisław.
O inwestycji tej wspominano już w pracach poświęconych gminom Zamysłów
i Popielów-Radziejów, przez które droga ta przebiegała207. W tej sytuacji zasadne jest
pytanie, czy podobnie stało się z drogą do Raciborza. Jak do tej pory nie udało się
odnaleźć archiwaliów na ten temat, można jednak przypuszczać, iż znaczenie komunikacyjne tej drogi było równie ważne. Te dwie ulice najwcześniej otrzymały nawierzchnię asfaltową. Plan rozbudowy miasta Rybnika z 1913 r. uwzględniał poprawę dróg publicznych m.in. przez Poszerzenie ulicy Żorskiej i Sobieskiego (Breitestrasse,
202 Tamże, s. 71.
203 Tamże, sygn. 11, s. 7. Mylne zatem jest stwierdzenie, że: Na Szczęść Boże (w Rybniku jest ulica
o tej nazwie, kiedyś nazywała się Nowotki), wszystko wróciło do normy. (adr), Nazwy na ulicach,
„Nowiny” 2012, nr 52, s. 2. Normą zapewne było przywrócenie dawnej nazwy. Otóż w tym wypadku
nie doszło do przywrócenia nazwy przedwojennej, bowiem obecna ul. Szczęść Boże, poprzednio
M. Nowotki, nosiła nazwę Św. Barbary. Z kolei przedwojenna ul. Szczęść Boże zmieniona została
na Górniczą, a potem Gwarków. Plan miasta Rybnika z 1932 r. ukazuje ul. Szczęść Boże między ul.
Piaskową (obecnie Reymonta) i Szkolną po prawej stronie (patrząc w kierunku Wodzisławia) ul.
Wodzisławskiej, tymczasem obecnie nie ma w tym miejscu żadnej ulicy.
204 Wtedy to w spisie rybnickich ulic pojawiły się nazwy: Gajowa, Chabrowa, Dąbrówki, Żytna,
Bohaterów Westerplatte, Komuny Paryskiej, PPR, A. Zgrzebnioka i Kawalca. APR, PMRN Ryb,
sygn. 16, s. 51–53.
205 M. Szołtysek, Rybnicka „polska królowa”, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 48, s. 5.
206 (IrS), Samowola w sprawie dróg, „Nowiny” 2006, nr 27, s. 1.
207 APR, KARyb, sygn. 199, s. 23; tamże, sygn. 228, 801; E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 54,
taż, Dzieje Popielowa i Radziejowa..., s. 91–92.
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dawna Szeroka) do Rynku poprzez połączenie z odchodzącymi od ulicy Raciborskiej
trzema szosami: do Zebrzydowic, Raciborza i Wodzisławia oraz odciążenie ulicy Hallera
dzięki połączeniu szos raciborskiej i wodzisławskiej ze wschodnimi częściami miasta
wytyczonymi dwoma drogami nad Nacyną, z których południowa ze względu na
mniejsze zaludnienie Smolnej okazywała się mniej konieczna. Dla szosy wodzisławskiej przy uwzględnieniu jego natężenia proponowano dwie szerokości pasa ruchu,
w stronę centrum miasta do połączenia z ulicą Raciborską szerokość 15–17 metrów,
następnie stopniowe zwężenie do 10–12 metrów. Ponieważ wzrost ruchu nie będzie
tutaj następował szybko, miastu nie wyjdą przy przeprowadzaniu tej inwestycji z całą
pewnością żadne nadzwyczajne i nagłe koszty208 . Przez kolejne lata nie wiadomo
o większych robotach przy ul. Wodzisławskiej (poza chodnikami), na której wzrastało natężenie ruchu, natomiast stan pogarszał się209. W 1930 r. władze miejskie
podjęły decyzję o uchwaleniu kredytów na wyłożenie ulicy Wodzisławskiej masą
termakową, która ze względu na ruch kołowy musiała mieć odpowiednie parametry.
Z tego względu odrzucono tańszą ofertę i wybrano firmę „Termak” z Katowic. Na
wszystkich etapach pojawiały się uwagi krytyczne, zarówno do samego projektu,
kosztorysu, jak i wykonania210. Prawdopodobnie w międzywojniu, w związku z zabudową Maroka, wybrukowano częściowo ul. Zebrzydowicką; bruku doczekała się
również ul. Wiejska, choć nie na całej długości. W 1929 r. stwierdzono, że cała część
Smolnej czeka na wybrukowanie211. Niebawem rozpoczęto prace, ale na zwiezieniu
kamieni w celu utwardzenia ulic Poprzecznej i św. Barbary poprzestano, a w 1931
i 1932 r. radni upominali się o naprawę ulic Wiejskiej, Wodzisławskiej i Zebrzydo
wickiej, św. Jadwigi i św. Wincentego212 . W 1937 r. w związku z przebudową ul.
Hallera (m.in. mostu nad Nacyną) zmienił się porządek ruchu w okolicach rynku,
co znacznie utrudniło poruszanie się nie tylko ul. Raciborską, lecz i w kierunku
Zebrzydowic. Ostry łuk łączący z ul. Wodzisławską stanowił poważne utrudnienie,
stąd też rozważano, czy nie zmienić biegu i poprowadzić drogi przez posesję franciszkanów213. Czteroletni plan inwestycyjny, sporządzony w 1936 r., przewidywał,
208 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/1215. Tłumaczenie Jakub Grudniewski.
209 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 38, s. 3.
210 APK, UWŚl, Wydział Komunikacyjno-Budowlany, sygn. 4081, s. 3, 7–9, 15, 21–22, 26, 29–30,
31–34; Wydział Samorządowy, sygn. 1772, s. 267, 272–273; Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku,
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 71, s. 3; Sprawozdanie o ruchu budowlanym w mieście
Rybnik, „Orędownik Samorządu” 1931, nr 10–11, s. 5; (Naprawa ulicy Wodzisławskiej), „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 84, s. 3.
211 (Możemy być dumni), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 105, s. 3.
212 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 146,
s. 3; Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 93, s. 3;
Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 131, s. 2;
Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 13, s. 2; I.K.,
(Pod adresem Magistratu), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 38, s. 3. W 1935 r. zwieziono
kamienie na naprawę bardzo zniszczonej ul. Zebrzydowickiej, ale roboty stanęły w miejscu. (Skargi
na stan ulicy Zebrzydowskiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1935, nr 94, s. 3. O wybrukowaniu
ul. Wiejskiej w latach dwudziestych wspominał czytelnik w liście, notabene dotyczącym usuwania
kostek podczas robót związanych z wymianą rur gazowych. Zerwany bruk, „Gazeta Rybnicka” 1990,
nr 11, s. 2.
213 Przed naprawą ulicy Hallera, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 26, s. 3; (Zamknięcie
ulicy Hallera), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 57, s. 3; Żółwi postęp prac przy budowie
mostu, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 92, s. 3; Ruch kołowy na ul. Raciborskiej i Hallera

że w latach 1939–1940 zostanie przebudowana nawierzchnia ul. Dworek, zaś w latach 1940–1941 następnych ulic dzielnicy Smolna, ale z powodu wojny tych prac
nie przeprowadzono214. Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, przeznaczono
250 tys. zł na ułożenie nawierzchni ul. Zebrzydowickiej215. Ponieważ w tej części
miasta projektowano budowę osiedli mieszkaniowych, rozważano też inwestycje
drogowe. Zaplanowano więc poszerzenie wspomnianej wcześniej ulicy oraz zbudowanie ul. Pniownik, na co przeznaczono 42,8 tys. zł, jednak wykonano 400 mb
chodnika216. Stan nawierzchni ul. Zebrzydowickiej był tak zły, że podczas omawiania załącznika statutu opłat za oczyszczanie miasta stał się on powodem skreślenia
tejże drogi z harmonogramu, co zatwierdziła uchwała Prezydium MRN217. Remonty
polegały przede wszystkim na łataniu dziur. Wzmożony ruch szybko doprowadzał
drogi do poprzedniego stanu, zwłaszcza, iż były to ulice o nawierzchni szutrowej.
Ulica Zebrzydowicka jako droga przelotowa wymagała znaczniejszych nakładów – na
1958 r. zaplanowano 514 tys. zł na kapitalne remonty ulic, obejmujące utwardzenie
3,9 km (także ul. Wiejskiej)218. Jej krytyczny stan pojawiał się dość często w interpelacjach radnych i planach władz miejskich219. Zwracano przy tym uwagę, że władze Rybnika niewiele robiły dla peryferii, co tłumaczono możliwościami finansowymi i odrabianiem strat wojennych. Zauważano przy tym: Jednak ulica Rudzka,
Zebrzydowicka – to też peryferie a na tych ulicach zrobiono wiele220.
Pozostałe drogi dzielnicy nadal miały nawierzchnię gruntową, która z tego względu nieustannie wymagała napraw. Temat ten stale przewijał się w protokołach posiedzeń władz miejskich. Stopniowo jednak zaczęto układać nawierzchnię utwardzoną na terenie całej dzielnicy, wykorzystując asfalt lub kostki betonowe. Część prac
wykonywali sami mieszkańcy, w ramach najpierw szarwarku, potem czynów społecznych, wreszcie tzw. sposobem gospodarczym.
Założenia finansowe Prezydium MRN na 1959 r. przewidywały ponad 2 mln zł
na utrwalanie nawierzchni rybnickich ulic, m.in. Szkolnej i Poprzecznej (118 tys. zł)
został zmieniony, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 128, s. 3; (Ulica Hallera otwarta dla
ruchu kołowego) „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 128, s. 3; (Nie szafować tak karami),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 135, s. 3.
214 Plany obejmowały ulice: Wiejską, Łąkową, św. Wincentego, św. Jadwigi, Szkolną, Smolną,
Krzywą, Poprzeczną, św. Barbary, Zebrzydowicką oraz kolonię wojewódzką „Ślązak”. APR, Wydział
Powiatowy w Rybniku, sygn. 105, s. 2.
215 APR, PMRN Ryb, sygn. 2, s. 181.
216 Tamże, sygn. 3, s. 112, 125. Prezydium MRN i Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych
(DBOR) toczyły spór, kto powinien zbudować ulice na terenie nowego osiedla (ul. Pniownik, Zielona,
Hibnera i Zebrzydowicka), który wydawał się niemożliwy do rozstrzygnięcia w krótkim czasie. (k),
Kto wybuduje ulice w osiedlu „Wieczorka”?, „Nowiny” 1957, nr 44, s. 1.
217 Od 1 stycznia 1956 r. zaprzestano pobierania opłat za czyszczenie ul. Zebrzydowickiej. APR,
PMRN Ryb, sygn. 5, s. 12, 66.
218 Tamże, s. 35; tamże, sygn. 7, s. 172. Poza tym: ul. Wyzwolenia, Świerklańskiej, W. Piecka
i Rudzkiej, tamże, sygn. 8, s. 76. O fatalnym stanie rybnickich ulic pisała lokalna prasa, a wśród
najbardziej zniszczonych wymieniano Wodzisławską, Raciborską, Zebrzydowicką. W 1959 r. ul.
Raciborska oraz kilka innych dróg zostało naprawionych. (jan), Rybnickie ulice wołają S.O.S.,
„Nowiny” 1957, nr 29, s. 1; (rosz), Trzecie miejsce w czystości. Rybnik wraca do miana najczystszego
miasta, „Nowiny” 1959, nr 1, s. 2.
219 APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 114, 120; tamże, sygn. 9, s. 43, 81; tamże, sygn. 10, s. 59; tamże,
sygn. 11, s. 27, 57; tamże, sygn. 12, s. 46; tamże, sygn. 13, s. 26; tamże, sygn. 15, s. 16.
220 Tamże, sygn. 15, s. 8.
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oraz Smolnej (134 tys. zł). Realizacja tych planów zależała jednak od uzyskania wpłat
od zakładów produkcyjnych221. L. Musiolik uważał, że utwardzanie asfaltem ulic
dzielnicy Smolna rozpoczęło się dopiero w 1962 r., zatem nieco później, niż wynika
to z planów włodarzy miasta. W realiach gospodarki planowej przesunięcia nie były
niczym niezwykłym, dlatego prace przewidziane na rok 1959 mogły rozpocząć się
kilka lat później222 .
Remonty ulic Dworek, Krzyżowa, Sucha, Szkolna, Findera oraz innych dróg
miasta, których przeprowadzenie wspominano w 1961 r., dotyczyły szlaków o nawierzchni w dalszym ciągu gruntowej223, a to oznaczało, że prace te trzeba było
ponawiać. Dopiero na kolejną pięciolatkę zaplanowano dla dzielnicy Smolna wzmocnienie nawierzchni ulic Reymonta, Fornalskiej, Nowotki i Poprzecznej224. W tym
samym czasie Społeczeństwo dzielnicy Smolna z ul. Wiejskiej prosi, by Prezydium MRN
przyszło z pomocą odnośnie ułożenia nawierzchni225. W naprawy dróg angażowano
różne przedsiębiorstwa, które lepiej lub gorzej wywiązywały się z powierzonych zadań. Zdarzało się, iż nie przystępowały do prac226, bywało jednak i tak, że przedsiębiorstwo wypełniło swoją część zobowiązań, ale pozostawały one niewykorzystane227.
W sprawozdaniu z wykonania postulatów w 1962 r. wymieniano przeprowadzone
w poprzednim okresie naprawy dróg i chodników228. Na rok 1963 zapowiedziano
kapitalne remonty m.in. ulic Wodzisławskiej, Wiejskiej i Fornalskiej, na co przewidywano pulę prawie 2 mln zł229. Naprawa ul. Wiejskiej i budowa trwałej nawierzchni ul. Fornalskiej zostały jednak uzależnione od uzyskania dofinansowania z zakładów
pracy lub przedsiębiorstw państwowych230. Wspominano również o przebudowie
nawierzchni ul. Poprzecznej z gruntowej na trwałą231. Remonty przeprowadzano na
ulicach o dużym natężeniu ruchu (Zebrzydowickiej, Wodzisławskiej, Raciborskiej),
stopniowo też wymieniano nawierzchnię, zastępując żużel lub tłuczeń asfaltem (np.
ulice Wiejska, Fornalskiej)232 . Kwestii naprawy nawierzchni i poprawienia stanu
rybnickich ulic włodarze miasta poświęcali bardzo dużo uwagi, bowiem wymagały
221 Tamże, sygn. 10, s. 59; tamże, sygn. 11, s. 5, 24.
222 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 84.
223 APR, PMRN Ryb, sygn. 15, s. 5, 62; tamże, sygn. 16, s. 28, 64, 140; tamże, sygn. 19, s. 28;
tamże, sygn. 18, s. 29–30.
224 Część prac wykonano w ramach czynów społecznych, np. regulacja ul. Fornalskiej i Poprzecznej.
Regulacja polegała na ustawieniu krawężników, wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych
oraz wybrukowaniu kanału dla wody deszczowej. APR, PMRN RYB, sygn. 16, s. 28; tamże, sygn.
19, s. 37; tamże, sygn. 20, s. 159; L. Musiolik, Rocznik..., s. 96.
225 APR, PMRN Ryb, sygn. 15, s. 77.
226 Zakłady pracy miały partycypować także przy naprawie ul. Łąkowej, Krzyżowej i Reymonta.
Tamże, sygn. 19, s. 33–34, 39–40; tamże, sygn. 20, s. 20.
227 Np. nawiezienie materiału na naprawę ul. Sławików. Tamże, sygn. 19, s. 6–7.
228 M. in. ułożenie trwałej nawierzchni na ul. Findera (ale tylko częściowo) i na osiedlu im.
Wieczorka oraz chodników (przy ul. Zebrzydowickiej). Tamże, s. 20–21, 25; tamże, sygn. 20, s. 159.
229 Najpierw przewidywano na ten cel 1,8 mln zł, potem zmniejszono kwotę do 1,62 mln zł, natomiast w 1965 r. limit na roboty drogowe wynosił 2 mln zł. APR, PMRN Ryb, sygn. 19, s. 84;
tamże, sygn. 21, s. 45; tamże, sygn. 25, s. 21; H. Rola, Obszar..., s. 401.
230 APR, PMRN Ryb, sygn. 20, s. 159.
231 Jednocześnie trwało układanie chodnika z płyt betonowych, krawężnika i kanalizacji burzowej,
chodniki budowano też przy ul. Raciborskiej, Findera i Wodzisławskiej. Tamże, sygn. 21, s. 146.
232 Tamże, sygn. 25, s. 22, 109; (H), Śmiałe plany modernizacji dróg w Rybniku, „Nowiny” 1962,
nr 9, s. 1; Generalny remont nawierzchni ul. Raciborskiej, „Nowiny” 1966, nr 20, s. 1.

one ciągłej konserwacji nie tylko ze względu na narastający ruch kołowy, ale i rodzaj
nawierzchni233. W latach 1966–1968 stale pojawiał się motyw poprawiania stanu
dróg i chodników, w tym i leżących na terenie dzielnicy Smolna w jej starych granicach, np. Sławików, Wiejska, Raciborska, Kasprzaka i Reymonta (te dwie ostatnie
drogi ze względu na fatalny stan zamknięto dla ruchu kołowego), Findera (obecnie
św. Józefa), Zebrzydowickiej, Wodzisławskiej i Szkolnej (wraz z kanalizacją burzową).
Stopniowo dochodziły remonty kolejnych ulic (że wewnętrzne drogi osiedlowe
podlegały spółdzielniom mieszkaniowym)234. W kolejnych dekadach trwały naprawy dróg wynikające z harmonogramu zaplanowanych prac, ale raz po raz mieszkańcy całego miasta, w tym oczywiście i omawianych dzielnic, postulowali, by dokonać
remontu na szczególnie dokuczliwych odcinkach. Zdarzało się, że właściwie służby
nie zawsze wykonywały parce tak, by zadowolić mieszkańców. W 1997 r. dodatkowo
szkody wyrządzone przez powódź wymogły przyspieszenie niektórych działań235.
Kolejne poważne utrudnienia ruchu kołowego wiązały się z przebudową dróg wylotowych, m.in. Raciborskiej i Wodzisławskiej w latach 2011–2013, co oczywiście
przekładało się nie tylko na komfort jazdy kierowców, ale i na warunki życia mieszkańców dzielnic, przez które drogi te przebiegały, nawet jeśli nie mieszkali bezpośrednio przy wspomnianych traktach236.
Coraz częściej pojawiała się myśl o odciążeniu śródmieścia i poprowadzeniu obwodnicy, która przejęłaby część ruchu kołowego. Pierwotnie, w 1962 r. droga ta
miała prowadzić od ul. Żorskiej przez Mikołowską wzdłuż ul. Wyzwolenia, następnie przecinać Zebrzydowicką (przed mleczarnią) i Raciborską (na skrzyżowaniu z ul.
Krzyżową), a po pokonaniu torów kolejowych dochodzić do ul. Wodzisławskiej
(w pobliżu SP 6 na Zamysłowie)237. Korekta zmieniła te plany. W trakcie realizacji
zadania pojawiły się głosy, by zrewidować pierwotne ustaloną trasę tak, by okrążała
osiedle przy ul. Zebrzydowickiej238. Ostatecznie też zrezygnowano z przecięcia ul.
Wodzisławskiej w Zamysłowie, wybierając inną opcję, mianowicie połączenie z ul.
233 APR, PMRN Ryb, sygn. 29, s. 80. W mieście w 1967 r. istniało tylko 37 km dróg o trwałej
nawierzchni.
234 Rejon Energetyczny na przebudowę ul Sławików miał wydać 503 tys. zł, suma ta wzrosła do
525 tys. zł. APR, PMRN Ryb, sygn. 26, s. 6, 64; tamże, sygn. 27, s. 42; tamże, sygn. 28, s. 206;
tamże, sygn. 29, s. 5, 98–99; tamże, sygn. 30, s. 43, 71–72, 153, 162–163; tamże, sygn. 31, s. 94,
140, 143, 190–191; tamże, sygn. 33, s. 46, 122; tamże, sygn. 34, s. 94. W harmonogramie remontów
dróg na 1991 r. zaplanowano prace na ul. Wiejskiej, Kominka, Zielonej i Wieczorka oraz kapitalny
remont dróg na osiedlu 1000-lecia. (jak), Rybnickie drogi, „Gazeta Rybnicka” 1990, nr 18, s. 5.
235 Problem usuwania szkód dotyczył przede wszystkim południowej i zachodniej części kraju.
W Rybniku szkody były stosunkowo nieduże, bowiem miasto nie zostało zalane w takim stopniu,
jak np. Racibórz. Niemniej i tu woda dokonała zniszczeń, np. podmycia ulicy u zbiegu Zebrzydowickiej
i Raciborskiej. Poza tym raz po raz pojawiały się wyrwy w asfalcie, które wraz z niedokończonymi
pracami utrudniały życie mieszkańców. (MaJ, ES, jak), Wielka woda, „Nowiny” 1997, nr 25, s. 3;
(WaT), Rozbabrali i poszli, „Nowiny” 2000, nr 23, s. 8.
236 A. Karpeta, Mieszkańcy ulicy Hibnera: teraz musimy żyć w korku, „Nowiny” 2011, nr 31, s. III;
A. Karpeta, W. Troszka, Rondo Dorsten otwarte, na Kotucza wciąż kopą, „Nowiny” 2011, nr 33, s. II;
D. Halmer, Remonty się namnożyły, to żyć ludziom trudno, „Nowiny” 2011, nr 38, s. II; A. Karpeta,
Dobra wiadomość: Prace na Raciborskiej już finiszują, „Nowiny” 2012, nr 17, s. I.
237 APR, PMRN Ryb, sygn. 18, s. 30; W 1965 r. zauważano, iż koszty budowy obwiedni zostały
zaniżone. Tamże, sygn. 25, s. 127; (ps), Spokój dla Rybniczan za... 120 milionów złotych, „Nowiny”
1961, nr 27, s. 1–2.
238 APR, PMRN Ryb, sygn. 26, s. 65, 81.
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Reymonta. Prace posuwały się powoli, uzależnione od otrzymanych środków inwestycyjnych, ale zapewniano, że obwodnica może być wykonana z wyprzedzeniem
w latach 1971–1975 i następnych, a w tym okresie uwaga członków MRN skupiała się na tej inwestycji239.
Droga ta ostatecznie rozcięła dawną wieś, potwierdzając słabe związki dawnego
centrum Smolnej z nowo powstałymi osiedlami mieszkaniowymi. Na podstawie
uchwały MRN nr XVII/65/71 obwiedni nadano imię Jana Kotucza240.
Kiedy ruszyła budowa drogi, ul. Reymonta była remontowana doraźnie, a radni
jedynie wspominali o koniecznych staraniach o trwałą nawierzchnię ul. Rejmonta,
która jest właściwie drogą gruntową241. Po zakończeniu prac budowlanych z drogi
gruntowej ulica ta stała się jedną z szos, które odciążyły śródmieście z ruchu tranzytowego242 .
Pomimo wybudowania obwiedni wciąż istniał problem tranzytu ulicami Rybnika.
Zastanawiano się nad linią, którą można by poprowadzić kolejną obwodnicę, brano
po uwagę różne warianty. Trasa biegła od ronda na zbiegu ulic 3 Maja i Chwałowickiej
aż do ul. Budowlanych, która została włączona jako część obwiedni, dalej zaś do ul.
Energetyków243.
Coraz większa liczba pojazdów mechanicznych przy stosunkowo wąskich ulicach
prowadziła do powstawania korków, wzrostu liczby wypadków oraz innych uciążliwości. Rozwiązaniem okazały się ronda, które rozładowywały zatory na skrzyżowaniach. Pierwsze powstało w 1992 r. na Nowinach, trzecie na skrzyżowaniu Kotucza
i Budowlanych, ósme z kolei na ul. Zebrzydowickiej, najmniejsze na skrzyżowaniu
Reymonta i Wodzisławskiej, kolejne na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej z nowym
odcinkiem obwiedni południowej, wreszcie rondo na styku Smolnej i Śródmieścia.
Nie miały one konkretnych nazw, jedynie tradycyjnie określano je według ulic lub

239 Tamże, sygn. 31, s. 143; tamże, sygn. 35, s. 86; tamże, sygn. 37, s. 27, 103; tamże, sygn. 38,
s. 53; tamże, sygn. 39, s. 69, 119, 132; tamże, sygn. 40, s. 116, 140; tamże, sygn. 42, s. 3, 15, 21,
30–31, 33, 104; tamże, sygn. 43, s. 41. APR, MRN, sygn. 27, s. 43, 190; sygn. 32, s. 146; sygn. 38,
s. 195; sygn. 36, s. 83; sygn. 38, s. 40; sygn. 43, s. 48; H. Rola, Obszar..., s. 402; L. Musiolik,
Rocznik..., s. 96.
240 APR, PMRN Ryb, sygn. 40, s. 3, 42, 44; tamże, s. 41, s. 35, 55.
241 Tamże, sygn. 40, s. 5. Wspominano w 1971 r. o przewidywanych remontach wspomnianej
ulicy, poszerzenia jej o drugą jezdnię w okolicy dworca autobusowego (w celu odciążenia centrum),
a jednocześnie o rozbudowie ul. Kościuszki. Ulica Reymonta miała przejąć cały ruch od dworca
kolejowego i autobusowego w stronę Suminy i Raciborza. Odcinek od ul. Wodzisławskiej do
Rewolucji Październikowej miał zostać ukończony w ciągu roku i oddany do użytku w 1972 r. Tamże,
sygn. 39, s. 58, 67, 77, 96, 119; tamże, sygn. 41, s. 29, 49, 102.
242 APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 195; L. Musiolik, Rocznik..., s. 96.
243 /wack/, Którędy droga..., „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 10/62, s. 3; /gw/, Nowa obwodnica, „Gazeta
Rybnicka” 1996, nr 17, s. 1–2; G. Walczak, Dwa ronda i początek obwodnicy, „Gazeta Rybnicka”
1997, nr 6, s. 7; (r), Ruszyły roboty na obwodnicy, „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 10, s. 14. Budowa
trwała w latach 2000–2001. (WaT), Nie blokują, „Nowiny” 2000, nr 49, s. 3. Po oddaniu odcinka
do użytku wydział geodezji UM zwrócił się do rad dzielnicowych o opinię w kwestii nazwanie tej
i dwóch innych ulic. Zaproponowano im. Jana Pawła II, co nie spotkało się z aprobatą ani urzędu
ani prasy. Zdaniem niektórych bardziej odpowiednia byłaby nazwa „Beszongowa”, bardziej złośliwi
woleliby „Samorządowa”. Została Obwiednia Południowa. (WaT), Jak pięść do nosa, „Nowiny” 2001,
nr 6, s. 5; (WaT), Ulice z nazwami, „Nowiny” 2002, nr 7, s. 2.

kierunków: orzepowickie, raciborskie, zebrzydowickie. W 2002 r. radni podjęli
uchwałę o nadaniu nazwy 18 rondom244.
***
Płynność i bezpieczeństwo ruchu zależała nie tylko od stanu nawierzchni samych
dróg, lecz również od chodników, które umożliwiały poruszanie się pieszym. Była
to również kwestia wygody. Ich stan pozostawiał wiele do życzenia, zatem kwestia
ta pojawiała się wielokrotnie w postulatach wyborczych mieszkańców, w interpelacjach radnych oraz w sprawozdaniach z realizacji owych monitów, a także na łamach
prasy. W wypadku Smolnej w okresie przedwojennym dotyczyło to m.in. ulic
Wodzisławskiej, św. Barbary, Poprzecznej, św. Wincentego. W 1927 r. zapowiedziano, przeprowadzone w kolejnym roku, prace polegające na usunięciu drzew, wyłożeniu chodnika betonowymi płytkami i ułożeniu krawężnika przy ul. Wodzisławskiej
(której stan był zresztą fatalny), natomiast właściciele parcel gotowi byli odstąpić
część gruntu kosztem ogródków, by chodnik założono po obydwu stronach drogi245.
Kiedy jednak zaczęto realizować plany, udało się je przeprowadzić tylko po stronie
prawej, natomiast po stronie lewej nie zdążono zakończyć wykupu przed wiosną,
a właściciele nie chcieli zgodzić się na wycinanie kwitnących właśnie drzew owocowych246. Do jesieni niewiele zrobiono, skoro mieszkańcy pisali zawsze jeszcze znajduje się w stanie, który dalej nie powinien być tolerowany247. W 1930 r. mocno krytykowano (za ślamazarność i podwyższanie kosztów) prace prowadzone przy
chodniku na odcinku od Hotelu Śląskiego do krzyża przy ul. Raciborskiej. Ostatecznie
jednak go wykonano, natomiast następny odcinek od krzyża do kolonii kolejowej
był w opłakanym stanie, a co gorsza, nie było środków na jego naprawę248. W 1937 r.
rajcy decydowali o wykupieniu części gruntu od Wincentego Szypuły, aby poszerzyć
chodnik przy ul. Wodzisławskiej249. W okresie powojennym zwracano uwagę na
244 /jak/, Zamiast skrzyżowań... Rybnickie ronda, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 42, s. 1, 3; /wack/,
Rondo po raz trzeci, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 32/, s. 1; /wack/, Wokół ronda, „Gazeta Rybnicka”
1993, nr 48, s. 2; (id), Rybnik rondami stoi, „Nowiny” 1994, nr 25, s. 3; W. Troszka, Bezpieczne „kopce
Makosza”, „Nowiny” 1994, nr 41, s. 12; (Wat), Kamienie świecą nocą, „Nowiny” 1996, nr 45, s. 7;
/r/, Tylko w prawo, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 44, s. 1–2; (WaT), Tydzień objazdów, „Nowiny”
1999, nr 44, s 1; (r), Nowe rondo, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 11 s. 5; (WaT), Rybnik, „Nowiny”
1999, nr 47, s. 3; (r), Rondo Liévin, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 6–7, s. 7; (WaT), Ronda nazwane,
„Nowiny” 2002, nr 7, s. 5; (WaT), Przybędzie rond, „Nowiny” 2004, nr 35, s. 10. W 2005 r. autorzy
studium komunikacyjnego zasugerowali, aby dla zwiększenia przepustowości dróg zabudować zaawansowane systemu świetlne na skrzyżowaniach, gdzie istniały ronda. Pomysł ten nie przypadł do
gustu ani prezydentowi, ani kierowcom. (WaT), Ronda się przeżyły?, „Nowiny” 2005, nr 9, s. 9.
W 2011 r. powstało nowe rondo na ul. Budowlanych. I. Salamon, Mamy kolejne niezwykłe rondo,
„Nowiny” 2011, nr 42, s. III.
245 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 144,
s. 3; (Ulica Wodzisławska), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 40, s. 3; (Jeszcze raz ulica
Wodzisławska), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 44, s. 3; (Ulica Wodzisławska), „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 49, s. 3.
246 Ajotes z Wodzisławskiej, (Czyja wina?), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 56, s. 3.
247 Obywatele Smolnej, (Ulica Wodzisławska), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 112,
s. 3.
248 (Kto temu winien?), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 145, s. 3; (Chodnik przy ul.
Zebrzydowskiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 146, s. 3.
249 (Zebranie Rady Miejskiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 110, s. 3.
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niedbałość firm budowlanych, które po wykonaniu robót pozostawiały teren nieuporządkowany, jak np. przy ul. Findera – płyty chodnikowe leżały z boku, służąc
dzieciom do zabawy, a brak oświetlenia utrudniał zwłaszcza nocą pokonanie muld
i dziur250. W 1959 r. kontynuowano budowę chodnika przy ul. Wodzisławskiej na
odcinku od nasypu kolejowego do SP 2, gdzie wymagane były jeszcze dodatkowe
słupki i barierki, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów251. Sprawa budowy tego
chodnika była systematycznie postulowana przez radnych z dzielnic Smolna
i Zamysłów. Jego powstanie wiązało się z zasypaniem przydrożnego rowu, ułożeniem
kostki oporowej i krawężników. Prac jednak nie ukończono, bowiem konieczne było
odwodnienie jezdni i chodnika, poszerzenie wiaduktu kolejowego oraz niwelacja
niektórych odcinków. Wspomniane barierki przy SP 2 w ogóle nie powstały, bowiem
poprzez wybudowanie chodnika odciążono jezdnię od ruchu pieszego252 . Pojawiały się
postulaty dotyczące zakładania chodników ze względu na bezpieczeństwo pieszych,
informacje o niestarannym i powolnym realizowaniu robót, o odcinkach, których
stan wymagał natychmiastowego naprawienia. Problemy te znajdowały odbicie w dokumentach władz miasta, a także na łamach prasy lokalnej253. Część chodników
i przejść powstawała „naturalnie”, poprzez skracanie sobie pewnych odcinków. Taka
praktyka mogła prowadzić do konfliktów, łagodniejszych lub ostrzejszych, kiedy
skrót prowadził przez prywatną posesję. Właściciele w takim wypadku mogli zagradzać przejścia, co oczywiście wzbudzało niezadowolenie osób, który przywykły do
krótszej drogi. Trzeba przy tym pamiętać o służebnościach wpisanych do ksiąg gruntowych, których mieszkańcy wykupionych lokali spółdzielczych na osiedlach nie byli
nawet świadomi254 oraz o lekceważeniu prawa własności w okresie PRL i komplikującej się sytuacji, kiedy grunt miał więcej niż jednego właściciela.

250 APR, PMRN Ryb, sygn. 5, s. 8; (kop), Karkołomne akrobacje, „Nowiny” 1957, nr 5, s. 2.
251 APR, PMRN Ryb, sygn. 11, s. 65; (kop), Gołoledź, brak chodnika i nieostrożność przechodnia
przyczyną tragicznego wypadku, „Nowiny” 1959, nr 8, s. 3. Więcej o sprawie chodnika przy tejże ulicy
autorka wspominała w pracy dotyczącej Zamysłowa. Zob. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa... s. 65–66.
252 APR, PMRN Ryb, sygn. 13, s. 117.
253 Wśród postulatów wspominano o konieczności ułożenia chodnika przy ul. Raciborskiej na
odcinku za mostem (zapewne biegnącym nad torami). W 1990 r. remont chodnika przy ul. Zielonej
przebiegał w taki sposób, że wzbudzał wielkie niezadowolenie mieszkańców. Przy budowie łącznika
między ul. Młyńską i Wiejską, oddanego do użytku w 1996 r., trzeba było uwzględnić prawo
własności nieuchwytnego właściciela posesji, w efekcie chodnik zmniejszył się do pół metra, a skarpa
musiała zostać umocniona, bowiem teren prywatny „wgryzał się” w łuk chodnika i ulicy.
W późniejszych latach dla mieszkańców Nowin ważne było zbudowanie chodnika prowadzącego na
miejscowe targowisko, bowiem skracali sobie drogę przez podmokły teren prywatnej działki.
A chociaż magistrat był gotów taki chodnik przygotować, nie mógł nic zrobić wobec sprzeciwu
właściciela. Kłopotliwe okazywały się też schody na osiedlu Kilińskiego, na gruncie, do którego, jak
się okazało, nikt się nie przyznawał, ale schody naprawiono na zlecenie dyskontu „Biedronka”. APR,
PMRN Ryb, sygn. 15, s. 5; (jak), Rozkopana Zielona, „Gazeta Rybnicka” 1990, nr 18, s. 3; L. Tyl,
Pechowa droga, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 33, s. 1, 3; (IrS), Potrzebny chodnik, „Nowiny” 2005,
nr 50, s. 7; I. Salamon, Uwaga, tu można złamać nogę!, „Nowiny” 2011, nr 43, s. III; I. Salamon, Po
naszej interwencji fatalne schody zostały naprawione, „Nowiny” 2011, nr 49, s. II.
254 W. Troszka, Scheda po służebności, „Nowiny” 2010, nr 27, s. 8.

***
Innym elementem wpływającym na płynność i bezpieczeństwo komunikacji samochodowej i pieszej były mosty, niezbędne w mieście położonym nad dwoma rzekami. Dla wsi/dzielnicy Smolna istotne były dwa punkty, tym istotniejsze, że rzeka
stanowiła w tym miejscu naturalną granicę między miastem a wsią. Zapewne przez
dłuższy czas ważniejszy nawet był most bliżej centrum. W 1833 r. mostów i kładek
było 15. Spośród nich najstarsze, potwierdzone w latach dwudziestych XIX w. (1820,
1823 i 1826) były mosty na drodze prowadzącej z Rybnika do Wodzisławia, z lat
trzydziestych w stronę Raciborza i Zebrzydowic (1832–1836)255. W sumie w 1873 r.
na terenie Smolnej znajdowało się 14 mostów należących poza jednym do gminy256.
W tej liczbie kryły się też kładki. Wśród głosów radnych miejskich znalazł się również
głos radnego F. Freiwalda, dotyczący mostku dla przechodniów ze Smolnej, ale burmistrz odmówił, argumentując, iż nie ma tam drogi publicznej, wobec czego miasto
nie może budować tam tego obiektu257. Mosty owe były drewniane, wymagały więc
napraw. Trudno powiedzieć, kiedy zmieniono materiał budowlany. Być może stało
się to w 1960 r., bo wtedy radny Ludwik Sobocik postulował wybudowanie kładki
na ul. Reymonta258. W każdym razie w 1962 r. wspomina się o naprawie wspomnianego mostu259. Ponadto przez rzekę były przerzucone kładki dla pieszych, np. w sąsiedztwie mostu kolejowego, gdzie obecnie przebiega Obwiednia Południowa.
O płynności ruchu poza szlakami komunikacyjnymi decydował również dostęp
do środków transportu, umożliwiający mieszkańcom dotarcie do miejsc pracy, szkół
itp. Problem ten stawał się szczególnie istotny, jeśli weźmie się pod uwagę, iż ludność
w niewielkim tylko stopniu dysponowała własnymi pojazdami, a osiedla mieszkaniowe powstawały w stosunkowo dużym oddaleniu od miejsca zatrudnienia.
Regularne kursowanie komunikacji zbiorowej stawało się zatem niesłychanie ważne
w życiu codziennym, a transport zakładowy nie rozwiązywał wszystkich problemów
w tej dziedzinie. Tymczasem kwestia tras i kursowania autobusów na terenie Smolnej
i nowych osiedli pojawiała się stosunkowo rzadko. W 1962 r. dyskutowano nad
przywróceniem linii autobusowej między Maroko a Boguszowicami, zlikwidowanej
z powodu niskiej frekwencji, która z kolei wynikała z tego, że autobusy jeździły
nieregularnie, ze znacznymi opóźnieniami. Uruchomienie tej linii jest jak najbardziej
wskazane, ponieważ mieszkańcom peryferii łatwiej byłoby dotrzeć do centrum miasta260.
W zasadzie jednak postulaty w tym rejonie dotyczyły nie tyle uruchomienia jakiejś
linii, ile wprowadzanie większej ilości kursów, np. na trasie osiedle 1000-lecia w kierunku kąpieliska „Ruda” i Piasków261. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. zapowiadano powstanie przystanku kolejowego między ul. Zebrzydowicką a Raciborską,
który najpóźniej do 1965 r. miał zostać otwarty. Tak się nie stało i po raz kolejny
255 APR, KARyb, sygn. 258, k. 71–73.
256 APR, UK Rybnik, sygn. 295, s. 26–31.
257 W sprawozdaniu była mowa o rzeczce „Rudka”, wydaje się jednak, że była to pomyłka i chodziło
o Nacynę, co wydaje się bardziej logicznie. Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 58, s. 3.
258 APR, PMRN Ryb, sygn. 13, s. 66, 70, 75.
259 Tamże, sygn. 19, s. 25; tamże, sygn. 24, s. 51; tamże, sygn. 25, s. 22; tamże, sygn. 33, s. 46.
260 Tamże, sygn. 19, s. 5.
261 Tamże, sygn. 24, s. 243.
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wspominano o planach PKP, które miało uruchomić przystanek na trasie Rybnik
– Kędzierzyn, zlokalizowany w okolicach osiedla 1000-lecia, w 1971 r.262 Pomysł
ten nie został wprowadzony w życie. Dopiero zabudowa zachodniej, znacznie oddalonej od centrum, części miasta unaoczniła, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy nie posiadający własnych środków transportu, a chociaż Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej uruchamiało nowe linie komunikacji miejskiej, skargi
na brak lub zbyt małą liczbę połączeń docierały na łamy prasy lokalnej263. Zmiana
warunków polityczno-gospodarczych umożliwiła znalezienie innych rozwiązań. Od
końca stycznia 1990 r. pojawiły się minibusy, kursujące na przykład na trasie osiedla
Nowiny-Boguszowice264.
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Dostęp do opieki medycznej bezpośrednio wpływał na jakość życia ludności.
Przez długi czas pojęcie służby zdrowia nie istniało, a ludzie leczyli się środkami
naturalnymi i „magicznymi”. Średnia wieku była niska, na co wpływały liczne zgony niemowląt i małych dzieci. Dostęp do wykształconego medyka był niemal nieosiągalny, a i podejście do lekarza cechowała nieufność. Smolna w niczym nie odbiegała od innych miejscowości.
Smolnianie stykali się przede wszystkim z położnymi jako przedstawicielkami
służby medycznej. Wiadomo, że od 1877 r. gminy Smolna i Zamysłów oraz dobra
Florianshof obsługiwała akuszerka Maria Harazim z Rybnika265.
Przy niskiej świadomości higienicznej i zdrowotnej, złych warunkach bytowania,
niedostępności pomocy lekarskiej, choroby zakaźne łatwo zmieniały się w epidemie.
W XIX w. obfite żniwo zbierała cholera, ale śmiertelność w poszczególnych miejscowościach utrzymywała się na różnym poziomie. Wykaz zgonów na cholerę w 1836 r.
w parafii rybnickiej, obejmujący 55 nazwisk, podawał dziesięciu mieszkańców
Smolnej, w większości z rodzin komorniczych266. Zaledwie 10 zgonów wydaje się
nie mieć większego znaczenia, ale należy pamiętać, iż w tym czasie wieś mogło zamieszkiwać mniej niż stu mieszkańców (w 1822 r. w Smolnej mieszkało 18 gospodarzy), zatem była to strata zauważalna w niedużej społeczności.
Niewiele można powiedzieć o służbie zdrowia i dostępie do niej we wczesnych
latach, poza domniemaniem, iż mieszkańcy Smolnej trafiali pod opiekę rybnickich
lekarzy i do szpitali w mieście (w tym do szpitala brackiego267, jak również do
262 H. Kopilewicz, Oficjalne..., s. 1; (s), Śmiały plan unowocześnienia Rybnika, „Nowiny” 1961,
nr 10, s. 3; APR, PMRN Ryb, sygn. 39, s. 58.
263 (jl); Usprawnienie komunikacji, „Nowiny” 1973, nr 2, s 1–2; J. Grochowska, Miejska czy międzyosiedlowa?, „Nowiny” 1987, nr 35, s. 5; Bliżej spraw ludzkich, notował R. Pacek, „Nowiny” 1987,
nr 7, s. 3.
264 (y), Pierwszy „Minibus” na ulicach Rybnika, „Nowiny” 1990, nr 6, s. 1–2.
265 APR, LRyb, sygn. 1621, k. 6, 234. W monografii Zamysłowa autorka nie uwzględniła tych
informacji zob. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 109–110.
266 M.P. Czapliński, Epidemie cholery w rejencji opolskiej w latach 1831–1894, Rybnik 2012, Aneks
31, s. 330–332.
267 Przykładowo po wypadku w kopalni Donnersmarcka w Chwałowicach poszkodowany górnik
ze Smolnej trafił do lecznicy Spółki Brackiej. Wiadomości potoczne. Chwałowice, „Kuryer Śląski”
1907, nr 18, s. 3.

Zakładu Umysłowo Chorych268). Była to kontynuacja dawniejszego systemu.
Niemniej wobec przyrostu ludności jedno ambulatorium nie wystarczyło, pojawiły
się więc postulaty stworzenia przychodni, które przejęłyby część pacjentów.
Niezależnie od pracy szpitali miejskich wskazywano na zasadność utworzenia placówek medycznych na peryferiach np. „Maroko”, Meksyk i Zamysłów269, lecz przeważnie na te inwestycje brakowało pieniędzy. Po oddaniu kolejnego osiedla było
oczywiste, że musi powstać przychodnia, która przejmie gwałtownie wzrastającą ilość
pacjentów. W tym czasie poradnia nr 1 w Rynku obsługiwała ludność z centrum,
Zamysłowa, Smolnej, Maroka oraz osiedli 1000-lecia i Wieczorka. W tej sytuacji
postulowano stworzenie dodatkowych placówek zdrowia270. Na osiedlu 1000-lecia
potrzebna była również apteka271. W 1962 r. MRN postanowiła utworzyć poradnie
ogólne w dzielnicach Zamysłów, w dzielnicy ul. Zebrzydowickiej (osiedle) oraz w dzielnicy „Północ”, a także przenieść jedną z aptek z centrum miasta na osiedle 1000-lecia272 . Jak dość często się zdarzało, na przeszkodzie stanął brak odpowiednich pomieszczeń, a starania u RZPW nie odniosły skutku273. W 1963 r. ośrodek ten został
skreślony z planów i przesunięty na przyszłość274. Do sprawy powrócono dwa lata
później, a MRN miała dążyć do utworzenia przychodni rejonowych na Paruszowcu
i osiedlu 1000-lecia275. W dokumentach nie pojawiły się żadne ślady wskazujące na
realizację tych planów, a po upływie trzech następnych lat włodarze miasta kolejną
uchwałą postanawiali uruchomić zapowiadane już od dawna placówki, oczekując,
iż zakłady pracy przekażą pomieszczenia: Ryfama przy ul. Mikołowskiej, zaś
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego pomieszczenia w byłym
hotelu robotniczym przy ul. PPR 3276 . Ponieważ zgodnie z postulatami ludności
przychodnia została uruchomiona277, można sądzić, iż przedsiębiorstwa poszły władzom na rękę. Okazało się, że przedwcześnie „odtrąbiono” sukces, bowiem w następnym roku była mowa o tym iż, w niedługim czasie zostanie uruchomiona nowa

268 Znana jest przynajmniej jedna osoba ze Smolnej, która trafiła do Zakładu dla Umysłowo
Chorych w Rybniku, z którego notabene zbiegła. Rybnik (z Zakładu Umysłowo Chorych), „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 18, s. 3.
269 APR, PMRN Ryb, sygn. 15, s. 7.
270 Postulowano otwarcie dodatkowych przychodni w Zamysłowie, na osiedlu 1000-lecia, w części
Rybnika położonej za kościołem p.w. św. Antoniego oraz na Meksyku, ponadto należało otworzyć
poradnie D i D1 na osiedlu 1000-lecia i na Paruszowcu. Tamże, sygn. 21, s. 113, 116. Uczniów ze
szkoły nr 2 (oraz 6 i 9) przyjmowała Międzyszkolna Poradnia Dentystyczna przy ul. Wilhelma Piecka
(obecnie Józefa Piłsudskiego). APR, PMRN Ryb, sygn. 10, s. 113; Placówki lecznicze w Rybniku,
„Nowiny” 1959, nr 6 s. 7; E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 110.
271 Na Zamysłowie poradnia ogólna nigdy nie powstała, natomiast osiedla otrzymały placówki
medyczne. APR, PMRN Ryb, sygn. 17, s. 10, 45.
272 Tamże, sygn. 17, s. 10.
273 Tamże, sygn. 19, s. 9.
274 Tamże, sygn. 21, s. 83.
275 Tamże, sygn. 25, s. 16.
276 Uchwała nr XVII/59/68. Tamże , sygn. 32, s. 174, 196.
277 Tamże, sygn. 33, s. 6, 46; (fp), Rybnik bogatszy o nowe placówki zdrowia, „Nowiny” 1970, nr 2,
s. 1–2.
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przychodnia na osiedlu 1000-lecia278. Placówki nie otwarto z powodu opóźnionego
wykonania dokumentacji techniczno-kosztorysowej279.
Wciąż brakowało apteki i ponownie rozważano przeniesienie jednej z centrum
miasta. W tym celu postanowiono jedno z pomieszczeń na osiedlu 1000-lecia przystosować do tych potrzeb280. Ostatecznie przychodnia rejonowa została otwarta
w pierwszym półroczu 1966 r., a mieściła się w pawilonie usługowym281. Wybudo
wanie apteki okazało się niemożliwe, bowiem Wydział Zdrowia MRN nie wskazał
zabezpieczenia finansowego tej inwestycji. W zastępstwie uruchomiono więc punkt
apteczny przy ul. Hibnera282 . Rozpoczęcie budowy nowego dużego osiedla oznaczało, iż uruchomione w latach sześćdziesiątych placówki nie będą w stanie obsłużyć
coraz większej liczby pacjentów. W 1979 r. wśród planowanych inwestycji pojawiła
się przychodnia rejonowa z 11 gabinetami lekarskimi dla powstającego wtedy osiedla
„Nowiny”283. Oddawano nowe mieszkania, jednak nie powstawały równolegle ambulatoria. Dla poprawy sytuacji w pierwszym półroczu 1980 r., w pomieszczeniach
zastępczych, miały zostać otwarte poradnie, a do 1982 r. miała zostać ukończona
nowa284 . Ostatecznie poradnia rejonowa otwarła podwoje przy ul. Obrońców
Rybnika285. Na początek 1989 r. planowano oddać do użytku nową przychodnię
przy ul. Reymonta, która miała służyć głównie mieszkańcom pobliskiego osiedla,
ale również dzielnicy Zamysłów. W 1997 r. otwarto w niej również punkt konsultacyjny do spraw narkomanii286.
***
Z wydziałem zdrowia związano również opiekę nad najmniejszymi mieszkańcami miasta – niemowlętami i dziećmi do trzeciego roku życia. Dla rodzin, w których
pracowali oboje rodzice, a nie mogli oni korzystać z pomocy krewnych, kwestia
zapewnienia dziecku opieki w żłobku na czas nieobecności była dość istotna. Co
znamienne, inwestycje planowano w częściach zabudowy wielokondygnacyjnej, natomiast dla starej części Smolnej postulat taki się nie pojawiał, choć i tam mieszkali
rodzice z małymi dziećmi. Można jednak zaryzykować tezę, iż w tej części nadal
278 APR, PMRN Ryb, sygn. 34, s. 6.
279 Tamże, s. 24.
280 Tamże, s. 41.
281 Tamże, sygn. 29, s. 128; tamże, sygn. 36, s. 26; tamże, sygn. 37, s. 65, 108; tamże, sygn. 40,
s. 5; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 87.
282 APR, PMRN Ryb, sygn. 37, s. 64, 108; tamże, sygn. 42, s. 23.
283 APR, MRN Ryb, sygn. 38, s. 37, 40
284 Chodziło o poradnię D i D 1, poradnie ogólną, stomatologiczną i „K”. Tamże, sygn. 42, s. 170.
Oddanie przychodni na Nowinach przedstawiano jako sprawę pilną. Tamże, sygn. 43, s. 15; sygn.
47, s. 1, 20. Przed 22 lipca 1980 r. oddano na użytek służby zdrowia pomieszczenia w dolnych kondygnacjach małego przedszkola dla 30 dzieci, co zapewne było rozwiązaniem tymczasowym. Nowe
obiekty, „Nowiny” 1980, nr 29, s. 1. Nawiasem mówiąc, stwierdzenie w latach sześćdziesiątych w każdej
dzielnicy zorganizowano Poradnię „K” niewiele ma wspólnego ze stanem faktycznym. H. Rola,
Obszar..., s. 433.
285 W 1993 r. postanowiono zaopatrzyć przychodnię rejonową dla osiedli Nowiny Górne i Dolne
w aparaturę EKG, którą miano przekazać kilka miesięcy później. (BN), Wspólnym sumptem, „Nowiny”
1994, nr 14, s. 3; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 87.
286 (y), Kolejne przychodnie, „Nowiny” 1989, nr 4, s. 1; [b.t.], „Nowiny” 1989, nr 19, s. 1; E. Kulik,
Dzieje Zamysłowa..., s. 110; Pierwszy krok, „Nowiny” 1997, nr 16, s. 1.

przeważał model rodziny wielopokoleniowej, a matki małych dzieci nie podejmowały pracy zarobkowej. W nowych osiedlach ta tradycyjna struktura zatracała się
z różnych powodów – ograniczony metraż, przybywanie ludzi spoza terenów miasta.
W 1957 r. Prezydium MRN brało pod uwagę budowę nowego żłobka na osiedlu
Wieczorka287. Wydaje się jednak, że wówczas nie przystąpiono do prac, a placówka
powstała kilkanaście lat później. Prezydium MRN 13 lutego 1969 r. uchwaliło w latach 1969–1970 budowę żłobka dla 80 dzieci, jako wstępną lokalizację przyjmując
ul. W. Hibnera, zmienioną następnie na ul. K. Winklera288. Budowa została opóźniona, a do planu na 1971 r. wprowadzono ją na podstawie uchwały z 23 marca tr.
Prace rozpoczęto we wrześniu. Pierwotnie zakładano zakończenie na koniec 1972 r.,
lecz wykonawca zapowiadał, że bardziej realny jest pierwszy kwartał następnego roku.
Kiedy zaś udało się dotrzymać terminu 29 grudnia 1972 r., uznano to za sukces
i przedterminowe zakończenie inwestycji289. Z czasem jednak te punkty okazały się
niewystarczające, zwłaszcza w perspektywie wzrostu liczby młodych małżeństw –
głównie takie wprowadzały się do oddawanych do użytku bloków. W latach 1976–
1980 planowano zbudować pięć kolejnych żłobków, w tym dwa na „Nowinach”,
a jeden a przy ul. Grunwaldzkiej290. W związku z brakiem środków finansowych
powstało jedynie jedno przedszkole na „Nowinach”291. Ostatecznie udało się znaleźć
pieniądze na rozpoczęcie tej inwestycji, przekazane przez Przedsiębiorstwo Zaplecza
Produkcyjnego na żłobek na osiedlu Nowiny dla 75 dzieci. W lipcu 1980 r. miała
zostać ukończona jedna placówka na Nowinach, zaś w 1982 r. druga292 . Jak się
jednak okazało, prace szły bardzo powoli i w efekcie powstała konieczność zaadoptowania trzech mieszkań na parterze na „mini-żłobek” na 30 miejsc293. Generalnie
w zachodnim rejonie Rybnika powstały tylko dwie placówki opiekuńcze dla najmłodszych294. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pojawiła się kwestia likwidowania żłóbków i powoływania na ich miejsce prywatnych lub społecznych placówek szkolno-wychowawczych w istniejących budynkach. Tak było m.in. z obiektem
na ul. Dąbrówki, który otrzymał status niepublicznego ośrodka opieki zdrowotnej.
W gmachu po żłobku przy ul. Winklera umieszczono przedszkole nr 36, zaś w dawnej siedzibie przedszkola umieszczono 10 klas ze szkoły nr 11295. Dopiero zmiana
287 APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 116, 145.
288 Tamże, sygn. 34, s. 92; H. Rola, Obszar..., s. 420; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 87.
289 APR, PMRN Ryb, sygn. 40, s. 145; tamże, sygn. 41, s. 32, 34, 64, 147; tamże, sygn. 42, s. 23;
tamże, sygn. 43, s. 58, 117, 145; APR, MRN Ryb, sygn. 32, s. 149; (fp), Nowy żłobek na Osiedlu
1000-lecia, „Nowiny” 1972, nr 1, s. 1. Jako ciekawostkę można wspomnieć o świeckim zwyczaju,
który próbowano wprowadzić w miejsce chrztu, mianowicie uroczystego nadawania imion.
Ceremonie miały uroczystą oprawę. W żłobku nr 2 przy ul. Winklera 25 stycznia 1984 r. zorganizowano taką „uroczystość” dla 11 dzieci. (man), Uroczyste nadanie imion, „Nowiny” 1984, nr 5, s. 1.
290 APR, MRN Ryb, sygn. 29, s. 22, 54, 56; sygn. 34, s. 99.
291 Tamże, sygn. 32, s. 33.
292 Koszt inwestycji wynosił 8 mln zł, zaś przedsiębiorstwo miało przekazać na ten cel 4,6 mln.
Tamże, sygn. 38, s. 37, 40; sygn. 41, s. 54; sygn. 42, s. 125; sygn. 43, s. 15, 42.
293 Tamże, sygn. 47, s. 1.
294 Przewidywany na 1982 r. żłóbek nie powstał. L. Musiolik wymieniał żłobek na osiedlu 1000-lecia i drugi przy bocznej ul. Zebrzydowickiej. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 87. Zapewne chodziło
o ul. Dąbrówki, gdzie nadal mieści się żłobek niepubliczny „Skrzat”.
295 Uchwała nr 123/XV/91 Rady Miasta Rybnika z 20 marca 1991 r. w sprawie likwidacji żłobków
w mieście. W 2005 na terenie Rybnika funkcjonowały trzy: w centrum oraz na osiedlach Boguszowice
i Nowiny, ale dyrektorki dwóch (Boguszowice i Centrum) z nich zamierzały przejść na emeryturę,
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podstawy prawnej296, która wyłączyła tę formę opieki nad dziećmi z kompetencji
Ministerstwa Zdrowia, ułatwiła zakładanie podobnych placówek. Na terenie Smolnej
i Maroka-Nowin powstało ich kilka297.
***
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi najczęściej spada na ich krewnych
i opiekunów. Państwo tylko w pewnym stopniu pomaga rodzinom w tej sytuacji.
W 1988 r., z inicjatywy ks. Henryka Jośki, rozpoczęto tworzenie ośrodka opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo i umysłowo. Ruszyła zbiórka pieniędzy na
budowę zlokalizowaną przy ul. W. Hibnera. Zorganizowano m.in. mecz piłkarski
drużyn księży i lekarzy, z którego dochód przeznaczono na potrzeby budowy. Ośrodek
Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II w Rybniku otwarto 1 września 1990 r.
Zatrudniono w nim lekarzy, logopedów, psychologów, rehabilitantów, opiekunów
i terapeutów (w 2000 r. 47 osób)298 . W grudniu 1991 r. przy ośrodku powstała
Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”, organizująca m.in. bezpłatne badania, turnusy rehabilitacyjne i inne formy pomocy299. Dodatkowo, od
1991 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo prowadziło przy ul. Orzepowickiej świetlicę dla dzieci300. W 2003 r. w SP 34 utworzono
klasę integracyjną, co wymagało zmian w regulaminie wewnętrznym szkoły oraz
przeprowadzenia prac umożliwiających niepełnosprawnym uczniom poruszanie się
po budynku301.
Inne zadania stawiał przed sobą ośrodek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i charytatywnym, jaki powstał pod patronatem klasztoru franciszkanów, podlegający Prowincjałowi Prowincji Franciszkańskiej w Katowicach-Panewnikach. Była
to więc instytucja niezależna od władz parafii i klasztoru w Rybniku, chociaż swą
co de facto oznaczało zamknięcie placówki. (a), Koniec „stalinizmu” w Rybniku, „Nowiny” 1991, nr 27,
s. 2; (red), Żłobki inaczej, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 34, s. 1; (jak), Żłobki społeczne ruszyły,
„Gazeta Rybnicka” 1991, nr 39, s. 1, 3; /gw/, Nowe losy dawnych żłobków, „Gazeta Rybnicka” 1992,
nr 13/65, s. 4; (WaT), Sposób na żłobki, „Nowiny” 2005, nr 23, s. 3.
296 Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. DzU RP 2011, nr 45, poz.
235.
297 Przy ul. Broniewskiego, Sławików, Grunwaldzkiej i Dąbrówki.
298 W jednej z prasowych notek błędnie podano lokalizację ośrodka przy ul. Wandy. Dla pozyskania
finansów organizowano m.in. mecze piłki nożnej rozgrywane przez drużyny księży i medyków. (par),
Piękna inicjatywa, „Nowiny” 1988, nr 2, s. 1–2; Z gorącego serca dla dzieci, „Nowiny” 1989, nr 23,
s. 4, s. 1–2; Dla zdrowia dzieci, „Nowiny” 1989, nr 45, s. 1–2; (MŻ), Księża contra lekarze, „Nowiny”
1990, nr 22, s. 1–2; Księża – Lekarze 2:0, „Nowiny” 1990, nr 23, s. 1–2; (par), Po dwóch latach budowy, „Nowiny” 1990, nr 31, s. 2; Ofiarność parafian, „Nowiny” 1990, nr 5, s. 1–2; (WaT), Niech
będzie zawsze, „Nowiny” 2000, nr 38, s. 9; W. Troszka, Otworzyć im świat, „Nowiny” 2006, nr 40,
s. 16.
299 „Nadzieja” dzieciom, „Nowiny” 1992, nr 16, s. 1, 6; „Nadzieja” dzieciom, „Nowiny” 1993, nr 1,
s. 4; (jam), Skarbonka dla „Nadziei”, „Nowiny” 1993, nr 15, s. 1; (a), Zbadać z „Nadzieją”, „Nowiny”
1993, nr 27, s. 3; „Nadzieja” zaprasza, „Nowiny” 1993, nr 35, s. 2; (a), „Nadzieja” i rehabilitacja,
„Nowiny” 1993, nr 40, s. 1; (e), Nadzieja w „Nadziei”, „Nowiny” 1993, nr 52, s. 2; Nadzieja
w „Nadziei”, „Nowiny” 1994, nr 21, s. 12; (AŁ, ZK), Konkrety „Nadziei”, „Nowiny” 1994, nr 5, s. 5;
tamże, (par), Do „Nadziei”; W. Troszka, 5 lat „Nadziei”, „Nowiny” 1995, nr 37, s. 1, 4.
300 W 1997 r. przeprowadzono modernizację pomieszczeń. (WaT), Mniej barier, „Nowiny” 1997,
nr 15, s. 3.
301 M. Pietras, Warto było utworzyć tę klasę, „Nowiny” 2004, nr 36, s. 5.

siedzibę miała na jego terenie, w tzw. dawnej organistówce przy ul. Wodzisławskiej 9302.
Na podstawie uchwały Rady Miasta z 17 grudnia 1990 r. władze miasta przeznaczyły budynek przy ul. Dworek 12 dla Apostolatu Signum Magnum303. Poza tym Rada
Miasta postanawiała pokrywać w całości koszty utrzymania i eksploatacji budynku natomiast częściowo koszty adaptacji, remontów, wyposażenia wnętrz i utrzymania ogrodu304.
Początków należałoby dopatrywać się w Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej –
grupie, na potrzeby której w październiku 1987 r. zaczęto remontować starą „organistówkę” przy ul. Wodzisławskiej 9. Nieco wcześniej zmieniono nazwę na „Signum
Magnum”. Zatem w latach 1987–1988 zaczęła tworzyć się instytucja, jaką w Rybniku
zorganizował o. Oskar Puszkiewicz pod nazwą Apostolat „Signum Magnum”. Miała
ona otaczać opieką dzieci ze środowisk patologicznych i zubożałych. Zaistniały dwa
podmioty: Fundacja „Signum Magnum”, którego prezeską została Małgorzata Sojka
oraz Apostolat „Signum Magnum”305. W ramach działalności prowadzono dożywianie, opiekę lekarską, korepetycje, Dom Samopomocy Społecznej dla Dzieci
(otwarty 11 maja 1991 r. już przy ul. Dworek 12; budynek ten wcześniej zajmowała „szkoła życia”, która przeniosła się na „Nowiny”), noclegownię dla dzieci (otwartą jesienią 1995 r.), dom dziecka pod nazwą „Dworek Dzieci” (uruchomiony 13
marca 1998 r.), poradnię rodzinną, świetlicę środowiskową, organizowanie czasu
wolnego, połączone z pogłębianiem życia rodzinnego oraz działalnością wydawniczą „Promyka Jutrzenki” (ogólnopolskiego katolickiego miesięcznika dla dzieci),
„Promyczka Jutrzenki (ukazywał się do 2011 r.) i kwartalnika „Zwycięstwa Niepo
kalanej”306. W pierwszym okresie działalności „Signum Magnum” cieszyło się poparciem władz Rybnika, lecz sytuacja ta z czasem uległa zmianie. Od 2002 r. fun302 E. Osiecka, Franciszkanin dzieciom, „Nowiny” 1991, nr 24, s. 3; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 104.
303 Uchwała nr 32/XI/90 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 1990 r. Drugi akt prawny, uchwała
nr 274/XXXIV/93 z 24 marca 1993 r. w sprawie zmiany poprzedniej uchwały wprowadzała zasadniczo kosmetyczne poprawki, tzn. w miejsce słowa „Apostolat” wprowadzała słowo „Fundacja”,
zamiast słowa „rektor Apostolatu” — „władze Fundacji”.
304 Uchwała nr 32/XI/90 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 1990 r., pkt. 2.
305 Podawano różne daty zaistnienia fundacji, rok 1987 (http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_
Signum_Magnum, 21.09.2013), rok 1988 (http://ekai.pl/wspolnoty/apostolat-signum-magnum/,
21.09.2013), rok 1989 (wack, „Signum Magnum”, „Gazeta Rybnicka” 1990, nr 18, s. 3), rok 1991
(L. Musiolik, Nasza mała..., s. 104).
306 O. Oskar Puszkiewicz w 1994 r. został nagrodzony za działalność kulturalną jako twórca
„Promyka Jutrzenki”. (wack), Otwarcie Domu Samopomocy Społecznej dla Dzieci, „Gazeta Rybnicka”
1991, nr 30, s. 1; G. Walczak, Razem z dziećmi, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 52, s. 7; A. Leńska, Do
najciemniejszych miejsc, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 51–52, s. 4; Nagrody w dziedzinie kultury, „Gazeta
Rybnicka” 1994, nr 20, s. 1; /w/, Sylwetki nagrodzonych, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 21/176, s. 3;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 104; (WaT), „Dworek dzieci”, „Nowiny” 1998, nr 10, s. 1; A. MatuszczykKotulska, Dworek nadziei, „Nowiny” 1999, nr 5, s. 4; szoł, Dostrzec Znak..., „Gazeta Rybnicka” 1999,
nr 2/332, s. 15; (Iga), Z „Dworka do rodzin, „Nowiny” 2001, nr 47, s. 7; (IrS), Dzieci ją lubią,
„Nowiny” 2005, nr 22, s. 12; http://signummagnum.org.pl/, 21.9.2013. Co ciekawe, kandydat na
prezydenta Rybnika z ramienia SLD, Stanisław Kuźnik, zyskał rekomendację m.in. O. Oskara.
Stanisław Kuźnik. Mówią o nim, „Nowiny” 42, s. 5. Nie afiszuje się, a jednocześnie jest człowiekiem
realizującym w swoim życiu podstawowe zasady chrześcijańskie. Najwyraźniej lewicowość i chrześcijaństwo w tym wypadku się harmonizowały, ale nie wystarczyło to na zdobycie fotela Prezydenta
Rybnika.
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dacja weszła w ostry spór z prezydentem miasta 307. Pod koniec 2004 r. wypowiedział
on fundacji umowę bezpłatnego użytkowania budynku przy ul. Dworek 12, ale
przez kolejne lata trwał proces między Urzędem Miasta i fundacją. Wprawdzie
w 2006 r. UM uzyskał w sądzie nakaz eksmisji, jednak po odwołaniu kolejny wyrok
był korzystny dla „Signum Magnum”308. W 2003 r. placówka sprzeciwiała się pla-

307 Nieco później prokuratura miała zbadać czy rozpowszechnianie tekstu z oskarżeniami prezydenta o świadome działania przeciwko Fundacji w celu jej zniszczenia było zgodne z prawem, co
wskazuje na psującą się atmosferę wokół ośrodka, głównie w kwestiach finansowych. Uchwała
Nr 308/XX/2004 Rady Miasta Rybnika z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie
dotyczącej wezwania Rady Miasta przez Fundację „Signum Magnum” w Rybniku z dnia 26 stycznia
2004r. do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z uchwały Nr 242/XVII/2004 Rady Miasta
Rybnika z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2004 rok; Uchwała Nr 359/
XXII/2004 Rady Miasta Rybnika z 30 czerwca 2004 r. w sprawie: rozpatrzenia skarg na działalność
Prezydenta Miasta złożonych przez Fundację „Signum Magnum”; Uchwała nr 379/XXIV/2004 Rady
Miasta Rybnika z 15 września 2004 w sprawie: zajęcia stanowiska wobec wezwań Rady Miasta
Rybnika przez Fundację „Signum Magnum” w Rybniku do usunięcia naruszenia prawa w trybie
art.101 ustawy o samorządzie gminnym; Uchwała Nr 446/XXVIII/2004 Rady Miasta Rybnika z 22
grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta w związku z zawartą umową
użytkowania nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Dworek 12; Uchwała Nr 480/XXX/2005
Rady Miasta Rybnika z 26 stycznia 2005 r. w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Fundacji
Signum Magnum w Rybniku do usunięcia naruszenia prawa wynikającego z uchwały nr 446/XXVI
11/2004; „Signum Magnum” — temat rzeka, „Gazeta Rybnicka” 2004, nr 5, s. 9–10; „Signum
Magnum” skarży..., „Gazeta Rybnicka” 2004, nr 6–7, s. 8–9; Sposób na fundację, „Nowiny” 2004,
nr 53, s. 1; tamże, W. Troszka, Chodzi o dzieci czy budynek, s. 2; (WaT), Herod z plakatu, „Nowiny”
2005, nr 4, s. 3; (WaT), Roszczenia bez pokrycia, „Nowiny” 2005, nr 11, s. 2; W. Troszka, Gmina bez
zobowiązań, „Nowiny” 2005, nr 48, s. 12; (WaT, e-pg), Zakonnik broni fundacji. Głośno o Signum
Magnum, „Nowiny” 2006, nr 23, s. 1–2; (WaT), Reperkusje protestu zakonnika, „Nowiny” 2006,
nr 25, s. 2; S, (r), Nowa sesja, stare sprawy, „Gazeta Rybnicka” 2006, nr 6–7, s. 8; (WaT), Herbatka
zamiast kontroli, „Nowiny” 2006, nr 37, s. 2. Na stronie fundacji można znaleźć zakładkę Rybnickie
epizody, na której miano zamieszczać opis wydarzeń z Rybnika w związku z działaniem prezydenta
Adama Fudalego, aby za wszelką cenę zniszczyć działalność naszego Dworku Dzieci (Domu Dziecka)
i Promykowej Świetlicy w budynku, przy ul. Dworek 12. http://signummagnum.org.pl/-Epizody-Rybnickie-.html, 21.09.2013. We wrześniu 2013 r. strona była w budowie. Powstała też książka w formie
wywiadu-rzeki z o. Oskarem Puszkiewiczem i Romanem Adamaszkiem pt. Oblężona twierdza.
I. Stajer, Fundacja jak oblężona twierdza?, „Nowiny” 2006, nr 39, s. 3.
308 W. Troszka, Na Dworku bez zmian, „Nowiny” 2006, nr 4, s. 5; (IrS), Fundacja wygrała, „No
winy” 2007, nr 34, s. 3; Podopieczni fundacji Signum Magnum mogą zostać w budynku na ul. Dworek,
http://Rybnik.naszemiasto.pl/archiwum/1515734,podopieczni-fundacji-signum-magnum-mogazostac-w-budynku-na,id,t.html, 20.09.2013; http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundacja_Signum_
Magnum, 21.09.2013.

nowanej inwestycji Plaza Centers309, z którą miała sąsiadować310. Poza tymi ośrodkami należy wspomnieć o świetlicy środowiskowej działające przy ul. Hibnera311.
***
Szczególnie w okresach kryzysów gospodarczych, wsparcie dla ubogich i bezrobotnych stawało się jednym z ważniejszych działań. Widać to doskonale w okresie
głębokiego kryzysu lat 1929–1935. Formą pomocy, jakiej mogły udzielić samorządy,
było otwieranie kuchni kryzysowych312 . Rybnicki Komitet Niesienia Pomocy dla
Bezrobotnych prowadził akcję zapomogową, uruchamiał też wspomniane kuchnie
dla bezrobotnych, w tym również w dzielnicy Smolna. Pierwsze wzmianki o takich
planach pojawiły się w lipcu 1931 r., a z początkiem sierpnia kuchnia, zlokalizowana w szkole powszechnej, ruszyła, wydając dziennie 200 obiadów, co dało 7092
obiady wydane w pierwszym miesiącu działalności. Rybnik podzielono na rejony,
a kuchnia na Smolnej obsługiwała potrzebujących z rejonu III i IV. W maju 1932 r.
w kuchni na Smolnej wydano 13 672 porcje, w październiku 13 538. Rozdawano
też kartki na chleb313.
Pomoc społeczna oznacza również zainteresowanie się losami bezdomnych.
W 1939 r. Rada Miejska postanowiła wybudować za 150 tys. zł dom dla bezdomnych
przy ul. Zebrzydowickiej, ku niezadowoleniu tamtejszych mieszkańców, którzy
uważali, iż takie domy zamieszkują osoby o wątpliwej reputacji. Woleliby widzieć
309 Powstaniu Plazy w Rybniku prasa poświęcała sporo uwagi ze względu na niejasność spraw
własności gruntów oraz opóźnień, a także samego projektu. (WaT), Spóźnione multikino, „Nowiny”
2002, nr 3, s. 7; (WaT), Teraz kamień, potem pieniądze, „Nowiny” 2002, nr 42, s. 1; (WaT), Plaza
dała projekt, „Nowiny” 2003, nr 14, s. 3; (WaT), Pozwolenie bez ziemi, „Nowiny” 2003, nr 25, s. 7;
(WaT), Ostatni dzwonek, „Nowiny” 2003, nr 46, s. 2; (WaT), Plaza kupiła działkę, „Nowiny” 2003,
nr 47, s. 2; (WaT), Poprawiona Plaza, „Nowiny” 2004, nr 28, s. 11; (WaT), Ruszyła Plaza, „Nowiny”
2005, nr 34, s. 2; I. Stajer, Plaza i tak powstanie, „Nowiny” 2005, nr 47, s. 9; W. Troszka, Kto się boi
Plazy, „Nowiny” 2007, nr 11, s. 3; (WaT), To było multiotwarcie, „Nowiny” 2007, nr 12, s. 3. Podczas
prac ziemnych okazało się, że ziemia jest skażona substancjami ropopochodnymi, jakie pozostały po
dawnej bazie Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS), (IrS), Grzebanie w ropie, „Nowiny”
2005, nr 50, s. 6; (IrS), Plaza nie chce odszkodowania, „Nowiny” 2006, nr 2, s. 3.
310 W 17 maja 2006 r. radni rozpatrywali skargę Fundacji „Signum Magnum”, która zarzucała
władzom miasta nienależyte wykonywanie zadań i bezczynność w sprawie zabezpieczenia majątku miasta
w rejonie ul. Dworek oraz zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców w związku z budową kompleksu
Plaza. Głównie chodziło o zabezpieczenia ruchu pieszych w postaci barierek, znaków i przejść oraz
dewastację chodnika i jezdni przy ul. Dworek. Pytania, oświadczenia, interpelacje, „Gazeta Rybnicka”
2003, nr 12, s. 7; (WaT), Kwestionują pozwolenie, „Nowiny” 2003, nr 49, s. 2; W. Troszka, Prezydent
prezydenta, „Nowiny” 2004, nr 14, s. 6; S, (r), Powracające skargi, „Gazeta Rybnicka” 2006, nr 8,
s. 8–9; (IrS), Happening Signum Magnum, „Nowiny” 2006, nr 8, s. 1.
311 (IrS), Dobroczyńcy z sercem, „Nowiny” 2005, nr 23, s. 13.
312 Dla przykładu, kuchnia taka działała w gminie Popielów-Radziejów. E. Kulik, Dzieje
Popielowa..., s. 98.
313 (Kuchnie dla bezrobotnych), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 80, s. 3; (Coraz więcej
bezrobotnych korzysta z kuchni), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 90, s. 3; Sprawozdanie
z działalności Lok. Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym w Rybniku za miesiąc sierpień, „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 106, s. 3; Co uczyniono w maju dla bezrobotnych w Rybniku,
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 65, s. 3; Działalność Komitetu Niesienia Pomocy
Bezrobotnym w październiku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 129, s. 3; Wydawanie
kartek chlebowych na miesiąc lipiec; „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 66, s. 3; (Wydawanie
kartek chlebowych), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 86, s. 3.
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go raczej w odosobnionej okolicy314. Dom ten, jak wspominano wcześniej, nie powstał, do czego przyczynił się wybuch II wojny światowej. W znacznie późniejszym
okresie problem miejsca dla bezdomnych powrócił. W czasie budowy Obwiedni
Południowej wyburzono na trasie domy, ale pozostał jeden, w którym, po wykupieniu przez miasto od prywatnych właścicieli zorganizowano noclegownię dla mężczyzn. Noclegownia zresztą miała istnieć w tym miejscu tylko przez jeden sezon do
kwietnia następnego roku, bowiem budynek był przeznaczony do rozbiórki (która
notabene nie nastąpiła, a budynek służy celom handlowym). Potem bezdomni mieli opuścić noclegownię, zaś budynek zostać wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu. W 2003 r. bezdomni skierowali do prezydenta petycję, by noclegownię przekształcić w ośrodek całodobowy315.
Podczas posiedzeń władz miejskich zwrócono również uwagę na problem opieki
nad osobami w podeszłym wieku. Pojawiły się plany wybudowania na osiedlu
„Nowiny” domu spokojnej starości316, lecz potem projekt ten zaniechano.
Sądownictwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny
Wśród problemów życia codziennego na poczesnym miejscu znajdowały się kwestie zgodnego współistnienia, zachowania elementarnych norm sprawiedliwości oraz
utrzymania porządku publicznego. Pojawia się zatem sprawa sądownictwa, któremu
podlegali mieszkańcy Smolnej przez kilkaset lat potwierdzonego istnienia osady.
W okresie średniowiecznym sądownictwo w księstwie raciborskim, podobnie jak
w innych, funkcjonowało na dwóch podstawach: prawa polskiego oraz, importowanego z zachodu, prawa ogólnie nazywanego niemieckim. O ile sąd wójtowski dla
Rybnika mógł działać w początkach XIV w., nie rozwiązuje to kwestii sądownictwa
dla Smolnej, która pomimo terytorialnej bliskości pozostawała odrębną osadą wiejską, prawdopodobnie z własnym sądownictwem sołtysim. Najpewniej i w tym wypadku nastąpił dość powszechny proces osłabiania roli sołtysa na rzecz właściciela
wsi. Zapewne też kulminacja nastąpiła w czasach zastawu Rybnika i okolic. Skoro
prawo miejskie znalazło się w gestii panów tzw. państwa rybnickiego, nie ma powodów, by to samo nie stało się z prawem wiejskim okolicznych wsi, w tym Smolnej.
Ewolucja wymiaru sprawiedliwości za czasów Habsburgów nie naruszała sądownictwa stanowego317, a reformy wprowadzane przez Fryderyka II tylko w pewnym stopniu na niego wpływały. Wprawdzie król nakazał zatrudnienie w sądach patrymonialnych sędziów z wykształceniem prawniczym już w latach 1747–1748, lecz nadal
największy wpływ na sądownictwo miał właściciel dóbr. Istotna zmiana dla państwa
rybnickiego nastąpiła dopiero w 1788 r., po jego sprzedaży domenie królewskiej.
314 Rada Miejska w Rybniku powzięła szereg doniosłych uchwał, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1939, nr 77, s. 3.
315 (WaT), Powstaje noclegownia, „Nowiny” 2002, nr 42, s. 15; (WaT), Noclegownia przyjmuje,
„Nowiny” 2002, nr 50, s. 2; (WaT), Mogą spać spokojnie, „Nowiny” 2003, nr 23, s. 4; (WaT), I noce
i dnie, „Nowiny” 2003, nr 37, s. 9.
316 Pomysł ten pojawił się w 1980 r., szybko jednak został zarzucony, brakło go w planach rozwoju
infrastruktury miasta Rybnika. Radna Motyka proponowała, aby w razie braku środków finansowych
na inwestycję, przeznaczyć na nią środki uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych. APR, MRN Ryb,
sygn. 42, s. 48; sygn. 46, s. 49.
317 K. Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202–1740, Wrocław 2005, s. 220.

Nawet kodyfikacja prawa, przeprowadzona w latach 1780–1791, jako Powszechne
pruskie prawo krajowe, nie naruszała systemu społeczeństwa stanowego. Sąd
Patrymonialny dla Powiatu Rybnickiego działał jeszcze w 1848 r. Sądownictwo prywatne zawieszone z dniem 1 kwietnia 1849 r., ostatecznie ustało w 1851 r., a jego
kompetencje przejęły sądy powiatowe, które w ramach systemu wykonywały zadania
dawnych sądów dla obszarów wiejskich, sądów miejskich i sądów królewskich318.
Smolna podlegała Królewskiemu Sądowi Krajowemu i Miejskiemu w Rybniku, z siedzibą w tym mieście, a sędziami byli Larisch, Friedrich Kaulbach i Christowski319.
***
Utrzymanie porządku publicznego i poczucia bezpieczeństwa niewątpliwie wpływało na jakość życia codziennego. Podczas istnienia samodzielnej gminy wiejskiej
zadaniem władz gminnych było też zapewnienie spokoju i porządku. Stawało się to
szczególnie ważne w czasie niepokojów, w okresach przejściowych. Organizowano
wówczas milicję obywatelską, w której mieszkańcy sami patrolowali teren i czuwali
nad bezpieczeństwem.
Władze wyższego szczebla nie były w stanie zapewnić stałego patrolu służb porządkowych. Na początku XX w. jednemu żandarmowi konnemu podlegał okręg
obejmujący miasto Rybnik i gminy: Smolna, Zamysłów, Popielów z Nacyną,
Radziejowem i Świerczem, Dolny i Górny Niewiadom oraz Hoymgrube i JohannJacob Grube. Okręg taki w Smolnej działał od 1 lipca 1904 r., a obsługiwał go
Heinrich Heidemann z Rybnika320. Rok później Heidemann od 1 czerwca przeszedł
na emeryturę, natomiast okręg patrolowy został podzielony między trzech funkcjonariuszy.
W późniejszych okresach sieć posterunków policji (lub milicji) rządziła się swoją własną logiką, nie pokrywając się ani z granicami miast, gmin czy powiatów (np.
Popielów podlegał posterunkowi w Radlinie321). Smolna przez cały czas leżała w obwodzie rybnickim, natomiast dla osiedla „Nowiny” powołano nowy komisariat,
któremu podporządkowano też dzielnice Zamysłów (nie w całości)322, Niewiadom
oraz Niedobczyce. Te ostatnie podjęły starania o zlokalizowanie na ich terenie odrębnego posterunku, podlegającego komisariatowi na „Nowinach”. Otwarto go
w 2005 r., po siedmiu latach jednak zlikwidowano, podobnie jak rewir dzielnicowych
w osiedlu „Nowiny”323.
O problemach związanych z przestrzeganiem i łamaniem prawa we wsi Smolna
wiadomo stosunkowo niewiele. Generalnie miejscowość przedstawiała się jako miej318 B. Kloch, Zarys dziejów sądownictwa w południowej części Górnego Śląska. Sądy w Rybniku,
Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim i Żorach, „Zeszyty Rybnickie” 11, Rybnik–Gliwice
2011, s. 20.
319 A. Gläser, Gerichts-Topographie von Oberchlesien, Bd. 1, Ratibor 1831, s. 208–209; B. Kloch,
Zarys dziejów..., s. 94.
320 „Rybniker Kreisblatt”, 1904, nr 26, s. 151.
321 E. Kulik, Dzieje Popielowa..., s. 109.
322 O przyporządkowaniu Zamysłowa zob.: E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 91.
323 (WaT), Posterunek dla Niedobczyc, „Nowiny” 2004, nr 6, s . 2; (WaT), Patrole zgodnie z zegarem
zagrożeń, „Nowiny” 2004, nr 15, s. 6; (WaT), Prawie posterunek, „Nowiny” 2005, nr 39, s. 5; I. Stajer,
Ubywa posterunków policji, „Nowiny” 2012, nr 20, s. 7.
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sce spokojne, a kontrola społeczna w grupie znających się i nierzadko spokrewnionych i spowinowaconych mieszkańców dość wyraźna. Oczywiście, zaczęła się ona
rozluźniać wraz ze zmianami, przyrostem ludności, osłabieniem więzi społecznych
i przeobrażeniami w strefie obyczajowej. Trzeba również zwrócić uwagę na trzy aspekty zagadnienia: przestępstwa i wykroczenia, których ofiarami padali mieszkańcy,
przestępstwa i wykroczenia przez nich popełniane i wreszcie zdarzenia, których po
prostu miały miejsce w określonej lokalizacji.
Wydaje się, że pod koniec XIX w. poważniejszym problemem społecznym rzutującym na porządek publiczny było pijaństwo. Na łamach gazety powiatowej co
jakiś czas pojawiały się informacje o skazanych na grzywny za nadużywanie alkoholu mieszkańcach Smolnej, w tym również kobietach324. Powtarzalność tych kar wskazuje, że nie była to sankcja skuteczna. Pojawiają się też informacje o poważniejszych
przestępstwach325.
Analiza doniesień prasowych z okresu międzywojnia i powojennego dostarczyła
przykłady łamania prawa na terenie zachodnich dzielnic Rybnika. Nie utajniano też
danych osobowych. Wraz z poszerzaniem granic miasta i zabudową kolejnych obszarów oraz ze wzrostem zaludnienia, wzrastała też liczba przestępstw i wykroczeń.
Obserwowano też inne zachowania patologiczne. Pobieżna lektura wskazuje na częstsze pojawianie się problemów z naruszeniem prawa na terenach osiedli. Nie oznacza
to jednak, iż tylko tam popełniano przestępstwa. Celem nie jest śledzenie uchybień
dokonywanych na terenie analizowanych dzielnic Rybnika, choć temat przestępczości w mieście zapewne zasługuje na głębsze zbadanie. Informacje pochodzące z prasy są obciążone z samej swej istoty wieloma mankamentami, lecz pozwalają na naszkicowanie obrazu, w którym zwraca uwagę różnica w postrzeganiu różnych części
miasta.
W latach międzywojnia stosunkowo liczne były kradzieże (w tym kieszonkowe)
dokumentów oraz przedmiotów, żywności, narzędzi gospodarskich czy drobnego
żywego inwentarza326. Zdarzały się przestępstwa przeciwko życiu327 i zdrowiu oraz

324 Np. „Rybniker Kreisblatt”, 1883, nr 22, s. 107; tamże, 1890, nr 6, s. 27; tamże, nr 44, s. 197;
tamże, 1893, nr 43, s. 222; tamże, 1897, nr 45, s. 256; tamże, 1898, nr 47, s. 259; tamże, 1903, nr 19,
s. 105.
325 Np. notka o aresztowaniu stolarza Sollorsa pod zarzutem pobicia ze skutkiem śmiertelnym.
Wiadomości potoczne. Rybnik, „Kuryer Śląski” 1907, nr 58, s. 3.
326 [Kradzież], „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 51, s. 3; (Amatorzy wędlin), „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 51, s. 2; (Kradł deski i dopadli go), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1928, nr 103, s. 3; (Złodzieje w kurniku), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929,
nr 116, s. 3; (Kradzieże), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 86, s. 3; (Kradzieże i włamania), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 116, s. 3–4; (Złodzieje u inspektora szkolnego),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1936, nr 8, s. 3; (Nieuczciwy pracownik), „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 115, s. 3.
327 Np. w noc sylwestrową w 1924 r. na Smolnej został pchnięty nożem niejaki Kąkol, który zmarł
kilka dni później. [Zgon], „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 5, s. 3.

mieniu328, napady i pobicia329, zakłócenia spokoju330, przypadki szkalowania lub
znieważania oraz krzywoprzysięstwa331 oraz „tajemnicze wypadki”332. Mowa była też
o lokalach z obsługą żeńską, która jakoby miała umożliwiać szerzenie się zgnilizny
moralnej. W mieście wprawdzie już zrezygnowano w restauracjach z zatrudniania
kobiet, lecz np. w lokalu niejakiego S., prowadzonym przez Jordanową przy ul.
Zebrzydowickiej na Maroko, nadal pracowały kobiety. Z tonu można wywnioskować, że chodziło o ukrytą prostytucję333. Dochodziło też do sytuacji wręcz absurdalnych. Na ul. Zebrzydowickiej mieścił się magazyn wojskowy (gdzie potem przeniesiono mleczarnię), a przy nim odwach, co dla cywilów, którzy przystanęli wieczorem
przy tym obiekcie, oznaczało nieprzyjemności, bowiem byli zatrzymywani i musieli się tłumaczyć. Ba, posterunek chciał zakazać właścicielowi domu naprzeciwko
magazynu zatrzymywania się przed własnym budynkiem, czego jednak nie uzyskano334. Pojawiały się też sytuacje grożące zamieszkami, zwłaszcza w trudnym okresie
kryzysu gospodarczego. W tym czasie bezrobotni zaczynali z coraz większą determinacją żądać znalezienia wyjścia z sytuacji, jednakże obawiano się, iż ich wiece mogą
przerodzić się w poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i spokoju publicznego.
Dlatego też starano się nie dopuszczać do zgromadzeń, chociaż nie zawsze skutecznie.
I tak pomimo przeszkód bezrobotni w liczbie ponad 200 zebrali się na sali P. Zimonia
na Smolnej. Poddawano krytyce nie tylko rząd, ale i rybnicki magistrat. Pierwsze
zebranie odbyło się 19 sierpnia, kolejne (po interwencji policji, która usunęła zgromadzonych z placu targowego) 3 i 17 września335. Demonstracje zawsze mobilizują
siły bezpieczeństwa, ponieważ łatwo można stracić kontrolę nad tłumem, a manifestacja zmienić się w starcia ze służbami porządkowymi. Zdarzenia z 21 stycznia
1932 r. są tego dobrym przykładem. Wiec bezrobotnych początkowo przebiegał
328 (Nadużycia członka komitetu bezrobotnych w Rybniku), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1926, nr 36, s. 3; (Oszustwo), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 62, s. 3.
329 (Napad rabunkowy), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 8, s. 3; (Napadnięty przez
orgeszowców), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 54, s. 3; (Napady), „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 249, s. 3; Rybnik (z izby karnej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1923, nr 72, s. 3; Smolna (Bandytyzm), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 130, s. 3; (Ojciec
i syn napadli na posterunkowego), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 105, s. 3; (Pijani
awanturnicy), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 34, s. 3; (Napad, który się nie opłacił),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 84, s. 3; (Czemu tak późno?), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1937, nr 123, s. 3.
330 (Zakłócają spokój nocny), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 92, s. 3
331 Oświadczenie, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 18, s. 3; (Kronika sądowa),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 49, s. 3; (Krzywoprzysięstwo), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1930, nr 78, s. 3.
332 (Wypadek kolejowy?), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 167, s. 3; (Znalezienie
dziewczyny), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 23, s. 3; (Wypadek zamarznięcia), „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 16, s. 3.
333 (Gniazdo zgnilizny moralnej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 55, s. 3.
334 (Ostrzeżenie dla przechodniów ulicy Zebrzydowickiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926,
nr 42, s. 3. Mieszkańcy zauważali jednak, że w czasie mrozów odwach nie otrzymywał odpowiedniej
ilości opału, dlatego też żołnierze zdobywali drewno, gdzie się dało, kosztem sąsiadów oraz sławojki,
którą rozebrali. (Zawstydza nad to), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 40, s. 3.
335 (Zebranie bezrobotnych), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 97, s. 3; (Z zebrania
bezrobotnych), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 103, s. 3; (Zebranie bezrobotnych),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 108, s. 3; (Z zebrania bezrobotnych), „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 109, s. 3.
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spokojnie, potem jednak doszło do starć z policją. W efekcie dwie osoby poniosły
śmierć, dwie odniosły ciężkie rany, osiem zostało aresztowanych. Część z bezrobotnych związana była z ruchem komunistycznym. Nie wszyscy oddali się w ręce policji, Jan Marcol zbiegł i zabarykadował się w swoim mieszkaniu, zaczął ostrzeliwać,
aż wreszcie popełnił samobójstwo336.
W latach powojennych można zauważyć stygmatyzację dużych osiedli mieszkaniowych jako miejsc niebezpiecznych: Na osiedlu „Nowiny” jest bardzo niespokojnie
czy Prym w ilości i natężeniu chuligańskich wydarzeń dzierżą Nowiny337 – te cytaty
odzwierciedlą stan bezpieczeństwa na terenie najludniejszego siedliska w Rybniku.
Dla zapewnienia spokoju RSM wynajęła firmę ochroniarską338, co samo w sobie
wskazuje na bardzo niski poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Przegląd
doniesień prasowych dowodzi, że obie dzielnice były bardziej niespokojne niż wcześniej badane Zamysłów, Popielów i Radziejów. Nie budzi to zdziwienia, bowiem
istnieją wyraźne różnice w stopniu zaludnienia i charakterze tych dzielnic. Wyraźnie
też widać, iż części osiedlowe bardziej sprzyjają zachowaniom kryminogennym.
Zauważa się też wzrost liczby doniesień o przestępstwach i wykroczeniach, co wynika m.in. ze wzrostu liczby mieszkańców w okresie powojennym. Co oczywiste, osiedla jako teren łamania prawa lub miejsca zamieszkania sprawców pojawiają się później. Wśród kolizji z prawem najwięcej było wybryków chuligańskich, bójek
i włamań, kradzieży (w tym samochodów z parkingu centrum handlowego), lecz
prasa odnotowywała też cięższe przestępstwa, w tym również na tle seksualnym.
Donoszono także o samobójstwach, morderstwach lub zgonach z niewyjaśnionych
przyczyn, porzuceniach noworodków i podpaleniach oraz narkotykach. Wybitna
większość z nich była popełniana na terenie osiedla Nowiny lub przez jego mieszkańców, incydentalnie na Smolnej339.
***
Innym wymiarem bezpieczeństwa i zagrożenia było i jest bezpieczeństwo na drogach. Zagrożenie wzrasta wraz ze zwiększeniem ruchu. Chociaż nie mamy przykła336 A. Mrowiec oraz J. Walczak pisali, że J. Marcol mieszkał w Maroko, natomiast „Sztandar
Polski” podał, że chodziło o Meksyk, zatem informacje późniejsze należy uznać za pomyłkę. Krwawa
demonstracja w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 9, s. 3; Krwawy opór podczas
aresztowania demonstranta, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 9, s. 3; A. Mrowiec, Tak
walczyli Rybniccy komuniści (2), „Nowiny” 1962, nr 2, s. 5; J. Walczak, „Silesia” w okresie międzywojennym (1922–1939), [w:] Huta Silesia 1753–1978, Katowice 1977; J. Walczak, Rybnik w okresie
drugiej Rzeczypospolitej 1922–1939, [w:] Rybnik..., s. 204; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek,
Wypisy..., s. 210.
337 (WaT), Osiedle pod ochroną, „Nowiny” 1996, nr 36, s. 2; E. Siwczyk, Rozpita młodzież,
„Nowiny” 1996, nr 49, s. 10.
338 Ochroniarze z wynajętej firmy nie posiadali szczególnych uprawnień, ewidentnie naruszali te,
które im przysługiwały, ale też udzielali pierwszej pomocy. (WaT), Osiedle pod ochroną, „Nowiny”
1996, nr 36, s. 2; (WaT), Osiedle pod ochroną, „Nowiny” 1997, nr 9, s. 7.
339 (j), Okradł właścicielkę mieszkania, „Nowiny” 1960, nr 33, s. 2; Zgubił go nałóg, „Nowiny”
1960, nr 38, s. 5; Komunikat MO, „Nowiny” 1988, nr 5, s. 2; /jak/, Śmiertelne odwiedziny, „Gazeta
Rybnicka” 1992, nr 27/79, s. 8; (map), Granat w „Proximie”, 1992, nr 32, s. 1; (jam), Zamarznięty
noworodek, „Nowiny” 1994, nr 7; s. 1–2; (amp), Czyn lubieżny, „Nowiny” 1994, nr 8, s. 7; (ES),
Splądrowali piwnice, „Nowiny” 1995, nr 3, s. 1; (ES), Pali się, „Nowiny” 1995, nr 8, s. 2; (ES),
Desperaci, „Nowiny” 1995, nr 29, s. 1; (Wat), Strzelanina przy ognisku, „Nowiny” 1996, nr 24, s. 1–2;

du z okresu wcześniejszego, nie oznacza to, że do wypadków nie dochodziło. Smolna
leży przecież przy dwóch drogach wylotowych (na Wodzisław i Racibórz). Dalsza
rozbudowa tras nie poprawiła sytuacji. Prasa donosiła o wielu wypadkach, w tym
takich, które szczególnie wstrząsały społecznością, bowiem pociągały ofiary śmiertelne. Jednym z bardziej niebezpiecznych odcinków była ul. Reymonta i jej skrzyżowania z ulicami Raciborską, Wodzisławską oraz Zebrzydowicką340. Szczególnie
narażeni na wypadki byli najmłodsi uczestnicy ruchu. Zwracano więc uwagę na
bezpieczne dojścia do SP 2 przy ul. Wodzisławskiej czy SP 11 przy Hibnera, do
której z ul. Dworek droga prowadziła przez bardzo ruchliwą ul. Kotucza.
Rozwiązaniem stały się tzw. „stopki” czyli osoby, które w charakterystycznym stroju
przeprowadzały dzieci przez jezdnię341.
***
Dla zwiększenia bezpieczeństwa „Nowiny” jako drugie po centrum miały być
objęte system monitoringu342 . Współpraca RD z policją i strażą miejską przyniosła
(WaT), Rozpoznały gwałciciela, „Nowiny” 1997, nr 42, s. 1; (WaT), Komu bije licznik, „Nowiny”
1998, nr 14, s. 4; (WaT), Skok rozpaczy, „Nowiny” 1999, nr 11, s. 2; (WaT), Złodzieje górą, „Nowiny”
2000, nr 35, s. 1; (WaT), Haracz od szczęścia, „Nowiny” 2001, nr 32, s. 5; (WaT), Narkotykowy klub,
„Nowiny” 2002, nr 18, s. 2; B. Kopczyńska, Nauczyciel w konopiach, „Nowiny” 2003, nr 1, s. 13;
(Wat), Wieżowiec nr 13, „Nowiny” 2003, nr 14, s. 12; (WaT), Przerwa z lufką, „Nowiny” 2003, nr
37, s. 1; (WaT), Zwłoki w zaułki, „Nowiny” 2004, nr 47, s. 1; (WaT), Potrójne oskarżenie, „Nowiny”
2004, nr 53, s. 3; I. Stajer, Niedoszła ustawka, „Nowiny” 2006, nr 12, s. 3; (WaT), Z farbą i marihuaną, „Nowiny” 2006, nr 35, s. 2; (WaT), Naprawi szkodę, „Nowiny” 2006, nr 36, s. 3; (WaT),
Trzech bandytów, trzy ofiary, „Nowiny” 2006, nr 42, s. 2; W. Troszka, Osiedlowe porachunki,
„Nowiny” 2007, nr 3, s. 5; W. Troszka, Oszuści z metkami, „Nowiny” 2007, nr 6, s. 1; (WaT),
Włamywacze, „Nowiny” 2007, nr 10, s. 2; I. Stajer, Pijaków tu nie chcemy, „Nowiny” 2007, nr 27,
s. 5; (WaT), Wszystko w rodzinie, „Nowiny” 2008, nr 6, s. 5; (MS), Zaplanowali zabójstwo nastolatka,
„Nowiny” 2008, nr 27, s. 1; (WaT), Owczarek był szybszy, „Nowiny” 2008, nr 35, s. 1; (WaT), Śledczy
nadal nie znają motywu, „Nowiny” 2009, nr 5, s. 5; W. Troszka, Zagadkowe morderstwo, „Nowiny”
2010, nr 10, s. 5; A. Karpeta, Dziewczynki poszły w miasto, „Nowiny” 2010, nr 43, s. 1.
340 Najwcześniejsze wzmianki o wypadkach drogowych pochodzą niemal z początku XX w.
Wiadomości potoczne. Smolna, „Kuryer Śląski” 1909, nr 242, s. 3; (Zderzenie samochodu z furmanką), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 113, s. 3; (Ofiara wypadku samochodowego zmarła),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 103, s. 3; (Nieszczęśliwy wypadek), „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 123, s. 3; Śmierć staruszki na ul. Wodzisławskiej, „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 19, s. 3; Karambol, „Nowiny” 1988, nr 6, s. 4; (y), Zabił dwie osoby,
„Nowiny” 1990, nr 17, s. 2; (par), Po tragedii przy ul. Reymonta, „Nowiny” 1990, nr 18, s. 1, 3; (k),
Tragiczna ucieczka, „Nowiny” 1991, nr 13, s. 1–2; MAX, Skrzyżowania — pułapki, „Gazeta Rybnicka”
1991, nr 22, s. 4; (Z.K), Niefrasobliwość?, „Nowiny” 1993, nr 28, s. 1; (jam), Pozostał tylko but,
„Nowiny” 1993, nr 29, s. 1; (jam), W samo południe, „Nowiny” 1993, nr 36, s. 1; Zablokowane
przejście, „Nowiny” 1993, nr 50, s. 2; /jak/, Bezpieczniej na Rybnickich drogach, „Gazeta Rybnicka”
1994, nr 7/162, s. 1; (ES), Uderzył i uciekł, „Nowiny” 1995, nr 30, s. 2; (D.A.), Zawiodły hamulce,
„Nowiny” 1995, nr 44, s. 1; (ES), Śmierć pod wiatą, „Nowiny” 1996, nr 3, s. 1; (WaT), Na bakier
z fizyką, „Nowiny” 2001, nr 38, s. 5; (WaT), Poślizgiem w drzewo, „Nowiny” 2002, nr 38, s. 1; (IrS),
Niech się teraz wstydzi, „Nowiny” 2006, nr 40, s. 2; (IrS), Uderzył w radiowóz, „Nowiny” 2006,
nr 43, s. 2; (IrS), To uczeń uderzył w radiowóz, „Nowiny” 2006, nr 44, s. 3; (WaT), Posiedzi za promile,
„Nowiny” 2007, nr 6, s. 3; (IrS), Tu jeżdżą pod prąd, „Nowiny” 2012, nr 22, s. I.
341 J. Żymełka, O bezpieczniejszą drogę do szkoły, „Nowiny” 1987, nr 35, s. 5; (k), Niebezpieczna
uliczka, „Nowiny” 1992, nr 35, s. 4; W. Troszka, Bezpieczna droga do szkoły, „Nowiny” 1996, nr 36,
s. 3; /r/ Pomarańczowi przed szkołami, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 36, s. 1–2.
342 (WaT), Najwyższy czas na Nowiny, „Nowiny” 2007, nr 39, s. 10.

83

84

poprawę sytuacja, a większość zgłaszanych przypadków łamania prawa dotyczyła
drobnych, choć uciążliwych wykroczeń343.
Inną instytucją, czuwającą nad porządkiem stała się straż miejska. W 2008 r.
postanowiono na Smolnej przy ul. Reymonta zbudować nową komendę, której
budowa zresztą została oprotestowana i wstrzymana. Po perturbacjach w 2010 r.
nowy budynek oddano do użytku344.
Estetyka i czystość wsi/dzielnic
Dla podniesienia jakości życia codziennego ważna jest dbałość o czystość otoczenia. Nie tylko wpływa ona na samopoczucie mieszkańców, uwrażliwienie ich lub
zobojętnienie na kwestie estetyczne, lecz przekłada się też na kondycję zdrowotną
i bezpieczeństwo. Nie bez powodu władze włączały się w walkę ze szkodnikami
i pasożytami, roznoszącymi choroby zakaźne. Chodziło również o wypracowanie
takiego wizerunku, który stawał się wizytówką miejscowości. W międzywojniu
Rybnik uchodził za miasto zielone i zadbane. Trzeba jednak pamiętać, iż peryferia
wyglądały nieco inaczej. W 1925 r. jeden z mieszkańców dzielnicy Smolna w liście
otwartym opisywał stan ul. Wodzisławskiej jako pomijanej przez służby oczyszczania,
gdzie w rowach gniły słoma, siano i liście, wytwarzając przykrą woń zgnilizny oraz
tonące w błocie ulice św. Wincentego, św. Barbary i Poprzeczną, gdzie dodatkowo
brakowało oświetlenia345. Wprawdzie władze miasta poczyniły pewne kroki w celu
poprawy sytuacji (ułożenie chodników), lecz nadal służby komunalne omijały wspomnianą ulicę. Pył zaś stawał się trudny do zniesienia. Jego usunięcie było jednak
problemem, bowiem cztery istniejące hydranty były zepsute, co nie tylko utrudniało oczyszczanie, lecz również akcje gaśnicze na wypadek pożaru346. Po zakończeniu
II wojny światowej sytuacja przedstawiała się źle, choćby z powodu zniszczeń, jakie
nie ominęły centrum i dzielnic. Przystąpiono do mozolnego usuwania szkód. Wydział
komunalny nie był w stanie nadążyć z koniecznymi remontami, służby komunalne
z wykonywaniem zadań, a radni zwracali uwagę na nieczyszczone ulice, zwłaszcza
w rejonach oddalonych od centrum. Jak już wspominano, ul. Zebrzydowicką z powodu złej jakości w ogóle wyłączono ze spisu oczyszczanych ulic. Zakład Oczyszczania
Miasta nie kwapił się też do sprzątania ulic Nowotki, Poprzecznej i Raciborskiej347.
Włodarze miasta z zadowoleniem przyjmowali zatem inicjatywy mieszkańców, którzy samodzielnie zabierali się do pracy lub udzielali daleko idącej pomocy348. Należy
przy tym pamiętać o propagandowym wydźwięku tego typu sformułowań, który
343 (and), Nie tak niebezpieczna, „Nowiny” 2012, nr 30, s. II.
344 Z reguły protestowano przeciwko lokalizowaniu potencjalnie uciążliwych zakładów, barów
itp. Nieco później doszła kwestia parkingu przy przychodni rejonowej, zajętego pod budowę. W jego
miejsce wybudowano nowy z tyłu przychodni. W 2012 r. na portalu „Nowin” internauci w wybitnej
większości uznali, że Straż Miejska jest formacją niepotrzebną, z czym nie zgadzała się straż i władze
miasta. (WaT), Nie chce takich sąsiadów, „Nowiny” 2008, nr 30, s. 8; (WaT), Kolejne pozwolenie jest
wstrzymane, „Nowiny” 2009, nr 11, s. 2; W. Troszka, Przychodnia bez parkingu, „Nowiny” 2009,
nr 18, s. 7; (WaT), Komenda za 5,6 mln, „Nowiny” 2010, nr 18, s. 3; A. Karpeta, Kto nie lubi straży
miejskiej, „Nowiny” 2012, nr 13, s. 3.
345 I. Kocjan, [List], „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 9, s. 3.
346 Kiewicz, (Jeszcze stosunki w Smolnej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 55, s. 3.
347 APR, PMRN Ryb, sygn. 9, s. 71.
348 Np. w domach przy Poprzecznej 4, Krzyżowej 32, Fornalskiej i innych. Tamże, sygn. 5, s. 30.

bardzo trudno jest oddzielić od faktycznych działań i autentycznego zaangażowania
części ludności, która decydowała się podjąć wysiłek w celu zaspokojenia własnych
bieżących potrzeb. Niejednokrotnie wspominano inicjatywy mieszkańców dzielnic
i osiedli, których efektem było poprawienie warunków codziennego bytowania.
Często w ten sposób wyręczali oni władze miasta, które nie mogły spełnić postulatów
i oczekiwań społecznych, ale radni chętnie podkreślali nie tylko istotne wszak
oszczędności finansowe, lecz przede wszystkim udział społeczeństwa w pracach dla
wspólnego dobra349. Natężenie podejmowania czynów społecznych wzrastało przed
rocznicami. Tak było w 1963 r., kiedy to organizowano czyny społeczne z okazji
20-lecia PRL, IV Zjazdu PZPR oraz „750-lecia Rybnika”. Osiedla Wieczorka
i 1000-lecia wzięły udział w pierwszym wojewódzkim konkursie czystości350 ,
a w 1965 r. jedno z nich (1000-lecia) zdobyło drugie miejsce w skali województwa,
zdobywając nagrodę w wysokości 40 tys. zł351.
Na marginesie można zaryzykować rozważanie, czy bez narzuconych z góry trendów, dzięki takim działaniom zaczęłoby się tworzyć społeczeństwo obywatelskie.
Wypaczenie samej idei działania dla dobra wspólnoty spowolniło ten proces.
Podniesieniu walorów estetycznych otoczenia służył coroczny konkurs, ogłaszany
przez Urząd Miejski, pod nazwą O ładniejszy Rybnik. Brali w nim udział również
mieszkańcy dzielnic Smolna i Maroko-Nowiny, zarówno domów prywatnych, jak
i bloków oraz właściciele obiektów użyteczności publicznej, uzyskując wyróżnienia
i wysokie lokaty352 . Innym elementem wiążącym się z estetyką miejską jest stan
elewacji, murów, ścian, parkanów. To teren swoistej wojny między zarządcami i właścicielami, a młodzieżą uzbrojoną w spraye. Nie trzeba chyba rozwodzić się szeroko
349 Inicjatywą taką w 1961 r. było uporządkowanie terenu i zakładanie zieleńca przez mieszkańców
osiedla Wieczorka. W 1963 r. wartość podejmowanych przez mieszkańców tego osiedla czynów
społecznych wynosiła niemal 443 tys. zł (obejmowały one m.in. malowanie okien i drzwi, zadrzewianie, utworzenie miejsca wypoczynkowego, naprawa chodników przy ul. Findera i Hibnera, ustawienie figury, zakładanie kwietników i placów zabaw dla dzieci). Mieszkańcy osiedla 1000-lecia
mieli wypracować 90 tys. zł, wykonując podobne zadania. Akcja sadzenia drzewek i krzewów na
osiedlach i innych punktach Rybnika trwała w październiku i listopadzie. Rodzice dzieci z przedszkola na osiedlu Wieczorka uczestniczyli w sprzątaniu terenu placówki i drobnych naprawach,
a wdzięczna za ich udział kierowniczka placówki prosiła o wymienienie na łamach „Nowin” z nazwisk
osób szczególnie pomocnych, co też się stało. Tamże, sygn. 15, s. 76; tamże, sygn. 16, s. 33; tamże,
sygn. 21, s. 48, 201; tamże, sygn. 22, s. 80; tamże, sygn. 24, s. 51; S. Szymański, Łączy ich jedno –
upodobanie porządku i czystości, „Nowiny” 1963, nr 25, s. 7; (ps), Spontaniczne przejawy świadomości
obywatelskiej rybniczan, „Nowiny” 1963, nr 26, s. 2; (fp), Tysiące drzew i ozdobnych krzewów w osiedlach mieszkaniowych Rybnika, „Nowiny” 1969, nr 17, s. 1–2.
350 APR, PMRN Ryb, sygn. 22, s. 112. Być może osiedle im. Wieczorka regularnie brało udział
w konkursach tego typu, a przynajmniej co jakiś czas administracja je zgłaszała, np. w 1980 r. (dan),
Osiedla na cenzurowanym, „Nowiny” 1980, nr 37, s. 8.
351 APR, PMRN Ryb, sygn. 25, s. 154; tamże, sygn. 27, s. 40.
352 Warto przy tym wspomnieć, że część osiedlowych skwerów powstawała kosztem placów zabaw,
stawały się też powodem niesnasek między sąsiadami, których poglądy na tę sprawę zależały od tego
czy posiadali dzieci, czy byli bezdzietni. „Wojnę” wypowiadano też właścicielom psów. Najpiękniejsze
balkony i ogrody, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 41, s. 1–2; (WaT), Najpiękniejsze balkony, ogródki,
„Nowiny” 1995, nr 37, s. 3; /a/, Osiedlowe problemy, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 3, s. 2; (r), O ładniejszy Rybnik, „Gazeta Rybnicka” 1998, nr 10, s. 7; (WaT), W kwiatach i zieleni, „Nowiny” 2000,
nr 39, s. 5; (WaT), Domy w kwiatach, „Nowiny” 2001, nr 38, s. 2; (WaT), Ładniejszy..., „Nowiny”
2002, nr 39, s. 10; (WaT), Zakwitła na śmierć, „Nowiny” 2004, nr 37, s. 9; A. Karpeta, Najpiękniejszy
ogród w Rybniku jest na Nowinach, „Nowiny” 2012, nr 40, s. II.
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nad szpetotą pomalowanych i zapisanych rozmaitymi hasłami (niekiedy prostackimi
i wulgarnymi, czasem dowcipnymi) powierzchni. Graffiti zresztą pojawiało się od
wieków. Władze Rybnika i dyrekcje wielu przedsiębiorstw raz po raz wydawały pieniądze na usuwanie rysunków i napisów. W 2000 r. „graficiarze” (nie chodzi tu
o zwykłych wandali) i samorządowcy podjęli rozmowy, które zaowocowały porozumieniem. Dla malarzy ze sprayami wyznaczono mur na parkingu między ulicami
Raciborską a Dworek353. Zapewne po pewnym czasie umowa wygasła samoistnie,
niekiedy proponowano pomalowanie wiat przystankowych. Wygląd miasta psuły
też budynki opuszczone i stopniowo popadające w ruinę, a takie były również przy
ulicach Wodzisławskiej, Zebrzydowickiej i innych354. Do tego dochodził problem
właściwie ogólnopolski, jakim były i są dzikie wysypiska śmieci oraz szeroko rozumiane niedostatki systemu oczyszczania355.
Jednym z wielkich problemów, z jakimi borykają się miasta, jest zanieczyszczenie
powietrza i smog. Niestety, Rybnik pod względem jakości miejskiego powietrza
utrzymuje się w niechlubnej czołówce miast najbardziej zatrutych. Powodem było
z jednej strony usytuowanie niesprzyjające wietrzeniu, z drugiej rosnąca emisja spalin oraz niska emisja, do której przyczyniają się przede wszystkim gospodarstwa
domowe. Do tego dochodzi zwyczaj palenia odpadów zielonych, traw i liści (w części Smolnej i Maroka-Nowin wciąż jeszcze niekiedy obserwowany). Pod uwagę wziąć
należy także wyziewy palarni kawy firmy Global Trade Coffee, mieszczącej się przy
ul. Rzecznej. Wprawdzie firma ta działała w Śródmieściu, jednak pył i nieprzyjemny
zapach dokuczały przede wszystkim mieszkańcom sąsiadującej z nią przez rzekę
Smolnej. Kontrole nie wykazywały, by w hali palono kawę, na co Global nie miał
zezwolenia, a przedstawiciele firmy nie byli dostępni dla prasy356.

353 Do oszpecenia ścian i elewacji oraz niszczenia mienia dochodziło też przez naklejanie reklam
i skrawków papieru, czemu władze miejskie miały się przyjrzeć, bo problem ten obejmował praktycznie całe miasto. T. Raudner, Mur zgody, „Nowiny” 2000, nr 46, s. 5; (WaT), Wandale z klejem,
„Nowiny” 2009, nr 19, s. 4.
354 Sztandarowym przykładem inercji jest kamienica przy ul. Hallera, uznawana za jedną z ładniejszych, należąca jednak do prywatnego właściciela, który w dodatku odsiadywał wyrok więzienia,
a jego prośby o zgodę na wyburzenie odrzucano. Jednym z takich zaniedbanych budynków stała się
kamienica przy Wodzisławskiej 4, wybudowana w 1931 r. dla Wiktora Kopca, stanowiąca własność
gminy. Budynek ten popadł w ruinę. Szpetne choć nie bezpańskie, „Nowiny” 2001, nr 7, s. 4; (and),
Prawdziwy straszny dwór, „Nowiny” 2011, nr 32, s. I; APR, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej (zespół nr 299), sygn. 391, k. 1–3.
355 Mieszkańcy niekiedy zwracali się do prasy, by nagłaśniać kłopoty, z jakimi borykali się z powodu
opieszałości służb komunalnych lub z winy uciążliwych sąsiadów. /róż/, Okno w widokiem..., „Gazeta
Rybnicka” 1993, nr 4, s. 2; S.A., Toniemy w śmieciach, „Nowiny” 1995, nr 10, s. 4; W. Troszka, Od
kieliszka do kieliszka, „Nowiny” 2008, nr 10, s. 8; (Mary), Brudno u bram Raju, „Nowiny” 2009,
nr 19, s. 8; A. Derwisz, Jedenaste: nie śmieć!, „Nowiny” 2009, nr 27, s. 11. Z kolei media relacjonowały
akcje typu „Sprzątanie świata”, w których brała udział młodzież szkolna, m.in. ze szkół terenu Smolnej
i Maroka-Nowin. (WaT, jak, AK, MaJ), Ograniczać, segregować, przetwarzać, „Nowiny” 1996, nr 37,
s. 1–2; (WaT), Wielkie sprzątanie, „Nowiny” 1999, nr 38, s. 1, 3; (WaT, Tora, AK, BK), Sprzątanie
świata, „Nowiny” 2003, nr 39, s. 10; (adr), Parafianie posprzątają, „Nowiny” 2012, nr 33, s. II
356 (IrS), Kawa zatruwa życie, „Nowiny” 2005, nr 41, s. 3.

Strój
Pod względem tradycyjnego stroju wieś/dzielnica Smolna nie różniła się od innych
miejscowości regionu. Obserwowano te same procesy wcześniejszego zanikania stroju wiejskiego męskiego przy dłuższym utrzymywaniu się zwyczaju noszenia się kobiet
„po wiejsku”. Poszczególne elementy stroju również nie odbiegały od innych.
Mężczyźni, jak wspomniano, wcześniej zarzucili ubiór wiejski, co wiązało się z pracą w przemyśle. Ubranie odświętne składało się z marynarki (kabot), kamizelki (westa) i spodni (galoty), do którego zakładano koszule oraz krawaty. Na głowie zaś
mężczyźni nosili kapelusze – meloniki lub przy wyjątkowych okazjach cylindry. Strój
codzienny był prostszy, ale również miał charakter miejski. Ubiór kobiecy składał
się z luźnej bluzy (jakli), spódnicy (kiecki) i fartucha (zopaski) oraz chustek na głowę. Różnica między strojem codziennym a odświętnym polegała na wyborze lepszej
jakości tkanin, bardziej wzorzystych fartuchów. Dla kobiet uroczystym nakryciem
głowy był koronkowy czepiec z długimi, spływającymi poniżej kolan wstęgami po
dwóch stronach. Zarówno na stroje męskie, jak i kobiece wybierano raczej materiały ciemne357.

6 Maria Słomka i jej matka Waleska na tle zabudowy swojego domu na obecnej ul. Łąkowej (około
lat 1942/1943), zbiory Wandy Kloch

357 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 27.
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7 Widok Smolnej (foto Mirosława Grzegoszczyk)

8 Przychodnia zdrowia przy ul. Reymonta (foto Mirosława Grzegoszczyk)
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9 Straż Miejska przy ul. Reymonta (foto Mirosława Grzegoszczyk)

10 Widok ul. Wodzisławskiej, 2014 r. (foto Mirosława Grzegoszczyk)
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11 Drewniana zabudowa Smolnej (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

12 Przychodnia zdrowia na ul. Orzepowickiej, 1984 r. (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon
Keller)
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13a–13c Plan Osad Spółki Osadniczej w Rybniku oraz poszczególnych budynków. Budynki powstały
w 1924 r., o czym świadczy treść zamieszczona na jednym z nich, na skrzyżowaniu ulic Zebrzydowickiej
i Kominka (źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, Urząd Wojewódzki Śląski, zespół nr 27, Wydział
Komunikacyjno-Budowlany, Mapy, sygn. 95, s. 3–5)
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14 Osiedle „Nowiny” w budowie (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

15 Osiedle „Nowiny” podczas budowy (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

97

16 Bloki na ul. „Dąbrówki” podczas budowy (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

17 Plac zabaw na ulicy „Dąbrówki” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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18 Zabudowa jednorodzinna i wielokondygnacyjna „Nowin” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto
Zenon Keller)

19 Osiedle „Nowiny” podczas budowy (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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20 Budowa domków jednorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej, 1982 r. (ze zbiorów Muzeum
w Rybniku, foto Zenon Keller)

21 Osiedle „Kilińskiego-Reymonta” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

22 Stara zabudowa i powojenne osiedle (ul. Kominka-Orzepowicka, ze zbiorów Muzeum w Rybniku,
foto Zenon Keller)

23 Ul. Zebrzydowicka (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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24 Budowa SP 31 na osiedlu „Nowiny” w budowie (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon
Keller)

25 Osiedle „Nowiny” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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26 Pawilon spożywczy na osiedlu „Nowiny” (ulica Chabrowa) z nieodłączną w latach osiemdziesiątych XX w. kolejką (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

27 Osiedle „Kilińskiego” otoczono reliktami rolnictwa (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon
Keller)
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28 Osiedle „Nowiny” – ul. Chabrowa (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

29 Osiedle „Nowiny” – ul. Chabrowa (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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30 Pawilon handlowy, ul. Zebrzydowicka (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

31 Wnętrze Domu Handlowego „Domus” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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32 Wnętrze Domu Handlowego „Domus” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

33 Pawilon handlowy na ul. Chabrowej (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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34 Osiedle „Dąbrówki” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

35 Osiedle „Nowiny” – ul. Chabrowa (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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36 Wnętrze Domu Handlowego „Domus” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

37 Dom Handlowy „Domus” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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38 Wnętrze Domu Handlowego „Domus” (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

39 Niezrealizowany projekt szkoły muzycznej (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)
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40 Rondo w budowie (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon Keller)

41 Osiedle „Dworek” (pocztówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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42 Fotografia ślubna (kobieta w stroju chłopskim) (ze zbiorów Muzeum
w Rybniku)
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43 Rozalia Biegeszowa ze Smolnej (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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44 Dziewczyny w strojach chłopskich (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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45 Dziewczyny w strojach chłopskich, Smolna (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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46 Kobieta w stroju chłopskim, Smolna (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

47 Kobiety w stroju chłopskim, Smolna (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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48 Ignacy i Klara Kupkowie, 1941 r. (ze
zbiorów Muzeum w Rybniku)

49 Klara Michalska (Kupka) i Małgorzata Procek (stoi), ok. 1885 r., Smolna
(ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

Maroko-Nowiny i Smolna samorządne
Do czasu włączenia w granice administracyjne miasta Rybnika, Smolna funkcjonowała jako samodzielna gmina wiejska z własnym samorządem gminnym i reprezentacją w osobach naczelnika gminy i ławników. Władze owe dbały o zachowanie
porządku prawnego i bezpieczeństwa we wsi, pośredniczyły między mieszkańcami
a właścicielami dóbr i urzędami. Samorząd chłopski w tej formie zapewne ma rodowód średniowieczny, nie wiadomo jednak czy na pewno działał i jak funkcjonował
samorząd chłopski w Smolnej w najwcześniejszym okresie jej istnienia. Na ten temat
nie ma żadnych wzmianek w literaturze i w źródłach. Być może gminę wiejską powołano w czasie zmian administracyjnych, po sprzedaży włości przez prywatnego
właściciela lub utworzeniu powiatu rybnickiego. Miałoby to zatem miejsce między
rokiem 1788 a 1818.
Władze gminne tworzyło trzyosobowe gremium w składzie: naczelnik gminy,
zamiennie nazywany sołtysem lub wójtem, oraz dwaj ławnicy. Było ono wyłaniane
w ramach głosowania spośród mężczyzn cieszących się szacunkiem gromady.
Wymieniano kilku naczelników: Józefa Koleczkę (1860–1868)1, Karola Wolnego,
którego jednak zwolniono po krótkim pełnieniu funkcji (1868–1870)2 , Józefa
Porwoła (1870–1880)3, Jana Kuczerę (1880–1886), Pawła Marcola (1886–1892)
i Bernarda Dorisona (1893–1907)4. Informacje te wymagają jednak uzupełnienia
i niekiedy sprostowania. Analiza różnych dokumentów pozwoliła przynajmniej częściowo zrekonstruować personalny skład zarządu gminy Smolna. Razem z J. Koleczką
gminą zarządzali jako ławnicy Jakub Achtelik, Jan Kuczera i Maciej Marcol5.
W 1889 r. jako Gemainde Vorstand wymieniono Pawła Marcola, Karola Popka
i Samuela Neumana6.
W tym miejscu warto rozważyć informacje, które burzą obraz władz gminnych.
Chodzi tu o rendanta Nowaka, który w tym czasie gminą zarządzał7. W tym czasie
odnosi się do wojen z 1864 i 1866 r. między Prusami a Austrią. Wiadomo, że naczelnikiem gminy był wówczas J. Koleczko. Jakie zatem były kompetencje Nowaka?
Czy jego uprawnienia wiązały się z sytuacją wyjątkową w czasie wojny, kiedy to na
terenie gminy rozkwaterowano załogę wojskową oraz rozlokowano między szosami
1 Potwierdzają to m. in. dokumentacja dotycząca budowy szkoły w Smolnej. Zob. APR, LRyb, sygn.
1225, k. 5, 70; sygn. 1228, k. 5–6; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 141; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 13.
2 Jako wójt K. Wolny pojawił się np. w 1868 r. APR, LRyb, sygn. 1225, k. 157; A. Trunkhardt,
Dzieje..., s. 141; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 13.
3 Jako wójt J. Porwoł wystąpił w latach 1872–1874. Ponadto jako naczelnik gminy przy rejestracji
narodzin dzieci w latach 1874, 1876, 1878 i 1879. APR, LRyb, sygn. 1225, k. 246; sygn. 1226, k. 3,
5, 101; APR, USC Zebrzydowice, sygn. 1, 3, 5, 6; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 141; L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 13.
4 B. Dorison, ostatni naczelnik samodzielnej gminy wiejskiej Smolna, został wybrany na to stanowisko
w sierpniu 1893 r., a nie, w 1892 r. „Rybniker Kreisblatt”, 1893, nr 32, s. 156; A. Trunkhardt, Dzieje...,
s. 141; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 13.
5 Nazwiska wójtów i ławników – m.in w dokumentacji J. Kuczera występował jako ławnik w latach
1860, 1863 i 1865, J. Achtelik w 1860 r., a M. Marcol w 1863 i 1865 r. Zob. APR, LRyb, sygn. 1225,
k. 5, 70; sygn. 1228, k. 5–6.
6 APR, LRyb, sygn. 1265 [bp].
7 A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 12.
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wodzisławską i raciborską ułanów i huzarów? Być może był odpowiedzialny za przygotowanie się do ewentualnego odparcia nieprzyjaciela i stąd jego zarządzenia, by
mieszkańcy uzbroili się w żelazną lancę. Często przeprowadzał apele z uzbrojeniem.
Wreszcie nakazał postawić maszt sygnałowy, posmarowany łatwopalnymi substancjami, który w razie zbliżania się wroga miał zostać podpalony. Podobne maszty
stały również w innych miejscowościach oraz w samym Rybniku8.
W 1907 r.9 zapadła decyzja o włączeniu Smolnej w granice miasta Rybnik.
Przyczyny były głównie natury finansowej, mianowicie niemożność lub też niechęć
podatników ze Smolnej do wypełniania świadczeń podatkowych na rzecz gminy10.
Krótko mówiąc, Smolna zbankrutowała, być może przyczyniła się do tego inwestycja wodociągowa. W ten sposób dawna wieś stała się pierwszą dzielnicą, od której
rozpoczął się proces rozrastania górnośląskiego miasta.
Włączenie Smolnej w administracyjne granice Rybnika zakończyło istnienie odrębnej rady gminnej. Kompetencje i zadania zostały przeniesione na inny organ,
mianowicie radę miejską, w której zaczęli być obecni również przedstawiciele nowej
dzielnicy. Po rozwiązaniu we wrześniu 1924 r. Magistratu decyzją władz wojewódzkich, mieszkańcy wystosowali protest przeciwko temu posunięciu, uważając je za
błędne, chociaż wydaje się, że u podstaw leżał fakt, iż w poprzednim przedstawicielstwie znalazło się dwóch mieszkańców Smolnej, w nowym zaś nie było nikogo11.
Wśród kandydatów przed wyborami komunalnymi w 1926 r. figurowali m.in.
Rozalia Biegiesz (żona chałupnika), Maksymilian Piełka (inspektor pocztowy), Jan
Popek (cieśla) i Józef Wałach (restaurator). W apelu do mieszkańców Smolnej namawiano ich na głosowanie na Biegiesz, Popka i Piełkę (pominięto Wałacha), bowiem
mogli oni forsować w radzie miejskiej sprawy swojej dzielnicy. Natomiast
w „Katolische Volkszeitung” ukazał się artykuł, widocznie personalnie skierowany
przeciwko R. Biegiesz, bowiem uznała ona za konieczne odpowiedzieć na niego
w „Sztandarze Polskim”12 . Okazało się, że w Smolnej sporo głosów padło na listę
niemiecką, co wypominano przy okazji kolejnych wyborów do rady miejskiej 15
maja 1927 r. Korespondencja Obywatelki Smolnej namawiała do głosowania na
listę Zjednoczonych Stronnictw Polskich nr 4, na której był też Jan Nowomiejski.
Warto dodać, że we wspomnianym ugrupowaniu utworzono podkomitet dla
8 A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 12–13.
9 Ta data jest absolutnie niepodważalna i znajduje odzwierciedlenie w materiałach archiwalnych (np.
rejestry dotyczące urodzeń i zgonów ze Smolnej z akt Standesamt Seibersdorf zanikają wiosną 1907 r.;
w 1907 r. nie odnotowano ani jednego małżeństwa ze Smolnej), chociaż pojawia się głównie w literaturze. Całkowicie nieprawdziwe jest zatem utrzymywanie, iż spośród poszczególnych dzielnic przyłączono wieś Smolna po I wojnie światowej. W króciutkim akapicie znalazły się zresztą wyłącznie błędne
informacje o datach przyłączania do Rybnika sąsiednich wsi. FP, Czego o Rybniku nie wiemy, „Nowiny”
1964, nr 39, s. 3. Z kolei rok 1905 jako datę włączenia Smolnej do Rybnika podał I. Libura. I. Libura,
Z dziejów domowych powiatu, Opole 1984, s. 147. Co ciekawe, sami mieszkańcy mylnie podawali datę
włączenia wsi w obręb Rybnika. Mówię: części miasta „Smolnej”, bo od roku 1914 Smolna musi być
traktowana na równi z miastem. I. Kocjan, [List], „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 9, s. 3.
10 L. Musiolik zapisał: (według danych zawartych w kronice Idzikowskiego i Trunkhardta). Wydaje się
słuszne, by wyjaśnić, iż informację tę podał jedynie A. Trunkhardt. A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 143;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 13.
11 APK, UWŚl, Wydział Samorządowy, sygn. 992, s. 95.
12 O co chodzi w Rybniku przy wyborach komunalnych, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926,
nr 128, s. 3; (Obywatele Smolnej!), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 130, s. 3; R. Biegieszowa,
Rybnik-Smolna (Korespondencja), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 132, s. 3.

Smolnej. Członkami tego organu byli zapewne mieszkańcy dzielnicy, których obecność na zebraniu, jakie miało się odbyć 3 kwietnia 1927 r. w sali Zimonia, określono jako konieczną13. Na listę nr 4 padło 980 głosów, co dało cztery mandaty.
Otrzymali je Jan Nowomiejski (rektor), Maksymilian Piełka (inspektor pocztowy),
Emanuel Knesz (rolnik) i Jan Wichtorowski (robotnik)14. Spośród tych reprezentantów E. Knesz spotykał się z krytyką jako osoba słabo przygotowana do pełnienia
roli radnego miejskiego15. W 1929 r. w trakcie tajnej części posiedzenia omawiano
jego sprawę16 . Ostatecznie radny Knesz złożył rezygnację z mandatu, co zostało
przyjęte z zadowoleniem, na jego miejsce zaś wprowadzono z tej samej listy Franciszka
Freiwalda, robotnika ze Smolnej17. W radzie miejskiej Jan Nowomiejski na pierwszym posiedzeniu 1930 r. otrzymał funkcję sekretarza biura18. W 1931 r. do rady
wprowadzono Rozalię Biegiesz, która weszła w miejsce Wiktora Mandrysza, nie
mogącego z powodów zdrowotnych pełnić mandatu19. Ona oraz Jan Malcherek
i Wincenty Szypuła reprezentowali Chrześcijańską Demokrację20. W 1932 r. zrezygnował z mandatu M. Piełka21.
Zmiana ustroju politycznego wpłynęła bezpośrednio na kształt życia społecznego.
Organami, które na poziomie lokalnym miały reagować na potrzeby ludności, były
quasi-samorządy. W różnych okresach, w źródłach i opracowaniach nazywane były
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
państwowej22 .

13 (Zebranie Zjednoczenia Stron. Polskich, Podkomitetu na Smolnę), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1927, nr 38, s. 3.
14 Wydaje się, że ową Obywatelką była bardzo zaangażowana Rozalia Biegiesz. Obywatelka Smolnej,
Smolna (Korespondencja o wyborach), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 53, s. 3; Wyborcy!
Polacy i Polki z Rybnika, Smolnej i Ligoty-Paruszowiec!, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 54,
s. 1; Ogłoszenie, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 56, s. 3.
15 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 63, s. 3.
16 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 38, s. 3.
17 (Zrezygnował z członkowstwa Rady Miejskiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 132,
s. 3; Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 146, s. 3.
18 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 8, s. 3.
19 Wystąpienia R. Biegiesz na posiedzeniach Rady Miejskiej dotyczyły głównie kwestii religijnych,
np. radna ubolewała, że rzeźnia miejska została otwarta przed jej poświęceniem, iż obrady rozpoczęły
się bez wcześniejszego nabożeństwa, żądała też wydania zakazu urządzania zabaw tanecznych w piątki.
(Zebranie Rady Miejskiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 137, s. 3; Z posiedzenia Rady
Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 131, s. 2; Z posiedzenia Rady Miejskiej
w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 13, s. 2; Z posiedzenia Rady Miejskiej
w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 105, s. 3; M. Palica, Rybnik od połowy 1932 r.,
Nowiny” 2012, nr 16, s. 13. R. Biegiesz była też członkinią (wraz z p. Ligą) Komitetu wykonawczego
obchodów 10-lecia przyłączenia Śląska do Polski. Obchód 10-lecia powrotu Śląska do Macierzy, „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 66, s. 3; L. Musiolik, Kronika..., s. 55.
20 (Z zebrania koła Chrześcijańskiej Demokracji), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 146,
s. 3.
21 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 13, s. 2.
22 DzU RP 1950, nr 14, poz. 130.
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Dla Smolnej w starych granicach istniał jeden taki quasi-samorząd. Dopiero
z czasem zaczęły powstawać odrębne dla nowych osiedli23. Ich liczebność zależała od
liczby mieszkańców. Wykaz organów pokazywał, że komitet osiedlowy nr 1 tworzyło 31 członków, komitet obwodowy nr 16 (Maroko) — 15, zaś komitet nr 15
(Smolna) – 1924. W 1976 r. na obrady MRN w Rybniku wpłynęła sprawa lokali dla
samorządów mieszkańców, a prezydent miasta Tadeusz Meisner przekazał przewodniczącemu MRN Janowi Poloczkowi, iż wszystkie samorządy dysponują własnym
lokalem lub też takowy jest im udostępniany na każde żądanie25. 22 listopada 1984 r.
przeprowadzono w Rybniku wybory do samorządów mieszkańców. Przewodniczącymi
tych gremiów dla osiedla Smolna został Jerzy Marcelanik, dla osiedla 1000-lecia,
Wieczorka i Dworek – Zdzisław Zimny, zaś dla osiedla „Nowiny” na zachód od ul.
Wandy – Piotr Kukuczka26.
Po kolejnych zmianach ustrojowych samorząd terytorialny został przywrócony
w 1990 r.27 Pierwsze wybory samorządowe odbyły się 27 maja 1990 r. Zebrania
sprawozdawcze, połączone z wyborami do rad dzielnic miały miejsce później, w terminie ustalonym przez nowo wybraną radę miejską. Pierwszą po kolejnych zmianach
ustrojowych RD dzielnicy Smolna tworzyło 13 osób28. Ponieważ w tym czasie oficjalnie utworzono dzielnicę (w rozumieniu jednostki pomocniczej, nie osiedla)
Maroko-Nowiny (jeszcze pod nazwą Zachód-Nowiny) i tam powstała RD.
Zainteresowanie mieszkańców było jednak niewielkie29. W ten sposób ostatecznie
potwierdzono odrębność tej części Rybnika, która niegdyś stanowiła fragment wsi
Smolna, lecz zaczęła rozwijać się jako odrębna jednostka. RD Maroko-Nowiny była
23 Komitet osiedlowy nr 1 obejmował osiedla Wieczorka i 1000-lecia, jego przewodniczącym
w 1976 r. był Marian Kozłowski. Komitet obwodowy nr 15 ustalono dla Maroka, przewodniczącym
był Henryk Szlosarek, natomiast w Smolnej we współczesnych granicach działał komitet nr 15, gdzie
przewodniczącym był J. Marcelanik (L. Musiolik wymieniał też m.in. Maksymiliana Kondziołkę,
Norberta Kulę i Tadeusza Banasiaka, zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 106). APR, MRN, sygn. 28,
s. 145. Pierwszy samorząd mieszkańców dla osiedla „Nowiny” powstał z inicjatywy spółdzielni mieszkaniowej w 1976 r., następnie powołano Komitet Osiedlowy, którego przewodniczącym był Stanisław
Wojtyra, sekretarzem Halina Zagrocka. D. Żaczek, Niespokojny przewodniczący, „Nowiny” 1980, nr 38,
s. 3.
24 W wykazie tym wymieniono poszczególne dzielnice, ale zabrakło w niej Smolnej, traktowanej jako
integralna część Rybnika, w przeciwieństwie do Maroka, które wykazano z nazwy. APR, MRN, sygn.
28, s. 145.
25 Komitet osiedlowy nr 1 i komitet obwodowy nr 16 w siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych
przy ul. Zebrzydowickiej, komitet obwodowy nr 15 – SP 2. APR, MRN, sygn. 29, s. 103–105. Skoro
w latach siedemdziesiątych lista ta była jasna, tym dziwniejsza wydaje się notatka w sprawie lokalu dla
samorządu, sporządzona w 1988 r. zob. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 121.
26 (maga), Samorządy mieszkańców przystępują do pracy, „Nowiny” 1984, nr 49, s. 1–2.
27 DzU RP 190, nr 16, poz. 95 (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym).
28 Tadeusz Banasiak (przewodniczący), Krystyna Piechaczek (sekretarz), Helena Ochojska (skarbnik),
Tadeusz Androsz, Maria Bula, Emilia Demel, Stanisław Hanak, Eryk Klimek, Norbert Kołodziej, Jan
Kula, Bogdan Kupczak, Tadeusz Ogórek i Helena Żelazowska. Siedzibą RD było pomieszczenie w przychodni rejonowej przy ul. Reymonta. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 107; Smolna, z Tadeuszem
Banasiakiem rozmawiał J. Reclik, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 32, s. 2.
29 Na zebraniu zjawiło się nieco ponad 40 osób, spośród których trudno było wyłonić chętnych do
pracy w samorządzie. Zarząd Rada Dzielnicy Zachód-Nowiny tworzyli: Jerzy Tomas, Wiesława Bednorz,
Jan Król, Henryk Morgała, Danuta Skibska, Franciszek Szczygieł, Alojzy Wójcik. (jak), Samorząd
dzielnic przed trudnym zadaniem, „Gazeta Rybnicka” 1990, nr 18, s. 5. Na stałe rada zbierała się w budynku przy ul. Zebrzydowickiej 32, zebrania ogólne odbywały się w SP 11. Przewodniczącym rady po
kolejnych wyborach był Jan Król. (WaT), Zaradna dzielnica, „Nowiny” 1997, nr 9, s. 2.

najliczniejsza, tworzyło ją bowiem 28 członków, co oczywiście wynikało z liczby
mieszkańców tej dzielnicy. Po wyborach przeprowadzonych w styczniu i lutym
1999 r. przewodniczącym Rady zostali Kazimierz Salamon (na Smolnej) i Marian
Bywalec (Maroko-Nowiny)30.
Terminy wyborów do rad dzielnic ustalała rada miejska. Kalendarz spotkań układano tak, iż wcześniej swój samorząd lokalny wybierali mieszkańcy dzielnicy MarokoNowiny. Na Smolnej wybory odbywały się nieco później31.
Jako jednostka pomocnicza, Rada Dzielnicy przede wszystkim tworzy: warunki
uczestnictwa mieszkańców w zadaniach miasta, zapewnia udział mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania, organizuje wspólne prace
i samopomoc mieszkańców, współpracuje z jednostkami organizacyjnymi miasta
i innymi podmiotami oraz działa na rzecz rozwoju samorządności mieszkańców.
Aktywność samorządów ujawniała się w przekazywaniu informacji o potrzebach
dzielnicy w zakresie urządzeń komunalnych (dotyczy to głównie stanu dróg, chodników, bezpieczeństwa i innych spraw wynikających z bieżących potrzeb32). Widać
też starania o zapewnienie integracji mieszkańców, czemu z kolei służyły cykliczne
imprezy o charakterze rozrywkowym albo spotkania związane z kalendarzem.
Większość rad rybnickich dzielnic działa podobnie, co wynika ze statutów. Mogą
pojawić się jedynie lokalnie pewne odmienności, związane z miejscową tradycją.
W wypadku Smolnej i Maroka-Nowin nie ma ogromnych różnic, bowiem większość
RD organizuje festyny33, spotkania seniorów34, Dzień Dziecka i mikołajki dla dzie

30 (WaT), Dzielnicowe wybory, „Nowiny” 1999, nr 8, s. 2; /r/, szoł, (S), Wybory do rad dzielnic, „Gazeta
Rybnicka” 1999, nr 2, s. 8.
31 W 2007 r. wybory do RD Maroko-Nowiny wyznaczono na 20 marca, zaś RD Smolna – na 10
kwietnia, Wybory do rad dzielnic, „Gazeta Rybnicka”, 2007, nr 1, s. 15. W 2011 r. wybory w tych
dwóch dzielnicach odbyły się 22 marca (Maroko-Nowiny) i 14 kwietnia (Smolna), Wybory do Rad
Dzielnic, „Gazeta Rybnicka”, 2011, nr 2, s. 12.
32 Niejednokrotnie chodziło o drobne sprawy, zgłaszane przez mieszkańców, dokuczliwie i utrudniające codzienne funkcjonowanie. (a), Samorząd dla mieszkańców, „Nowiny” 1992, nr 21, s. 3; /jak/,
Społecznicy ze Smolnej, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 37, s. 3; szoł, Z Nowin do Wisły, „Gazeta Rybnicka”
1999, nr 6, s. 22; S. Perlak, Samorząd w dzielnicach, „Nowiny” 2010, nr 22, s. 14; Co tam nowego
w dzielnicy. Rozmowa z Marią Polanecką-Nabagło, przewodniczącą Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny,
rozmawiał A. Derwisz, „Nowiny” 2011, nr 23, s. 9; Przemysł nie dokuczy, Rozmowa z Adamem
Piekoszowskim, przewodniczącą Rady Dzielnicy Smolna, rozmawiał A. Derwisz, „Nowiny” 2011, nr 40,
s. 10.
33 Pierwszy festyn dla mieszkańców osiedla „Nowiny” pod hasłem Poznajmy się zorganizowano w lipcu
1980 r. D. Żaczek, Niespokojny..., s. 3. Można sądzić, że festyn wszedł na stałe do kalendarza imprez
zorganizowanych przez RD Marko-Nowiny. (WaT), Osiedlowe swawole, „Nowiny” 1996, nr 42, s. 5;
/r/, Festyn na Nowinach, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 41, s. 3; J. M., Udany festyn na „Nowinach”,
„Gazeta Rybnicka” 1996, nr 42/300, s. 7; szoł, Czas festynów, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 3, s. 14;
Festyny, festyny... Maroko-Nowiny, „Gazeta Rybnicka”, 2004, nr 5/395, s. 29; (r), (S), Festynowe szaleństw,
„Gazeta Rybnicka” 2004, nr 6-7/396-397, s. 23; D, (r), Moja dzielnica – tu żyję, tu mieszkam..., „Gazeta
Rybnicka”, 2006, nr 6–7, s. 19, 21; (izis), Będzie zabawa na Nowinach, „Nowiny” 2011, nr 36, s. III.
34 Szoł, Smolnioki kolędują, „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 2, s. 13; (r), Dzielnicowa biesiada na MarokuNowinach, „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 2, s. 20; (gw), Seniorom z Maroka i Nowin, „Gazeta Rybnicka”
2001, nr 4, s. 30; (r), (S), Przy wigilijnym stole, „Gazeta Rybnicka”, 2004, nr 1, s. 13; (r), Wszystkiego,
co najlepsze..., „Gazeta Rybnicka”, 2007, nr 1, s. 20; Biesiada na Smolnej, „Gazeta Rybnicka”, 2007,
nr 2, s. 17–18.
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ci35 itp. Atrakcyjność organizowanych zabaw zależy od możliwości finansowych,
przede wszystkim skuteczności pozyskiwania sponsorów, a hojność tych ostatnich
wiąże się z aktualną ogólną sytuacją gospodarczą. Subtelne różnice wynikają ze specyfiki dzielnicy. Maroko-Nowiny, Tak ludna dzielnica, zabudowana głównie wielorodzinnymi blokami, wymaga szczególnie intensywnych działań integracyjnych i doroczny
festyn na terenie ZSP nr 3 taki właśnie ma charakter36. Z kolei RD Smolna odwołuje
się do tradycji, organizując Spotkania Smolnioków, stanowiące zresztą część obchodów odpustowych parafii św. Józefa37. Jednym z elementów festynów jest loteria,
pozwalająca na zebranie funduszy, przeznaczanych na inną działalność, np. organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla najmłodszych czy spotkań seniorów.
Wprowadzony do kalendarza imprez miejskich korowód dzielnic stał się okazją
do zaprezentowania tego, czym dana dzielnica może i chce się pochwalić. W 2003 r.
Smolna prezentowała konia (notabene ozdobionego gwiazdkami europejskimi)38.
Podobnie jak w okresie przedwojennym, również w późniejszym czasie we władzach miejskich pojawiali się mieszkańcy Smolnej w jej dawnych granicach. Z ponad
20 osób39, które w różnych latach otrzymywały mandaty radnych, Paweł Ziętek,
35 RD Smolna w czerwcu 2005, z okazji Dnia Dziecka organizowała zabawy dla dzieci na „Rancho
Gena”; (S), W słońcu i w deszczu, „Gazeta Rybnicka”, 2005, nr 6–7, s. 21. W grudniu tradycyjnie
Mikołaj pojawiał się w szkołach i przedszkolach, w 2008 r. w centrum handlowym Plaza, (r), (S), Św.
Mikołaj i Sindbad Żeglarz, „Gazeta Rybnicka”, 2002, nr 12, s. 15; (r), (S), Święty Mikołaj w podróży...,
„Gazeta Rybnicka” 2004, nr 12, s. 26; (r), D, (S), Najwspanialszy gość..., „Gazeta Rybnicka”, 2007,
nr 12, s. 26–27; (r), (S), (D), Wszyscy Mikołajowie świata, „Gazeta Rybnicka”, 2008, nr 12, s. 16–18.
36 (r), Tu żyję — tu mieszkam..., „Gazeta Rybnicka”, 2005, nr 6–7, s. 22.
37 (S), Tak bawi się Smolna!!!, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 9, s. 19; (r), Smolnioki odpustują!, „Gazeta
Rybnicka” 2001, nr 4, s. 20; (r), Smoleń na Smolnej, „Gazeta Rybnicka”, 2002, nr 5, s. 16; (WaT),
Ubaw smolnioków, „Nowiny” 2002, nr 39, s. 6; Smolnioki na jubileuszowo, „Gazeta Rybnicka”, 2003,
nr 4, s. 16; Zaprosili nas, „Gazeta Rybnicka”, 2007, nr 1, s. 39; Majowe festyny, Smolna, „Gazeta
Rybnicka” 2007, nr 4, s. 33; Pamięci Józka... czyli XXIII Spotkanie Smolników, „Gazeta Rybnicka”,
2008, nr 4, s. 19; (adr), Smolna się bawi, „Nowiny” 2010, nr 19, s. 17.
38 W ogólnym rankingu na 18 drużyn (występowało 20 dzielnic, dwie miały wspólne reprezentacje),
Maroko-Nowiny zdobyły 375 punktów (5 miejsce), Smolna — 254 punkty (13 miejsce). (WaT),
Europa dzielnicowa, „Nowiny” 2003, nr 22 , s. 1, 12. Maroko-Nowiny prezentowały się także w korowodzie w roku 2004. (WaT), Korowód dzielnic, „Nowiny” 2004, nr 26, s. 10; Kamieniem do Europy,
„Nowiny” 2004, nr 27, s. 1, 9.
39 L. Musiolik wymieniał szereg radnych, lecz listę tę można w pewnym stopniu uzupełnić. W porządku alfabetycznym mandat radnego miejskiego pełnili: Tadeusz Androsz, Maksymilian Bochenek,
Wiesława Dembowska (przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej), Franciszek Faber (od
1957 r.), Zygfryd Fiszer (zastępca przewodniczącego Prezydium MRN), Jan Hawełka, Salomea Herud
(rezygnacja w 1957 r.), Jan Grela (od 1957 r.), Franciszek Jagodziński, Janusz Kowalski (przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej), Lech Kowalski (radny miejski kadencji 1990–1994), Władysław
Krzych (zastępca przewodniczącego Prezydium MRN), Henryk Kubica, Henryk Małkusz, Jerzy
Marcelanik, Maksymilian Miłek (do 1971 przewodniczący Prezydium Powiatowej RN, przewodniczący
Prezydium MRN 1971–1973), Antoni Mleczko, Longin Musiolik (radny od 1957 r., zastępca przewodniczącego Prezydium MRN w latach 1965–1981, przewodniczący tegoż Prezydium1981–1990),
Adam Ochojski, Ryszard Pierchała, Zygmunt Popek (Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu
i Planów), Alojzy Salamon, Ludwik Sobocik, Wiesław Sojka (radny miejski kadencji 1990–1994),
Zbigniew Soroczan (zastępca przewodniczącego Prezydium MRN), Czesław Szweda (radny miejski
kadencji 1990–1994), Czesław Tarcholik, Ewald Tkacz (rezygnacja w 1957 r.), Emilia Urbanek (rezygnacja w 1957 r.), Ryszard Woiński (członek Prezydium MRN), Paweł Ziętek (przewodniczący
Prezydium MRN 1951–1971). APR, PRMR, sygn. 7, s. 43–44; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 104
–105.

Maksymilian Miłek i L. Musiolik pełnili funkcję przewodniczącego Prezydium
MRN40.
Znak wspólnoty
Smolna jako gmina wiejska posługiwała się pieczęcią, która z czasem stała się
wzorem dla znaku dzielnicy, mylnie nazywanego herbem. Znane są dwa typy pieczęci gminy wiejskiej. Pierwszy z nich pochodzi z XVIII w. i widnieje w dokumentach w Katastrze Karolińskim. Na okrągłym odcisku o średnicy 20 mm mieści się
inicjał „S” z małą gwiazdką, nawiązujący do nazwy miejscowości. Pod inicjałem
znajduje się rysunek przedstawiający niezidentyfikowane wyobrażenie. Elżbieta
Bimler-Mackiewicz określiła ów znak jako łukowato wygiętą gałąź, którą interpretowała jako prawdopodobny fragment budy smolnej41. Drugi typ pieczęci przedstawia mielerz42 oraz legendę w otoku: GEM[EINDE] • SMOLLNA | RYBNIKER |
KREIS. Jej średnica wynosi 30 mm. Pieczęć ta była używana przez XIX w. aż do
włączenia Smolnej do Rybnika w 1907 r.43
Wizerunek zaczerpnięty z pieczęci został wykorzystany jako znak dzielnicy Smolna
w barwach nieco odmiennych niż zaproponowane przez Mariana Gumowskiego,
który sugerował w polu błękitnym czarną budę smolną44. W wersji współczesnej
mielerz ma kolor brązowy, na takim pasie, którego na pieczęci nie było, bowiem pole
to zajmował napis Rybniker Kreis.
Inaczej przedstawia się sprawa znaku wspólnotowego dla dzielnicy MarokoNowiny, oficjalnie wyodrębnionej z terenu Smolnej na mocy uchwały z 7 listopada
1990 r. (wówczas pod nazwą Zachód-Nowiny, w 1999 r. zmieniono ją na MarokoNowiny). Przede wszystkim nie istniał żaden wzór, do którego można by się odwołać przy tworzeniu znaku, który dotąd nie wyszedł poza fazę projektów. W 1998
i 1999 r. zorganizowano konkursy dla uczniów, których celem było wysondowanie,
jak w świadomości mieszkańców funkcjonuje ich dzielnica. Autorzy prac konkursowych w projektach znaków wspólnoty proponowali jako jeden z elementów bloki
osiedlowe. Nawiasem mówiąc wpisuje się to w tradycję heraldyczną, gdzie w godłach
niejednokrotnie widuje się fragmenty architektury. Pojawiły się też wątki afrykańskie,
nawiązujące do nazwy Maroko45. Na stronie internetowej dzielnicy wykorzystuje się
jako znak w polu błękitnym dwa wieżowce srebrne z domami czarnymi u podnóży,
40 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 105.
41 E. Bimler-Mackiewicz, Rybnik. Znaki samorządnej wspólnoty, „Zeszyty Rybnickie” 3, Rybnik 2006,
s. 126.
42 Mielerz — stos drewna gorszej jakości technicznej ułożony w kształcie kopuły, przykryty gliną,
ziemią lub darnią. Dawniej w mielerzach spalało się drewno z małym, kontrolowanym dostępem powietrza w celu wytworzenia węgla drzewnego w procesie suchej destylacji, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Mielerz, 16.05.2013.
43 E. Bimler-Mackiewicz, Znaki..., s. 126; M. Gumowski, Herby i pieczęcie miejscowości woj. Śląskiego,
Katowice 1939, s. 258.
44 M. Gumowski, Herby..., s. 258; Zanim Rybnik stał się „wielkim” Rybnikiem, „Nowiny” 1965, nr 51,
s. 4.
45 M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 42; (Wat), Afrykańska dzielnica, „Nowiny” 1999, nr 49, s. 9; (adr),
Mieszka tu 20 tysięcy osób, „Nowiny” 2012, nr 33, s. III. Przy okazji, nie zgadza się, że nazwa Maroko
jest jakoś szczególnie egzotyczna. W Rybniku całkiem sporo miejsc przynajmniej nieoficjalnie nosiło
nazwy dalekich krajów i miast. Wystarczy wspomnieć Meksyk (obecnie dzielnica), Paryż

125

126

pomiędzy kotewka srebrna z łodygą czarną46. Jak poinformowała Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny, Maria Polanecka-Nabagło, w 2000 r. został ogłoszony konkurs, po którym wyłoniono znak, używano od 2001 r.47
Amtsbezirk Seibersdorf
Pod względem przyporządkowania Urzędom Okręgowym (Amtsbezirk) Smolna
znajdowała się od 1878 r. w rejonie podlegającym urzędowi w Zebrzydowicach.
Wydaje się, że z reguły naczelnikami takich urzędów zostawali ludzie nie tylko biegle
władający językiem niemieckim (co było oczywistym wymogiem), ale także o dość
wysokim statusie majątkowym i społecznym. W tym przypadku prawdopodobnie
naczelnikiem od początku jego istnienia został inspektor rolnictwa Ignacy Bogumski.
Natomiast Carl Dittmann ze Smolnej został desygnowany na jego zastępcę (wymieniany jest jako Amtsvorsteher od 21 kwietnia 1883 r.)48 . Również w 1890 r.
Dittmann, który działał jako naczelnik okręgu wyborczego, został podany jako naczelnik urzędu okręgowego49. Rok później naczelnikiem Amtsbezirk Seibersdorf
został mianowany właściciel folwarku Florianshof, Fryderyk Holewa50. Przez kolejne lata Amtsvorsteher Urzędu Okręgowego Zebrzydowice zamieszkiwał Florianshof,
co można wywnioskować z ukazujących się w „Rybniker Kreisblatt” zawiadomień51.
Pod koniec lipca 1897 r. na zastępcę naczelnika nominowano Huberta Uherka ze
Smolnej52, który we wrześniu tego samego roku otrzymał roczną kartę łowiecką53.
W 1898 r., przed wyborami do okręgów, Smolna wystawiła sześciu kandydatów:
Wincentego Holonę, Pawła Podleśnego, Józefa Porwoła, Wawrzyńca Procka,
Franciszka Tichego oraz Huberta Uherka54. Dwa lata później Uherek został naczelnikiem, co mogło wiązać się ze sprzedażą majątku Florianshof55 i rezygnacją Holewy
z dotychczasowej funkcji. Podczas wyborów do urzędu okręgowego w 1903 r. o stanowisko ubiegało się sześciu mężczyzn: Bernard Dorison, Józef Kłosok, Paweł
Podleśny, Jan Rojek, Maksymilian Rotter i Hubert Uherek56. Rok później ten ostatni startował również w wyborach do Kreistagu jako kandydat im Wahlverband der
(w Niedobczycach), Kanada (rejon ul. Jankowickiej, gdzie również powstawały domy kolejarskie),
Abisynia (w Niewiadomiu).
46 http://www.rdmn.rybnik.pl/index.php?&id=100, 12.06.2014.
47 W tym miejscu składamy podziękowania za konsultację.
48 „Rybniker Kreisblatt” 1883, nr 14, s. 67.
49 Extra-Ausgabe des „Rybniker Kreisblatt” 1890, s. 4.
50 Nazwisko właściciela dóbr zostało podane w wersji spolszczonej. W „Rybniker Kreisblatt” pojawiało
się w pisowni „Kolewe”. „Rybniker Kreisblatt”, 1891, nr 20, s. 89. W 1891 r. Holewa ogłaszał (po
niemiecku i polsku), że swoje dobra oddał generalnej komisji do podziału na dobra rentowe, „Rybniker
Kreisblatt” 1891, nr 45, s. 205. Dobra Florianshof w tym czasie nie posiadały żadnego przedstawiciela
w Bezirk nr 25, ponieważ nie było żadnego samodzielnego właściciela, „Rybniker Kreisblatt” 1891,
nr 35, s. 153.
51 „Rybniker Kreisblatt” 1893, nr 45, s. 222; 1897, nr 13, s. 72
52 „Rybniker Kreisblatt” 1897, nr 32, s. 182. Mianowanie nastąpiło dwa lata wcześniej, niż podawali
to A. Trunkhardt i L. Musiolik, czyli 1899 r. A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 12.
53 „Rybniker Kreisblatt” 1897, nr 41, s. 233.
54 Extra=Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 44, s. 5.
55 W 1899 r. F. Holewa sprzedał majątek A. Wodarzowi, zob. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 253.
56 Extra=Beige zum „Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 46, s. 5.

Landgemeinden57. W 1905 r. smolnianina wymieniano jako jednego z działających
już od trzech lat powiatowej Ersatz=Kommision58.
Gmina Smolna była na tyle ludna i rozległa, że podczas wyborów do przedstawicielstw różnych szczebli uwzględniano ją jako siedzibę lokali wyborczych. Zmieniały
się tylko przypisane temu okręgowi wyborczemu miejscowości. Podczas wyborów
do Reichstagu w 1884 r. okręg wyborczy Smolna obsługiwał dwie gminy, Smolną
i Zamysłów, gdzie ogółem zamieszkiwało 1166 osób. Naczelnikiem był Amtsvorsteher
Dittmann, zastępcą nauczyciel Franciszek Tichy, a lokal wyborczy znajdował się
w szkole w Smolnej59. Tak samo przestawiała się sytuacja w okręgu wyborczym nr 15
podczas wyborów w 1885 r. i wyborów do Reichstagu w 1890 r.60 W czasie głosowania w 1893 r., naczelnikiem okręgu wyborczego był już Gutbesitzer Holewa61.
W 1898 r. Smolna i Zamysłów wystawiały jednego kandydata na posła, właściciela
dóbr – Grittnera. Mieszkańcy gmin głosowali w szkole smolnańskiej, a naczelnikiem
urzędy był oczywiście Holewa, zaś jego zastępcą Uherek62 . Zmiana terytorium, które podlegało okręgowi wyborczemu Smolna, nastąpiło w tym samym roku podczas
wyborów do Reichstagu. Zamysłów przyporządkowano okręgowi Niedobczyce, natomiast w szkole w Smolnej głosowali tylko mieszkańcy tej gminy. Zapewne był to
wynik znacznego przyrostu ludności. Ponieważ Holewa został naczelnikiem
w Niedobczycach, w Smolnej naczelnikiem okręgu został Uherek, a jego zastępcą
nauczyciel Tichy63. Podobnie przedstawiała się sytuacja w 1903 r., ale zastępcą był
już główny nauczyciel Baron, a lokal wyborczy przeniesiono do budynku nowej
szkoły64. Jeden lokal nie był już w stanie płynnie obsługiwać coraz większej grupy
głosujących, dlatego też w tym samym roku podczas innego głosowania wyznaczono
dwa punkty. W jednym, który mieścił się w karczmie, naczelnikiem został
Amtsvorsteher Uherek, zastępcą kupiec Maksymilian Rotter. W drugim, nadal mieszczącym się w szkole, na naczelnika wyznaczono głównego nauczyciela Franza Barona,
zaś jego zastępcą został wójt Dorison65.
Kandydatami ze Smolnej, która wystawiała trzech swoich przedstawicieli, w 1885 r.
byli Gutbesitzer Dittmann, komornik Franciszek Musioł oraz kmieć Józef Porwoł66.
Instytucje ogólne
Poza instytucjami, funkcjonującymi na terenie jednej gminy czy dzielnicy i służącymi przede wszystkim ich mieszkańcom, należy dostrzec również takie, które

57 „Rybniker Kreisblatt” 1904, nr 17, s. 95.
58 „Rybniker Kreisblatt” 1905, nr 51, s. 289.
59 Extra-Ausgabe des „Rybniker Kreisblatt” 1884, nr 51.
60 Extra-Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1885, nr 38, s. 7; nr 41, 4; Extra-Ausgabe des „Rybniker
Kreisblatt” 1890, s. 4.
61 Extra-Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1893, nr 38, s. 7.
62 Extra-Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 8, s. 4.
63 Extra-Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 37, s. 4–5.
64 „Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 16, s. 83.
65 Można dodać, że w tym czasie i ludność Niedobczyc wzrosła tak, że Zamysłów został przypisany
okręgowi wyborczemu w Chwałowicach. „Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 38, s. 207–208.
66 Extra-Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1885, nr 44, s. 3.
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wprawdzie zostały zlokalizowane na terenie Smolnej (a później i Maroka-Nowin),
lecz swoim zasięgiem obejmują obszar całego miasta, a nawet powiatu.
Takimi instytucjami były szkoły, głównie stopnia ponadpodstawowego (warto
przy tym pamiętać, że szkoła ludowa na początku swego istnienia obejmowała dwie
gminy wiejskie – Smolną i Zamysłów), instytucje kulturalne i sportowe oraz urzędy
państwowe. W odniesieniu do analizowanych części Rybnika można zauważyć, że
chyba tylko w centrum istnieje podobne rozmycie instytucji właściwych dla dzielnicy Śródmieście i instytucji Rybnika jako całości. Celem nie jest przedstawianie
tych instytucji, bowiem de facto z dzielnicami są one związane jedynie poprzez lokalizacje.
Przykładowo, jedną z instytucji, której adres wiąże się ze Smolną lub MarokiemNowinami jest Urząd Celny. W 1996 r. nastąpiła przeprowadzka z ul. Sosnowej na
Zebrzydowicką 117. Plusem tej lokalizacji był duży plac, natomiast pracowników
było zbyt mało w stosunku do liczby odpraw67.

67 (WaT), Celnicy na Zebrzydowickiej, „Nowiny” 1996, nr 18, s. 3.

Maroko-Nowiny i Smolna religijne
Życie religijne chłopów smolniańskich koncentrowało się przy parafii rybnickiej,
do której pod względem administracyjnym osada należała od czasów średniowiecznych.
Wśród zobowiązań chłopskich na rzecz proboszcza były też opłaty z tytułu mszalnego.
W protokole powizytacyjnym z 1679 r. wynika, iż ze wsi Smolna proboszcz rybnicki
otrzymywał pięć korców żyta i pięć korców owsa1.
Proces pomniejszania rozległej placówki duszpasterskiej przybrał na sile w latach
dwudziestych XX w., kiedy to utworzono szereg odrębnych jednostek. W wypadku
Smolnej działania te przebiegały nieco inaczej, choć usamodzielnianie dzielnicy pod
względem parafialnym rozpoczęło się mniej więcej w tym samym okresie. Zasadnicza
różnica polegała na tworzeniu przyszłej parafii nie tyle w oparciu o struktury diecezjalne, ile klasztorne, a dokładniej zakon minorytów.
Próby zainstalowania minorytów w Rybniku pojawiły się za czasów ks. Edwarda
Bolika, ale nie zakończyły się sukcesem. Realizacja planów nastąpiła później, a inicjatorem była Prowincja św. Jadwigi. Stanowiło to odstępstwo od tradycyjnego powoływania do życia nowych domów zakonnych, które powstawały z reguły w wyniku odzyskania dawnego klasztoru franciszkańskiego lub pozyskania zabudowań
innego zgromadzenia, z inicjatywy fundatora lub biskupa. W tym wypadku inicjatywa wyszła od władz prowincji. Bracia zakonu franciszkańskiego przybyli do
Rybnika w początkach trzeciej dekady XX w., zatem w okresie przyłączania powiatu
rybnickiego do Polski. Do Rybnika wysłano dwóch ojców – Wilhelma Rogosza
i Augustyna Gabora, którzy mieli znaleźć odpowiednie miejsce dla klasztoru i planowanego juwenatu2 . Pod uwagę brano zakup budynku byłego sierocińca żydowskiego (już nieistniejącego, zmienionego w szkołę rolniczą, potem muzyczną; obecnie w tym miejscu stoi sąd). Ani ta, ani inne propozycje nie spełniały wymagań.
Ostatecznie 21 listopada 1921 r. zawarto umowę z Hubertem Uherkiem, w której
stronę zakonną reprezentował o. A. Gabor. Za dwie parcele (mieszczącą się między
ulicami Hallera i Wodzisławską oraz należące do niego grunty orne) wraz z domem
mieszkalnym dla zarządcy i inwentarzem franciszkanie zapłacili 330 tys. marek.
Skąpe wzmianki prasowe o tej transakcji precyzowały plany zakonników, którzy
mieli zbudować na zakupionych terenach klasztor, kościół i szkołę3.
Moment ten wydaje się nieprzypadkowy. Być może H. Uherek, urzędnik i aktywny działacz niemieckiej administracji, po decyzji o zmianie granic państwowych,
1 Każdy z 10 chłopów ze Smolnej miał oddać z tytułu mszalnego po ½ korca żyta i ½ korca owsa.
A. Muża podał pszenicę zamiast żyta i miarę zamiast korca. J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese
Breslau. Archidiakonatt Oppeln, Teil 1, Breslau 1904, s. 16; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 133; A. Muża,
Z przeszłości Rybnika, „Gość Niedzielny” 1926, nr 20, s. 6; F. Maroń, Parafia górnośląska w pierwszym
ćwierćwieczu XVIII w., „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, nr V, 1972, s. 183.
2 Juwenat — wydzielone w klasztorze miejsce zamieszkania dla uczniów szkoły państwowej, którzy
po jej zakończeniu zamierzali wstąpić do zakonu. Rodzaj bursy, internatu.
3 APR, KA Ryb, sygn. 4498, f. 114, 120–121, 122; Rybnik (klasztor OO. Franciszkanów), „Katolik”
1921, nr 142, s. 7; Rybnik (Nowa siedziba klasztorna), „Katolik” 1922, nr 7, s. 6; Rybnik (Nowa siedzi
ba klasztorna), „Kureyr Śląski” 1922, nr 12, s. 7; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 44; tenże, Rocznik...,
s. 113–140; A.L. Kostorz OFM, OO. Franciszkanie..., s. 14–15, 18; http://www.encyklo.pl/index.
php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013, 15.12.2012.
Zawarte we wcześniejszej pracy informacje L. Musiolik powtórzył z niewielkimi zmianami w później-
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postanowił przenieść się na tereny, które nadal pozostawały po niemieckiej stronie
Śląska. Stąd jego decyzja o sprzedaży nieruchomości, którą zresztą stopniowo parcelował już wcześniej. Dla drugiej strony również zmieniona sytuacja polityczna
wymagała dostosowania do niej organizacji prowincji.
20 grudnia 1921 r. na Kongresie Definitorium Prowincji św. Jadwigi, jaki odbywał się w Nysie, podjęto uchwałę o erygowaniu nowego klasztoru franciszkańskiego
w Rybniku i umieszczeniu w nim juwenatu, co miało być pierwszym i głównym
celem placówki, natomiast pomoc duszpasterska jedynie go dopełniała4.
Dwaj minoryci, o. Kolumban Jan5 Sobota i br. Egbert Procek przybyli do Rybnika
już 20 listopada 1921 r., na miesiąc przed ostateczną decyzją powstania nowego
klasztoru i tuż przed podpisaniem umowy z poprzednim właścicielem nieruchomości. Być może ich zadaniem było dopilnowanie, aby przekazanie dóbr nowym posiadaczom odbyło się prawidłowo. Z zapisków w kronice klasztornej wynika, iż były
właściciel wciąż zajmował dom6 . Odkupione zabudowania franciszkanie musieli
dostosować do własnych potrzeb wspólnoty zakonnej, przede wszystkim zatroszczyć
się o kaplicę, przerabiając na nią dwa z kilku pokoi w istniejącym wówczas budynku7.
Patronem kaplicy i klasztoru był św. Bonawentura8. Definitywnie posiadłość franciszkanie przejęli 5 marca 1922 r. (wtedy to dokonano poświęcenia)9 i tę datę
przyjmuje się jako cezurę obecności franciszkanów w Rybniku10. Po zakończeniu
II wojny światowej część kupionych od H. Uherka gruntów została przejęta przez
państwo, a na sesji MRN wnoszono, by załatwiono ostatecznie sprawę przyznania
szym tekście. W „Katoliku” teren ten określono jako resztki byłych dóbr miejskich, co poddaje dyskusji
przebieg dawnej granicy między Smolną a Rybnikiem. A.L. Kostorz uważał, że chodziło tutaj raczej
o to, iż obciążone hipoteką grunta na wypadek niespłacenia miały przejść na własność miasta. W tym
miejscu należy zauważyć, że opublikowana w zbiorze podań opowieść o okolicznościach kupienia
przez franciszkanów posesji od Huberta Uherka (nie Uchera, jak podawano w tekście), jest całkowitą fikcją, ignorującą jakiekolwiek podstawy źródłowe, por. Jak powstał klasztor ojców franciszkanów
w Smolnej, [w:] J. Buczyński, Tajemnice rybnickich dzielnic, Rybnik 2012, s. 456–463. Transakcja ta
była jedną z licznych, zawieranych przez H. Uherka, który systematycznie sprzedawał grunty, bowiem
jego posiadłość była obciążona hipoteką.
4 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 16.
5 W niniejszym tekście jako pierwsze imię stosowano imię zakonne, w drugiej kolejności posługując
się imieniem świeckim, o ile udało się je ustalić, które przy kolejnych wzmiankach opuszczano.
6 W kronice klasztoru była mowa o młodym Uherku, zatem mogło chodzić o jednego z synów, Jana
(ur. 1896) lub Wernera (ur. 1899). APR, USC Zebrzydowice, sygn. 23, 1896, nr 109; tamże, sygn.
26, 1899, nr 112; Archiwum Prowincjonalne Franciszkanów w Katowicach (dalej: APFK), Kronika
klasztoru oo. Franciszkanów w Rybniku, t. 1, s. 156; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 17.
7 Budynek został rozebrany, a w miejscu, gdzie stał, urządzono skwer z figurą św. Józefa. APFK, Kronika
klasztoru oo. Franciszkanów w Rybniku, t. 1, s. 157; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 44; A.L. Kostorz,
OO. Franciszkanie..., s. 18; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013
8 Św. Bonawentura z Bagnoregio (1221–1274), franciszkanin, biskup, doktor Kościoła, zob.
T. Słotowiński, M. Damian, Święci franciszkańscy na każdy dzień, Wrocław 2003, s. 305–306.
9 Rybnik. (Poświęcenie klasztoru OO. Franciszkanów), „Kuryer Śląski” 1922, nr 60, s. 4; A.L. Kostorz,
OO. Franciszkanie..., s. 17; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013.
10 W obchodach jubileuszu 90-lecia obecności franciszkanów w Rybniku połączonego z odpustem
parafialnym 1 maja 2012 r. wzięli udział m.in. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc oraz o. Piotr
Malczuk OFM, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej. http://www.archidiecezja.katowice.pl/
informacje-biece/2372-rybnik, 07.01.2014.

gruntów zamiennych względnie wypłacenia odszkodowania klasztorowi OO Franciszka
nów za zabrany grunt przy ul. Suchej pod budowę nowej szkoły11.
Należało wziąć pod uwagę ówczesną trudną sytuację polityczno-gospodarczą.
Duchowieństwo diecezjalnie nie było szczególnie przychylne franciszkanom, podobnie jak, co późniejsi autorzy dyskretnie pomijali, miejscowa ludność, polska i niemiecka, które widziały w zakonnikach przeciwników swojej narodowości12 . Wydaje
się jednak, iż fala niechęci pojawiła się nie w początkach obecności minorytów
w Rybniku, lecz kilka lat później. Na łamach prasy doszło do polemiki między
Maksymilianem Basistą a Arturem Trunkhardtem w związku z rzekomymi naciskami na franciszkanów, uzależniającymi otrzymanie z kasy miejskiej dotacji w wysokości 1000 zł od podjęcia pracy w duchu polskim. W podsumowaniu przytoczonej
mowy M. Basisty, stwierdzono, że odmowa udzielenia wsparcia wynikała jedynie
z braku funduszy, jednakże ostatnie zdanie wskazuje na co innego: Chętnie udzielimy
tego zasiłku, ale oczekujemy od zakonu OO. Franciszkanów, że w zgodzie z naszym
ludem polskim będzie pracował dla interesu państwa polskiego13. Może zatem nacisków
nie było. Były za to najwyraźniej oczekiwania. Oburzano się na udział Polaków
w nabożeństwach niemieckich, m.in. u franciszkanów, choć wierni brali w nich udział
głównie z powodu wygodnej pory. Obywatele Smolnej pisali na łamach lokalnej
gazety: Przybyli inni Ojcowie, ale nie tacy, jak poprzedni, i zaczęli się bratać
z Niemcami14. Obrazy polskich uczuć upatrywano w śpiewaniu po niemiecku pieśni
podczas spotkań tercjarzy, którzy nie zaliczają się nawet do Niemców, gdyż potrafią po
polsku15.
Nieporozumienia pojawiły się także między zakonnikami a rybnickim proboszczem ks. Tomaszem Reginkiem, który w sierpniu 1924 r. zwracał się do kurii z prośbą o wyjaśnienie zakresu kompetencji ojców zakonnych. Chodziło o nabożeństwa
i święcenie sztandarów. Problem polegał głównie na tym, iż ks. Reginek odmówił
poświęcenia sztandaru pewnego towarzystwa (w liście nie podał, o jakie chodziło),
co franciszkanie uczynili wbrew jego woli i bez porozumienia. Proboszcz uznał to za
naruszenie jego kompetencji i uprawnień. Odpowiedź z kurii wyjaśniała, iż minoryci we własnych kaplicach i kościołach prywatnych i półpublicznych mają prawo
do odprawiania wszelkich nabożeństw, poza zastrzeżonymi dla proboszcza. Zatem
mogli też samodzielnie poświęcić sztandar i odprawić nabożeństwo16. Dwa lata później okazało się, iż w klasztorze franciszkańskim dokonano konwersji na katolicyzm,
o czym proboszcz nie został zawiadomiony. Konwertytka nie figurowała też w księgach metrykalnych. Zgłosiła się za to w kancelarii w sprawie zapowiedzi przedślubnych. Oczywiście, strona zakonna odrzucała zarzuty jako bezpodstawne17. Drugie
11 APR, PMRN Ryb, sygn. 9, s. 28.
12 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 18; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia
_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013.
13 Sprawa zasiłku dla Franciszkanów w Smolnie, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 54,
s. 3.
14 (Ob. Kurierowi w odpowiedzi), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 47, s. 3; Wycinek
z „Gazety Rybnickiej i Sztandaru Polskiego” z 30 grudnia 1926 r. Archiwum Archidiecezjalne w Ka
towicach (dalej: AAK), Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku (dalej: MB Bolesna), sygn. 461,
s. 10.
15 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, s. 10..
16 Tamże, s. 1–3.
17 Tamże, s. 7; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 46.
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przejście na katolicyzm dotyczyło córki właściciela browaru Müllera, zatem osoby
powszechnie znanej, a u franciszkanów odbyło się uroczyste udzielenie pierwszej
komunii18. 29 czerwca 1939 r. w kościele franciszkańskim miała również miejsce
konwersja ewangelika na katolicyzm19.
28 października 1926 r. postanowiono odbyć procesję jubileuszową, o której
prowadzenie o. Wilhelm Rogosz prosił ks. proboszcza Reginka20. Czy tak się stało,
nie wiadomo, bowiem nie znaleziono dalszego ciągu tej korespondencji. W dalszych
latach sytuacja nie uległa poprawie i rybnicki proboszcz z niezadowoleniem pisał do
kurii o uroczystościach i nabożeństwach, jakie bez jego wiedzy odbywały się w klasztornym oratorium. W 1931 r., u franciszkanów odbyła się, jakoby z inicjatywy zarządu kasy pogrzebowej tzw. związku robotników katolickich, uroczystość, po której
odbyła się procesja przez miasto. Według rybnickiego proboszcza chodziło przede
wszystkim o zareklamowanie kasy, która zresztą była powodem zażaleń miejscowego
duchowieństwa21.
Parafie i życie religijne
Podobnie jak w Popielowie-Radziejowie, wzniesienie obiektu sakralnego na
Smolnej nie przesądzało o utworzeniu odrębnej parafii. Działalność duszpasterska
ojców franciszkanów nie zawsze spotykała się z uznaniem. Na opóźnienie wpływała
również zmienność zdania kurii biskupiej w tej sprawie. Na początku lipca 1936 r.
świeckie władze kościelne zaproponowały minorytom utworzenie odrębnej parafii,
którą miały tworzyć rybnicka dzielnica Smolna oraz wieś Zamysłów. Do projektu
przychylnie odnosił się proboszcz T. Reginek. Uzgodniono nawet Nacynę jako granicę22 . W prasie pojawiły się teksty o rychłym oddzieleniu tej części od parafii rybnickiej. Nowa placówka miała obsługiwać około 8 tys. wiernych z terenu Smolnej,
Wawoka, Maroka, Zamysłowa i, należących wówczas do Niedobczyc, Stawisk23.
Mowa była jednak o powierzeniu tej placówki księżom diecezjalnym, gdyż minoryci jako kaznodzieje i misjonarze nie mogli poświęcać całej uwagi na prowadzenie
parafii. To był jeden z argumentów za zmianą opinii w sprawie przydzielenia placówki franciszkanom. Na proboszcza nowej parafii wytypowano dotychczasowego
wikarego rybnickiego, ks. Thielego24. Ten pomysł nie został jednak zrealizowany.
W czasie II wojny światowej wrócono do koncepcji parafii franciszkańskiej, która
18 Niezwykła uroczystość w kościele O. O. Franciszkanów, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926,
nr 82, s. 3.
19 (Chrzest ewangelika w kościele oo. franciszkanów), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939,
nr 75, s. 3.
20 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, s. 11.
21 Tamże, [bp].
22 Pismo z 27 sierpnia 1936 r. Tamże, [bp]; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 47–48; A.L. Kostorz, OO.
Franciszkanie..., s. 25.
23 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 128–129; Przed utworzeniem nowej parafii w Rybniku, „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1936, nr 125, s. 3.
24 Pismo bp. Adamskiego z 27 sierpnia 1936 r., Pismo z Kurii Diecezjalnej w Katowicach do o. prowincjała Porady z 5 września 1936 r., AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [bp]; Przed utworzeniem..., s. 3;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 48–49. W artykule poświęconym ks. Tomaszowi Reginkowi pominięto,
zapewne ze względu na ograniczoną formę, wątek niechęci wobec utworzenia parafii franciszkańskiej.
I. Salamon, Zapomniany śląski proboszcz, „Nowiny” 2012, nr 39, s. 14.

zaczęła działać jesienią 1941 r., wtedy bowiem kuria przychylnie rozpatrzyła odrzucane wcześniej wnioski i powołała Kurację św. Józefa25. Proboszcz Franciszek Klimza
i gwardian Rafał Bekiersz zawarli porozumienie, co do zasięgu granic nowej jednostki: od ul. Nacyńskiej (obecnie Dolna) do granic Niedobczyc (czyli odrębna wówczas
gmina Zamysłów) oraz od ul. Hallera do ul. Raciborskiej numery nieparzyste (którą 16 grudnia 1941 r. poszerzono o dzielnicę Maroko). Administrację nowej placówki powierzono kuratusowi o. Rafałowi Bekierszowi, wikarymi zostali o. Norbert
Chudoba i o. Barnaba Stokowy26. W ten sposób nastąpiło usamodzielnienie kuracji,
której status prawny jest bardzo zbliżony do statusu parafii. Z tego też zapewne
powodu przez wiele lat nie następowało formalne przekształcenie kuracji w parafię.
Stało się to już po znacznym zmniejszeniu pierwotnego terytorium parafii św. Józefa.
Dekret potwierdzający istnienie parafii przy kościele św. Józefa Robotnika wydano
jesienią 1984 r.27
W okresie powojennym za sprawą budownictwa osiedlowego zwiększała się liczba mieszkańców. Wprawdzie polityka państwa zakładała postępującą laicyzację społeczeństwa i nie przewidywała budowy świątyń na nowych osiedlach, jednak narzucane odgórnie zeświedczenie napotykało na kontrdziałania władz kościelnych oraz
samej ludności. Nie inaczej działo się w Rybniku.
Posługa duszpasterska dla ponad dwudziestotysięcznej rzeszy była jednak bardzo
trudna zarówno dla kapłanów jak i wiernych, toteż pomimo utrudnień ze strony
władz, starano się o zapewnienie opieki religijnej nad mieszkańcami nowych bloków.
Co ciekawe, również w 1980 r. na posiedzeniu MRN pojawiły się głosy, by uwzględniać potrzeby nie tylko mieszkaniowe i usługowe, lecz i duchowe ludności. Na osiedlu „Nowiny” dwa mieszkania przekazano na potrzeby katechetyczne, a radna
Urszula Motyka podkreślała potrzebę budowy kościoła na tymże osiedlu. Znamienne
jednak było umotywowanie tego zdania: Ponieważ [...] Kościół zajął właściwą posta
wę w okresie strajków, to teraz władze miejskie powinny pomagać kościołowi28. Owa
„właściwa postawa” oznaczała zapewne wstrzymanie się od wyraźnego i jawnego
25 Pojawiają się różne daty powstania kuracji – 15 sierpnia, 12 września i 1 października – zape
wne wynikające z procedur i kolejności wystawiania dokumentów. List wikariusza prowincjalnego
do Kurii Biskupiej był datowany na 14 sierpnia, zatem odpowiedź pozytywna z 15 sierpnia może
być traktowana jako pierwsze kroki do utworzenia kuracji. 12 września zawarto porozumienie,
które zostało potwierdzone 15 września. Natomiast 1 października odnosi się do dekretu z 1984 r.
A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 29; A. Dziurok, Życie religijne w powiecie rybnickim podczas
II wojny światowej, [w:] Rybnik i powiat..., s. 175, 181; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013; http://www.rybnik.ofm.
opoka.org.pl/index.php/nasza-parafia.html, 19.09.2013.
26 W 1941 r. de facto powstała kuracja, jednak w większości opracowań pomija się niuanse pomiędzy
kuracją a parafią, uznając ten rok za datę powstania parafii. A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 29;
A. Dziurok, Życie religijne..., s. 181; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 100, http://www.encyklo.pl/index.
php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013.
27 Na stronie internetowej parafii podano jako datę wydania dekretu 1 października 1984 r. http://
www.rybnik.ofm.opoka.org.pl/index.php/nasza-parafia.html, 07.01.2014. Natomiast M. Szołtysek
podawał datę 5 grudnia tr., dodając również, że kościół pełnił rolę świątyni parafialnej już od 1937
r., co jednak nie jest uzasadnione ani stosownym aktem prawnym, ani otwarciem ksiąg metrykalnych. W innym miejscu pisał, iż osobną parafię dla Smolnej erygowano w 1941 r., mając tu na myśli
powstałą wówczas kurację. M. Szołtysek, Lata międzywojenne, „Gazeta Rybnicka” 2001, nr 5, s. 31;
tenże, Dzielnice..., s. 77.
28 APR, MRN Ryb, sygn. 42, s. 6; sygn. 46, s. 45.
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poparcia dla strajkujących oraz dość ostrożne podejście wyższego kleru. W każdym
razie bp Herbert Bednorz uzyskał zgodę na budowę nowej świątyni w Rybniku.
W 1980 r. ks. Henryk Jośko otrzymał zadanie budowy kościoła na osiedlu Nowiny
oraz zorganizowania tam nowej placówki duszpasterskiej. Od początku nowego roku
prowadzono odrębnie od parafii macierzystej duszpasterstwo i katechizację, msze zaś
odprawiano na placu pod zadaszeniem. Nową parafię pw. św. Jadwigi Śląskiej erygowano 17 stycznia 1982 r., a nominację proboszczowską ks. H. Jośko otrzymał
5 lutego tegoż roku29. Rok później parafia św. Józefa ponownie została pomniejszona, ponieważ w maju 1983 r. wydzielono z jej terenu odrębną parafię dla Zamysłowa.
Ona również była prowadzona przez franciszkanów30.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. zaczęto rozważać podział nowej parafii,
a przynajmniej budowę nowego kościoła w okolicach wiaduktu kolejowego przy ul.
Raciborskiej, lecz wówczas plany te zaniechano. Powrócono do nich w 2010 r. Nowa
parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej objęła ul. Chabrową osiedla
Nowiny oraz domy jednorodzinne do ul. Gruntowej. Dekret powołujący nową jednostkę abp Wiktor Skworc ogłosił w sierpniu 2012 r.31
Istnienie parafii prowadzonej przez zakonników oznaczało dwutorową posługę.
Z jednej strony chodziło o działalność placówki duszpasterskiej, z drugiej o funkcjonowanie klasztoru niezależnie od parafii. Choć pełnienie funkcji gwardiana i proboszcza przez jedną osobę rozdzielenie to osłabia. Dla parafii zakonnej charakterystyczna jest dość duża dynamika zmian personalnych. Dla porównania, w działającej
od 1947 r. jako samodzielna jednostka (najpierw kuracja, potem parafia), placówce
w Popielowie-Radziejowie jako administratorzy pracowali trzej duszpasterze.
Natomiast na Smolnej w latach 1941–1991 było ich sześciu, z tym iż o. Marek Pielok
sprawował tę funkcję dwukrotnie, w latach 1950–1968 i 1974–1981. W utworzonej
w 1983 r. parafii zamysłowskiej przez 30 lat jej istnienia proboszczów było sześciu.
Na Smolnej jako pierwszego kuratusa wyznaczono o. Rafała Bekiersza, który pracował tu do 1945 r., kiedy to został zastąpiony przez o. Łukasza Grzywocza (administrator w latach 1945–1950). Po nim proboszczem Smolnej był o. Marek Pielok
(administrator w latach 1950–1968, 1974–1981), o. Kasjan Pudliszewski (administrator w latach 1968–1974), o. Rufin Juraszek (1981–1989), o. Stanisław
Grześkowiak (1989–1995), o. Konstanty Saternus (1995–1997), o. Terencjan
Wawrzonkowski (1997–2012), o. Feliks Rachwalik (od sierpnia 2012 do września
2013) i o. Serafin Sputek (od września 2013)32 .
Pierwszym proboszczem parafii św. Jadwigi był urodzony 16 lipca 1947 r.
w Żorach ks. kanonik Henryk Jośko. Był to człowiek niezwykle energiczny, wyczulony na potrzebujących, otwarty na dialog. Jego przedwczesna śmierć 7 lutego 1997 r.
29 C. Goliński, Kościół św. Jadwigi Śląskiej na „Nowinach”, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 25, s. 6–7;
(ES), Kto jest kim w regionie, „Nowiny” 1995, nr 27, s. 4; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 91; M. Szoł
tysek, Dzielnice..., s. 44; http://jadwiga.rybnik.pl/parafia/historia/, 20.05.2013.
30 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 128–129.
31 A. Karpeta, Biskup Skworc powoła nową parafię na Nowinach, „Nowiny” 2012, nr 34, s. I.
32 http://www.rybnik.ofm.opoka.org.pl/index.php/parafia/nasza-parafia.html, 19.09.2013; N. Man
drysz, K. Wodecki, Do kościoła nie chodzi się dla proboszcza, „Tygodnik Rybnicki” 2012, nr 32;Miasto
w skrócie, „Gazeta Rybnicka” 2013, nr 8, s. 9; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 100–101. Ponieważ
Zamysłów do 1983 r. stanowił część parafii p.w. św. Józefa, proboszczowie pracujący do tego momentu znaleźli się również w opracowaniu dotyczącym Zamysłowa. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 129.

wywołała duże poruszenie nie tylko wśród parafian, ale też mieszkańców całego
Rybnika. Ciało spoczęło w grobie obok kościoła33. Następcą pierwszego proboszcza
mianowano ks. Franciszka Skórkiewicza, który w 2010 r. odszedł na emeryturę, po
nim zaś parafią zarządzał przez zaledwie dwa lata ks. Karol Matera. W 2012 r. proboszczem parafii św. Jadwigi został ks. Andrzej Marek34. W 2011 r. do parafii trafiło trzech nowych wikarych, księża: Piotr Piekło, Rafał Borkowy i Grzegorz Wtórniak35.
W parafii MB Częstochowskiej pierwszym administratorem, a jednocześnie budowniczym kościoła został wikary parafii św. Jadwigi, ks. Marek Bernacki.
***
Życie religijne mieszkańców najlepiej oddają dane dotyczące korzystania
z sakramentów. Statystyki kościelne podają jednak liczby bardzo ogólne. Poza tym,
nie chodzi tutaj o przedstawianie religijności, co jest tematem na inną pracę. Trzeba
wspomnieć, iż pomimo sporów kompetencyjnych między klerem diecezjalnym
a zakonnym, franciszkanie współuczestniczyli w duszpasterstwie parafii36, prowadząc
np. odwiedziny duszpasterskie. Warto jednak zauważyć, że przed utworzeniem osobnej placówki nie prowadzano odrębnej statystyki kościelnej dla Smolnej, a liczba
udzielanych przez ojców sakramentów była wliczana w statystykę parafii MB
Bolesnej37. Szczególną wymowę miała uroczystość Pierwszej Komunii dla dzieci
głuchoniemych z rybnickiego zakładu, jaka odbyła się w kościele franciszkańskim
25 czerwca 1931 r., do której przygotowywał o. Wojciech Kaczmarczyk38. W okresie PRL w prasie w ogóle nie wspominano o uroczystościach religijnych lub przedstawiano je w niekorzystnym świetle. Dopiero po zmianach ustrojowych co jakiś
czas ta tematyka powracała na łamy, pojawiały się informacje o pierwszych komuniach, procesjach Bożego Ciała, bierzmowaniach (odnotowywanych skrupulatnie
w kronikach parafialnych), jakie odbywały się w rybnickich parafiach, w tym św.
Józefa Robotnika i św. Jadwigi39.
Innym elementem życia religijnego były uroczystości odpustowe, które przypadały w dzień patrona kościoła parafialnego. Dla mieszkańców Smolnej oczywiście
33 (ES), Kto jest kim w regionie, „Nowiny” 1995, nr 27, s. 4; Zmarł ks. Henryk Jośko, „Nowiny” 1997,
nr 6, s. 1–2; (WaT), Ostatnie pożegnanie ks. Henryka, „Nowiny” 1997, nr 7, s. 1–2; Zmarł ks. Henryk
Jośko, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 2, s. 6; Ks. Henryk Jośko we wspomnieniach, zebrał szoł, „Gazeta
Rybnicka” 1997, nr 3, s. 19; http://jadwiga.rybnik.pl/parafia/historia/, 20.05.2013.
34 W. Troszka, Proboszczów dwóch, „Nowiny” 2010, nr 34, s. 8; A. Karpeta, Kapłańskie roszady,
„Nowiny” 2012, nr 30, s. 2; tenże, Nowy gospodarz parafii na Nowinach, „Nowiny” 2012, nr 31, s. I.
35 A. Karpeta, Wikarych trzech, „Nowiny” 2011, nr 37, s. 2.
36 W wypadku franciszkanów duszpasterstwo w latach 1922–1962 szczegółowo przedstawił
A.L. Kostorz. Zob. A. L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 36–51.
37 Podobnie jak komunie św. udzielane w szpitalu Juliusza, u księży misjonarzy, sióstr urszulanek
i w sierocińcu. Przykładowo w 1927 r. udzielono w Rybniku 231 219 komunii. W latach 1935 i 1936
w klasztorze oo. franciszkanów udzielono odpowiednio 59 tys. i 65 tys. komunii, zaopatrzono 174
chorych. Rybnik (statystyka kościelna z r. 1927), „Katolik” 1928, nr 4, s. 4; Praca duszpasterska w parafii
rybnickiej w r. 1936, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 2, s. 3.
38 Podobna uroczystość odbyła się w następnym roku, ale więcej nie ma już informacji o I komunii
dla dzieci głuchoniemych, co wiąże się z przeniesieniem zakładu. (Pierwsza Komunia św. głuchonie
mych), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 83, s. 3; APFK, Kronika klasztoru..., t. 1, s. 59–
60; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 38.
39 W. Troszka, Zależy od rodziców..., „Nowiny” 2005, nr 17, s. 9; A. Karepta, Msza dla kilkulatka,
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były to uroczystości związane z kościołem MB Bolesnej. Sprowadzenie do Rybnika
minorytów wzbogaciło kalendarz o odpust zupełny uzyskiwany 2 sierpnia, tzw. odpust Porcjunculi, który można było uzyskać tylko w kościołach franciszkańskich
(dopiero w 1967 r. Paweł VI rozszerzył ten przywilej na kościoły parafialne). Wydaje
się, że dla rybniczan i wiernych z okolicy możliwość uzyskania odpustu w kościele
franciszkańskim była ograniczona, chociażby z powodu niewielkich rozmiarów świątyni. Trzeba też było trochę czasu, by ugruntowało się to w ludzkiej świadomości.
W każdym razie wzmianki o uroczystości odpustowej 2 sierpnia pojawiły się dopiero od 1925 r. Być może wówczas nabrał on bardziej uroczystego charakteru, tym
bardziej, iż towarzyszyło mu poświęcenie nowego ołtarza40. Z czasem wyjątkowość
Porcjunculi zmalała, a na czoło wybiły się uroczystości odpustowe związane z patronem parafii i kościoła, św. Józefem Robotnikiem, obchodzone 1 maja. W parafii św.
Jadwigi odpust wypada 16 października. Poza 2 sierpnia szczególnie ważny w kalendarzu religijnym zgromadzenia franciszkańskiego był 4 października, wspomnienie
św. Franciszka41. Uroczyście obchodzono jubileusz 700-lecia śmierci św. Elżbiety
patronki III zakonu. Akademia cieszyła się takim powodzeniem, iż powtórzono ją,
zaś dochód z biletów przeznaczono na biednych42 .
Inną tradycją franciszkańską było budowanie żłóbków w okresie Bożego
Narodzenia. Nie ma pewności, czy w Rybniku przed przybyciem minorytów powstawały podobne. W każdym razie początkowo żłóbki, ze względu na brak miejsca,
były skromne. Zakonnicy, czasem z pomocą kleryków i osób świeckich, budowali je
w kaplicy domowej, a potem w oratorium z przebudowanej stodoły. Wreszcie zaczęto je stawiać w nowo wybudowanym kościele, którego wnętrze w 1937 r. wciąż nie
było wykończone43. W tych okolicznościach, pierwszy duży żłóbek franciszkanie
zrealizowali dopiero na Boże Narodzenie w 1938 r., a efekt wydawał się bardzo udany44. Oczywiście, w parafiach obchodzono również inne uroczystości, wyznaczone
przez wyższe władze, bądź związane z miejscowością, z osobami, grupami i towarzystwami. Mogły być to jubileusze, poświęcenie sztandaru, konsekracje kolejnych ołtarzy itp. Co znamienne, o odprawienie nabożeństw w kościele franciszkanów zabiegały nie tylko instytucje związane ze Smolną. Pod tym względem minoryci służyli całej społeczności rybnickiej. Przykładowo w 1937 r. zamówiono mszę w rocznicę uruchomienia nowej walcowni na Paruszowcu, a organizacje przeszły pochodem
„Nowiny” 2011, nr 16, s. 6.
40 Rybnik-Smolna (Uroczystość odpustowa), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 164, s. 3;
Odpust Porciunkuli w kościele O. O. Franciszkanów, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 86,
s. 3.
41 (Uroczystość św. Franciszka), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 115, s. 3. A. L. Kostorz
uważał, że w rybnickim klasztorze nie wprowadzono odrębnych nabożeństw ku czci św. Franciszka,
chociaż nie wykluczał istnienia kultu. Potwierdzał również uroczyste obchodzenie 4 października
jako pamiątki „narodzin dla nieba” oraz odprawianie nowenny przed liturgicznym wspomnieniem
Biedaczyny z Asyżu. A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 42.
42 APFK, Kronika klasztoru..., t. 1, s. 58–59; (Jubileusz św. Elżbiety), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1931, nr 136, s. 3; (Z obchodu 700-lecia św. Elżbiety), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1931, nr 138, s. 3; (Powtórzenie akademji ku czci św. Elżbiety), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1931, nr 144, s. 3; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 43.
43 APFK, Kronika klasztoru, t. 1, s. 55, 64, 133.
44 Piękny żłóbek w kościele oo. franciszkanów, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 4, s. 3;
APFK, Kronika klasztoru, t. 1, s. 133.

do kościoła na Smolnej45. Można jedynie zastanawiać się, dlaczego pominięto kościół
parafialny czy, znacznie przecież większy, kościół p.w. św. Antoniego.
W 1925 r. w klasztorze franciszkańskim odbył się jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych o. Alfonsa Rogosza. Co istotne, w tym czasie zakonnik był przeorem klasztoru w Choczu pod Kaliszem, a wcześniej na Górze św. Anny46. Nie wydaje się, by
o. Alfons jakoś szczególnie był związany z Rybnikiem, ale ponieważ w tym czasie
gwardianem klasztoru na Smolnej był jego rodzony brat, o. Wilhelm Rogosz, to
zapewne było powodem obchodów jego jubileuszu właśnie tu. Pięć lat później, 21
października 1930 r., w klasztorze rybnickim obchodzono uroczyście jubileusz 50-lecia życia zakonnego drugiego z braci, o. Wilhelma47.
W okresie II wojny światowej polityka władz hitlerowskich wobec Kościoła katolickiego wpływała na ograniczenie życia religijnego. Zlikwidowano polskie stowarzyszenia. Władze kościelne starały się w trudnych warunkach prowadzić działalność
duszpasterską. W kościele św. Józefa co miesiąc wygłaszano nauki dla matek, panien,
młodzieńców i III zakonu. Ponieważ obowiązywał nakaz zaciemniania, nabożeństwa
odprawiane tradycyjnie nocą, jak pasterka, trzeba było przenosić na inne godziny.
Pierwszą pasterkę w nowej kuracji odprawiono więc w pierwszy dzień Bożego
Narodzenia o piątej rano (w późniejszych latach już o północy). Dodatkowo w święta kościelne, zniesione przez władze hitlerowskie (np. Trzech Króli, Wniebowzięcia
NMP, Wszystkich Świętych), poza mszą poranną odprawiano wieczorem mszę z kazaniem, a uroczystości obchodzono w najbliższa niedzielę48. Ostatnie nabożeństwo
polskie odprawił o. Chryzostom Kurek w poniedziałek Wielkanocny 1940 r.49 Co
ciekawe, w okresie wojennym jakość życia religijnego przeważnie spada, na co wpływ
mają wszelakie utrudnienia. Tymczasem w kuracji św. Józefa zauważano, że pogłębiła się wiara i gorliwość, ukrywano kapłanów, a dla tych przebywających na terenie
Generalnego Gubernatorstwa przekazywano datki i stypendia mszalne50.
Pokrewnym zagadnieniem dotyczącym życia religijnego jest liczba powołań kapłańskich i zakonnych z określonego terenu. Rzecz ciekawa (choć wynikająca przede
wszystkim z dostępnych materiałów), że na stronach internetowych parafii św. Józefa
i św. Jadwigi można znaleźć kapłanów pochodzących z terenu, zarówno księży diecezjalnych, jak i różnych formacji zakonnych, ale nie wspomina się o powołaniach
żeńskich. Jednakże z tego milczenia nie można wnioskować, iż żadna kobieta nie
zdecydowała się na obranie takiej drogi życiowej.
Z dostępnych materiałów wynika, że szczególny wpływ na wybór drogi kapłańskiej miała działalność franciszkanów. Z dostępnych materiałów udało się ustalić, iż
w latach 1940–2012 seminaria duchowne ukończyło 30 mężczyzn wywodzących się
45 Uroczystości tygodnia Morza w Paruszowcu, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 79, s. 3.
46 (50-letni jubileusz zakonny), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 19, s. 3.
47 O. W. Rogosz, przebywając już w Wieluniu, 19 października 1930 r. obchodził złoty jubileusz
zakonny. W notatce prasowej przypomniano jego zasługi dla klasztoru rybnickiego, w którym obchody jubileuszu odbyły się dwa dni później, 21 października. (Złoty jubileusz zakonny), „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 123, s. 3; Uczestnik, Złoty jubileusz Przew. O. kustosza Wilhelma Rogosza,
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 124, s. 3.
48 A. Dziurok, Życie..., s. 189.
49 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 63; Z. Bębenek (OFM), Ojciec Euzebiusz Wieczorek OFM.
Duszpasterz i działacz społeczny (1931–1964), [praca licencjacka, maszynopis], Warszawa 2000, s. 16.
50 A. Dziurok, Życie..., s. 194.
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z terenów dawniej należących do kuracji św. Józefa – w tym 16 z parafii św. Józefa
w latach 1940–2012, 13 – z parafii św. Jadwigi Śląskiej w latach 1988–2012 (11
wstąpiło do zakonu braci mniejszych)51. Z okresu wcześniejszego mało jest informacji o ewentualnych powołaniach kapłańskich ze Smolnej (z powodów oczywistych
może być mowa tylko o tej dzielnicy). Według dostępnych informacji pierwszym
mieszkańcem Smolnej, który wybrał stan duchowny, był Bonifacy Sławik.
Klasztor
Obok struktury parafialnej działał klasztor franciszkański. M. Palica zaznaczał,
iż dopiero od momentu sprowadzenia się do klasztoru czterech ojców i sześciu braci klasztor rybnicki otrzymał miano konwentu i wtedy dopiero powołano pierwszego gwardiana52 . Badacz ten nie podał jednak choćby orientacyjnej daty. Z kolei
L. Musiolik stosował określenie „gwardian” w stosunku do wszystkich przełożonych
klasztoru od początku jego istnienia w Rybniku. Należałoby zatem nieco uporządkować informacje. Konwent jest zgromadzeniem o pełni praw zakonnych, chociaż
nazwa ta odnosi się również do klasztoru zamieszkałego przez określoną liczbę zakonników spełniających te warunki. W Rybniku w pierwszym okresie obecności
franciszkanów ich siedziba miała charakter tymczasowy (z powodu trudności myślano nawet o zmianie lokalizacji), a liczba zakonników – dwóch ojców (o. Kolumban
Sobota, o. Alban Sobota53) i jeden brat zakonny (br. Egbert Procek54) – niewystarczająca, by można było mówić o konwencie. Przełożony, mający takie same uprawnienia jak gwardian, choć bez prawa udziału w kapitule prowincjalnej, był nazywany prezesem. Sytuacja taka trwała przez 13 lat. Przez rybnicki klasztor minorytów
przewinęło się w ciągu 90 lat jego istnienia wielu zakonników. Przed II wojną światową było ich kilkunastu55. W 1935 r. klasztor liczył czterech ojców, sześciu braci
i jednego tercjarza stałego. Na kapitule prowincjalnej 8 sierpnia tego roku przyznano klasztorowi w Rybniku tytuł konwentu, wybrano również pierwszego gwardiana,
51 Większość powołań z parafii św. Józefa do początku lat dziewięćdziesiątych przytoczył L. Musiolik.
Dodatkowo włączono o. Aleksandra Kwaśnego, bowiem przyjął on święcenia kapłańskie w 1982 r.,
kiedy Zamysłów, z którym był związany, należał jeszcze do parafii św. Józefa. Warto dodać, że w kościele franciszkańskim w Rybniku mszę prymicyjną 13 lutego 1955 r. odprawił o. Euzebiusz Wieczorek,
który wprawdzie urodził się na Paruszowcu, ale mieszkał również na Smolnej i służył jako ministrant
w kościele p.w. św. Józefa. Aktualnie trwają przygotowania do procesu jego beatyfikacji. L. Musiolik,
Nasza mała..., s. 102–103; E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 131; Z. Bębenek (OFM), Ojciec Euzebiusz
Wieczorek..., s. 20; http://jadwiga.rybnik.pl/parafia/kaplani-zwiazani-z-parafia/, 19.09.2013; http://
www.rybnik.ofm.opoka.org.pl/index.php/nasza-parafia.html, 04.12.2013.
52 M. Palica, Od klasztoru do parafii, „Gazeta Rybnicka” 2012, nr 2, s. 39.
53 O. Alban Franciszek Sobota OFM, urodzony 14 stycznia 1871 r., zmarły 24 listopada 1924 r.,
święcenia kapłańskie 14 sierpnia 1896 r., zmarł w Rybniku, pochowany na tutejszym cmentarzu.
O. Alban odprawił pierwszą mszę św. W nowym oratorium, poświęconym w marcu 1922 r. A.L.
Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 22; L Musiolik, Rocznik..., s. 137; thttp://www.encyklo.pl/index.
php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013.
54 Egbertus Józef Procek OFM (br.), 19.08.1875–19.05.1950, zm. w Rybniku żył lat: 75, w zakonie
służył 52 lata, przebył do Rybnika w 1922/1923 r. http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia
_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013; http://www.rybnik.ofm.opoka.
org.pl/index.php/parafia/nasza-parafia.html, 19.09.2013; L Musiolik, Rocznik..., s. 137.
55 Przykładowo w 1929 r. do Rybnika przybyli mianowany gwardianem o. Euzebiusz Huchracki,
prefekt o. Wojciech Kaczmarczyk i o. Franciszek Potocki. (Zmiany...,), s. 3; A. Dziurok, Życie..., s. 181.

którym został o. Kolumban Sobota56. Przedstawiając listę przełożonych klasztoru
rybnickiego należy pamiętać, iż oficjalnie tytuł gwardiana przysługiwał im dopiero
od 1935 r., chociaż posługiwali się nim sami (np. o. Grzegorz Moczygęba podpisał
się jako gwardian pod protokołem) i powszechnie go stosowano, nie zagłębiając się
w niuanse. Kadencja przełożonego trwała z reguły trzy lata. Drugą mógł objąć za
zgodą generała zakonu, a następne przy akceptacji Stolicy Apostolskiej, o ile nie
następowała trzyletnia przerwa w piastowaniu funkcji. Utworzenie listy przełożonych
rybnickiego klasztoru ze względu na stosunkowo częste zmiany oraz pełnienie różnych funkcji w jednym domu zakonnym napotykało niekiedy na przeszkody, zwłaszcza w kwestii chronologii. Pierwszym przełożonym w 1922 r. został o. Kolumban
Sobota, który ponownie piastował tę funkcję, już jako gwardian, w latach 1935–
1938. Po nim kolejno działali ojcowie: Wilhelm Rogosz (1923–1926), Bazyli Gabriel
(1927–1929), Euzebiusz Huchracki (1930 i 1932), Bonawentura Cichoń (1931),
Grzegorz Moczygęba (1932–1935), Rafał Bekiersz (1938–1945), Łukasz Grzywocz
(1945–1950), Marek Pielok (1950–1956, 1959–1962), Józef Zając (1956–1959),
Kornel Czech (1962–1965, 1971–1974), Hieronim Dłubis (1965–1971), Tarsycjusz
Waszecki (1974–1980), Rufin Juraszek (1980–1983), Juliusz Rydlewski (1983–
1989), Artur Noworzyn (1989–1992), Arnold Kołodziejski (1992–1995), Janusz
Dziedzic (1995–2001), Terencjan Wawrzonkowski (2001–2007) oraz Lucjusz
Wójtowicz (od 2007)57.
W marcu 1945 r. wycofujący się Niemcy nakazali ewakuację mieszkańców
Smolnej. Rozkaz dotyczył również zakonników, którzy w cywilnych ubraniach wraz
z pozostałymi kierowali się ku Wodzisławiowi. Dwóm ojcom udało się uciec i ukryć
w Niedobczycach, dzięki czemu już 27 marca 1945 r. mogli wrócić do klasztoru,
w ten sposób zapewne chroniąc go przed Rosjanami.
Celem niniejszej pracy nie jest wymienienie ani przedstawienie wszystkich, ale
warto przybliżyć sylwetki chociaż niektórych z ojców i braci, którzy przynajmniej
krótki czas spędzili na Smolnej.
Początkowo w klasztorze rybnickim mieszkali trzej zakonnicy, wymienieni już o.
K. Sobota (przełożony) i br. Procek. Trzecim był o. Alban Sobota, brat Kolumbana.
O. Kolumban Sobota otrzymał zadanie organizowania życia zakonnego w klasztorach, które znalazły się w granicach Polski, ale po krótkim pobycie w Rybniku
został przeniesiony do innej placówki. Do Rybnika powrócił w 1935 r. jako gwardian,
lecz na kapitule w 1938 r. został wybrany wikariuszem prowincji, przeniósł się więc
do Panewnik, gdzie po wybuchu II wojny światowej przejął obowiązki nieobecnego
prowincjała jako jego delegat. Funkcję tę sprawował do 1940 r. Okres wojny spędził
w klasztorze rybnickim. Po przejściu frontu schronił się w Prudniku, skąd na krótko
56 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 31.
57 W „Sztandarze Polskim i Gazecie Rybnickiej” z 1929 r. mylnie zapisano nazwisko o. Euzebiusza
Huchrackiego jako Kucharski. (Zmiany w kościele OO. Franciszkanów), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1929, nr 99, s. 3; „Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)” 1928, s. 67; „Rocznik Diecezji
Śląskiej (Katowickiej)” 1929, s. 71; „Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)” 1930, s. 149; „Rocznik
Diecezji Śląskiej (Katowickiej)” 1931, s. 110; „Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)” 1932, s. 157;
„Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)” 1938, s. 126; L. Musiolik, Nasza mała..., , s. 45–46, 101;
B. Krzemień, Ojciec Marek Pielok (1915–2008), „Franciszkański Józef ” 2009, nr 8, s. 2; http://www.
rybnik.ofm.opoka.org.pl/index.php/historia.html, 19.09.2013.
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powrócił do Rybnika, następnie zaś przeniósł się do Opola, gdzie zmarł 10 lipca
1949 r. Jego zwłoki spoczęły na cmentarzu w Panewnikach58.
Zadanie budowy klasztoru i kościoła oraz zorganizowania duszpasterstwa
w Rybniku władze prowincji powierzyły o. Wilhelmowi Bolesławowi Rogoszowi.
Doprowadził on do przebudowy oratorium. W 1926 r. został wybrany prowincjałem
i wówczas wyjechał z Rybnika59.
Jak wspomniano, o. Barnaba Ignacy Stokowy był jednym z wikariuszy kuracji,
ale w listopadzie 1943 r. został oskarżony o zamiar ucieczki i aresztowany, potem zaś
wywieziony do obozów w Oświęcimiu i Dachau60. Z kolei furtian, br. Salwator Nagi,
rozdzielał między parafian ubrania i obuwie, żywność i pieniądze61.
Jako osobną grupę można wymienić franciszkanów, którzy w czasie II wojny
światowej pełnili służbę jako kapelani polskich oddziałów. Wśród nich byli
o. Hermenegild Bogumił Palla, o. Fabian Waculik, o. Marcin Szawerna. Spośród
tych trzech kapłanów dwaj zginęli na froncie.
O. Bogumił Palla urodził się 14 kwietnia 1908 r. w Golasowicach. Wstąpił do
zakonu franciszkanów w Panewnikach, gdzie 7 maja 1933 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przed wybuchem II wojny światowej przebywał m.in. w klasztorze na
Smolnej, gdzie w latach 1934–1936 był rektorem miejscowego niższego seminarium.
Po rozpoczęciu walk poprzez Zagrzeb, w którym znaleźli się również jego współbracia, oo. Waculik i Szawerna, przedostał się na Bliski Wschód i w randze kapitana
służył jako kapelan 3. Batalionu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.
Uczestniczył w bitwie pod Tobrukiem. Wskutek odniesionych ran trafił do szpitala
w Gazie, gdzie zmarł 27 marca 1942 r. Jego zwłoki spoczęły na cmentarzu wojskowym w Ramleh k. Liddy62 .
O. Fabian Gerard Waculik urodził się 9 sierpnia 1910 r. w Piekarach Śląskich.
W dzieciństwie posługiwał się jedynie językiem niemieckim. Języka polskiego nauczył
się już w nowicjacie i seminarium franciszkańskim we Wronkach. Po maturze rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił 25 stycznia 1933 r. w Wieluniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 26
września 1937 r. W czasie wojny dotarł do Jugosławii, po czym wraz z ojcami Pallą
i Szawerną przedostał się do Syrii, gdzie zgłosił się jako ochotnik do służby wojsko58 http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Sobota_Jan, 07.04.2013; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 102.
59 Zgon o. Wilhelma Rogosza, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 16, s. 3; http://www.
encyklo.pl/index.php5?title=Rogosz_Boles%C5%82aw, 07.04.2013.
60 Biogram podaje wcześniejsze lata uwięzienia w Oświęcimiu (1941–1942) i Dachau (1942–
1944) oraz inny powód, mianowicie odmowa podpisania volkslisty. Brak tego więźnia w wykazie
Martyrologium J. Klistały. A. Dziurok, Życie..., s. 181; R.A. Trzęsicki, Stokowy Ignacy Barnaba OFM,
[w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice
1996, s. 401; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Stokowy_Ignacy, 29.10.2013.
61 A. Dziurok, Życie..., s. 181–182.
62 O o. Palli wspomniał A. Mrowiec, uściślając, iż chodzi o zakonnika. „Rocznik Diecezji Śląskiej
(Katowickiej)” 1938, s. 126; A. Mrowiec, Z dziejów okupacji hitlerowskiej w Rybnickiem, Katowice
1958, s. 21; Z. Werra, Działalność duszpasterska w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
gen. Władysława Andersa 1941–1947, Warszawa 2009, s. 104; M. Wesołowski, Duszpasterstwo w II
Korpusie gen. Władysława Andersa, Kielce 2004, s. 346; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 45, 70, 72–
73; A. Dziurok, Życie..., s. 181; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Palla_Bogumi%C5%82,
07.04.2013.

wej. Jako kapelan służył w różnych jednostkach wojskowych w Libii i Włoszech,
w tym w Samodzielnej Kompanii Komandosów, gdzie nad rzeką Gaiano k. Bolonii
zginął od kuli niemieckiego snajpera 19 kwietnia 1945 r. O. Waculika pochowano
na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bolonii. Został odznaczony pośmiertnie
Orderem Virtuti Militari63.
Struktura wyznaniowa
Struktura wyznaniowa Smolnej w XIX w. przedstawiała się podobnie jak w innych
wsiach regionu rybnickiego. Można zauważyć jednak pewne zmiany. Wprawdzie
utrzymywała się bezwzględna przewaga rzymskich katolików, lecz zmieniały się liczby ewangelików i wyznawców religii mojżeszowej. W 1845 r. na ogólną liczbę mieszkańców przypadało 502 katolików, 33 ewangelików i 9 Żydów64 . Kolejne dane,
z roku 1858 r., podają już odmienne informacje. Oczywiście, nadal utrzymywała się
wybitna przewaga katolików (624 rzymskich katolików stanowiło 95% smolnian),
ale znacznie zmalała grupa protestantów, a wzrosła Żydów. O ile protestantów było
niewielu (10 osób) i stanowili 1,5% populacji, o tyle Smolną zamieszkiwała liczna
grupa osób wyznania mojżeszowego, których było 25 i stanowili 3,8% ludności65.
Należałoby zastanowić się, co spowodowało taką zmianę, ale chwilowo stan badań
nie pozwala na wysnuwanie wniosków. To stosunek liczby ewangelików i Żydów
w Smolnej wyróżniał tę wieś spośród innych miejscowości podrybnickich. Z reguły
wśród niekatolików spotykało się częściej wyznawców religii ewangelicko-reformowanej, natomiast osób wyznania mojżeszowego było niewielu, najczęściej jedna kilkuosobowa rodzina. W Smolnej było odwrotnie.
Z nurtu protestanckiego w XIX w. narodził się ruch adwentystyczny, którego
zbór znajduje się obecnie w Rybniku-Smolnej. Istniejący w 1920 r. zbór gromadził
się prawdopodobnie w mieszkaniach prywatnych członków wspólnoty. Od lat sześćdziesiątych miejscem spotkań wiernych było mieszkanie przy ul. Sobieskiego, lecz
wraz ze wzrostem liczby wyznawców coraz trudniej było pomieścić się na nabożeństwach w prywatnych lokalach. W latach siedemdziesiątych rozpoczęły się poszukiwania budynku, który można by zaadaptować na miejsce spotkań. W 1978 r. miała
63 L. Musiolik wspominał, że po wyświęceniu o. Fabian przebywał w klasztorze na Smolnej, ale
pobyt ten musiał być bardzo krótki, bowiem niebawem Waculik objął funkcję wikariusza przy parafii
w Panewnikach, które w obawie przed aresztowaniem opuścił w 1940 r. Niemniej A. Mrowiec pomijał
ten fragment biografii o. F. Waculika, pisząc o nim jako o księdzu rybnickim. A. Mrowiec, Z dziejów
okupacji..., Katowice 1958, s. 21; tenże, Przez Monte Cassino do Polski, 1944–1946, Katowice 1959,
s. 182; tenże, Rybniczanie na frontach II wojny światowej, „Nowiny” 1966, nr 8, s. 4; J. Humeński,
Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych, Warszawa 1969; Z. Krogulski, Kapelan ze Śląska,
„Katolik”, 1985, nr 15; C. Kurek, Skrwawiona stuła, „GN”, 1964, nr 22; F.H. Pieprzyk, Waculik
(Watzulik) Gerard Fabian OFM, [w:] Słownik biograficzny..., s. 449; Waculik (Watzulik) Gerard, [w:]
Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik i in., Piekary Śląskie 2010, s. 251;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 70, 72–73; A. Dziurok, Życie..., s. 181; http://www.encyklo.pl/index.
php5?title=Waculik_Gerard, 04.03.2013.
64 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topogrphische Ueberschit der Dörfer, Flecken, Städte und ander
Orte der Königl. Provinz Schlesien, Breslau 1845, s. 624.
65 W.L. Molly, Ortschafts und Entfernungs Tabelle des Regierungsbezirks Oppeln, Oppeln 1860, s. 84;
F. Idzikowski, Gechichte..., s. 17, 161; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 105; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 16.
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miejsce zamiana mieszkania jednej ze zmarłych członkiń zboru na parter domu przy
ul. Wodzisławskiej 19a na Smolnej. W ciągu następnego roku wyprowadzili się ostatni lokatorzy, a budynek przeszedł na użytkowanie wspólnoty. Był on w złym stanie
technicznym. Trzeba było też przeprowadzić konieczne przeróbki dla umożliwienia
odprawiania nabożeństw. Po niezbędnych adaptacjach 20 października 1979 r. dokonano oficjalnego otwarcia nowego zboru, który w latach dziewięćdziesiątych przeszedł w wieczyste użytkowanie.
Pastorem Kościoła Adwentystów był od 1979 do 2000 r. był Emil Pollok. Po jego
przejściu na emeryturę pastorem został Edward Parma, który od 2003 r. jest również
pastorem okręgowym okręgu Śląsko-Opolskiego, obejmującego 18 zborów66.
Architektura sakralna
Budynki o charakterze religijnym stanowią jeden z charakterystycznych dla danego terenu elementów. Dla Smolnej takim elementem stał się kościół i klasztor oo.
franciszkanów.
Warto przy tym wspomnieć, że pomysł wybudowania dla Smolnej osobnej świątyni pojawił się już w 1913 r. Dla Smolnej potrzeby religijne mieszkańców są brane pod
uwagę poprzez utworzenie małego kościółka z probostwem przy starej ulicy Wiejskiej
w Smolnej (Smollnaer Dorfstraße) przy dolinie rzeki Nacyny, w pobliżu którego mógłby
zostać utworzony przytułek dla mężczyzn i kobiet niezdolnych do pracy67. Pomysł ten
jednak nie został zrealizowany i dopiero dekadę później w dzielnicy faktycznie pojawił się obiekt o charakterze sakralnym, związany, jak już wspomniano, z działalnością minorytów.
Przez cały czas zakonnicy nosili się z zamiarem zbudowania nowego klasztoru,
ponieważ dotychczasowe zabudowania nie odpowiadały potrzebom juwenatu. Nadal
jednak zakonnicy borykali się z trudnościami lokalowymi, które uniemożliwiały
uruchomienie planowanego juwenatu. Otwarcie oratorium miało zachęcić ewentualnych dobroczyńców do ofiarności. W 1925 r. poczyniono pierwsze kroki i zakupiono cegłę na przyszłą budowę. Decyzja o wybudowaniu klasztoru w Rybniku
zapadła 9 grudnia 1926 r. W marcu następnego roku o. Wilhelm Rogosz poświęcił
teren budowy, zaś 9 maja tego samego roku bp Arkadiusz Lisiecki pobłogosławił
kamień węgielny. W prace budowlane angażowała się miejscowa ludność, pracowali też sami zakonnicy, przede wszystkim bracia Marceli Lissy i Korneliusz Wiesiołek,
którzy byli murarzami oraz br. Ubald Pająk – cieśla. Klasztor w krótkim czasie miał
już dach, a po roku od rozpoczęcia budowy, 25 lipca 1928 r. minoryci mogli już
wprowadzić się do nowego domu. Była to kosztowna inwestycja (ok. 300 tys. zł)
i po jej zakończeniu zakonnicy musieli jeszcze spłacać zaciągnięte pożyczki68.
66 http://www.rybnik.maranatha.pl/?p=p_48&iPageContent=3, 20.09.2013. W tym miejscu skła
damy podziękowania pastorowi Edwardowi Parmie za udzielone informacje.
67 Muzeum w Rybniku, sygn. MRy/H/1215. Tłumaczenie Jakub Grudniewski.
68 W artykule M. Palicy zapisano, że bp Lisiecki poświęcił kamień pod nowy kościół ojców franciszkanów, co nie jest prawdą, bowiem na budowę kościoła minoryci nie mieli zgody. Natomiast w 1929 r.
zakończono odnawianie starego kościoła. APFK, Kronika klasztoru.., t. 1, s. 41, 52. (Rozpoczęcie bu
dowy klasztoru OO. Franciszkanów), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 37, s. 3; A. BurdaSzostek, Franciszkańscy apostołowie, „Gość Niedzielny” 2005, nr 6, s. VIII; M. Palica, Taki był Rybnik
w 1927 r., „Nowiny” 2012, nr 9, s. 13; tenże, Rybnik od połowy 1929 r., „Nowiny” 2012, nr 13, s. 14;

Pod koniec II wojny klasztor pełnił rolę szpitala, a na przełomie zimy i wiosny
1945 r. stał się na kilkanaście dni schronieniem dla mieszkańców69.
Myślano także o wzniesieniu całkiem nowego gmachu świątynnego. Sprawa ta
wymaga analizy, bowiem budowa kościoła franciszkańskiego w Rybniku napotykała na przeszkody, a czynniki decyzyjne zmieniały zdanie. W liście do kardynała Adolfa
Bertrama z 15 grudnia 1921 r. prowincjał o. Kazimierz Krajczok pisał, iż franciszkanie nie noszą się z zamiarem budowy nowego kościoła, choć zapewne zdawali
sobie sprawę z potrzeb i od początku przewidywali podobną możliwość70. Tymczasem
podjęto kroki, których celem była najpierw rozbudowa istniejących obiektów, aż
wreszcie wystawienie nowej świątyni. Kaplica klasztorna, do której uczęszczali również okoliczni mieszkańcy, a stworzona za zgodą kurii wrocławskiej na potrzeby
lokalnej ludności, została poświęcona 5 marca 1922 r. Obiekt ten mógł jednorazowo
pomieścić ok. 500 osób, tymczasem zakonnikom zależało na przestronniejszych
pomieszczeniach, bo większa liczba wiernych oznaczała większą ofiarność na potrzeby klasztoru. We wrześniu 1923 r. o. Wilhelm Rogosz otrzymał zgodę na przebudowę stodoły na kościół, po czym przystąpiono do robót. We wnętrzu znalazły się trzy
ołtarze, a w prezbiterium zawisł namalowany przez malarza-amatora Adama
Podleśnego obraz św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Po lewej stronie nawy mieściła się
ambona. Prace zakończono w 1924 r., a nowemu obiektowi, poświęconemu 17
sierpnia przez o. K. Sobotę, patronował św. Józef Robotnik – postać bliższa, robotniczej z reguły, miejscowej ludności niż św. Bonawentura71. W ciągu kilku lat stosunkowo nieduży kościół franciszkański okazał się zbyt ciasny, zaczęto więc myśleć
o zbudowaniu większego. Ks. proboszcz Reginek argument ciasnoty uważał za niemiarodajny, bowiem w nowym kościele św. Antoniego było wystarczająco miejsca,
a nabożeństwa odprawiano i w kościele parafialnym, i w kaplicy ojców misjonarzy,
kaplicach szpitalnych (Juliusza, Spółki Brackiej i w zakładzie dla umysłowo chorych)
oraz w kaplicach klasztorów żeńskich (urszulanek, służebniczek). Parafianie mogli
więc wygodnie pomieścić się na niedzielnych mszach wewnątrz świątyń72 . Od początku przerobioną na cele sakralne stodołę traktowano jako rozwiązanie prowizoryczne, tym bardziej że warunki techniczne (w tym zawilgocenie) nie odpowiadały
nowej funkcji73. W każdym razie poczyniono pewne przygotowania, polegające na
nabyciu kolejnych działek, przylegających do terenów klasztoru74. Na przeszkodzie
stanął jednak światowy kryzys gospodarczy. Warto zauważyć, że w tym samym czaL. Musiolik, Nasza mała..., s. 45; A. L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 19, 29.
69 Jedynie Chryzostom Kurek OFM wspomniał o tym, iż w klasztorze działał szpital, lecz informacja
ta, przytoczona zresztą przez A. Dziuroka, nie została potwierdzona. C. Kurek, Działalność zakonów
i zgromadzeń męskich na terenie diecezji katowickiej w latach 1925–1973, „Nasza Przeszłość” 1975,
nr 44, s. 205; A. Dziurok, Życie..., s. 181; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 20–21.
70 APFK, F1, Rbk, List o. Kazimierza Krajczoka do kardynała A. Bertrama z 15 grudnia 1921;
A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 21– 22.
71 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [b.p.]; L. Musiolik, Nasza mała...,, s. 46; A.L. Kostorz, OO.
Franciszkanie...,s.19,22–23;http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013.
72 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [b.p.], Pismo z 20 czerwca 1936 r..
73 Tamże, [bp], Pismo o. Kolumbana Soboty do ks. Tomasza Reginka z 4 lipca 1936 r..
74 APFK, Kronika klasztoru..., t. 1, s. 51, 60; tamże, Zapiski kronikalne dotyczące budowy nowego
kościoła OO. Franciszkanów w Rybniku, s. 6; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 46; A.L. Kostorz, OO.
Franciszkanie..., s. 23.
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sie w podobnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Popielowa i Radziejowa. Poza tym
władze klasztorne w 1934 r. zainwestowały środki w budowę kolegium w Jarocinie,
wstrzymując inwestycje w innych miejscowościach75. Do rybnickiego projektu wrócono w 1936 r. Najpierw sprawę rozpatrywały władze zakonne, którym 10 maja
przedstawiono kosztorys i wstępny plan budowy (zostały zatwierdzone 20 maja). 16
czerwca skierowano wniosek do kurii biskupiej o ich akceptację, która nastąpiła 4
lipca. 23 lipca, po przedstawieniu sprawy na definitorium, prowincjał upoważnił
gwardiana o. K. Sobotę do prowadzenia prac budowlanych. Sporządzenie projektu
powierzono Leonowi Czerniewiczowi z Chorzowa. Pierwotny projekt kościoła wyglądał inaczej niż ostateczna wersja – posiadał dwie wieże76. We wrześniu nastąpiła
jednak zmiana decyzji biskupa Adamskiego, który wycofał się ze zgody na budowę
kościoła, wydając 5 września pozwolenie na wzniesienie jedynie oratorium publicznego do celów zakonnych. Władze prowincji zaleciły, aby długość kaplicy wynosiła
34 m (w tym prezbiterium o długości 8 m, na nawę 26 m), szerokość 14 metrów,
a wysokość – 12 m. Takie wymiary najlepiej odpowiadały wielkości klasztoru, którego główne skrzydło, równoległe do planowanej przybudowy miało długość około
27 m; w ten sposób powstawała harmonijna bryła77. Ks. Reginek jednakże uważał,
że tak duża kaplica nie jest potrzebna, nawet jeśli powstanie odrębna parafia dla
Smolnej i Zamysłowa z nowym kościołem parafialnym, którym nie byłby kościół
franciszkański78. W tej sytuacji gwardian Sobota poprosił o pozwolenie na rozbudowę istniejącego oratorium publicznego. Otrzymał je 23 października 1936 r. od bp.
Teofila Bromboszcza, wbrew woli bp. S. Adamskiego i pomimo protestów ks.
T. Reginka79. Nowy projekt został wykonany przez Henryka Gambca z KatowicLigoty. Prace ziemne ruszyły na przełomie maja i czerwca 1937 r., a 11 lipca prowincjał o. Michał Porada poświęcił kamień węgielny80. Budowa obiektu, w którą
zaangażowali się okoliczni mieszkańcy (15–18 ochotników, w tym również kobiety,
które przygotowywały posiłki) przebiegała bardzo szybko. W ciągu sześciu miesięcy
doprowadzono do jej zakończenia, zaś 19 grudnia 1937 r. o. M. Porada poświęcił
nowe oratorium. Jako ciekawostkę można podać, iż zastosowano od razu centralne
ogrzewanie ciepłym powietrzem za pomocą systemu nawiewnego. Inwestycja kosztowała 312 300 zł. W 1939 r. przeprowadzono prace tynkarskie, a wyrazistym ele75 APFK, Zapiski kronikalne..., s. 7; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 46; A.L. Kostorz, OO. Franci
szkanie..., s. 24.
76 Makieta przyszłego kościoła, wystawiona w dotychczasowym oratorium, służyła jako skarbona.
AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [bp]; APKF, Zapiski kronikalne..., s. 13–17, 42–45; L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 48–50; A. L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 24–25.
77 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [b.p.], Pismo o. Kolumbana Soboty do Kurii Diecezjalnej z 24 września 1936 r.; APFK, Zapiski kronikalne..., s. 83–84; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 49; A.L. Kostorz,
OO. Franciszkanie..., s. 26.
78 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [b.p.], Pismo ks. Tomasza Reginka do Kurii Diecezjalnej z 18
października 1936 r.
79 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [b.p.], Pismo z 23 października 1936 r. Kurii Diecezjalnej do
o. Kolumbana Soboty; Pismo ks. Reginka do Kurii Diecezjalnej z 27 grudnia 1937 r.; APFK, Kronika
klasztoru..., t.1, s. 93, 114; A. L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 26.
80 Budowa kościoła na Smolnej, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1937, nr 63, s. 3; Poświęcenie
kamienia węgielnego pod kościół oo. franciszkanów, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1937, nr 80,
s. 3; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 49; A. L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 26; http://www.encyklo.
pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013.

mentem zdobniczym oraz symbolem religijnym był wykonany na frontowej fasadzie
krzyż81. W uroczystości wziął udział m.in. burmistrz Władysław Weber, natomiast
ks. Reginek wysłał wikarego ks. Tomaszewskiego, bowiem sam w tym czasie uczestniczył we wprowadzeniu nowego duszpasterza w Golejowie82 . Pozwoliło to zapewne
w zręczny sposób uniknąć udziału w uroczystości, wieńczącej dzieło, któremu ks.
proboszcz był przeciwny. Dawny kościół przerobiono na dom parafialny. 21 marca
1980 r. budynek spłonął, a w jego miejsce wzniesiono budynek katechetyczny83.
Kościół został uszkodzony w czasie działań wojennych w lutym i marcu 1945 r.
Wprawdzie budynek klasztorny również uległ uszkodzeniom, ale w mniejszym stopniu (dachy i szyby). Mur kościoła został w dwóch miejscach przebity pociskiem,
który uszkodził ołtarz św. Franciszka. Wrzucony do wnętrza granat zniszczył filar
i drzwi w przedsionku. Poważnie zostały uszkodzone witraże i dachy, lecz szkody
w ciągu kilku miesięcy usunięto84. Dopiero w latach 1992–1993 przeprowadzono
generalny remont świątyni85.
Wystrój nowej świątyni w chwili jej poświęcenia był bardzo skromny. Wnętrze
o długości 32 m i wysokości 16 m było jedynie pomalowane na biało, ołtarz główny
prowizoryczny, zaś ołtarze boczne przeniesiono ze starego kościoła86. Dopiero z czasem zaczęło myśleć o pełnym wyposażeniu. Główny ołtarz wykonano z marmuru
karraryjskiego, rozebrano go jednak po Soborze Watykańskim II. W prezbiterium
zawisł duży krzyż z ustawionymi poniżej figurami Matki Bożej i św. Jana. W oknach
zainstalowano witraże, przedstawiające świętych (św. Józefa, św. Annę, św. Paschalisa
i bł. Jana Dunsa Szkota). Stopniowo wyposażenie wzbogacało się o nowe elementy,
m.in. ołtarz przedstawiający śmierć św. Józefa w asyście Maryi i Jezusa. W latach
wojny kościół wzbogacił się o figurę Matki Bożej oraz ołtarze św. Antoniego i św.
Franciszka. W 1953 roku otrzymał ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz figury św. Paschalisa i Marii Małgorzaty Alacoque87. Autorem wszystkich rzeźb był
81 Suma pochodziła w dużej mierze ze składek wiernych, ale również władze miasta udzieliły jednorazowej subwencji w wysokości 2 tys. zł na budowę kościoła franciszkańskiego. APR, Am Ryb,
sygn. 15, s. 101–102; APFK, Kronika klasztoru..., s. 168; Nowy kościół na Smolnej szybko wzra
sta, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1937, nr 89, s. 3; Poświęcenie kościoła oo. Franciszkanów
w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1937, nr 144, s. 3; Uroczystość poświęcenia nowego
kościoła w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”, 1937, nr 146, s. 3; Centralne ogrzewanie,
„Polonia” 1938, nr 4787, s. 17; (Kościół na Smolnej otynkowany), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1939, nr 86, s. 3; M. Palica, Od klasztoru do parafii, „Gazeta Rybnicka” 2012, nr 2, s. 39; tenże, Rybnik
w połowie 1937 roku, „Nowiny” 2012, nr 29, s. 12; tenże, Rybnik w końcu 1937 roku, „Nowiny” 2012,
nr 30, s. 11; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 49; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 26–27; http://
www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku,
07.04.2013.
82 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [bp], Pismo ks. Tomasza Reginka z 18 grudnia 1937 r.; Uroczysty
akt wprowadzenia ks. Grzonki do Golejowa, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 146, s. 3.
83 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 100, 102; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 26; http://
www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku,
07.04.2013.
84 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 102; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 28.
85 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 102; Z. Golińska, Remont kościoła św. Józefa, „Gazeta Rybnicka”
1992, nr 47, s. 3; http://www.rybnik.ofm.opoka.org.pl/index.php/historia.html, 19.09.2013.
86 Uroczystość poświęcenia..., nr 146, s. 3.
87 APFK, Kronika klasztoru... t. 1, s. 170; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 27–29; M. Palica,
Od klasztoru..., s. 39; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku, 07.04.2013.
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Franciszek Masorz88. W tym miejscu warto uzupełnić informacje o pewne szczegóły. Okazuje się, że ołtarz św. Franciszka został poświęcony podczas uroczystości odpustowych 2 sierpnia 1925 r. Jego twórcą był Franciszek Folek z Pawłowic. Środkowy
obraz przedstawiał Biedaczynę z Asyżu wraz ze św. Elżbietą i św. Ludwikiem. Był on
także ruchomy – odsłaniał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej89. W 1938 r. w kościele zawisły nowe dzwony: „św. Barbara”, „św. Katarzyna” i „św. Józef ”. Zostały
poświęcone przez prowincjała o. Antoniego Gawlikowskiego w listopadzie 1938 r.90
Dzwony te zostały zabrane w czasie wojny przez Niemców na potrzeby zbrojeniowe91.
Kościół, jaki powstał przy ul. B. Kominka, został zaprojektowany przez Mariana
Skałkowskiego. Budowę rozpoczęto w miejsce tymczasowej kaplicy wiosną 1982 r.,
zaś gotową budowlę bp Damian Zimoń poświęcił 7 października 1985 r. Powstały
również plebania i salki katechetyczne92 . Kościół na Nowinach jest budowlą halową,
jednym z tych obiektów sakralnych doby współczesnej, który zwraca uwagę swoją archi
tekturą93. Rok później (27 maja 1986), bp D. Zimoń poświęcił dzwony: „św.
Jadwiga”, „św. Barbara” i „św. Józef ”94.
W czerwcu 2010 r. abp Damian Zimoń poświęcił teren pod budowę nowego
kościoła przy ul. Chabrowej (darowizna Urszuli i Jarosława Darowskich). Budową
zajęły się firmy (znikła możliwość budowania tego typu obiektów sposobem gospodarczym), zaś parafianie jedynie pomagali w niektórych pracach95.
Poza gmachami kościołów na terenie gminy Smolna w jej dawnych granicach
można znaleźć obiekty małej architektury sakralnej: krzyże i kaplice. Powstawanie
88 W tym miejscu należy sprostować pomyłkę, dotyczącą osoby wykonawcy. Autorem rzeźb był rybnicki rzeźbiarz Franciszek Masorz, a nie, jak podawano, jego brat Józef, notabene spowinowacony z autorką. Pomyłkę tę zawiera już kronika klasztorna i jest powielana w kolejnych opracowaniach. APFK,
Kronika klasztoru... t. 1, s. 170; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 28; M. Palica, Od klasztoru...,
s. 39; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_
Rybniku, 07.04.2013. O Franciszku Masorzu: W. Różańska, Złote ręce mistrza Franciszka, „Nowiny”
1978, nr 42, s. 5; B. Cimała, P. Porwoł; W. Wieczorek, Wypisy..., s. 280.
89 Rybnik-Smolna (Uroczystość odpustowa), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 164, s. 3.
90 Większość opracowań podaje datę 13 listopada, jedynie L. Musiolik datował poświęcenie dzwonów na 17 listopada. A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 28; M. Palica, Od klasztoru..., s. 39; http://
www.encyklo.pl/index.php5?title=Parafia_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_Robotnika_w_Rybniku,
07.04.2013.
91 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 63; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 28; Straty wojenne.
Zabytkowe dzwony utracone w latach 1939–1945 w granicach Polski po 1945, t. 3: Województwo Śląskie,
cz. 1: Diecezja katowicka wraz z częścią diecezji częstochowskiej, oprac. P. Nadolski, Katowice 2008,
s. 258.
92 Natomiast 16 października 1995 r., dziesięć lat po poświęceniu murów świątyni, nastąpiła jego
uroczysta konsekracja. [Kościół św. Jadwigi], „Nowiny” 1990, nr 20, s. 3; C. Goliński, Kościół św.
Jadwigi Śląskiej na „Nowinach”, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 25, s. 6–7; M. Szołtysek, Krótkie dzie
je Maroka z Nowinami, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 7–8, s. 21; (WaT), Konsekracja u św. Jadwigi,
„Nowiny” 1995, nr 43, s. 2; M. Szołtysek, Konsekracja kościoła, „Gazeta Rybnicka” 1995, nr 42, s. 5;
http://jadwiga.rybnik.pl/parafia/historia/, 20.05.2013. Zapewne tymczasową kaplicę miał na myśli
L. Musiolik, pisząc o wybudowaniu kościółka tymczasowego, typu barakowego, zob. L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 91. Szerzej o konsekracji zob. http://www.ordo.pallotyni.pl/index.php/dokumenty-o-liturgii/39-wprowadzenia-do-ksig-liturgicznych/318-obrzedy-poswiecenia-kosciola-i-oltarza, 05.06.2014.
93 [Kościół św. Jadwigi], s. 3.
94 Największy, „św. Barbara”, nosi dewizę: Bonus sum et oves voco omnes in hoc sacro loco (dobry jestem
i owce wołam wszystkie do tego świętego miejsca). Dzwon poświęcony patronce górników ufundowali
górnicy parafii; http://jadwiga.rybnik.pl/parafia/historia/, 20.05.2013.
95 (adr), Arcybiskup poświęcił ziemię, „Nowiny” 2010, nr 24, s. 5; W. Troszka, Rośnie nowa świątynia,

tych obiektów wiązało się nie tylko z religijnością, chociaż była to główna przyczyna.
W wypadku krzyży ważna była także rola orientacyjna, obecnie nieczytelna ze względu na przesunięcia granic. Niemniej krzyż usytuowany na zbiegu ul. Wodzisławskiej
i Rolniczej mieścił się przy dawnej granicy wsi Smolna i Zamysłów96. Trudno powiedzieć, kiedy został wzniesiony, być może to właśnie on jest widoczny na planie
miasta Rybnik z 1861 r. Widnieją na nim również dwa krzyże przy ulicy biegnącej
w kierunku Raciborza. Jeden z nich mieścił się na skrzyżowaniu traktów na Racibórz
i Wodzisław i drogi w kierunku folwarku (obecnie ul. Dworek), drugi – Racibórz
i Zebrzydowice, zapewne w jakiś sposób zaznaczając teren folwarku97. Krzyże te –
obecnie istnieją dwa: róg Wodzisławskiej i Rolniczej oraz róg Raciborskiej
i Zebrzydowickiej – były prostymi krzyżami drewnianymi z wyciętą z blachy figurą
Chrystusa. Krucyfiks na skrzyżowaniu Zebrzydowicka – Raciborska w 1931 r. został
z polecenia burmistrza naprawiony, natomiast starania wiernych, by drewniane elementy zastąpić kamiennymi nie przyniosły efektu98 . Trzeci z nich, u zbiegu ulic
Raciborskiej, Wodzisławskiej i Dworek, był murowany i uległ zniszczeniu w 1945 r.99
Innym obiektem tego typu jest starszy, wzniesiony w 1846 r. krzyż (Boża Męka).
B. Kloch wiązał jego powstanie z epidemią tyfusu głodowego. Na cokole wyryte są
słowa: Upraszam za tego fundatora co swonował Figurę pacioreczek porzykać jest jego
wolą100. Krzyż ten pierwotnie znajdował się na zbiegu ul. Wodzisławskiej i Szkolnej,
w 1918 r. przeniesiono go z nieznanych powodów na ul. Krzyżową, ale ponownie
przesunięto na obecne miejsce. Fundatorem był Antoni Liszka z Zebrzydowic.
Pytanie zatem, dlaczego ufundował krzyż na Smolnej? W tym rejonie obecnie znajduje się inny krzyż, murowany z 1907 r., ufundowany, jak pisał L. Musiolik, przez
właściciela posesji Wojaczka – zapewne Franciszka, murarza i budowniczego. Obiekt
uległ zniszczeniu w 1945 r., zachował się jednak cokół, na którym kolejni właściciele nieruchomości odbudowali krzyż101.
Oprócz krucyfiksów, na terenie gminy można znaleźć kilka kapliczek. Murowana
znajduje się przy ul. Raciborskiej 73 (właścicielami i opiekunami Urszula Liszka –
wnuczka fundatorów i jej mąż Gerard). Powstała ona w 1905 r. na działce, którą
zakupili pod budowę domu Jan i Joanna Kusberowie102, być może w miejsce istniejącej wcześniej drewnianej. Wówczas był to grunt prywatny, ale został przejęty przez
RSM. To nie przysłużyło się samej kapliczce, niszczonej i oszpecanej, pomimo deklaracji ogłoszonej przez RSM udzielenia pomocy w opiece nad zabytkiem małej
„Nowiny” 2011, nr 33, s. 7.
96 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 136.
97 F. Idzikowski, Plan miasta Rybnika 1861. Jak zauważył M. Szołtysek: Tradycyjnie granicę między
Marokiem a Smolną wyznaczał krzyż na skrzyżowaniu ulicy Raciborskiej, Zebrzydowickiej i św. Józefa,
zob. M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 42. Wydaje się jednak, że tradycja ta sięga o wiele dłużej wstecz niż
okres międzywojnia, kiedy to powstał rejon, któremu nadano zwyczajową, a potem przyjętą oficjalnie
nazwę Maroko.
98 (Krzyż przy skrzyżowaniu Raciborskiej i Zebrzydowickiej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1931, nr 137, s. 3.
99 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 32.
100 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 32; tenże, Rocznik..., s. 143; /c.g/, Krzyżowa, bo przy krzyżu,
„Gazeta Rybnicka” 1992, nr 28, nr 8; B. Kloch, Ulica Krzyżowa, „Tygodnik Rybnicki” 2012, nr 13.
101 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 32.
102 Jan Kusber poślubił Joannę z d. Sobol 31 sierpnia 1895 r. APR, USC Zebrzydowice, sygn. 50,
1895, nr 11.
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architektury sakralnej103. Natomiast przy ul. Wiejskiej 20 i ul. Wiejskiej 69 oraz ul.
Wodzisławskiej 13 stoją kapliczki drewniane104.
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103 W.R., Rybnik w szkicowniku, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 2, s. 4; (WaT), Na spółdzielczym
gruncie, „Nowiny” 1996, nr 46, s. 7; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 32. Właściciele donosili o aktach
wandalizmu, dokonanych na obiekcie. G. i U. Liszkowie, Zabytkowa kapliczka w rękach wandali,
„Nowiny” 1990, nr 35, s. 5; /r/, Bezmyślność i agresja, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 45, s. 5; szoł,
Niszczona kapliczka, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 7–8, s. 20.
104 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 32.
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M aroko-Nowiny i Smolna edukacyjne
Budynki szkolne
Rozważania na temat szkolnictwa wsi/dzielnicy Smolna można rozpocząć od
banalnego stwierdzenia, iż dla ludności wiejskiej, zwłaszcza pańszczyźnianej, dostęp
do elementarnego nawet wykształcenia był utrudniony. Wprawdzie w Rybniku istniała szkoła, lecz wydaje się, że faktycznie niewiele dzieci ze Smolnej mogło pobierać w niej naukę. Sytuacja uległa zmianie w okresie reform ustrojowych Prus.
Wprowadzenie wolności osobistej ułatwiało pobieranie nauki, do czego władze
państwowe zachęcały, upatrując w tym sposobu na wychowanie lojalnych poddanych i obywateli.
Mieszkańcy wsi Smolna partycypowali w kosztach budowy nowej szkoły
w Rybniku, oddanej do użytku w drugiej dekadzie XIX w. Obciążenie to wynosiło 43 talary i 15 groszy srebrnych1. Wśród uczniów znaleźli się również młodzi
mieszkańcy Smolnej. Niestety przy ogólnej liczbie adeptów sale okazały się zbyt
ciasne i gminy Smolna i Zamysłów zerwały umowę z miastem, decydując się (od
marca 1865 r.) na zatrudnienie rektora oraz otwarcie własnej sali szkolnej, utrzymywanej z kasy gminnej. Pomieszczenie to znajdowało się na obecnym Placu
Kopernika 2 .
Szkoła na placu zamkowym nie wystarczyła, zaczęto więc myśleć o wystawieniu
nowego budynku już w latach sześćdziesiątych XIX w., o czym wspominał F. Triest,
pisząc Die Einrichtung einer eigenen Schule für Smollna ist projectiri3. Projekty budynku szkolnego są datowane na 1867 i 1870 r.4, zatem już wtedy poważnie myślano o posiadaniu własnej szkoły. Przewidywano, iż budynek pomieści 200 dzieci.
Od początku była to inwestycja dwóch gmin: Smolnej i Zamysłowa, a każdą decyzję zatwierdzali przedstawiciele obu samorządów wiejskich. Zakupiono działkę,
mieszczącą się przy drodze na Wodzisław, pomiędzy nieruchomościami należącymi
1 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 170; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 111; A. Mrowiec, Rybnickie szkolnictwo 2), „Nowiny” 1960, nr 39, s. 4; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 28. Te same informacje podawał
w artykule W. Troszka, lecz opierał się na opracowaniu Musiolika. W. Troszka, Z historią i z klasą,
„Nowiny” 2004, nr 24, s. 17.
2 APR, LRyb, sygn. 1228, k. 1–9. Datę 1865 r. podał C. Herold. Zob. C. Herold, Schematismus
der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg.-Bez Oppeln, Breslau 1911, s. 287.
W oparciu o analizę schematyzmów pruskich również B. Kloch podawał rok 1865. B. Kloch,
Elementarne szkolnictwo (katolickie) w Rybniku i okolicach, w świetle publikowanych urzędowych zestawień (schematyzmów) do wybuchu wielkiej wojny (1914), [w:] Z dziejów szkolnictwa..., s. 14, 24, 40.
Wydaje się ona pewniejsza, niż podawany przez A. Trunkhardta i M. Szołtyska rok 1868 lub też
stwierdzenie tego samego autora: W połowie XIX wieku szkoły powstały także na Smolnej, w Zamysłowie
[...]. Zob. M. Szołtysek, W szkolnej ławie. Krótka historia rybnickiego szkolnictwa, „Gazeta Rybnicka”
1996, nr 35, s. 5, tenże, Dzielnice..., s. 76; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142. L. Musiolik w ogóle nie
podawał daty, pisząc jedynie o usytuowaniu oraz późniejszych losach budynku, rozebranego w latach
sześćdziesiątych XX w. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 28. Zupełnie pozbawione podstaw wydają
się dane Inspektoratu Szkolnego, jakie zamieszono w charakterystyce budynków i obejść szkolnych.
Otóż przy szkole Rybnik II odnotowano jako rok założenia 1800, zaś rok budowy 1918. APR,
Inspektorat Szkolny, sygn. 13, k. 48.
3 F. Triest, Topographisches..., s. 749.
4 APR, LRyb, sygn. 1226, k. 14 i n.
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do Józefa Piechy i Antonii Marcol5. Rysunki przedstawiały jednopiętrowy budynek
z poddaszem, z dwoma salami lekcyjnymi, do którego przyłączono służbowe mieszkanie dla nauczyciela. Realizacja tego projektu przebiegała kilkoma etapami. Umowę
na budowę szkoły datowano na 27 czerwca 1874 r.6 W stosunkowo krótkim czasie
powstał budynek, oddany do użytku w 1875 r.7 Wynika z tego, że przyjętą w literaturze późniejszą datę wybudowana własnej szkoły dla gmin Smolna i Zamysłów
należy przesunąć. Szkoła dysponowała ogrodem wielkości 20 arów8.
W placówce tej pobierały naukę dzieci z terenu gmin Smolna i Zamysłów. Szybko
okazało się, że pomieszczenia nadal nie wystarczają na potrzeby uczniów i nauczycieli. Gmina Zamysłów zaczęła myśleć o budowie własnej szkoły już w 1889 r.9,
lecz możliwości finansowe były zbyt skromne, aby ten pomysł zrealizować. Bardziej
realnym rozwiązaniem było przebudowanie i powiększenie szkoły w Smolnej. Była
to kosztowna inwestycja, na którą należało wydać 34 tys. marek, z czego 1/5 czyli
5666,67 marek miał dać fiskus, natomiast 5/6 czyli 28 333,33 marek gmina10.
Drugi, piętrowy budynek szkolny (łatwo rozpoznawalny, z czerwonej cegły) powstał
w 1899 r.11
Z czasem i ten budynek okazał się zbyt ciasny, a chociaż od 1905 r. Zamysłów
posiadał własną placówkę, tym samym zmniejszyła się liczebność młodzieży, szybko nastąpił przyrost i konieczne stało się rozbudowanie starego budynku lub wzniesienie nowego. W 1912 i 1913 r. wzniesiono więc naprzeciwko nowy budynek,
kryty czerwoną dachówką. Dach gmachu spłonął w czasie ofensywy w styczniu–
marcu 1945 r.12 Decyzja o wzniesieniu drugiego budynku po przeciwnej stronie
5 Tamże, k. 11.
6 Tamże, k. 2.
7 Najwcześniejszą datę wybudowania szkoły w Smolnej podał C. Herold, informując, iż stało się
to w roku 1875. Zob. C. Herold, Schematismus..., s. 287. Inni autorzy podawali datę późniejszą,
1879 r. A. Mrowiec w artykułach o rybnickim szkolnictwie powoływał się na uzupełnienie pracy
Idzikowskiego, pióra A. Trunkhardta. Przyczyniło się to utrwalenia nieprawdziwych informacji
o szkołach w Smolnej i Zamysłowie. Stały wzrost liczby mieszkańców miasta i przedmieść przyczynił
się do otwarcia szkół w Zamysłowie i na Smolnej. Budowa budynku szkolnego na Smolnej ciągnęła się
od 1873 do 1879, gdyż w tym dopiero roku oddano nowy, piętrowy gmach do użytku. W 30 lat później
szkoła nie mogła pomieścić wszystkich dzieci. Toteż po włączeniu Smolnej do miasta przystąpiono do
budowy drugiego piętrowego budynku gmachu. Oddano go do użytku w 1913 roku. A. Trunkhardt,
Dzieje..., s. 142, 148; A. Mrowiec, Rybnickie szkolnictwo (2)..., s. 4; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 29;
M. Szołtysek, Dzielnice..., s. 76; A. Stępniak, Od wojen napoleońskich do I wojny światowej, [w:]
Rybnik..., s. 143; W. Troszka, Z historią..., s. 17. Ponieważ nieduże, przeważnie jednopiętrowe, budynki szkół ludowych powstawały stosunkowo szybko, można przyjąć, że i w Smolnej budowa zajęła
dwa lata, nie sześć, od momentu zakupienia działki, zatem przyjętą w literaturze datę należałoby
przesunąć. Tymczasem kolejne publikacje powtarzają rok 1879 jako datę otwarcia szkoły na Smolnej,
co dodatkowo utrwala tablica pamiątkowa i obchody w 2004 r. jubileuszu 125-lecia placówki. (WaT),
Deszczowy jubileusz, „Nowiny” 2004, nr 25, s. 10.
8 C. Herold, Schematismus..., s. 287.
9 APR, LRyb, sygn. 1226, bp.
10 Tamże, sygn. 1227, bp., 13 października 1898 r..
11 Tamże, sygn. 1226, bp.; tamże, sygn. 1227, 21 lutego 1899; C. Herold, Schematismus..., s. 287;
A. Stępniak, Od wojen..., s. 143. Autor pracowania dziejów Smolnej ostrożnie datował tę budowę na
koniec XIX w. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 29.
12 O spaleniu dachu wspomniał L. Musiolik, natomiast W. Wieczorek dodawał poza uszkodzeniami
dachów również brak szyb we wszystkich budynkach szkolnych ówczesnego Rybnika oraz brak
w większości ram okiennych i drzwi. A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 148, L. Musiolik, Nasza mała..., s.

z perspektywy czasu wydaje się nieco dziwna, biorąc pod uwagę wzrastające natężenie ruchu drogowego. W pierwszej dekadzie XX w. ul. Wodzisławska (niem.
Loslauerstrasse) była jednakże drogą, na której rzadko pojawiały się pojazdy mechaniczne. Ponadto należało brać pod uwagę możliwości wykupienia działek od
prywatnych właścicieli.
Przez prawie 100 lat szkoła ta pozostawała jedyną placówką edukacyjną na szczeblu podstawowym na terenie dawnej gminy. W tym czasie znacznie zwiększyło się
zaludnienie, a co za tym idzie, wzrost liczby uczniów, którzy uczęszczali do SP 2.
Już w 1936 r. inspektor w punkcie dotyczącym potrzeb placówki stwierdzał, iż
konieczna jest jej rozbudowa, ewentualnie odciążenie przez wybudowanie w Rybniku
jeszcze jednej nowej szkoły13. Po rozbudowie szkoła dysponowała łącznie 13 pomieszczeniami do nauki w trzech budynkach, ale wciąż brakowało siedmiu izb klasowych
oraz sali gimnastycznej14. Przy liczbie uczniów sięgającej 400, a potem 600 było
ciasno, więc wprowadzono nauczanie na dwie zmiany. Jednym z problemów, z jakimi borykało się kierownictwo placówki, poza niewystarczającą liczbą izb lekcyjnych, był brak prądu. Sprawa ta była omawiana na posiedzeniu radny miejskiej.
Burmistrz zaznaczał, iż oświetlenie budynku szkolnego leży w gestii kierownictwa,
które powinno złożyć stosowny wniosek. J. Nowomiejski odpowiadał, że taki szkoła złożyła, lecz władze miejskie uzależniały wykonanie prac od subwencji na ten cel,
a tych nie otrzymały15.
Jednak dopiero w latach pięćdziesiątych XX w. pojawiły się konkretne informacje na temat planowanej budowy nowej szkoły. Wiązało się to z coraz trudniejszymi
warunkami nauczania w SP 2. W 1956 r. władze miejskie postanowiły w roku
następnym przystąpić do opracowania dokumentacji budowy nowej szkoły w dzielnicy Smolna Maroko, która miała powstać w dwa lata16. Inwestycja ta znalazła się
w uchwale nr 6/21/58 MRN w Rybniku z 25 października 1958 r.17 Szkoła owa
została zaprojektowana przy ul. Suchej (obecnie Grunwaldzkiej). Stanąć miała na
terenie, który odebrano franciszkanom, nie przyznając im żadnych zamiennych
ziem ani nie wypłacając odszkodowania18. Być może pojawiły się jakieś przeszkody
w realizacji planów, bowiem radni podejmowali interwencję w sprawie tejże budowy, zaś inwestycja weszła do planów na rok 1958. Według założeń nowa szkoła
miała posiadać 15 klas, salę gimnastyczną oraz boisko. Przewidziano też dom nauczyciela19. Ponieważ w tym czasie upływała kadencja rady narodowej, kierownik
29; A. Stępniak, Od wojen..., s. 143; W. Wieczorek, Szkolnictwo, oświata, wychowanie, [w:] Rybnik...,
s. 443.
13 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 1, s. 81.
14 Istniało dziewięć sal w nowym budynku, cztery w starszym (72 m 2) oraz dwie (36 m2) w najstarszym. Dwie izby zajmowało przedszkole. Ponadto istniały trzy mieszkania służbowe. APR,
Inspektorat Szkolny, sygn. 1, s. 81; C. Herold, Schematismus..., s. 287; Rybnik musi zabiegać o nowy
gmach szkolny, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 105, s. 3; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 41; B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 47.
15 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 58, s. 3.
16 APR, PMRN Ryb, sygn. 5, s. 165, 190.
17 Tamże, sygn. 10, s. 76–77. Inwestycja ta była jedną z wielu realizowanych pod hasłem budowy
„Tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Szerzej o budowie szkół – „pomników Tysiąclecia”
zob.: J. Abrahamowicz, Szkoły –„Pomniki Tysiąclecia”..., s. 159–176.
18 APR, PMRN Ryb, sygn. 9, s. 28.
19 Tamże, sygn. 9, s. 45; R. Szenk, 1000 szkół w Polsce, „Nowiny” 1958, nr 47, s. 2.
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Wydziału Oświaty MRN apelował do nowej, by kontynuowała inwestycję, ujętą
w planie trzyletnim20. Warto chyba wspomnieć, iż inwestycja ta prowadzona była
kosztem rozbudowy szkoły na Ligocie, to w jej miejsce z uwagi na rozbudowę osiedla
im. J. Wieczorka zaplanowano budowę nowej szkoły przy ul. Suchej21. Na budowę
nowej, niezbędnej wobec przeciążenia SP 2, szkoły przeznaczono ogromne sumy.
Kredyty w 1959 r. zwiększono o 2 mln złotych, co dawało 3,05 mln zł, aby zapewnić
oddanie szkoły do użytku na 15-lecie PRL22 . Koszty przekroczyły jednak tę kwotę,
a w 1960 r. Prezydium rybnickiej MRN zwracało się do Prezydium WRN z aneksem o dofinansowanie różnych inwestycji, m.in. właśnie budowy szkoły przy ul.
Suchej23. Budowa zamknęła się w kwocie 8 mln zł (wartość obiektu wynosiła ponad
9 mln)24. Nastąpił jednak poślizg w pracach 25 i okazało się, iż budynek zostanie
udostępniony uczniom dopiero 4 grudnia 1959 r., bowiem nie wykonano jeszcze
wszystkich robót wokół zagospodarowania terenu (boisko z urządzeniami sportowymi, kanalizacja zewnętrzna, budowa drogi dojazdowej od ul. Zebrzydowickiej,
utwardzenie nawierzchni ul. Suchej)26. Ostatecznie otwarcie szkoły, które stało się
ceremonią propagandową, przesunięto na początek nowego roku szkolnego 1 września 1960 r.27
Zaledwie dwa lata później w referacie stwierdzano: Celem rozwiązania palącego
problemu braku izb lekcyjnych konieczna jest budowa szkoły w dzielnicy Maroko, która
jest w planie budowy na 1963 rok. Szkoła ta odciąży jedynie szkołę nr 10 i zabezpieczy
miejsce dla dzieci z nowych bloków mieszkalnych28. Okazuje się zatem, iż szkoła budowana z rozmachem, jak na ówczesne czasy, nie wystarczała dla wszystkich dzieci,
których przybywało ze względu na intensywne budownictwo, jak i wyż demograficzny. Już w czasie uruchamiania SP 10, zapowiadano na kolejne lata budowę nowej
20 APR, PMRN Ryb, sygn. 7, s. 51; tamże, sygn. 8, s. 68, 77, 88, 116, 120, 140; tamże, sygn. 9,
s. 46.
21 Budowę nowej szkoły w Ligocie przesunięto do planów perspektywicznych na lata późniejsze.
Tamże, sygn. 8, s. 109.
22 Tamże, sygn. 10, s. 43, 62.
23 Tamże, sygn. 13, s. 82.
24 Tamże, s. 122; tamże, sygn. 15, s. 25; J. Abrahamowicz, Szkoły – „Pomniki Tysiąclecia”..., s. 165.
25 W sprawozdaniu z postępów za pierwszy kwartał 1959 r. stwierdzano, iż z robót najdalej posunięte były blacharsko-dekarskie (80%), stolarka okienna (85%), tynki (60%), ale stolarka drzwiowa
tylko w połowie (50%), a posadzki właściwie dopiero zaczęto wykonywać (8%). APR, PMRN Ryb,
sygn. 11, s. 125.
26 Tamże, sygn. 12, s. 17, 116.
27 Tamże, sygn. 13, s. 106; tamże, sygn. 15, s. 25; sygn. 16, s. 35; Nowa szkoła (fot. Sabina
Wawrzyńczyk), „Nowiny” 1960, nr 32, s. 1; Jutro o godzinie 15 — wszyscy na centralną uroczystość
otwarcia szkoły 1000-lecia przy ul. Suchej w Rybniku, „Nowiny” 1960, nr 36, s. 1; Witamy w szkole,
tamże, s. 1; Gmach dziecięcych marzeń wspaniały pomnik Tysiąclecia. Szkoła w dzielnicy Sucha najpiękniejszą placówką oświatową w historii Rybnika, wywiad z przewodniczącym MRN P. Ziętkiem,
rozmawiał STAPI, ”Nowiny” 1960, nr 36, s. 3; (a), Co mówi pierwszy kierownik szkoły PomnikaTysiąclecia, tamże, s. 3; W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 447; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 85. Bardzo
szybko okazało się, że wprawdzie szkoła była nowoczesna, ale tylko na zewnątrz. Z powodu zimna
nauczyciele i uczniowie siedzieli w odzieży zimowej, a temperatura spadła do 10oC, chociaż w wywiadzie udzielonym z okazji otwarcia placówki we wrześniu poprzedniego roku P. Ziętek zapewniał,
że nie ma żadnych usterek budowlanych. Antarktyda w szkole podst. nr 10 w Rybniku, „Nowiny”
1961, nr 4, s. 5.
28 APR, PMRN Ryb, sygn. 18, s. 107.

szkoły na osiedlu Wieczorka29. W referacie na sesję MRN, podsumowującym wykonanie planów i budżetu za poprzedni rok, informowano o trudnych warunkach
nauczania w SP 10 oraz zaplanowanym na 1965 r. oddaniu do użytku nowej szkoły
na osiedlu 1000-lecia. W związku z czym warunki pracy w szkole nr 2 i 10 ulegną
znacznej poprawie30. Budowa nowej szkoły nie przyciągała tyle uwagi włodarzy miasta, co poprzednia inwestycja, stąd też znanych jest mniej szczegółów. Inwestycja
pochłonęła 8 mln złotych, a czyn społeczny wynosił 30 tys. zł. Na wyposażenie liczącej 15 izb lekcyjnych szkoły, której otwarcie przewidziano na początek 1965 r.,
przeznaczono 760 tys. zł (zamówione w Centrali Zaopatrzenia Szkół w Bytomiu
materiały tymczasowo magazynowano w starej szkole w Ligocie)31. Budowa przebiegła bez większych problemów. Pierwotnie zapowiadano, iż uroczystość otwarcia
odbędzie się w listopadzie (zapewne w związku z rocznicą rewolucji październikowej),
później przesunięto ją Dzień Górnika. Faktycznie udało się doprowadzić do otwarcia
nowej podstawówki (nr 11) 27 stycznia 1965 r.32 Dzięki tym inwestycjom warunki
w szkołach nr 10 i 11 uznawano za dobre, zaś w „dwójce” za znośne, chociaż wobec
zbliżającej się realizacji reformy systemu oświaty, SP 2 nie dysponowała pracownią
fizyczno-chemiczną33 (w porównaniu z innymi szkołami rybnickimi, np. nr 1, 5, 6,
8 i 9, znajdowała się w korzystnej sytuacji).
Tak oto do końca lat sześćdziesiątych XX w. dzielnica Smolna w jej starych granicach posiadała już trzy szkoły podstawowe. Ten stan utrzymywał się przez dwie
kolejne dekady, kiedy to wraz z rozrastaniem się osiedli na Nowinach, a potem przy
ul. Reymonta i Kilińskiego przybywało uczniów. Budowę szkoły w dzielnicy Zachód
zapowiadano na lata 1981–198234. Placówka przy ul. Orzepowickiej otrzymała numer 31. Ponieważ w tym czasie miał zostać wprowadzony nowy system szkoły dziesięcioletniej, a szkoły nr 2, 10 i 11 już borykały się z poważnymi trudnościami lokalowymi, miały one zostać rozbudowane35. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych
29 Tamże, sygn. 14, s. 9, 18.
30 Tamże, sygn. 20, s. 141, por. tamże, sygn. 22, s. 47 i tamże, sygn. 24, s. 40.
31 Tamże, sygn. 21, s. 28, 44, 71, 147, 211; tamże, sygn. 19, s. 87; tamże, sygn. 22, s. 51, 124.
32 Tamże, sygn. 23, s. 51; tamże, sygn. 22, s. 153; tamże, sygn. 24, s. 40; tamże, sygn. 27, s. 77;
(ps), Ambitnymi czynami społecznymi rybniczanie otwierają dzieciom drogę do oświaty, „Nowiny” 1963,
nr 40, s. 1–2; Budowle XX-lecia, „Nowiny” 1964, nr 24, s. 3; MF, [Nowa szkoła], „Nowiny” 1965,
nr 5, s. 3; W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 459–460. L. Musiolik nie podawał daty otwarcia szkoły
przy ul. Hibnera. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 85.
33 APR, PMRN Ryb, sygn. 27, s. 94.
34 W niektórych źródłach była mowa o 33 salach lekcyjnych, w innych o 42 pomieszczeniach.
Zapewne większa liczba odnosiła się nie tylko do klas. Pojawiają się też informacje o rozpoczęciu
budowy szkoły na „Nowinach” już pod koniec 1979 r. Liczono też, że uda się przesunąć zakończenie
budowy z listopada na sierpień i oddać szkołę do użytku przed rozpoczęciem roku szkolnego, by
odciążyć przepełnioną szkolę nr 11. APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 289; sygn. 29, s. 21; sygn. 34, s. 99;
sygn. 42, s. 81, 115; sygn. 43, s. 40; W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 460. W 1984 r. na łamach
„Nowin” prezentowano zabudowania szkoły podstawowej nr 31. „Nowiny” 1984, nr 12, s. 1.
35 Rozbudowa dotyczyła też szkół nr 21 i 23. APR, MRN Ryb, sygn. 29, s. 21. Rozbudowa „dziesiątki” trwała w latach 1987–1991, a nowe skrzydło oddano do użytku z początkiem roku szkolnego
1992/1993. (L. Musiolik podał lata 1988–1992). (maga), A jednak można...!, „Nowiny” 1989, nr 47,
s. 2; (a), Trzydziestolecie dziesiątki, „Nowiny” 1991, nr 1, s. 3; M. Paszczela, Bieda wymusza oszczędności, „Nowiny” 1992, nr 34, s. 1; /gw/, Nowe skrzydło „dziesiątki”, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 47,
s. 1; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 87. Nastąpiło to więc później niż zapowiadano i po zaniechaniu
planów wprowadzenia systemu szkoły dziesięcioletniej. W 1992 r. stosunkowo nowa SP 31, z powodu
szybkiej dekapitalizacji (uczyło się w niej ponad 2000 dzieci) oraz popełnionych w trakcie budowy
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trwała budowa nowej szkoły na osiedlu Reymonta36. W tym czasie uczniowie uczęszczali do szkół nr 2 i 6. Pewnym rozwiązaniem problemów lokalowych szkół było
udostępnienie budynków domu katechetycznego, w którym za zgodą proboszcza
przyjęto pierwsze i drugie klasy ze szkół nr 11 i 31, które płaciły jedynie za prąd,
ciepło i sprzątanie. Było to zapewne lepsze rozwiązanie, niż prowadzenie lekcji
w mieszkaniach, do czego była zmuszona „jedenastka”, w której musiało pomieścić
się 45 oddziałów, a budowano ją dla 1837 (w czasie powstawania budynku było to
wystarczające). 14 października 1991 r. odbyło się uroczyste otwarcie SP 34 na osiedlu Reymonta, dla 900 uczniów i 50 nauczycieli. W ceremonii brał udział sędziwy
I. Libura 38. W latach osiemdziesiątych szkoły „pękały w szwach”, bowiem uczęszczały do nich dzieci z wyżu demograficznego. Kilkanaście lat później niż demograficzny sprawił z kolei, że rozbudowywane wcześniej budynki przestały być potrzebne. Sytuacja taka miała miejsce w SP 31, gdzie nieczynne klasy używano
w charakterze magazynów39.
O ile plany nowych budynków uwzględniały już sale gimnastyczne, o tyle w starej podstawówce przy ul. Wodzisławskiej auli brakowało. Autor opracowania dziejów
dzielnicy podkreślał: wszystkie szkoły w dzielnicy posiadają sale gimnastyczne40. Kiedy
powstawał tekst (1995 r.) brak sali gimnastycznej przy szkole nie był rzadkością
w skali kraju. SP 2 problem ten rozwiązała wcześniej.
W czasie kampanii wyborczej do rad narodowych postulat budowy sali dla SP 2
w Rybniku uznano za nierealny. W tej sytuacji mieszkańcy dzielnicy zdecydowali się
w 1961 r. założyć komitet społeczny, który miał realizować to zadanie41. Radny L.
Musiolik wystąpił z prośbą o włączenie postulatu do wykazu, zaś Prezydium MRN
udzieliło pomocy42 . Ponieważ w tym samym czasie wykorzystywane wcześniej przez
harcerzy pomieszczenia piwniczne przeznaczono na pracownię zajęć praktycznych,
pojawił się problem lokalu dla miejscowej drużyny. Uchwała MRN włączyła budowę sali gimnastycznej i harcówki w dzielnicy Smolna do programu wyborczego43.
Spodziewana pomoc ze strony władz miasta nie została udzielona44. L. Musiolik,
błędów w technologii, wymagała remontu kapitalnego, którego koszty pochłonęłyby roczny budżet
dla wszystkich szkół miasta. M. Paszczala, Bieda..., s. 3.
36 Rybnicka oświata na co dzień, „Nowiny” 1987, nr 41, s. 3; (y), [Nowa szkoła], „Nowiny” 1988,
nr 33, s. 1; K. Tomiczek, Problemy rybnickiej oświaty, „Nowiny” 1988, nr 41, s. 3.
37 (RR), Szkoła na plebanii?, „Nowiny” 1990, nr 38, s. 2; (a), Ciasno w szkole, „Nowiny” 1990,
nr 40, s. 2.
38 /em/, Trzydziesta czwarta SP — otwarta!, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 44, s. 3.
39 (WaT), Zbędny segment, „Nowiny” 1999, nr 17, s. 4.
40 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 87.
41 Pełna nazwa brzmiała: „Harcerski Komitet Budowy Sali Gimnastycznej i Harcówki przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Rybniku-Smolnej”. Przewodniczącym został Longin Musiolik, sekretarzem
Zygmunt Grosek, skarbnikiem Elżbieta Wieczorek, przewodniczącymi komisji: Jerzy Szlezak (techniczna), Tadeusz Krotoski (organizacyjno-prawna), Alojzy Groborz (gospodarcza), Karol Drewniok
(transportu). Podobne komitety powstały też na Zamysłowie oraz przy Liceum Żeńskim przy ul.
Mikołowskiej. APR PMRN Ryb, sygn. 16, s. 33; sygn. 19, s. 37; (l), Szczep Smolna buduje!, „Nowiny”
1962, nr 46, s. 6. O Zamysłowie szerzej zob. E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 154–156.
42 Pomoc ta polegała na przekazaniu sprzętu sportowego. APR PMRN Ryb, sygn. 19, s. 6; (H),
MRN pomogła Szkole nr 2, „Nowiny” 1961, nr 31, s. 4.
43 APR PMRN Ryb, sygn. 19, s. 8.
44 Tamże, sygn. 21, s. 189.

jako członek MRN, stał się promotorem owej inicjatywy45. Budynek miał wymiary
37 x 25 m, a jego wartość miała wynosić ok. 1,8 mln zł. Do 10 czerwca 1964 r.
planowano ukończyć stan zerowy, zaś do końca września tegoż roku oddać budynek
w stanie surowym46. W 1966 r. wymieniano tę budowę, podając sumę 490 tys. zł47.
Z powyższych informacji wynika, iż od ujęcia inicjatywy w programie wyborczym
pod koniec listopada 1962 r. niewiele się działo na placu budowy. Prawdopodobnie
przygotowywano projekt i zbierano deklaracje. W 1963 r. prace przygotowawcze
były już zaawansowane, natomiast budowa ruszyła w 1964 r., a jej zakończenie zapowiedziano na rok następny48 . Być może zatem należy rozdzielić powstanie sali
gimnastycznej i późniejsze oddanie do użytku harcówki, tym bardziej, iż realizowana w tym samym czasie budowa sali na Zamysłowie trwała tylko 18 miesięcy. Jeśli
natomiast oba obiekty traktuje się jako całość, wówczas ramy czasowe budowy faktycznie zamykają się w latach 1964–1967. Lustracja na budowie pokazała, że do 31
marca 1967 r. obiekt był zaawansowany w 87%, natomiast przekazanie go odbyło
się 20 czerwca 1967 r.49 Oczekiwano pomocy zakładów pracy, którą czasem faktycznie otrzymywano. Proponowano też, by odpady z większych budów przydzielić harcówce w dzielnicy Smolna50. W budowie uczestniczyli głównie harcerze, ale też młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Budowlanego w Bytomiu51.
Natomiast radni, którzy chętnie wizytowali budowę, podkreślali postawę mieszkańców jako wzór i przykład dla innych dzielnic52, lecz realna pomoc ze strony władz
miasta, o jaką upominał się L. Musiolik, była ograniczona53. Rozbudowa SP 2 znakomicie wpisywała się jednak w slogany socjalizmu, toteż wspominano ją w wielu
referatach, sprawozdaniach i podsumowaniach54.
Infrastruktura szkolna wymagała konserwacji ze środków budżetu miasta.
Oczekiwania przekraczały jednak możliwości, stąd pewne zagadnienia pojawiały się
częściej niż inne. Czasem były to drobne naprawy55, a niekiedy większe braki56 .
45 Tamże, sygn. 24, s. 70, 81, 100. Rolę L. Musiolika jako inicjatora czynu społecznego podkreślano
kilkakrotnie na posiedzeniach władz miejskich, natomiast jako autor opracowania dziejów dzielnicy
L. Musiolik swoją aktywność w tej sprawie skromnie pominął, tym bardziej więc należy ją uwypuklić.
46 APR PMRN Ryb, sygn. 22, s. 82; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 97.
47 W 1964 r. z nadwyżki budżetowej za 1963 r. przeznaczono 100 tys. zł dofinansowanie tej budowy.
APR PMRN Ryb, sygn. 22, s. 148; tamże, sygn. 26, s. 102.
48 Tamże, sygn. 24, s. 240. Z tego zapewne powodu L. Musiolik podawał, że w latach 1964–1967
harcerze podjęli się budowy sali gimnastycznej i harcówki. Podany rok rozpoczęcia budowy można
uzasadnić faktycznym rozpoczęciem robót. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 87, 97.
49 APR PMRN Ryb, sygn. 30, s. 20, 22; Wielki dzień Rybnika-Smolnej, „Nowiny” 1967, nr 27, s. 5;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 97.
50 APR PMRN Ryb, sygn. 22, s. 139.
51 Tamże, sygn. 21, s. 47; tamże, sygn. 22, s. 113; tamże, sygn. 30, s. 155; tamże, sygn. 23, s. 55;
tamże, sygn. 24, s. 41; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 97.
52 APR PMRN Ryb, sygn. 22, s. 146.
53 Tamże, s. 139; tamże, sygn. 23, s. 8; tamże, sygn. 24, s. 53.
54 Tamże, sygn. 26, s. 102; tamże, sygn. 24, s. 26, 34; tamże, sygn. 27, s. 92; tamże, sygn. 30, s. 20,
22, 125; tamże, sygn. 32, s. 40, 109, 122; tamże, sygn. 33, s. 46, 82; tamże, sygn. 34, s. 169.
W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 460.
55 Przykładowo malowanie okien w SP 2 w 1954 r. APR PMRN Ryb, sygn. 3, s. 165.
56 Okazało się, że pomimo interwencji okna nie zostały pomalowane i stan ram okiennych był
niezadowalający, podobnie jak i niemalowanych od lat klas. Brakowało też żarówek oraz miednic
i środków czystości, o czym informował ówczesny kierownik SP 2 Jan Grela. Tamże, sygn. 5, s. 161.
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Pojawiały się też poważne problemy. Część z nich wynikała z dziedziczenia starych,
jeszcze XIX-wiecznych, budynków, przy których nie przewidywano sal gimnastycznych ani boisk. Starania o uzupełnienie tych braków ciągnęły się przez lata. Co
ciekawe, budowane od nowa obiekty także nie były wolne od usterek, co generowało nowe kłopoty dla kierownictwa i komitetów rodzicielskich. Oddana z wielkim
szumem SP 10 dwa lata później wymagała już poważnych nakładów na usuwanie
usterek57.
Coraz większe natężenie ruchu drogowego sprzyjało wypadkom drogowym, których uczestnikami byli również najmłodsi. Dla zwiększenia ich bezpieczeństwa zaczęto wprowadzać w szkołach informacje o zasadach poruszania się na drogach,
a także umożliwiano zdanie karty rowerowej. W 1967 r. powołano Społeczny Komitet
Budowy Miasteczka Ruchu Drogowego58. Inicjatywę tę finansowano m.in. częściowo z dotacji wojewódzkich na popieranie czynów społecznych (bowiem projekt ten
został zgłoszony do konkursu czynów społecznych na 25-lecie PRL), a częściowo
z pieniędzy przekazanych przez przedsiębiorstwa59. Przy SP 10 z inicjatywy Jerzego
Michalskiego powstało miasteczko ruchu drogowego, którego oddanie nastąpiło 14
października 1969 r.60 Od tego momentu służyło ono jako miejsce zdawania praktycznej części egzaminu na kartę rowerową oraz turniejów z zakresu bezpieczeństwa
ruchu drogowego61.
Patroni i numery
Włączenie wsi w administracyjne granice miasta Rybnika wprowadziły zmianę,
bowiem szkoła na Smolnej otrzymała nr 2. Ciągle jednak pozostawała jedyną placówką nauczania podstawowego na terenie dzielnicy. W latach dwudziestych XX w.
szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki, lecz w 1937 r. zmieniono je na Józefa
Lompy62 . W latach 1940–1945 szkoła nosiła imię Herberta Norkusa63. Kolejna
57 Kapitalny remont i rozbudowę centralnego ogrzewanie przeprowadzono w ciągu kolejnych dwóch
lat. Tamże, sygn. 18, s. 122; tamże, sygn. 22, s. 130. Natomiast w 1968 r., kiedy w większości szkół
trwały prace, będące reakcją na zbliżającą się rocznicę powstania Polski Ludowej, w SP 10 nie podjęto
żadnych działań. W SP 2 we wrześniu rozpoczęły się prace przy łączniku między szkołą a nową aulą.
W łączniku tym zaplanowano pokój nauczycielski, sekretariat i sanitariaty. L. Musiolik pisał, że
budowa łącznika trwała w latach 1971–1973. (epl), Rok szkolny za pasem. Rozbudowa, modernizacja,
konserwacja rybnickich szkół, „Nowiny” 1968, nr 32, s 1–2; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 98.
58 APR, PMRN Ryb, sygn. 31, s. 94.
59 W 1969 r. na ten cel przydzielono 399 tys. zł, które rozdzielono między budowę wodociągu w ul.
Wolnej, renowację gazociągu w ul. Zakątek, budowę boiska TKKF na Piaskach i wspomniane miasteczko ruchu. Tamże, sygn. 34, s. 92. W 1968 r. na potrzeby komunalne zakłady przekazały
1,68 mln zł, z czego finansowano też drogi i oświetlenie ulic. Tamże, s. 116. Wartość miasteczka
wynosiła ponad pół miliona zł, tamże, sygn. 36, s. 20, 86, tamże, sygn. 39, s. 97.
60 Tamże, sygn. 36, s. 20; tamże, sygn. 39, s. 97; (fn), Miasteczko Ruchu Drogowego, „Nowiny”
1967, nr 27, s. 1; (fp), Czyny społeczne rybniczan na 25-lecie Polski Ludowej, „Nowiny” 1968, nr 27,
s. 1–2; Miasteczko ruchu drogowego, „Nowiny” 1969, nr 38, s. 1.
61 Eliminacje odbyły się np. w 1978 i 1981 r. Wygrała wówczas SP 10. Dla bezpieczeństwa dzieci,
„Nowiny” 1978, nr 47, s. 2; (m), Rowerzyści z „10” najlepsi, „Nowiny” 1981, nr 13, s. 8; (IS), O kartę
rowerową, „Nowiny” 1991, nr 15, s. 4.
62 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 43; W. Troszka, Z historią..., s. 17.
63 Herbert Norkus, 26 lipca 1916 r. – 24 stycznia 1942 r., członek Hitlerjugend, zamordowany
przez niemieckich komunistów, postać wykorzystywana w nazistowskiej propagandzie. W okresie

zmiana imienia szkoły została przeprowadzona w 1963 r. podczas obchodów Dnia
Nauczyciela. 12 października szkole nr 2 w Rybniku nadano imię porucznika
Mieczysława Kalinowskiego64.
Rozbudowa osiedli mieszkaniowych w dzielnicy także wymusiła powstanie szkół.
Jeśli chodzi o nazwy tychże placówek, najczęściej posługiwano się ich lokalizacją lub
numeracją, znacznie rzadziej pełną nazwą, uwzględniającą patrona. SP 10 otrzymała imię Ludwika Waryńskiego, zaś w 1983 r. – sztandar ufundowany przez rybnickie
zakłady pracy65. Rzadko wymieniano patrona SP 11, a był nim gen. Aleksander
Zawadzki66. Po zmianie ustroju zniesiono tę nazwę i przez kilka lat placówka pozostawała „bezimienna” aż do momentu, kiedy to na podstawie uchwały RM nadano
jej imię Maksymiliana Basisty67. SP 31 przy ul. Orzepowickiej przez wiele lat nie
miała żadnego patrona. Zmieniło się to 22 października 1993 r., kiedy szkoła otrzymała imię Alfreda Szklarskiego. Placówka utrzymywała kontakty z córką swego patrona68. Z kolei SP 34 nosi imię Ireny Sendlerowej.
Przeprowadzona w 1999 r. reforma systemu szkolnego wprowadziła nowy stopień
edukacji, a mianowicie gimnazja. Częstym rozwiązaniem było dzielenie przez gimnazjum i szkołę podstawową jednego budynku. Tak stało się w wypadku Gimnazjum
2 i SP 10 oraz Gimnazjum 6 i SP 3169. Potem miało następować „wygaszanie” szkół
podstawowych. Projekty zawierały m.in. przeniesienie V LO do budynków po dawnej SP 31, natomiast uczniowie w wieku przedgimnazjalnym mieli uczęszczać do SP
11, co oczywiście wzbudzało niezadowolenie ich rodziców. Kolejne decyzje znacznie
zmieniły mapę placówek edukacyjnych w Rybniku.
W efekcie zmian, na terenie zachodnich dzielnic Rybnika, istnieje obecnie sieć
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są to trzy szkoły podstawowe: SP 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 (ul. Wodzisławska 46,
Rybnik-Smolna), SP 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno- Przedszkolnym
nr 11 (ul. Hibnera 25, Rybnik-Nowiny Maroko), SP 34 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ireny Sendlerowej (ul. Reymonta 69, Rybnik-Smolna); dwa gimnazja: Gimnazjum
Sportowe nr 2 im. św. Jadwigi Królowej Polski (ul. Grunwaldzka 18, Rybnik-Nowiny
Maroko, dawniej SP 10), Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami
Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 3 (ul. Orzepowicka 15a, Rybnik-Nowiny Maroko,
Trzeciej Rzeszy wiele szkół, placów i ulic nosiło jego imię; http://pl.wikipedia.org/wiki/Herbert_
Norkus, 12.03.2013, tam literatura; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 63.
64 Mieczysław Kalinowski, urodzony 31 grudnia 1907 r., zmarł 12/13 października 1943 r., działacz
Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (KZMP), porucznik w 1. Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki, zginął w bitwie pod Lenino; Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1964–1965; http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Kalinowski;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 97.
65 MŻ, Sztandar dla szkoły im. Ludwika Waryńskiego, „Nowiny” 1983, nr 5, s. 1.
66 MF, [Nowa szkoła], „Nowiny” 1965, nr 5, s. 3.
67 Uchwała nr 690/XXXII/2001 Rady Miasta Rybnika z 10 października 2001 r. w sprawie nadania
Szkole Podstawowej nr 11 w Rybniku przy ul. Hibnera 25.
68 Uchwały nr 293/XXXVI/93 Rady Miasta Rybnika z 16 czerwca 1993 roku. SP 31 w wyniku
reformy systemu edukacyjnego przestała istnieć, zaś patronat A. Szklarskiego „przeszedł” w 2003 r.
na szkołę podstawową w Orzepowicach. (wack), Tomek na tarczy, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 43,
s. 1; (WaT), Patron i kakao, „Nowiny” 2003, nr 25, s. 8; (dlc), Z „Nowinami” o Szklarskim, „Nowiny”
2000, nr 6, s. 9; D. Lubina-Cipińska, Lekcja polskiego z córką Szklarskiego, „Nowiny” 2000, nr 9,
s. 9.
69 Witaj zreformowana szkoło!, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 9, s. 2.
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dawniej SP 31) oraz szkoły ponadgimnazjalne – wspominany wyżej Zespół Szkół
nr 3 (ul. Orzepowicka 15a, Rybnik-Nowiny Maroko) i Zespół Szkół EkonomicznoUsługowych, popularny „ekonomik” (ul. św. Józefa 30, Rybnik-Nowiny Maroko).
Do tego należy dodać szkołę specjalną – Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny
(ul. Hibnera 41, Rybnik-Nowiny Maroko). Przegląd ten wyraźnie pokazuje, iż w zasadzie dawna Smolna wzbogaciła się pod względem ilości i różnorodności placówek
oświatowych. Inwestowano w rejonie nowych osiedli, co jest zrozumiałe i oczywiste.
Bliskość centrum działała przeciwko planom uruchomienia szkół licealnych czy techników.
Szkoły ponadpodstawowe
Tereny Smolnej i Maroka-Nowin w pierwszej kolejności objęła sieć szkół podstawowych. Z czasem jednak zaczęto brać pod uwagę również tę lokalizację przy
planowaniu szkół ponadpodstawowych o różnym charakterze. Wiązało się to z sytuacją szkolnictwa rybnickiego, które niejednokrotnie korzystało z wynajętych sal.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. zapadła decyzja o wybudowaniu
nowych obiektów dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Placówka wcześniej
mieściła się w budynkach przy ulicy Rewolucji Październikowej (obecnie 3-go Maja),
przejętych od sióstr urszulanek, które z kolei od 1982 r. odzyskały swoją własność
i na powrót mogły prowadzić liceum. Nowe obiekty, zaplanowane już na początku
lat osiemdziesiątych miały powstać w dzielnicy „Nowiny”70. W 1993 r., w Dzień
Edukacji Narodowej, zaplanowano otwarcie nowego kompleksu przy ul. św. Józefa 30.
W 1994 r. dodano nowy segment, do którego przeniesiono warsztaty (dotychczas
mieszące się w budynku należącym do sióstr urszulanek) dla uczniów Technikum
Gastronomicznego i Zawodowej Szkoły Gastronomicznej71.
Panoramę szkół tej części Rybnika mogą uzupełnić pojedyncze wzmianki o istniejących czasowo placówkach. Niejednokrotnie był to efekt problemów lokalowych,
z jakimi na terenie Rybnika borykało się szkolnictwo różnych typów i szczebli.
Budowę nowych gmachów często odsuwano do późniejszej realizacji. Tymczasem
placówki musiały działać, więc szukano różnych rozwiązań.
Utworzona w 1957 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących nr 2 nie
posiadała własnego budynku i korzystała z różnych sal udostępnianych w innych
placówkach, m.in. w SP 11. W 1968 r. została w całości przeniesiona do SP 10, gdzie
korzystała z siedmiu sal. W związku z rozbudową osiedla „Nowiny” musiała jednak
opuścić budynek72 .
SP 2 w 1976 r. gościnnie otworzyła podwoje dla filii Zaocznego Technikum
Kolejowego. Rozbudowa osiedla Reymonta i Kilińskiego sprawiła, że po dziewięciu
latach technikum musiało wyprowadzić się z budynku przy ul. Wodzisławskiej 46

70 (y), Przybyło 500 mieszkań, „Nowiny” 1987, nr 26, s. 3; Rybnicka oświata..., s. 3; K. Tomiczek,
Problemy rybnickiej..., s. 3.
71 (a), Otwarcie szkoły, „Nowiny” 1993, nr 39, s. 1; G. Walczak, Pod znakiem przeprowadzki, „Gazeta
Rybnicka” 1993, nr 35, s. 1–2; [wack], Szkoła od kuchni, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 19, s. 6;
Samorząd Szkolny, Urządzą przyjęcie — ugotują obiad, „Nowiny” 1994, nr 20, s. 5.
72 APR, MRN Ryb, sygn. 35, s. 201; W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 456.

i od jesieni 1985 r. przeniosło się do budynku zajmowanego przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku73.
W 1962 r. Państwowe Liceum Pielęgniarstwa w Rybniku otrzymało gmach odebrany franciszkanom, co wiązało się z likwidacją niższego seminarium. W salach
tych mieściły się dyrekcja, administracja i pracownie pielęgniarstwa74. Na posiedzeniu MRN 25 września 1962 r. dyrektor liceum Julian Koterla dziękował przewodniczącemu Prezydium MRN oraz kierownictwu Wydziału Budownictwa za pomoc
przy adaptacji sal. 6 grudnia 1962 r. dyrekcja liceum zawarła umowę o czynsz za
dzierżawę. Przejęte pomieszczenia liceum zajmowało aż do lat osiemdziesiątych
XX w.75
Inną formą szkolnictwa były kursy. W ciągu kilku lat po zakończeniu wojny
pojawił się problem niepełnego wykształcenia dorosłych, którym sytuacja uniemożliwiła uzyskanie wykształcenia w zakresie szkoły powszechnej. Dotyczyło to w pewnym zakresie również analfabetów, choć wydaje się, że stanowili oni niewielką część
kursantów. Kursy wieczorowe organizowano z reguły w budynkach szkół podstawowych, m.in. Jan Nowomiejski prowadził je w SP 2. W pierwszym zorganizowanym
tam w 1951 r. półrocznym szkoleniu wzięło udział dziewięciu chętnych, po zwolnieniu dwóch ukończyło go siedem osób. W 1958 r. w sześciu rybnickich szkołach
korzystało z takiej formy dokształcania ponad 500 słuchaczy. Od połowy lat siedemdziesiątych obserwowano coraz mniejszy nabór i w 1982 r. szkołę podstawową dla
pracujących prowadziła już tylko placówka na Smolnej76.
Szkoły realizowały też program pedagogizacji rodziców. Częściowo chodziło
o wzmocnienie współpracy wychowawczej, zapewne wprowadzano też elementy
ideologiczne. Organizowano prelekcje z udziałem np. psychologów. Dodatkowo
powołano w czterech rybnickich szkołach, w tym i SP 2, tzw. uniwersytety dla rodziców77, co przyniosło efekt, gdyż rodzice uczęszczający na wykłady zaczęli się właściwie zapatrywać na wychowanie swoich dzieci78.
Podczas kwerendy natrafiono również na ciekawostkę – ogłoszenie o naborze do
klas Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Języków Obcych oraz Liceum Sztuk
Plastycznych, prowadzonych przez Prywatne Centrum Edukacyjne Stockman

73 (WaT), 30 lat „kolejówki”, „Nowiny” 1997, nr 48, s. 5; (IrS), Filia zamknęła podwoje, „Nowiny”
2005, nr 26, s. 12; H. Szulc, Losy technikum kolejowego dla dorosłych w Rybniku — część I, „Tygodnik
Rybnicki” 2011, nr 40.
74 http://www.rybnik.pl/medyk/Dane/Historia%20Szkoły/1962-1963/index.html, 06.06.2014.
75 Jako adres podawano ul. Wodzisławską oraz J. Marchlewskiego (obecnie J. Hallera), co wynika
z usytuowania klasztoru w klinie między tymi dwiema ulicami. O Niższym Seminarium Duchowym
więcej w dalszej części. APR, PMRN Ryb, sygn. 18, s. 82; W. Wieczorek pisał jedynie o otwarciu
szkoły medycznej. W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 457; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 101;
A.L. Kostorz, Franciszkanie..., s. 21; Ł. Marek, Akcja „Szkółka”. Likwidacja szkolnictwa zakonnego
na terenie Rybnika w 1962 r. i późniejsze próby jego odrodzenia, [w:] Studia z dziejów..., s. 309, 313.
76 W 1982 r. było w niej 82 uczniów. W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 460; L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 96.
77 Również w szkołach nr 1, 3 i 8. Pierwsze uniwersytety dla rodziców Inspektorat Oświaty
zorganizował w roku szkolnym 1962/1963 w szkołach nr 2, 7 i 9, na kolejny rok planował zorganizować
pięć. APR, PMRN Ryb, sygn. 21, s. 152; sygn. 30, s. 127.
78 Tamże, sygn. 30, s. 127.
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School. Zapisów można było dokonywać w sekretariacie przy ul. Grunwaldzkiej 46
(pawilon)79.
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Przedszkola
Edukacja dzieci na szczeblu przedszkolnym wyraźnie pozostawała w tyle za szkolnictwem elementarnym. Nie istniała potrzeba zakładania tzw. ochronek. Dopiero
z czasem przy szkołach powszechnych otwierano przedszkola, do których uczęszczały najmłodsze dzieci. Wydaje się, że przełom w tej dziedzinie nastąpił wraz z coraz
częstszym zatrudnianiem kobiet poza domem (choć z reguły mężatki rezygnowały
z pracy zawodowej). Zmiana została wymuszona w okresie I wojny światowej, kiedy
to ze względu na mobilizację mężczyzn, na matki spadał ciężar utrzymania rodziny.
Dzieci jednak potrzebowały opieki, a tę nie zawsze zapewniali im starsi domownicy.
Sytuacja na Smolnej musiała wyglądać podobnie jak np. w Popielowie, chociaż nie
ma na ten temat informacji.
L. Musiolik wspominał, że w okresie powstań śląskich na Smolnej działało polskie
– jak podkreślił – przedszkole przy ul. Wiejskiej w domu Szymurów, w którym
opiekunką była Teresa Nowakówna80. Niestety, szczupłość danych źródłowych utrudnia analizę tematu.
Ze sprawozdania z wizytacji przeprowadzonej 20 marca 1936 r. wynika, że przedszkole na Smolnej nie było placówką odrębną, ale istniejącą przy szkole nr 2.
Wychowawczynią była Maria Przyklekówna, a w zaleceniach pokontrolnych zaznaczono, by kierownictwo szkoły wystąpiło do Inspektoratu Szkolnego o drugi etat.
W czasie wizytacji do przedszkola zapisanych było 96 przedszkolaków, podzielonych
na dwa oddziały. Zajęcia trwały 2½–3 godzin przed i po południu. Jeśli chodzi o stan
pomieszczeń to ubikacja szkolna [była] nieodpowiednia, dlatego radzono kierownikowi przenieść pracownię robót ręcznych do innej ubikacji, a salę w ten sposób uzyskaną
przeznaczyć dla drugiego oddziału przedszkola81. Dla wyjaśnienia, nie chodziło o urządzanie sali dla dzieci w toalecie. W tym czasie określenie „ubikacja” odnosiło się do
gabinetów lub zwykłych pomieszczeń. Dopiero z czasem zmieniło swoje znaczenie
i stało się synonimem sanitariatów. W kolejnym okresie przedszkole przeniesiono
do szkoły nr 2.
Generalnie kwestia powstania nowego obiektu przedszkolnego czy remontu już
istniejących stosunkowo rzadko pojawiała się w planach i postulatach. Wiązało się
to zapewne z mniejszym naciskiem na objęcie jak najszerszej grupy małych dzieci
opieką tego typu. Tym bardziej że nie przewidywano obowiązkowych zapisów.
Podobnie jak w wypadku szkoły powszechnej, przedszkole nr 2 pozostawało jedyną placówką tego typu na terenie dzielnicy, aż do czasu wybudowania nowych
osiedli mieszkaniowych. I podobnie jak szkoła, przedszkole nie mogło pomieścić
wszystkich uczęszczających do niego dzieci. Po raz pierwszy o budowie nowego
przedszkola na osiedlu im. Wieczorka przy ul. Findera (obecnie św. Józefa)
wspominano w 1957 r., obiecując jego oddanie na następny rok. Przewidziano 60
79 „Nowiny” 1997, nr 18, s. 15.
80 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 44.
81 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 1, s. 82.

miejsc82 . Warto zaznaczyć, iż prace nad tym obiektem trwały równolegle z budową
bloków. W sprawozdaniu z wykonania uchwał wymieniano oddanie do użytku wzorcowego dwuoddziałowego przedszkola na osiedlu im. Wieczorka83. Wprawdzie nie
podawano roku, ale można sądzić, iż otwarcie nastąpiło zgodnie z planem w 1958 r.
lub z niewielkim poślizgiem. Przedszkole to otrzymało numer 10. Ponieważ jednak
coraz więcej kobiet podejmowało pracę zawodową, należało pomyśleć o pomocy dla
nich. W 1961 r. w dwóch przedszkolach, nr 5 i 10, uruchomiono dodatkowe oddziały, lecz to rozwiązanie wpłynęło na pogorszenie warunków. Z tego powodu
należało wziąć pod uwagę zarówno rozbudowę przedszkola nr 10 i zmianę budynku
parterowego na piętrowy (tworząc w ten sposób miejsce dla 150–160 dzieci), jak
i budowę nowego przedszkola na osiedlu 1000-lecia, która miała ruszyć w 1963 r.84
Na zakup wyposażenia i dokumentację przyszłościową dla przedszkola przy ul.
Zebrzydowickiej planowano w 1964 r. 1,05 mln zł85. Przewidywano, że obiekt dla
120 dzieci zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 1965 r., natomiast w ciągu 1964 r. miał być ukończony stan surowy w 69%. Jak się okazało, nastąpiło opóźnienie i przedszkole miano oddać w październiku, zatem w czwartym kwartale.
Opóźnienie jednak się zwiększyło i ostatecznie czterooddziałowe przedszkole na
osiedlu 1000-lecia przy ul. Bohaterów Westerplatte oddano 15 stycznia 1966 r.86
W pięciolatce 1976–1980 plany uwzględniały budowę czterooddziałowego
przedszkola w dzielnicy Zachód, które miało zostać wybudowane w 1978 r. Otwarcie
nastąpiło jednak dopiero z początkiem września 1979 r. Placówka otrzymała numer
3687. Zapowiedziano też budowę kolejnych punktów w dzielnicy Zachód („Nowiny”),
która miała być realizowana w latach 1980–1983 – dwóch dla 120 oraz jednego dla
240 dzieci88. Planów tych nie zrealizowano w założonym czasie89. Przedszkola, podobnie jak szkoły, należały do tych elementów infrastruktury, które uzupełniano już
po oddaniu mieszkań do użytku, budując je w pośpiechu (choć wówczas nie istniał
82 APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 77, 116.
83 Tamże, sygn. 15, s. 25; St. SZY, Realne marzenia przedszkolaków z osiedla im. J. Wieczorka,
„Nowiny” 1961, nr 19, s. 3; H. Rola, Obszar..., s. 420.
84 APR, PMRN Ryb, sygn. 18, s. 109.
85 Tamże, sygn. 21, s. 216. Wydaje się, iż za te pieniądze zakupiono większość potrzebnego wyposażenia, bowiem limit roczny na rok 1964 przewidywał tylko 250 tys. zł. Tamże, sygn. 23, s. 55.
86 Tamże, sygn. 22, s. 147, 153; tamże, sygn. 25, s. 22; tamże, sygn. 28, s. 25; tamże, sygn. 29,
s. 128; tamże, sygn. 30, s. 154, 162; tamże, sygn. 33, s. 37, 46; tamże, sygn. 34, s. 169; tamże, sygn.
40, s. 47. Dla maluchów, „Nowiny” 1966, nr 4, s. 6; H. Rola, Obszar..., s. 421. Ten obiekt miał na
myśli L. Musiolik, wymieniając nowo powstałe przedszkole, zlokalizowane przy ul. Bohaterów
Westerplatte, którego otwarcie zresztą dokonywał jako przedstawiciel MRN. L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 85.
87 Według pierwotnych planów na osiedlu „Nowiny” miały powstać trzy przedszkola. Udziałowcem
było Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego PEBEROW, które wpłaciło 4,6 mln zł
z ogólnej sumy 5,3 mln. APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 38; sygn. 31, s. 109; sygn. 32, s. 33; sygn. 34,
s. 98; sygn. 37, s. 42; sygn. 39, s. 255; sygn. 40, s. 163, sygn. 42, 115; (Ż), Rozwój budownictwa znaczy
rozwój inwestycji towarzyszących, „Nowiny” 1979, nr 5, s. 2; (fp), Przedszkole dla 150 maluchów,
„Nowiny” 1979, nr 28, s. 1; (róż), Przedszkole dla dzieci z osiedla „Nowiny”, „Nowiny” 1979, nr 37,
s. 5.
88 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 289; sygn. 41, s. 54; sygn. 43, s. 40; (fp), Przybędzie miejsc w przedszkolach, „Nowiny” 1979, nr 6, s. 1; W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 460.
89 W 1984 r. w ocenie stanu oświaty stwierdzano, że brak miejsc w przedszkolach będzie najbardziej
odczuwany na osiedlu „Nowiny”, gdzie przesunie się również termin oddania do użytku nowego
przedszkola. (K.A.), Ocena stanu oświaty w mieście, „Nowiny” 1984, nr 34, s. 2.
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obowiązek posyłania do nich najmłodszych). Zauważano, że, choć przecież wcześniejsze doświadczenia powinny dać wskazówki, przy nowo planowanym osiedlu
przy ul. Reymonta w planach inwestycyjnych zabrakło przedszkola90. W 1984 r.
trwały prace przy dwóch placówkach usytuowanych na omawianym terenie, na
osiedlach „Nowiny” i Reymonta91. Przedszkole nr 17 na osiedlu Reymonta, którego
dyrektorką została Janina Czaja, otwarto w 1986 r. Planowane było na sześć oddziałów dla 120 dzieci, lecz ze względu na niedobór miejsc w innych placówkach, nabór
objął 180 najmłodszych. Drugim mankamentem było usytuowanie pomiędzy bardzo
ruchliwymi ulicami, oddzielającymi budynek od bloków mieszkalnych92 .
O ile budowa nowych przedszkoli w okresie realizacji częściej pojawiała się w polu
zainteresowań władz miasta, o tyle przedszkole nr 2 wzmiankowano bardzo rzadko.
Wynikało to zapewne właśnie ze skupiania się na potrzebach gwałtownie rozrastających się osiedli, natomiast „stara” Smolna schodziła na dalszy plan. Dotyczy to nie
tylko spraw oświaty i opieki nad najmłodszymi. Jeśli chodzi o najstarsze na tym
terenie przedszkole nr 2, to wiadomo, że na początku lat siedemdziesiątych XX w.
przeprowadzono większe prace. W 1972 r. z budżetu miasta przekazano 1,5 mln zł
na remonty rybnickich placówek edukacyjnych, szczególnie na wymianę dachu
w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Powstańców Śląskich i ukończenie robót w przedszkolu nr 2 w dzielnicy Smolna93. Z tego można wnioskować, iż renowacje w liceum
i we wspomnianym przedszkolu w tym czasie były najpilniejsze i najpoważniejsze.
Wydaje się jednak, że prace zostały przesunięte, bowiem remont przedszkola ujęto
w planach na rok 1973, natomiast prace remontowe w przedszkolu nr 2 wymieniano w literaturze jako efekt inwestycji uruchomionych już po roku 198094. Być może
zatem mowa o dwóch etapach prac lub też znacznych przesunięciach terminu ich
wykonania.
Na przełomie XX i XXI w. okazało się, że przedszkola, tak potrzebne w okresie
wyżu demograficznego, w okresie niżu za bardzo obciążały budżet miejski. Zaczęto
rozważać zamykanie niektórych z nich i przenoszenie dzieci do innych placówek.
Jednym z przewidzianych do likwidacji przedszkoli było to o nr 36 przy ul. Winklera
(najdroższe w utrzymaniu ze wszystkich czterech przedszkoli osiedlowych). Rozmowy
z rodzicami były trudne i zakończone kompromisem95.
Inne placówki edukacyjne
Niższe Seminarium Duchowne NSD
Generalnie celem zakładania niższych seminariów duchownych było przygotowanie młodych ludzi do pracy duszpasterskiej, odpowiednia pod tym kątem formacja duchowo-intelektualna i zapewnienie stałego dopływu kandydatów do kapłań90 APR, MRN Ryb, sygn. 46, s. 30.
91 (K.A.), Ocena..., s. 2.
92 (ewa), Nowe przedszkole, „Nowiny” 1986, nr 38, s. 1–2.
93 APR, PRMN Ryb, sygn. 40, s. 100.
94 Planowano też remonty w przedszkolach w Wielopolu i Orzepowicach, a w Chwałowicach przystosować budynek po byłym Prezydium MRN na potrzeby przedszkola. Tamże, sygn. 40, s. 203;
W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 460.
95 W. Troszka, Bezlitosna demografia, „Nowiny” 2000, nr 48, s. 3.

stwa i życia zakonnego. Zakłady naukowo-wychowawcze wstępnie przygotowujące
kandydatów do stanu kapłańskiego nazywano małymi seminariami duchownymi,
juwenatami lub junioratami96. W dwudziestoleciu międzywojennym na terenie diecezji katowickiej do 1934 r. działało pięć takich placówek, wszystkie prowadzone
przez zgromadzenia zakonne, w tym dwie w Rybniku: werbistów i franciszkanów97.
NSD franciszkańskie działało na terenie Smolnej.
Utworzenie niższego seminarium było celem, który przyświecał władzom
Franciszkańskiej Prowincji św. Jadwigi od samego początku. Na Kongresie
Definitorium Prowincji św. Jadwigi w Nysie 20 grudnia 1921 r. zapadła decyzja
o założeniu klasztoru minorytów w Rybniku. Zdecydowano wówczas o powstaniu
tam niższego seminarium, a na jego rektora wyznaczono o. Ludwika Kasperczyka.
Jednakże warunki lokalowe skłoniły do szukania innych rozwiązań i seminarium
powstało w Panewnikach98 . Część uczniów ze Śląska przebywała w kolegium we
Wronkach, gdzie również borykano się z trudnościami lokalowymi. Sytuacja zmieniła się po budowie nowego klasztoru w Rybniku99. W kwietniu 1928 r. pojawili się
dwaj pierwsi wychowankowie. 21 czerwca przybyło 23 kolejnych do klas III i IV100.
Niższe seminarium w Rybniku w latach 1928–1932 działało jako konwikt, czyli wychowankowie mieszkali w klasztorze i tam korzystali z repetytoriów, nauki śpiewu i ceremonii kościelnych, natomiast naukę pobierali w gimnazjum państwowym.
Ten model nie do końca odpowiadał wychowawcom, którzy woleliby mieć pieczę
nad całością procesu edukacyjno-wychowawczego101. W 1931 r. ogłoszono nabór
do wszystkich klas gimnazjalnych dla chłopców dobrych i zdolnych, którzy mają zamiar
służyć Bogu jako kapłani zakonu św. Franciszka. Mniej zamożnym zapewniano ulgi.
Wprawdzie nauka była bezpłatna, trzeba jednak było opłacić „wikt i opierunek”102 .
Od 1932 r. wychowankowie pobierali nauki w budynkach klasztornych, co zmieniało placówkę w kolegium103. Należy przy tym pamiętać, iż proces kształcenia
w kolegiach franciszkańskich przed wojną odbywał się w dwóch etapach. W 1932 r.
do Rybnika przybyli maturzyści z Wronek, natomiast po tym roku w Rybniku wychowankowie kończyli dwie lub trzy klasy, a edukację wieńczyli w klasztorze
96 J. Kiedos, Zakonne niższe seminaria duchowne na terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, nr 19–20, 1986–1987, s. 234.
97 Tamże, s. 229.
98 Tamże, s. 231; A. L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 57.
99 J. Kiedos twierdził, że kolegium franciszkańskie w Rybniku ruszyło już w 1922 r., ale było to
niemożliwe ze względów na brak pomieszczeń. Użytkowane zabudowania były zbyt małe, aby można
było w ogóle myśleć o większej liczbie zakonników, tym bardziej więc nie było możliwe wprowadzenie
kolejnych domowników.
100 M. Palica podał, iż szkoła franciszkańska ruszyła 12 września 1928 r. APFK, Kronika klasztoru,
t. 1, s. 52; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 57; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 45; M. Palica,
Szkoły przed wojną, „Nowiny” 2012, nr 36, s. 14.
101 APFK, Kronika klasztoru..., t. 1, s. 57; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 61.
102 W międzywojniu opłata wynosiła 40 zł, w latach 1950–1952 — 100 zł, w latach 1957–1962
— 270 zł. (Kolegjum OO. Franciszkanów w Rybniku), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931,
nr 59, s. 3; J. Kiedos, Zakonne..., s. 235; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 74.
103 A.L. Kostorz podał dwie różne informacje. Pisał, iż od 1932 r. naukę w obrębie klasztoru pobierali uczniowie klas III i IV (s. 61), zaś dalej, iż w 1932 r. zorganizowano naukę w kolegium dla
pierwszych dwóch klas gimnazjalnych, co zresztą okazało się niekorzystne dla uczniów (s. 65); w innym miejscu dodawał, że w Rybniku istniały tylko dwie klasy (po wojnie trzy), co wynikało z warunków lokalowych i możliwości przyjęcia tylko ok. 40 młodzieńców (s. 76, przypis [82]).
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w Kobylinie. Nic dziwnego, że przy takim rozłożeniu placówek oraz znacznym ich
obciążeniu, władze prowincji postanowiły 1 listopada 1933 r. utworzyć kolegium
w Jarocinie, które miało spełniać wymogi nowoczesnej szkoły oraz eliminować niekorzystne wpływy. Inauguracja została przewidziana na początek roku szkolnego
1939/1940, co zapewne wiązało się z likwidacją placówki w Rybniku, bowiem zaczęto przenosić do Jarocina całe wyposażenie. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację tych planów104.
Działalność konwiktu (kolegium) rybnickiego opierała się w pierwszym okresie
(1928–1933) na statucie opracowanym dla niższego seminarium Prowincji św.
Jadwigi w Nysie. Od 16 lutego 1933 r. (uzupełniona w 1936 r., obowiązująca do
1962 r.) obowiązywała ordynacja opracowana dla Prowincji Wniebowzięcia NMP
w Polsce105. W okresie przedwojennym przyjęto rozwiązania prawne pozwalające na
swobodę działania szkół o charakterze seminariów duchownych, ale na przełomie
lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. nowy ustrój polityczny, który zakładał
laicyzację społeczeństwa, przy pozornym respektowaniu prawa, dążył do przejęcia
kontroli nad procesem edukacyjno-wychowawczym także przyszłych zakonników.
W Rybniku franciszkanie w 1950 r. wznowili działalność NSD, lecz zaledwie po
dwóch latach, 3 lipca 1952 r., podjęto decyzję o rozwiązaniu wszystkich zakonnych
niższych seminariów. Akcja likwidacji przebiegała równolegle we wszystkich placówkach. Franciszkanie stracili seminaria w Jarocinie i w Rybniku. Ponieważ jednak
w Jarocinie budynki zostały przejęte przez państwo, a w Rybniku pozostały własnością zakonną, część seminarzystów została przeniesiona na Śląsk. Na Smolnej zorganizowano studium humanistyczne dla uczniów szkół średnich, które miało charakter wstępnego roku do wyższego seminarium. Przez cztery kolejne lata placówka
funkcjonowała w tym charakterze. W okresie „odwilży” październikowej pojawiła
się szansa na reaktywację seminarium, co nastąpiło w roku szkolnym 1957/1958.
Placówka przetrwała do 1962 r., kiedy to 16 lipca ostatecznie została zlikwidowana
w ramach akcji „Szkółka”106. NSD prowadziło naukę według programu państwowych
liceów ogólnokształcących.
Naczelne kierownictwo niższego seminarium spoczywało w rękach prowincjała
zakonu, który wyznaczał osoby odpowiedzialne za placówkę, niejednokrotnie łączące funkcje dyrektora i przełożonego domu zakonnego. Obowiązkiem dyrektora
(rektora) było kierowanie zakładem oraz podległym mu personelem seminaryjnym
(lektorami), w czym wspierał go prefekt odpowiedzialny za kwestie wychowania
i dyscypliny. Wykładanie przedmiotów należało do nauczycieli (zakonnych i świeckich)107. Poziom nauczania nie zawsze był zadowalający, bowiem w zakonach nie
było wystarczająco wielu absolwentów uczelni z dyplomem ukończenia studiów
wyższych z zakresu wykładanych przedmiotów. Często delegowano więc młodego
kapłana, który nauczał przedmiotu, który znał najlepiej. Było to korzystne ekonomicznie, ale ujemnie wpływało na poziom nauczania108. Pomocą mogło być zatrud104 APFK, Kronika klasztoru..., t. 1, s. 172; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 58.
105 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 62.
106 Szerzej o akcji likwidacji szkolnictwa zakonnego w Rybniku zob.: Ł. Marek, Akcja „Szkółka”...,
s. 297–331; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 77–78. W opracowaniu L. Musiolika jako datę
pierwszej likwidacji podano rok 1951. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 100–101.
107 J. Kiedos, Zakonne..., s. 235–236; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 63–64.
108 J. Kiedos, Zakonne..., s. 236; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 71.

nianie nauczycieli świeckich lub kleryków, którzy przed wstąpieniem do zakonu
ukończyli seminarium nauczycielskie.
W międzywojniu zmiany na tym stanowisku w rybnickim kolegium były dość
pospolite, co wiązało się z praktyką częstego przenoszenia zakonników do różnych
placówek. Z dostępnej listy przedwojennych rektorów wynika, że w zasadzie kadencja rektora trwała dwa lata, niejednokrotnie krócej. Kolejno rektorami niższego seminarium w Rybniku byli oo.: Ansgary Malina (1928–1929), Wojciech Kaczmarczyk
(1929–1931, 1932–1934), Franciszek Potocki (1931–1932), Bogumił Palla (1934–
1936), Rafał Bekiersz (1936–1939), Makary Żogała (1950–1951), Chryzostom
Kurek (1951–1952), Tytus Semkło (1957–1962)109.
W okresie międzywojennym nauczanie spoczywało przede wszystkim na zakonnikach110. Jedyną osobą świecką uczącą w latach 1932–1937 był Antoni Kokot,
którego na krótko zastąpił Wiktor Wojtala. W roku szkolnym 1938/1939 zrezygnowano ze współpracy z nauczycielstwem świeckim. Charakterystyczna była też wieloprzedmiotowość nauczania. Brakowało jednak dobrze wyposażonych pracowni
i gabinetów oraz sali gimnastycznej (wychowankowie korzystali z auli w klasztorze
sióstr urszulanek); nauka pływania odbywała się zaś na pobliskiej Nacynie111.
Później wśród pracowników przeważały osoby świeckie. Kadra liczyła w pierwszym roku po reaktywacji siedem osób, w roku szkolnym 1960/1961 – 12. Proporcje
na korzyść osób duchownych oraz parytet płci zmieniły się w roku następnym. O ile
w roku szkolnym 1960/1961 w seminarium nauczało ośmiu mężczyzn (pięciu nauczycieli świeckich i trzech ojców) i cztery kobiety (trzy nauczycielki i jedna zakonnica), o tyle w następnym roku szkolnym pracowało już siedmiu mężczyzn (czterech
świeckich i trzech zakonników) i pięć kobiet (jedna nauczycielka świecka i cztery
siostry zakonne)112 .
109 L. Musiolik podawał nieco inne lata sprawowania funkcji przez o. W. Kaczmarczyka (1930
i 1932–1934), o. F. Potockiego (1931), o. Rafała Bekiersza (1936–1938). O. T. Semkło, który był
prefektem seminarium, po wyborze o. R. Bekiersza na gwardiana, pełnił również od 1938 r. obowiązki rektora, zaś w latach 1957–1962 był nie tylko rektorem, lecz i nauczycielem języka niemieckiego. „Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)” 1930, s. 149; „Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)”
1931, s. 110; „Rocznik Diecezji Śląskiej (Katowickiej)” 1938, s. 126; J. Kiedos, Zakonne..., s. 231;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 45; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 64; M. Palica, Od klasztoru
do parafii, „Gazeta Rybnicka” 2012, nr 22, s. 39; Ł. Marek, Akcja „Szkółka”..., s. 307, 310. W biogramie o. B. Palli nie podano, iż prowadził on seminarium w Rybniku. http://www.encyklo.pl/index.
php5?title=Palla_Bogumi%C5%82, 07.04.2013
110 W latach 1932–1939 lektorami NSD byli: o. Rafał Bekiersz (religia, j. łaciński, matematyka),
o. Fidelis Bieniek (j. łaciński, j. niemiecki, śpiew, religia), o. Bogumił Palla (religia, j. niemiecki
i francuski), o. Leonard Piecha (nie ustalono przedmiotów), o. Tytus Semkło (j. polski, religia, geografia, historia, gimnastyka), o. Romuald Warzecha (j. polski, j. łaciński, j. niemiecki, biologia, zajęcia
praktyczne). A. Kokot, który wykładał j. polski, historię, geografię, przyrodę, matematykę, rysunki,
śpiew i gimnastykę, nie był zakonnikiem, jak podał J. Kiedos. J. Kiedos, Zakonne..., s. 231; A.L. Ko
storz, OO. Franciszkanie..., s. 72.
111 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 66.
112 W latach 1950–1952 nauczycielami NSD byli: o. Klemens Dwornik (nie ustalono przedmiotów), o. Chryzostom Kurek (j. łaciński, historia), o. Ferdynand Perz (j. polski, historia), o. Marek
Pielok (śpiew), o. Makary Żogała (j. łaciński, j. grecki, fizyka). W latach 1957–1962 nauczycielami
NSD byli: s. Małgorzata Bogucka OSU (plastyka), o. Tadeusz Goj (religia), Alojzy Jochemczyk
(wychowanie fizyczne), Aleksandra Kozubska (chemia), s. Andrzeja Maciejewska OSU (j. polski),
Alojzy Mańka (rysunek, śpiew), o. Joachim Mazurek (religia, historia starożytna), Alfred Mura
(j. polski), Jarosława Ochojska (j. rosyjski), o. Marek Pielok (śpiew), s. Katarzyna Pol OSU (geografia),
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NSD nie było placówką nauczającą liczną grupę uczniów. W międzywojniu naukę pobierało w niej około 30–40 młodzieńców, kończących ten etap edukacji egzaminem maturalnym113.
Tabela 1: Liczebność uczniów kolegium franciszkańskiego w Rybniku w latach
1928–1939. (Źródło: J. Kiedos, Zakonne..., s. 240 [za rok 1930/1931 liczba uczniów
31; brak danych za lata 1933–1936 i 1938/1939]; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie...,
s. 77 [za rok 1930/1931 liczba uczniów 32]).
Rok
szkolny

1928/
1929

1929/
1930

1930/
1931

1931/
1932

1932/
1933

1933/
1934

1934/
1935

1935/
1936

1936/
1937

1937/
1938

1938/
1939

Liczba
uczniów

23

35

32

32

11

26

35

39

39

30

30

Po wojnie w pierwszym roku naukę w placówce franciszkańskiej pobierało 12
uczniów, w przeważającej liczbie spoza Rybnika. Przez kolejne lata liczebność wychowanków wzrastała do 27 (1958/1959), potem 42 (1959/1960). W następnym
roku spadła do 36 (1960/1961) i 35 (1961/1962), ponieważ klasa IX została przeniesiona do franciszkańskiego kolegium w Kobylinie, w Rybniku zaś działały klasy
VIII, X i XI. W czerwcu 1961 r. po raz pierwszy po wojnie odbył się egzamin maturalny bez praw egzaminu państwowego114. Kolegium pełniło rolę przygotowawczą
dla przyszłych seminarzystów, ale nie wszyscy absolwenci wybierali ścieżkę życia
duchownego. Spośród młodzieńców, którzy ukończyli rybnickie NSD niektórzy
wstąpili do zakonu franciszkańskiego115.
Pomieszczenia NSD, mieszczące się przy ówczesnej ul. Marchlewskiego (obecnie
Hallera), zostały przejęte przez Wydział Gospodarki Komunalnej MRN i przekazane na potrzeby liceum pielęgniarskiego. Franciszkanie przez kolejnych 20 lat prowadzili starania o zwrot nieruchomości116.
***
Pracownicy
Placówka edukacyjna była nie tylko miejscem nauczania nieletnich, ale również
miejscem zatrudnienia kadry i innych pracowników. Nie jest jednak celem wymienianie z imienia i nazwiska wszystkich nauczycieli pracujących w szkołach na terenie
wsi/dzielnicy Smolna (potem również Nowiny-Maroko), zwłaszcza z czasów późs. Augustyna Przybyłowicz OSU (matematyka), o. Tytus Semkło (religia, j. niemiecki), Helena Sierna
(historia), Józefa Sołtys (geografia, przyroda), s. Eugenia Sydor OSU (historia), Stanisław Warchoł
(fizyka), o. Makary Żogała (j. łaciński, j. grecki, fizyka). A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 72–73;
Ł. Marek, Akcja „Szkółka”..., s. 312.
113 J. Kiedos, Zakonne..., s. 240; L. Musiolik, Kronika..., s. 45; A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie...,
s. 76.
114 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 77; Ł. Marek, Akcja „Szkółka”..., s. 300–301.
115 Wśród maturzystów rybnickiego NSD 1962 r., którzy następnie wstąpili do zakonu braci
mniejszych, byli: o. Modest Zdzisław Wieczorek, o. Pacyfik Maksymilian Gawlik (późniejszy pierwszy proboszcz parafii na Zamysłowie), o. Leonard Paweł Stencel, o. Ambroży Norbert Szajda,
o. Fidelis Bernard Obracaj. Ł. Marek, Akcja „Szkółka”..., s. 312.
116 Tamże, s. 313–317.

niejszych i najnowszych. Po pierwsze, przekracza to ramy tematu; po drugie nie ma
większego pożytku badawczego z podobnej analizy; po trzecie, zmieniła się pozycja
nauczyciela w społeczności dzielnicy – przestał być postrzegany jako urzędnik państwowy, wypełniający oprócz zadań czysto dydaktycznych również inne, lub 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 jedynie miejscem zatrudnienia.
Problemy w szczegółowym opracowaniu tego tematu pojawiają się również ze
względu na większą liczbę szkół w analizowanym rejonie. W przeciwieństwie do
znanych już Zamysłowa, Popielowa i Radziejowa, gdzie od początku istniały tylko
pojedyncze szkoły (bardziej związane z lokalną społecznością; traktowane nawet przez
władze miasta jako szkoły wiejskie), na Smolnej szkół podstawowych przybyło, przybrały one charakter placówek masowych, słabiej oddziaływujących na najbliższe
otoczenie. Liczebność i rotacja kadry stanowią poważne utrudnienie, natomiast dostęp do źródeł, przede wszystkim do danych o charakterze wrażliwym, zamknięty.
Z powodu zmian granic dzielnicy Smolna trzy szkoły znalazły się poza jej obrębem.
Inna rzecz, że już w trakcie ich powstawania intuicyjnie wyczuwano odrębność tych
instytucji od środowiska dawnej wsi.
Z tego względu analiza obejmuje jedynie pracowników najstarszej szkoły smolniańskiej i to do początku lat sześćdziesiątych XX w., czyli do uruchomienia drugiej
podstawówki.
Pracownicy pierwszej szkoły w Smolnej byli nieliczni. Dopiero z czasem pojawiało się więcej etatów nauczycielskich. Początkowo w szkole przy placu zamkowym
nauczał adiuwant Edward Selzer z Kamienia117, który przepracował w tej placówce
kilka lat. Na początku grudnia 1871 r. zapadła decyzja o zmianie nauczyciela. Selzer
odszedł, a na jego miejsce zatrudniono adiuwanta Adolfa Filusa z poborami 91 talarów. Miał rozpocząć pracę od 1 stycznia nowego roku kalendarzowego, chociaż
jego nominacja nastąpiła pół roku wcześniej, w czerwcu 1871 r.118 Filus w tej szkole pracował nieco krócej niż poprzednik, bowiem 12 grudnia 1876 r. jako nauczyciela w katolickiej szkole w Smolnej wymieniono już Franciszka Tichego119. O ile
Selzera i Filusa poza pracą nie łączyło wiele z miejscowością, o tyle Tichy przybył
117 APR, LRyb, sygn. 1228, k. 10.
118 Tamże, bp, 26 czerwca 1871 r., 4 grudnia 1871 r.; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik,
Nasza mała..., s. 28. Nastąpiła więc zmiana na stanowisku kierownika, tymczasem w Handbuch der
Provinz Schlesien w 1872 r. jako kierującego szkołą w Smolnej podano jeszcze Seltzera. B. Kloch,
Elementarne szkolnictwo..., s. 27. Ponieważ kolejne zestawienie urzędowe wydano w 1876 r., osoba
A. Filusa została pominięta – wówczas w Smolnej działał już F. Tichy.
119 APR, LRyb, sygn. 1228, bp, 12 grudnia 1871 r.. Obu pierwszych nauczycieli wymieniali również
A. Trunkhardt i L. Musiolik, a za nimi W. Troszka, lecz nie podawali oni ram czasowych, w których
Selzer i Filus pracowali. Wspominali jednak, że po odejściu ze szkoły Filus był organistą w rybnickim
kościele parafialnym. W lipcu 1908 r. prasa podała informację o zgonie organisty p. Filusa.
Wiadomości potoczne. Rybnik, „Kuryer Śląski” 1908, nr 161, s. 3; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 28; W. Troszka, Z historią..., s. 7. Istnieje też możliwość, że A. Filus,
o ile nie chodziło o inną osobę o tym samym nazwisku, od końca września 1895 r. do końca 1899 r.
pracował jako urzędnik w Standseamt Seibersdorf, jak wynika z podpisów pod rejestrami narodzin,
ślubów i zgonów. APR, USC Zebrzydowice, urodzenia sygn. 22–26, małżeństwa sygn. 50–54, zgony,
sygn. 78–82.
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z całą rodziną i zamieszkał w Smolnej, pełniąc rolę nie tylko nauczyciela. Był on np.
zastępcą przewodniczącego komisji okręgu wyborczego w Smolnej w 1884 r. (wybory do Reichstagu), w latach: 1885 (do Landstagu pruskiego), 1890, 1893120.
W tym miejscu warto sprostować informację, jakoby Tichy był emigrantem przybyłym ze Stanów Zjednoczonych121. Trudno rozstrzygnąć, jak pojawiła się ta pogłoska. Przed przybyciem do Smolnej Tichy wraz z rodziną zamieszkiwał w Hoppenwalde
(Meklemburgia – Pomorze Przednie)122 . Być może tak odległa miejscowość kojarzyła się z zamorskimi krajami, a przekazywana ustnie informacja zaowocowała stworzeniem historyjki o emigracji do USA. Tichy pracował w Smolnej aż do 1896 r.123
Przez większą cześć tego okresu placówkę prowadził jeden nauczyciel. W 1884 r.
wyznaczono drugiego, którym został od 15 marca Ignacy Zydek z Rydułtów124 .
W 1887 r. jako drugi nauczyciel pracował w Smolnej Adolf Frank, którego po roku
zastąpił Emmerich Zajitz125. Dwa lata później, w 1889 r. obie gminy zgodziły się
ponosić koszty trzeciego etatu nauczycielskiego126, wydaje się jednak, iż nie udało
się znaleźć chętnego i posada czasowo wakowała. Nauczyciel miał otrzymywać 101
marek, zaś adiuwant 55 marek127. Adiuwantem został mianowany niejaki Herger.
Na początku roku szkolnego 1899 (1 kwietnia) pracę w smolnieńskiej szkole jako
główny nauczyciel rozpoczął Franz Baron, który pracował na Smolnej do 1921 r.,
kiedy to większość niemieckich nauczycieli opuściła przyłączoną do Polski część
Górnego Śląska128. W rybnickiej Schule II w pierwszej dekadzie XX w. poza głównym

120 „Ekstra-Ausgabe der Rybniker Kreisblatt” 1884, nr 51; „Extra-Beilage zum Rybniker Kreisblatt”
1885, nr 38, s. 7; „Ekstra-Ausgabe der Rybniker Kreisblatt” 1890, nr 3, s. 4; „Extra-Beilage zum
Rybniker Kreisblatt” 1893, nr 38, nr 5.
121 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 29. Informacje te bezkrytycznie powtórzył. W. Troszka. W. Tro
szka, Z historią..., s. 17.
122 Miejsce zamieszkania można było ustalić dzięki rejestrom zgonów najstarszych dzieci Franciszka
Tichego, które zmarły w 1876 i 1890 r. Jako miejsce ich urodzenia podano właśnie Hoppenwald na
Pomorzu. APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/59, 1876, nr 43; sygn. 277/73, 1890, nr 15.
123 A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 29.
124 APR, LRyb, sygn. 1228, bp, 3 marca 1884 r.
125 B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 30, 32.
126 APR, LRyb, sygn. 1228, bp, 10 i 11 czerwca 1889 r.
127 Tamże, bp, 26 lutego 1890 r.
128 Franz Baron, urodzony 1 grudnia 1864 r. w Toszku, seminarium w Głogówku ukończył
w 1885 r. P. Deutschmann, H. Ziesché, Schematismus der katholischen Volksschuulen der Provinz
Schlesien, Neustadt OS, 1900, s. 233; C. Herold, Schematismus..., s. 287; B. Kloch, Elementarne
szkolnictwo..., s. 36, 38, 41, 44. W opracowaniu Herolda podano dokładną datę objęcia posady przez
Barona, natomiast zapisany przez L. Musiolika rok 1903 nie jest poprawny. Zob. L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 31. F. Baron pozostawał w zażyłych stosunkach z burmistrzem Rybnika Ottonem
Güntherem, czego potwierdzeniem było zakupienie na spółkę domu z ogrodem w Opolu. Pan Baron
był rybnickim przyjacielem Guenthera, a poznali się około 1910 roku podczas budowy szkoły podstawowej
w dzielnicy Smolna, której później dyrektorem był Baron. M. Szołtysek, Otto Guenther rybnicki burmistrz przełomu wieków, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 47, s. 7. Wydaje się jednak, iż znajomość ta
zawiązała się wcześniej niż około 1910 r., chociażby ze względu na kontakty służbowe. Nieścisłe jest
też owo „później”, bowiem rozbudowa (nie budowa) szkoły trwała, kiedy jej kierownikiem był już
od kilkunastu lat Baron.

nauczycielem pracowali ponadto: Herman Woźny129, Wilhelm Klinger130, Ferdynand
Górski131, Johan Gensior132, Kurt Grottker133, Joseph Donitza134, Karl Pitynek135
i August Bomba136.
Kolejne zmiany kadrowe nastąpiły w następnych latach. Schematyzm z 1913 r.
wymieniał 13 nauczycieli. Poza podanymi wcześniej, do grona pedagogicznego dołączyli: Joseph Mateja (Mathea)137, Joseph Kaduk oraz zatrudnione po raz pierwszy
w tutejszej szkole kobiety – Maria Sekatzek, Klara Blaschta, Anna Baron, Olga Górski
i nie wymieniona z imienia Bomba138. Były to zapewne przede wszystkim nauczycielki robót ręcznych. Wydaje się również, iż zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. A. Baron na pewno była żoną kierownika szkoły, co potwierdzają rejestry USC139,
zapewne więc w pozostałych dwóch wypadkach zatrudniono żony nauczycieli.
Jak już wspomniano, większość kadry szkół niemieckich opuściła dotychczasowe
miejsca pracy. Niektórzy z różnych powodów decydowali się przejść do służby pol129 Herman Woźny, urodzony 10 listopada 1866 r., seminarium w Oleśnie ukończył w 1887 r.,
w Smolnej zatrudniony od 16 stycznia 1893 r. P. Deutschmann, H. Ziesché, Schematismus..., s. 233;
C. Herold, Schematismus..., s. 287; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 31 (L. Musiolik podał jedynie
nazwisko); B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 36, 38, 41, 44.
130 Wilhelm Klinger, urodzony 22 maja 1876 r., seminarium w Pyskowicach ukończył w 1896 r.,
pracujący w Smolnej od 1 kwietnia 1896 r. — była to jego pierwsza placówka. P. Deutschmann,
H. Ziesché, Schematismus..., s. 233; C. Herold, Schematismus..., s. 287; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 31 (L. Musiolik podał jedynie nazwisko); B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 36, 38, 41, 44.
131 Ferdynand Górski, urodzony 26 marca 1875 r., seminarium w Pilchowicach ukończył w 1896 r.,
przyjęty od 1 maja 1900 r. C. Herold, Schematismus..., s. 287; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 31
(L. Musiolik podał jedynie nazwisko); B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 41.
132 Johan Gensior, urodzony 5 listopada 1876 r., seminarium w Zülz (Białej Prudnickiej) ukończył
1897 r., zatrudniony razem z F. Górskim od 1 maja 1900 r. L. Musiolik jego nazwisko podał w spolszczonej wersji, Gąsior. C. Herold, Schematismus..., s. 287; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 31
(L. Musiolik podał jedynie nazwisko); B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 41.
133 Kurt Grottker pracował w Smolnej w 1903 r., przeniesiono go następnie jako kierownika nowo
wybudowanej szkoły w Zamysłowie, gdzie pozostawał w latach 1905–1922. L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 31; E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 161; B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 41.
134 Joseph Donitza, urodzony 29 września 1879 r., seminarium w Głogówku ukończył w roku
1899, w szkole w Smolnej zaczął pracować od 1 kwietnia 1906 r. L. Musiolik jego nazwisko podał
w spolszczonej wersji, Donica. C. Herold, Schematismus..., s. 287; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 31
(L. Musiolik podał jedynie nazwisko); B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 41, 44.
135 Karl Pitynek, urodzony 21 stycznia 1879 r., seminarium w Oleśnie ukończył w 1899 r., zatrudniony na stanowisku nauczycielskim od początku roku szkolnego w 1909 r. C. Herold, Schematismus...,
s. 287; B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 44.
136 August Bomba, urodzony 16 października 1882 r. seminarium w Pyskowicach ukończył
w 1904 r., przyjęty do pracy w szkole na Smolnej od 1 lipca 1907 r. O Bombie wiadomo, że został
pierwszym polskim kierownikiem szkoły w Zamysłowie, gdzie pracował do 1925 r. C. Herold,
Schematismus..., s. 287; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 31 (L. Musiolik podał jedynie nazwisko);
E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 161; B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 41, 44.
137 Joseph Mathea w 1911 r. pracował w Jejkowicach, pozostał na terenie Rybnika i aktywnie
działał na rzecz mniejszości niemieckiej, zwłaszcza otwarcia mniejszościowej szkoły, zaś w 1927 r.
dostał się do rady miejskiej z ramienia Bürgerpartei. Z Rybnika wyjechał dopiero w 1937 r. (Z posiedzenia Z.O.K.Z. w Rybniku), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 122, s. 3; Ogłoszenie,
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 56, s. 3; (Mateja w niełasce), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1937, nr 136, s. 3; B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 48.
138 W 1911 r. Joseph Kaduk figurował jako nauczyciel w Schule II w Niewiadomiu. B. Kloch,
Elementarne szkolnictwo..., s. 45, 48.
139 1 stycznia 1904 r. przyszedł na świat syn głównego nauczyciela Franza i Anny z d. Poremba
Erhard Paweł Franciszek. APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/87, 1904, nr 1.
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skiej. Również w wypadku szkoły Rybnik II były takie osoby. O Auguście Bombie,
który jednak przeniósł się do innej placówki, już wspomniano. Natomiast Johan
Gensior pozostał nauczycielem na Smolnej, w wykazach figurując już pod spolszczonym imieniem Jan140.
Liczba nauczycieli stopniowo w międzywojniu wzrastała w związku z coraz większa liczbą uczniów i oddziałów. Spis nauczycieli okręgu szkolnego Rybnik I pozwolił ustalić, kto pracował w szkole Rybnik II w latach 1925–1926. Był to również czas,
kiedy w życie weszła tzw. ustawa celibatowa141, co nie pozostało bez wpływu na stan
personalny. Poza rektorem142 Janem Nowomiejskim w 1925 r. kadrę tworzyli wspomniany już wcześniej Jan Gensior, Józef Hajkowski, Zofia Krasińska, Emilia
Łotuszkowa, Halina Niementowska, Jadwiga Pilchowa, Józef Wesołowski i Edmund
Wieszołek143. Już w kolejnym roku nastąpiły zmiany. Odeszła Emilia Łotuszkowa,
którą jako mężatkę trzeba było zwolnić na podstawie wspomnianej ustawy. Nadal
pracowały nauczycielki, które były pannami (Krasińska, Niementowska – ta zmarła
w 1929 r.) oraz J. Pilchowa jako wdowa. Kolejne listy obejmują 11 nazwisk, ale
w rzeczywistości jednak liczba pracowników dydaktycznych pozostawała taka sama,
bowiem chodziło o uzupełnienie braków, jakie nastąpiły na skutek zwolnienia
(Łotuszkowa) lub rocznych urlopów (Krasińska, Hajkowski). Do wymienionego
grona dołączyli Anna Połtorakówna, Stanisława Wróblewska i Wincenty Zembala144.
W opracowaniu L. Musiolika wymieniono liczniejsze grono nauczycieli pracujących
w tejże szkole, choć jedynie w ogólnikowo wzmiankowanym zakresie czasu (lata
dwudzieste)145.
Po rozpoczęciu II wojny światowej i zajęciu Rybnika zawieszono naukę, którą
wznowiono w listopadzie 1939 r. Ponieważ większość uczniów nie znała języka
niemieckiego, zatrzymano niektórych nauczycieli. Na Smolnej byli to Jurkowski,
Apostel, Magnor oraz Feliks. W 1940 r. zapadła decyzja o usunięciu polskiej kadry
i zastąpieniu jej pracownikami przybyłymi z głębi Niemiec. Kierownikiem szkoły
nr 2 został Muszalik146.

140 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 13, k. 4, 11, 25, 32.
141 Chodziło o ustawę z dnia 29 marca 1926 r. w sprawie rozwiązania stosunku służby nauczycielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego oraz ustawę z 1 października tr.,
zmieniającą niektóre postanowienia wcześniejszego aktu, potwierdzone Rozporządzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej z 28 października 1933 r. DzUŚl. 1926, nr 8, poz. 12; DzUŚl. 1926, nr 23, poz. 39;
DzU. RP 1933, nr 85, poz. 660.
142 Niektórym nauczycielom na Śląsku przysługiwały tytuły rektorów i korektorów, co było specyfiką regionalną. Odmienność ta została zniesiona. A. Glimos-Nadgórska, Polskie szkolnictwo powszechne województwa śląskiego (1922–1939), Katowice 2000, s. 176.
143 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 13, k. 4, 9–12. L. Musiolik pomijał imiona, niektóre nazwiska
podawał w mylnych formach np. Namiętowska, zamiast Niementowska.
144 Tamże, k. 24–29, 31–34; M. Palica, Rybnik od połowy 1929 r., „Nowiny” 2012, nr 13, s. 14.
145 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 40–43. Można jednak dodać, że jest to bardzo ogólne. Wiadomo
np., że Stanisław Planeta w 1926 r. pracował w Stanowicach, a Władysław Kamuda w Wilczy Górnej.
APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 13, k. 26, 33. L. Musiolik nie wymienił za to zatrudnionego już
w 1926 r. W. Zembali, przesuwając jego obecność na Smolnej na lata trzydzieste. W 1930 r. Maria
Ogórkówna pracowała w szkole Rydułtowy II. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 6, k. 3.
146 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 63.

Wyliczenie grona pedagogicznego wszystkich szkół z obszaru Smolnej i MarokaNowin nie przynosi pożytku badawczego, natomiast warto wspomnieć o kierownikach i dyrektorach tych placówek także z okresu powojennego.
W SP 2 na przedwojenne stanowisko wrócił Jan Nowomiejski, który pracował
przez kolejnych kilka lat przed przejściem na emeryturę w 1951 r. Zastąpił go Teodor
Gruca, który po roku sprawowania funkcji przeniósł się do Bielska, zaś Zofia
Olszewska przejęła tymczasowo jego obowiązki. Rok szkolny 1952/1953 r. rozpoczął
się już pod nowym kierownictwem Jana Greli, który przepracował w tej placówce
kolejnych 17 lat, aż do przejścia na emeryturę w 1969 r. Jego miejsce zajął Tadeusz
Zgrabczyński. Po 13 latach nastąpiła zmiana i w 1982 r. prowadzenie szkoły powierzono po raz pierwszy kobiecie (nie licząc p.o. kierownika Olszewskiej) – Halinie
Androsz, która pełniła obowiązki do przejścia na emeryturę w 1990 r. Jej następczyni, Krystyna Szojer, przepracowała jako dyrektorka szkoły zaledwie dwa lata,
a w 1992 r. dyrektorką SP 2 została Jadwiga Zimończyk147.
Kierownikiem SP 10 w chwili jej otwarcia został Kazimierz Sokołowski, którego
1 września 1971 r. uroczyście pożegnano, bowiem przechodził wówczas na emeryturę. Jego następcą został Leszek Szymura. Po nim zaś, jako kierownicy i dyrektorzy,
pracowali Cecylia Obersztyn i Marek Stojko, którzy pojawili się na uroczystości
półwiecza istnienia placówki148.
Uczniowie
Jak wspominano przy omawianiu budowy szkoły elementarnej w Smolnej, zakładana liczba uczniów wynosiła 200 i pomieszczenia dostosowano do potrzeb takiej
grupy. W pierwszych latach funkcjonowania odrębnej szkoły dla Smolnej i Zamysłowa
liczba dzieci w wieku szkolnym wynosiła 182 (1865 r.), 185 (1867 r.) i 180
(1869 r.)149. Dzieci objętych obowiązkiem szkolnym przybywało jednak w szybkim
tempie, a ilość izb lekcyjnych okazała się niewystarczająca, stąd kolejne rozbudowy
jedynej szkoły we wsi/dzielnicy. Liczba uczniów przekroczyła zakładany przy budowie pułap150, stale wzrastając. W latach dziewięćdziesiątych XIX w. liczba objętych
obowiązkiem szkolnym dzieci utrzymywała się poniżej 250151. W krótkim czasie
nastąpiła eksplozja demograficzna i w 1900 r. w tutejszej szkole, w sześciu klasach,
uczyło się 460 dzieci, a trzy lata później, po utworzeniu jeszcze jednej klasy – już
530152 . W 1911 r. liczba uczniów ustabilizowała się na poziomie 560, ale wówczas
już młodzież z Zamysłowa od kilku lat uczęszczała do placówki na terenie własnej
wsi153. W okresie wielkiej wojny i późniejszym nastąpił spadek liczby uczniów, ale
stopniowo zaczęła ona w międzywojniu ponownie zbliżać się do 500. W 1925 r.
uczniów w dziesięciu oddziałach było 492, zaś w 1929 r. – 464 (231 chłopców i 233
147 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 94, 96, 98.
148 MŻ, Sztandar..., s. 3; http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/447324,szkola-podstawowa-nr-10i-gimnazjum-nr-2-swietowaly-50-lecie,id,t.html, 28.09.2013.
149 B. Kloch, Elementarne szkolnictwo..., s. 24–25.
150 W latach 1887–1888 było ich ponad 200. Tamże, s. 31–32.
151 W 1891 r. było to 220 uczniów, w 1895 r. — 241. Tamże B. Kloch, Elementarne szkolnictwo...,
s. 34.
152 Tamże, s. 36, 38–39.
153 Tamże, s. 42.

179

180

dziewczynki). W latach trzydziestych liczba podwoiła się – w marcu 1936 r. dzieci
było już 823 – w 17 oddziałach, w tym 10 równoległych. Na jeden oddział przypadało przeciętnie 48,4 dzieci (w 1937 r. 842 uczniów)154. Podwojenie to nastąpiło
w 1930 r., bowiem z powodu przepełnienia szkoły nr 1 (uczęszczało do niej 1204
dzieci), przekazano dzieci z ulic Zebrzydowickiej, św. Józefa, św. Floriana i Dworek
do szkoły nr 2 (notabene ta rejonizacja wskazuje, iż ten obszar uznawany był za teren
śródmieścia, nie Smolnej; w okresie pruskim folwark Smolna należał do rejonu
szkoły miejskiej w Rybniku). W ten sposób do szkoły nr 2 w 1930 r. uczęszczało
706 uczniów (343 chłopców i 363 dziewczynki)155. Inspektor scharakteryzował materiał młodzieżowy pod względem dyspozycji psychicznych jako normalny, jest nawet
odsetek pewien dzieci szczególnie zdolnych, ale praca wychowawcza napotykała na
trudności ze względu na nawyki wynoszone z domów, ale zasadniczo materiał dziecięcy [jest] sympatyczny156.
W ostatnich miesiącach II wojny światowej z powodu zniszczenia placówki na
Zamysłowie do szkoły na Smolnej uczęszczała starsza młodzież z późniejszej nowej
dzielnicy Rybnika. W chwili ponownego uruchomienia placówki na Smolnej,
2 kwietnia 1945 r., zapisano do niej 112 uczniów, ale w grudniu tego samego roku
było ich już 467, zaś 1 października 1946 r. odnotowano 724 wychowanków (w tym
84 z Zamysłowa; 386 chłopców i 338 dziewcząt)157. Wprawdzie remont zamysłowskiej podstawówki zmniejszył nieco problem przepełnienia, lecz młodzież z tej dzielnicy stanowiła zaledwie 11% uczących się w SP 2, toteż nawet jej przeniesienie nie
rozwiązało kłopotów. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX w. rozpoczęto
w Rybniku budowę nowej szkoły, która miała polepszyć warunki nauczania także
w SP 2. Nowa szkoła spowoduje częściowe rozładowanie przeciążonej liczbowo szkoły
nr 2 w dzielnicy Smolna. Do szkoły tej uczęszcza młodzież 3-ch dzielnic odległych nawet
do 3 km. Stwierdza się, że na terenie tut. miasta rejon Szkoły nr 2, w którym budujemy
nową szkołę, jest terenem najbardziej przeciążonym. Należą do niej oprócz bardzo zaludnionej dzielnicy Smolna dalsze osiedla robotnicze będące w trakcie rozbudowy [...].
Wobec tego występuje silny wzrost dzieci w wieku obowiązku szkolnego. Szkoła ta licząca 730 uczniów nie może pomieścić w chwili obecnej należącej do niej młodzieży. Dlatego
nauka odbywa się na 2 zmiany. Rozładowanie przepełnionej szkoły podstawowej nr 2
nastąpi jedynie przez budowę nowej szkoły w tym rejonie158. Po uruchomieniu w latach
sześćdziesiątych XX w. dwóch podstawówek wskaźnik obciążenia izb lekcyjnych uległ
poprawie, bowiem w 1964 r. wynosił on 58 uczniów na jedną salę, a spadł do 47159.
W nowej SP 11 przewidziano miejsce dla 600 uczniów, ale w latach osiemdziesiątych
154 L. Musiolik podał jedynie, iż uczniów było około 400. APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 1, s. 81;
sygn. 13, k. 4; (Statystyka szkolna), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 27, s. 3; Rybnik
musi zabiegać o nowy gmach szkolny, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 105, s. 3;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 41.
155 W 1931 r. ponownie planowano przeniesienie dzieci do „dwójki” i „trójki”, chociaż obie szkoły
również zgłaszały przepełnienie. Z działalności miasta Rybnika w roku 1930, „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1931, nr 20, s. 3; Konieczność wybudowania nowej szkoły w Rybniku, „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 61, s. 3.
156 APR, Inspektorat Szkolny, sygn. 1, s. 81.
157 W. Wieczorek, Szkolnictwo..., s. 444; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 95.
158 APR PMRN Ryb, sygn. 9, s. 45–46.
159 Tamże, sygn. 24, s. 116; tamże, sygn. 26, s. 101–102.

było ich ponad 1200160. Szybko okazało się, że nowe szkoły również borykają się
z problemem przepełnienia. Wraz z rozbudową osiedla „Nowiny” coraz ciaśniej robiło się w SP 10 i 11, gdzie w 1980 r. było 11 oddziałów, a rozwiązaniem miała być
budowa szkoły dla rozbudowywanej części Rybnika161. Wprowadzenie reformy systemu szkolnego wraz z przyrostem liczby uczniów tworzyło nowe problemy.
Plany rozbudowy sieci mieszkaniowej szybko jednak niekorzystnie zmieniały owe
wskaźniki, bowiem dzieci w wieku szkolnym przybywało znacznie szybciej niż szkół.
W zasadzie co kilka lat powtarzała się sytuacja, kiedy budynek nie był w stanie pomieścić całej młodzieży szkolnej. Podobnie działo się w Śródmieściu. Postanowiono,
ze względu na trudne warunki lokalowe w SP 1, przenieść uczniów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej dla Pracujących do SP 10162 . Posyłanie uczniów z „jedynki” do
„dwójki” przy ul. Wodzisławskiej było nierealne z powodu długiej i niebezpiecznej
drogi, zaś rodzice mogliby mieć słuszne pretensje do MRN, gdyby w ten sposób
próbowała rozwiązać problem163.
Przed szkołą stały zadania nie tylko wynikające z przekazywania wiedzy, lecz
również z wychowywania młodzieży i kształtowania postaw oczekiwanych przez
społeczeństwo. Jednym ze stałych motywów było utyskiwanie starszego pokolenia
na współczesną młodzież, z tym że w zależności od czasów potępiano różne zachowania. Niemniej można zauważyć zmienność problematyki przy jednoczesnym sygnalizowaniu stale takich samych wad kolejnych roczników młodych. O ile jednak
kwestia oświaty pojawiała się bardzo często w toku obrad MRN, o tyle kwestie wychowawcze poruszano rzadziej. Najdokładniej problem ten omawiano w latach pięćdziesiątych XX w. Wówczas to wymieniano przykłady zachowania młodzieży z poszczególnych szkół. W odniesieniu do SP 2 głównym przewinieniem był brak
szacunku okazywany starszym (np. kierownikowi szkoły, czy zwracającemu uwagę
mężczyźnie) przez nastolatków i niszczenie mienia164 . W późniejszych latach nie
pojawiały się tak skądinąd ciekawe informacje. Zaczęto jednak zauważać różnice,
jakie pojawiały się po rozbudowie osiedli mieszkaniowych. Inne problemy wychowawcze dominowały w dzielnicach o zabudowie zasadniczo jednorodzinnej, a inne
w osiedlach wielokondygnacyjnych. Przyznawano, że dzieci ze szkół podstawowych
generalnie nie sprawiały większych kłopotów, ale więcej problemów wychowawczych
napotykano w SP 10 i 11, usytuowanych na osiedlach Wieczorka i 1000-lecia, gdzie
niektórzy obywatele [...] nie włączyli się jeszcze w całej pełni w życie społeczne tych
osiedli165.
Sytuacja szkolna w dwóch omawianych dzielnicach przynajmniej w okresie najwcześniejszym była bardzo podobna do tego, co spotykało się w innych podrybnickich wsiach. Pojedyncza placówka elementarna zapewniała podstawowe wykształcenie. Jednakże przełom wieków XIX i XX, a przede wszystkim włączenie Smolnej
w granice miasta przyniosły zmiany. Bardzo wyraźnie widać problem przeludnienia
klas, z którym szkoła nr 2 borykała się przez kolejne dekady. Szybki przyrost liczby
160
161
162
163
164
165

Tamże, sygn. 23, s. 51; (maga), A jednak..., s. 2.
APR, MRN Ryb, sygn. 43, s. 40.
Uchwała nr IX/63/68. APR PMRN Ryb, sygn. 33, s. 73, 82; tamże, sygn. 34, s. 5–6.
Tamże, sygn. 33, s. 82.
Tamże, sygn. 7, s. 116–117.
Tamże, sygn. 27, s. 90.
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dzieci w wieku szkolnym wymuszał budowę kolejnych szkół, ponadto utworzono
także szkoły ponadpodstawowe, a to z kolei odróżniało obie części od innych, w których często szkoła podstawowa i przedszkole pozostawały jedyną placówką. Reformy
systemu szkolnego wprowadziły kolejne szczeble. W efekcie wszystkie typy jednostek
edukacyjnych są reprezentowane w Smolnej i Nowinach-Maroku. To z kolei podyktowało rezygnację z bardziej szczegółowego analizowania samych placówek, a raczej
wskazania na pewne procesy społeczne i demograficzne, które bezpośrednio wpływały na stan szkolnictwa dwóch rybnickich dzielnic. Nieco więcej uwagi poświęcono Niższemu Seminarium Duchownemu, ze względu na historyczny już charakter
tej instytucji.

62 Szkoła powszechna w Rybniku-Smolnej, po 1907 r. (pocztówka ze zbiorów Muzeum w Rybniku)
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63 Przedszkole nr 2 w Rybniku-Smolnej (foto Mirosława Grzegoszczyk)

64 Szkoła w Smolnej, starszy budynek (foto Mirosława Grzegoszczyk)
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65 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Rybnik-Nowiny (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto
Zenon Keller)

66 Szkoła Podstawowa nr 31 w Rybniku-Nowinach (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon
Keller)
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67 Szkoła Podstawowa nr 31 w Rybniku-Nowinach (ze zbiorów Muzeum w Rybniku, foto Zenon
Keller)

68 Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 10 (ze zbiorów Muzeum w Rybniku,
foto Zenon Keller)
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69 Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej nr 10 (ze zbiorów Muzeum w Rybniku,
foto Zenon Keller)

Życie kulturalno-społeczne i sportowe M aroka-Nowin i Smolnej
Życie społeczne w niewielkich miejscowościach kształtowały różne organizacje,
działające w oparciu o instytucje i jednostki administracji lokalnej, jak urząd gminy, szkoła, kościół czy rada dzielnicy. Szczególnie intensywny rozwój zorganizowanego w ten sposób życia społecznego nastąpił pod koniec XIX w. i w późniejszym
okresie. W przypadku Smolnej, w przeciwieństwie do innych podrybnickich wsi,
sytuacja kształtowała się nieco inaczej, bowiem w pierwszej dekadzie XX w. miejscowość została wcielona w granice miasta Rybnika. Wydaje się, iż ten fakt miał
zasadnicze znaczenia dla powstawania odrębnych dla tej dzielnicy organizacji. O ile
w samodzielnych gminach wiejskich powstawały — szczególnie intensywnie w międzywojniu, jak również wcześniej — chóry, kluby sportowe itp., w zasadzie w tej
dzielnicy poza harcerstwem i gniazdem sokolim nie istniały odrębne stowarzyszenia,
a mieszańcy należeli najczęściej do kół działających w śródmieściu. Ponieważ Smolna
stosunkowo wcześnie stała się częścią Rybnika, w przeciwieństwie do później przyłączonych dzielnic, w okresie ożywionej aktywności i tworzenia różnorakich organizacji i towarzystw, nie powstały dla niej odrębne instytucje, a mieszkańcy dawnej
wsi należeli do nich jako rybniczanie. W dodatku niektórzy z nich urodzili się poza
Rybnikiem. Pytanie zatem, na ile identyfikowali się z miejscem zamieszkania i czy
w jakimś stopniu czuli się smolnianami? Wydaje się, iż więź z dzielnicą była jednak
słabsza niż z miastem. Z tego też powodu najlepiej przedstawia się wiedza na temat
organizacji związanych z łatwymi do powiązania z terytorium wsi/dzielnicy instytucjami jak szkoły, parafie, biblioteki, natomiast znacznie trudniej jest uchwycić
udział mieszkańców w grupach obejmujących swoim działaniem miasto Rybnik
w stale rozszerzających się granicach administracyjnych. Kolejnym elementem tej
mozaiki były osiedla mieszkaniowe, które wprawdzie wyrastały na gruntach smolniańskich, lecz tworzyły odrębne jednostki. Intensywne prace budowlane trwały
przy budynkach mieszkalnych, natomiast gmachy pod aktywność kulturalną, społeczną czy sportową planowano budować w późniejszych terminach. Niemniej pod
koniec lat siedemdziesiątych prasa informowała: Tu też, jak zapowiadają planiści,
przeniesie się w przyszłości centrum handlowe i kulturalne Rybnika1. Można z tego
wnioskować, iż myślano o przesunięciu głównego nurtu działań kulturalnych na
zachodnie dzielnice, poza historyczne centrum. Czas skorygował te zamierzenia.
Jak wielokrotnie zauważano, a podkreśla się to jedynie dla przypomnienia, podstawą sprawnego i aktywnego działania była dostępność lokali, które mogły służyć
spotkaniom różnych grup społecznych. W wypadku Smolnej i Maroka-Nowin
z jednej strony wydawało się, że istnieje więcej możliwości, z drugiej powtarzał się
problem znany z innych miejscowości, czyli brak właściwych pomieszczeń.
Rozbudowa osiedli pogłębiała problem braków lokalowych, jednak w tym wypadku pojawiały się inne rozwiązania. Niestety, sfera ta nie była wolna od ideologicznych
nacisków, co przekładało się na formy działania i ich ocenę, zwłaszcza klubów i świetlic powstających po II wojnie światowej. Przykładem był klub „Proxima” (z łac.
przyjaciółka) na osiedlu Nowiny, mieszczący się w jednym z lokali pawilonu handlowo-usługowego między ul. W. Broniewskiego a Wandy. Spółdzielnie mieszka1 (pp), Rośnie nowy Rybnik, „Nowiny” 1977, nr 15, s. 3.
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niowe wśród swoich funkcji miały również działalność społeczno-wychowawczą,
którą po 1989 r. zaczęto kwestionować. Właśnie wokół istnienia „Proximy” doszło
do sporów między nowym zarządem RSM a zwolnionymi pracownikami zlikwidowanego działu 2 . Dyskusje te nie interesowały z kolei młodszych bywalców. Dla
nich otwarto dyskotekę „Proxima”, którą zresztą zamknięto i otwarto ponownie po
protestach młodzieży i po przeprowadzeniu badań technologicznych. Od 15 czerwca 1991 r. „Proxima” znowu działała3. W klubie znalazło swoją siedzibę Stowarzyszenie
Przekorna Wyspa. Organizowano ono w czasie ferii imprezy sportowo-rekreacyjne,
ale w 1995 r. opuściło pomieszczenie, zapewne ze względu na warunki. Wówczas
władze miasta zaczęły zastanawiać się, czy nie przenieść tam Młodzieżowego Domu
Kultury (MDK), mieszczącego się przy ul. Chrobrego (o czym wspomniano też
w związku z „Przygodą”). Rozpoczęły się zatem negocjacje między RM a RSM.
Argumenty wskazywały, że jest to rozwiązanie korzystne dla samego MDK, jak
i dzielnicy. Przeszkodą okazywały się zbyt wysokie koszty wynajmu4.
Wiadomo, że w Smolnej przy ulicy Szkolnej mieścił się budynek wykorzystywany przez miejscową OSP5. Nie ma jednak informacji, czy był on udostępniany
również innym organizacjom. Budynek ten został rozebrany w latach sześćdziesiątych XX w.6 , a swoją wartość użytkową stracił zapewne wcześniej. Na początku lat
pięćdziesiątych poprzedniego stulecia radni miejscy zwracali uwagę, że Smolna
i Maroko nie dysponują świetlicami. Wprawdzie na Smolnej istniał lokal porestauracyjny, lecz został on zajęty, natomiast dla Maroka proponowano otwarcie świetlicy w nieczynnym sklepie przy ul. Zebrzydowickiej7. Jednakże dzielnica Maroko
traktowana jest po macoszemu, a od przewodniczącego Prezydium MRN oczekiwano zainteresowania tą sprawą, by życie kulturalno-oświatowe ożyło również na peryferiach miasta8. W 1954 r. wykazywano, że aktywność życia kulturalnego wyglądała słabo, nie zorganizowano np. punktów bibliotecznych w dzielnicach peryfe
ryjnych Rybnika (Zamysłów, Ligota i Maroko)9. Ponadto przy tym komitecie blokowym nr 26 powołano świetlicowe zespoły taneczny i teatralny10. Nie rozwiązano
w żaden sposób braku świetlicy dla młodzieży, stąd pojawiały się wnioski o przydział
takowej dla dzielnicy Smolna11. Postulat ten nie został jednak zrealizowany, a ponieważ młodzież mogła korzystać ze świetlicy PKS przy ul. Raciborskiej, uznano
to za wystarczające rozwiązanie12 . W chwili oddania do użytku SP 10 nie uwzględniono pomieszczeń dla działających przy szkole drużyn ZHP, co uznawano za jed2 W. Różańska, Progi i bariery okazały się spore..., „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 28, s. 3; M. Jakubiak,
Spółdzielnia to nie tylko „zasoby mieszkaniowe”, „Gazeta Rybnicka” 1991, nr 40, s. 4.
3 Protest miał miejsce 3 grudnia 1990 r. na rybnickim rynku. Po ponownym otwarciu dyskoteka
działała przy Kuratorskim Ośrodku Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Rybniku. (a),
Oddajcie „Proximę”, „Nowiny” 1990, nr 50, s. 3; (w), Powrót „Proximy”, „Nowiny” 1991, nr 27, s. 4.
4 /m/, W klubie „Proxima”, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 4/211, s. 2; /gw/, Co dalej z „Proximą”,
„Gazeta Rybnicka” 1995, nr 14/220, s. 1, 3.
5 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 52.
6 Tamże.
7 APR, PMRN Ryb, sygn. 2, s. 226.
8 Tamże, s. 226.
9 Tamże, sygn. 3, s. 177.
10 Tamże, sygn. 8, s. 127.
11 Tamże, sygn. 6, s. 64.
12 Tamże, sygn. 7, s. 112; tamże, sygn. 8, s. 145; tamże, sygn. 15, s. 62.

ną z bolączek harcerstwa13. Dopiero de facto oddolna inicjatywa młodzieży i ZHP
doprowadziła do wybudowania lokalu przy SP 2, o którym szerzej w innym miejscu.
Budynek ten zamiennie nazywano „harcówką” lub „świetlicą”. L. Musiolik pisał:
W roku tym [1971] Inspektorat Oświaty, bez konsultacji z gospodarzami, to jest kierownictwem Szczepu, wprowadził do domu harcerza Ośrodek Pracy Pozalekcyjnej.
Wyznaczony na stanowisko kierownika tego Ośrodka nauczyciel spoza tutejszej szkoły,
zajął bez wiedzy Szczepu dom harcerza i rozpoczął urzędowanie, oczywiście odpłatnie14.
Przedstawiciele Wydziału Oświaty MRN przedstawiali tę sytuację nieco inaczej:
Od 1.I.1972 r. zostało zorganizowane Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podsta
wowej nr 2 w Rybniku. Zostało ono zlokalizowane w niewykorzystanej dotychczas
w całej pełni harcówce przy ul. Wodzisławskiej15. Zapewne szczególnie bolesne dla
miejscowych harcerzy było pominięcie ich opinii w odniesieniu do obiektu. Gmach
powstał głównie wysiłkiem ich samych i mieszkańców dzielnicy, zaś starszyzna
wycofała się z aktywnej pracy16 .
Wśród instytucji kulturalnych najczęściej spotyka się biblioteki, które pełnią rolę
nie tylko ośrodka wypożyczania i czytelnictwa książek i prasy, lecz stają się również
centrami kulturalnymi.
W wypadku Smolnej w okresie przedwojennym istniała jedynie szkolna biblioteka młodzieżowa, licząca w 1936 r. 936 tomów, prowadzona systemem ogólnym17.
Bibliotekę tę, umiejscowioną na pierwszym piętrze, prowadziła niejaka
Filipowiczówna. Na początku II wojny światowej z oczywistych względów książnica miała zostać zlikwidowana, ale udało się uratować część zbiorów, przechować
je i po zakończeniu wojny przywrócić do użytkowania18. Biblioteka funkcjonowała
jako integralna część szkoły, nadal więc brakowało punktu ogólnodostępnego.
Jednocześnie na terenie dzielnicy wyrastały nowe osiedla mieszkaniowe, które
stopniowo wyposażano w potrzebne ludności punkty usługowe i kulturalno-oświatowe. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż sprawy biblioteki były poruszane w czasie
posiedzeń Prezydium MRN dość rzadko – w dużo mniejszym stopniu niż np. sprawy handlu, żłobków, przedszkoli i szkół, przychodni lekarskich oraz całej infrastruktury. Wzmianki są skąpe, ograniczone do pojedynczych informacji, najczęściej
podawanych w ogólnych podsumowaniach dotyczących spraw kultury w mieście.
W przypadku Smolnej w starych jej granicach zainteresowanie również było niewielkie i raczej skupione na nowych osiedlach. W 1961 r. został uruchomiony na
osiedlu 1000-lecia punkt biblioteczny19, a w 1965 r. zaplanowano oddać do użytku
na tymże terenie świetlicę 20. Trzy lata później (1968 r.) otwarto filię biblioteki
w dzielnicy Smolna 21. Dopiero w 1967 r. pojawiła się wzmianka o planach otwarcia
13 Harcówek nie posiadały też szkoły nr 6 i 9. Tamże, sygn. 27, s. 93.
14 L. Musiolik, Nasza mała..., s., s. 117.
15 APR, PMRN Ryb, sygn. 43, s. 212.
16 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 117.
17 APR, Inspektorat szkolny, sygn. 1, s. 81.
18 Epizod ten przedstawił Longin Musiolik, który był jednym z młodych ludzi, którzy zajęli się
wynoszeniem książek. Poza nim byli to Jerzy Kuczera i Czesław Przybylik. L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 63.
19 APR, PMRN Ryb, sygn. 16, s. 64A.
20 Tamże, sygn. 23, s. 92, 124.
21 Wynika to z określenia tej biblioteki jako nowo otwartej. Tamże, sygn. 32, s. 166.
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klubów prasy i książki w dzielnicach Północ i Smolna, o których zapewne mówiono już wcześniej. Ze względu na brak lokalu klub ten nie powstał 22 . Jak już wspomniano, punkt biblioteczny na osiedlu 1000-lecia otwarto w 1961 r. Tymczasem
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych otwarto zmodernizowaną filię
biblioteczną na osiedlu 1000-lecia i Wieczorka przy ul. Zebrzydowickiej, wyposażonej w nowy księgozbiór23. Co znamienne, jeśli nie chodziło o inny lokal, to zaledwie trzy lata później mowa była już o przedłużającym się remoncie i oddaniu do
użytku filii biblioteki miejskiej dla osiedla 1000-lecia 24 . Pytanie zatem, czy owo
otwarcie (z udziałem Prezydium MRN) przeprowadzono w placówce wymagającej
dalszych nakładów, czy po prostu roboty wykonywano w taki sposób i z takich
materiałów, że w krótkim czasie trzeba było dokonać napraw; pozostaje jeszcze
ewentualność, iż doszło do poważnej awarii. W każdym razie filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej w 1976 r. pozostawała jedyną placówką tego typu w zachodniej części
miasta 25. Oddział nr 2 przy ul. Zebrzydowickiej, zajmował 80 m 2, co było powierzchnią zbyt małą w stosunku do potrzeb (z problemem tym zresztą borykały
się wszystkie, a przynajmniej większość, placówek w Rybniku). Obsługiwała ona
tereny osiedli 1000-lecia, Dworek i Sławików. W sprawozdaniu o stanie kultury,
kultury fizycznej i turystyki w mieście podkreślano, iż jest to jedna z najlepszych
placówek, która poza udostępnianiem księgozbioru organizowała szereg imprez26 .
Wydaje się, iż resztę dzielnicy Smolna obsługiwała biblioteka centralna. Po powstaniu osiedla Nowiny zaczęto wskazywać potrzebę stworzenia tam bazy lokalowej dla
filii bibliotecznej27.
Aktualna sieć biblioteczna w granicach dawnej wsi Smolna (obecnie dzielnice
Smolna i Maroko-Nowiny) obejmuje trzy placówki: filię nr 2 (ul. Zebrzydowicka
30), filię nr 6 (ul. Dąbrówki 3 B) i filię nr 8 (SP 34, Reymonta 69)28 .
Uzupełnieniem tej sieci stała się Galeria Smolna, działająca w filii nr 8 PiMBP,
przy ul. Reymonta 69.
Sport
Jak już wspomniano, od początku XX w. trudno jest uchwycić obecność rodowitych smolnian w organizacjach społecznych 29, kombatanckich i sportowych.
Spośród organizacji sportowych najwcześniej powstało Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół”30. Wydaje się, że na Smolnej nie powstało odrębne gniazdo, a jedynie zwią22 Tamże, sygn. 30, s. 158; tamże, sygn. 33, s. 38.
23 Tamże, sygn. 36, s. 25–26; tamże, sygn. 37, s. 102; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 91.
24 APR, PMRN Ryb, sygn. 41, s. 4, 8, 18, 92.
25 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 254.
26 Tamże, s. 255.
27 Tamże, sygn. 51, s. 4; tamże, sygn. 52, s. 26.
28 http://www.biblioteka.rybnik.pl/?id=5, 20.09.2013.
29 Przykładowo do Bractwa Kurkowego należał Filip Eilmes, który w 1929 r. został skarbnikiem bractwa. Mieszkał przy ul. Dworek, zatem formalnie w śródmieściu. M. Szołtysek, Bractwo
Strzeleckie w Rybniku, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 1, s. 7; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 55; M. Pa
lica, Taki był Rybnik w 1929 r., „Nowiny” 2012, nr 13, s 14.
30 Szerzej o działalności „Sokoła” na Śląsku zob. J. Stecki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, [w:]
Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1984, s. 561–562. K. Ogrodziński, Dzieje dzielnicy Śląskiej
„Sokoła”, Katowice 1937; M. Szołtysek, Sokoły, „Gazeta Rybnicka” 1995, nr 4, s. 5. Z nowszych

zane ze szkołą drużyny orląt, czyli młodszych kategorii wiekowych. Zapewne inicjatorem ich powstania był nauczyciel Sylwester Kubiczek, w latach trzydziestych
XX w. naczelnik „Sokoła” w Rybniku. Wówczas też zbudowano urządzenia gimnastyczne, prawdopodobnie służące również uczniom podczas zajęć wychowania
fizycznego. Urządzenia te przetrwały do 1964 r.31, a ich likwidacja wiązała się z budową sali gimnastycznej i harcówki przy SP 2.
Z mniej lub bardziej znanych sportowców związanych ze Smolną w dawnych
granicach poprzez urodzenie czy zamieszkanie można wymienić kilka nazwisk,
zwłaszcza bokserów32 . Znanym zapaśnikiem był Leon Grabowski – „król podwójnego nelsona” (dodatkowo mierzył ponad 200 cm)33. Zawodnicy ci reprezentowapublikacji, 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.
31 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 54.
32 L. Musiolik wymieniał kilku zawodników okresu międzywojennego, których traktował w tym
miejscu jako przedstawicieli dzielnicy Smolna, rozszerzonej na ul. Hallera. Występowali oni jako
zawodnicy m.in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Identyfikację utrudnia podawanie w najlepszym razie ogólnie jako miejsca zamieszkania Rybnika. Z wymienionych Sergiusz Kolonko jako
zawodnik „Ruchu” Wielkie Hajduki startował w latach 1937–1939, po wojnie w klubie bokserskim
„Batory” Chorzów. Jako ciekawostkę można przytoczyć, iż po przegranej walce w mistrzostwach
Śląska w 1935 r. S. Kolonko udał się na mistrzostwa Polski do Poznania... pieszo. Czemu akurat
pieszo, nie wiadomo. Jego brat, Hieronim, urodzony 9 września 1912 r. w Lipinach, zamieszkały
przy ul. Hallera 30, zmarły 9 kwietnia 1970 r. w Rybniku, posiadał uprawnienia instruktora pięściarskiego i reaktywował sekcję bokserską przy Rybnickim Towarzystwie Sportowym. W 1942 r.
został zatrzymany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz (podobnie jak trzeci z braci,
również sportowiec, Wacław), po którym nie powrócił już do czynnego uprawiania sportu, został trenerem klubu sportowego „Spójnia” Rybnik. Wymienia się również Ludwika Sobika, Jerzego
Polnika i Emila Wencla. Emil Wencel w okresie wojny grał jako zawodnik drużyny „Reichsbahn”
Rybnik (był zatem piłkarzem, nie bokserem i lekkoatletą, jak podał L. Musiolik). Jako wyróżniającego się piłkarza reprezentującego Smolną przed 1922 r. wymienia się niejakiego Szejoka. S. Kuś,
Hieronim Kolonko, „Nowiny” 1989, nr 50, s. 8; tenże, Hieronim Kolonko — prekursor rybnickiego
pięściarstwa, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 37, s. 7; Piękne karty sokolstwa, oprac. J. Ibrom, „Nowiny”
1994, nr 51, s. 25; Rybnicki boks (2), oprac. J. Ibrom, „Nowiny” 1995, nr 2, s. 19; W. Wilczok,
Tułacza droga naszych sportowców, „Nowiny” 1995, nr 49, s. 9; J. Ibrom, Piłka w okresie okupacji,
„Nowiny” 1996, nr 12, s. 7; tenże, Początki piłkarstwa rybnickiego, „Nowiny” 1996, nr 9, s. 8;
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 55, 120; A. Matuszczyk-Kotulska, Sokoli jubileusz, „Nowiny” 1998,
nr 15, s. 10; M. Palica, Rybnik do połowy 1935 roku, „Nowiny” 2012, nr 23, s. 11; Mistrzowie Śląska,
www.slaskizwiazekbokserski.pl/mistrzowie%20slaska.doc , 20.05.2013.
33 L. Grabowski właściwie nie był sportowcem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie należał do
żadnego klubu sportowego, a zarabiał występując w cyrku zapaśniczym. Często podawano, iż
zawodnik mierzył nawet 220 cm, prawdopodobnie jednak był nieco niższy, lecz jego wzrost podaje
się bardzo różne: 213,4 cm (http://www.thetallestman.com/leongrabowski.htm, 20.05.2013),
216 cm (L. Musiolik, Nasza mała..., s. 55, 122), a nawet 223 (J. Ibrom, Niezwykłe początki zapaśnictwa, „Nowiny” 1995, nr 5, s. 19). Postać Leona Grabowskiego przybliżają wspomnienia Kazimiery
Drewniok, z którą zawodnik był spokrewniony. Młodość mężczyzna spędził na Obszarach pod
Radlinem (lub w Łaziskach k/Wodzisławia, bo i takie przekazywano informacje), gdzie jego ojciec
prowadził piekarnię, następnie wraz z rodziną przeprowadził się do Rybnika na ul. Zebrzydowicką.
W niektórych artykułach pomija się wątek przeprowadzki. W okresie II wojny światowej został wcielony do wojska, prawdopodobnie przeszedł podobną drogę jak wielu Ślązaków. Pojawiają się jednak
dwie wersje jego późniejszych losów. Wedle pierwszej zapaśnik zginął jako żołnierz Wehrmachtu
na froncie wschodnim ((a), Olbrzym z Obszarów, „Nowiny” 1993, nr 49, s. 23; Objazdowe zawodowstwo, „Nowiny” 1999, nr 51/52, s. 19; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 123), jednak ze wspomnień
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li kluby sportowe miasta Rybnika, jednakże nie jest celem przedstawienie życia
sportowego całego miasta. Nie można również ograniczyć się do terenu jednej dzielnicy w wypadku zespołów, drużyn i klubów, które obejmowały zasięgiem zwiększający się obszar Rybnika 34. Tworzenie niepełnego wykazu nazwisk sportowców
nie przynosi większego pożytku badawczego, pomimo świadomości, iż zawodnicy
mniej utytułowani odchodzą w niepamięć. Przywracanie ich zasług stanowi jednak
wyzwanie wykraczające poza ramy niniejszego opracowania.
Pojawia się informacja, że jednym z ulubionym miejsc spotkań piłkarskich
w okresie plebiscytowym było m.in. boisko na Smolnej35. Nie nie udało się jednak
go zlokalizować . W tej części miasta brakowało placów do gry, bowiem to, które
kiedyś w tej dzielnicy [Maroko] było zostało zamienione na pole uprawne36 . Ta troska
wynikała z faktu, iż dzieci i młodzież bawiły się na ulicach, wyrządzając szkody (nie
poruszono kwestii bezpieczeństwa). Natomiast boisko za mleczarnią przy ul.
Zebrzydowickiej młodzież urządziła sama 37. Inicjatywa ta zapewne wzbudziła większe zainteresowanie kwestią placu do gry dla młodzieży w tej części Rybnika, bowiem w 1956 r. zapowiadano, że w ramach czynu społecznego komitet blokowy nr
26 wybuduje przy ul. Zebrzydowickiej boisko sportowe, które uruchomiono w ciągu roku 38. Te rozwiązania były jednak tymczasowe. W 1966 r. Prezydium MRN
postanowiło: Zobowiązać Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej w Rybniku oraz zakłady pracy do wyznaczenia i zorganizowania terenów do gier sportowych na terenie
poszczególnych dzielnic miasta (Meksyk, Zamysłów, Smolna i Osiedle 1000-lecia)39.
Kilka lat później, w 1970 r., ubolewano, iż pomimo istniejących możliwości, przy
wsparciu ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej na Piaskach, nie można zorganizować ośrodków sportowych na osiedlu 1000-lecia, Zamysłowie, Smolnej,
Wawok i Meksyk40. Postulowano przy tym założenie sejmiku działaczy sportowych
i turystycznych przy PTTK, na którym wraz z przedstawicielami wymienionych
dzielnic byłby omawiany m.in. wspomniany problem. Jeśli już udawało się stworzyć
boisko, z reguły lokalizowano je przy szkołach. Wydawać by się mogło, że zmiany
polityczno-gospodarcze doprowadzą do polepszenia sytuacji w tej kwestii. Okazuje
się jednak, że nic się nie zmieniło. Na Nowinach przy ul. Wawelskiej istniało boisko
osiedlowe, które w 2009 r. RSM zlikwidowała na wniosek mieszkańców. Jak się
okazuje, opinie w tej sprawie były podzielone. Tylko części lokatorów (zapewne nie
mających dzieci) faktycznie przeszkadzał hałas i kurz, inni natomiast byli przeciwK. Drewniok wynika, iż po wojnie osiadł on w Niemczech Zachodnich, gdzie w Hamburgu otwarł
szkołę zapasów, por. http://www.jasky.pl/theme_1.php?page=43340&sub=34058&artykul=4297,
20.05.2013. Z kolei postać Grabowskiego jako ulubieńca kobiet malował fragment artykułu
wspominającego przedwojennych polskich zawodników, zob. PACZ, Obce frelki to nie to, „Gazeta
Wyborcza Katowice”, 2002, nr 168, Sport, s. 16.
34 Chodziło m.in. o kluby sportowe „Spójnia” Rybnik, „Kolejarz” Rybnik, „Ryfama”, „ROW”
Rybnik, w których występowali wymieniani przez L. Musiolika mieszkańcy Smolnej. H. Rola,
Obszar..., s. 439–440; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 121–122.
35 J. Ibrom, Początki..., s. 8.
36 APR, PMRN Ryb, sygn. 2, s. 226.
37 Tamże, sygn. 5, s. 8.
38 Koszt budowy miał wynosić 10 tys. zł. Tamże, s. 189; tamże, sygn. 7, s. 113, 127; tamże, sygn.
15, s. 25.
39 Tamże, sygn. 28, s. 32.
40 Tamże, sygn. 36, s. 161.

ni zlikwidowaniu boiska, które wprawdzie nie było typowym obiektem sportowym,
ale spełniało swoje zadanie41.
Szkolne boiska przede wszystkim służyły placówce edukacyjnej, choć mogły być
też wykorzystywane jako miejsce spotkań mieszkańców (festyny dzielnicowe).
Dyrektorzy szkół niejednokrotnie zwracali się o fundusze konieczne na powstanie
czy modernizacje boisk, ale możliwości bywały skromne, toteż prace odwlekano.
Wspominano o postulacie zniwelowania boiska przy SP 242 . Istniejące boisko było
jednak za małe, toteż myślano o jego powiększeniu. W 1966 r. kierownik Wydziału
Budownictwa, Urbanistyki i Architektury PMRN informował o zarezerwowaniu
terenu pod owo boisko. Inspektor oświaty lub kierownik szkoły mieli zatem wystąpić o wydanie opinii lokalizacyjnej43. Istotnie, w sąsiedztwie szkoły mieściły się
wolne tereny, ale należące do prywatnych właścicieli, którym Wydział Architektury
zbyt pochopnie, zdaniem Inspektoratu Oświaty, udzielał zgody na budowę domów44. Z kolei stosunkowo nowe, bo istniejące raptem od sześciu lat boisko przy
SP 10, zostało źle zbudowane i po każdym deszczu przez kilka dni nie nadawało się
do użytku45. Natomiast boisko SP 11 uznano za otwarte również dla młodzieży
pozaszkolnej, w ten sposób rozwiązując problem braku takowego w tej części miasta46. Stopniowo jednak szkoły analizowanego rejonu Rybnika wzbogaciły się o kompleksy sportowe. Gimnazjum 2 (dawna SP 10), jako druga po SP 11 szkoła, w 2006 r.
otrzymała boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz plac do koszykówki. W 2009 r.
przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Orzepowickiej postało nowe pełnowymiarowe
boisko ze sztuczną murawą i oświetleniem (wcześniej korzystano z obiektów Klubu
„Energetyka”)47. W 2012 r. wybudowano tzw. biały orlik (boisko służące też w zimie
jako lodowisko) przy SP 2 oraz boisko przy SP 34. W ten sposób przy szkole powstały kolejne areny o nawierzchni asfaltowej i sztucznej murawie. Dodatkowym
obiektem sportowym na Smolnej są, znajdujące się przy SP 34, korty tenisowe48.
Podobne obiekty wraz z boiskiem istniały przy ul. Grunwaldzkiej, ale z powodu
dość wysokich kosztów wynajmu, obiekt stracił na popularności, został zamknięty
i zaczął popadać w ruinę. Właścicielem była spółka handlu nieruchomościami,
która w 2006 r. odkupiła od miasta teren wraz z obiektami sportowymi, ale nie
miała pomysłu na jego zagospodarowanie49.
Boiska, które młodzież sama sobie organizowała, przeznaczano pod inne obiekty. Tak stało się i na osiedlach 1000-lecia i Wieczorka, gdzie teren ten zabrano, nie
wyznaczając innego miejsca50. Zlikwidowano także plac do gry, który młodzież stworzyła za mleczarnią, a Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki MRN wnio41 M. Ryszka, Piłka już nie w grze, „Nowiny” 2009, nr 32, s. 6.
42 APR, PMRN Ryb, sygn. 18, s. 122; tamże, sygn. 19, s. 28, 116.
43 Tamże, sygn. 27, s. 62.
44 Podobna sytuacja występowała na Zamysłowie. Tamże, s. 94.
45 Tamże, s. 94.
46 tamże, sygn. 30, s. 124.
47 (WaT), Zamiast klepiska, „Nowiny” 2006, nr 1, s. 11; (MoC), Boisko marzeń, „Nowiny” 2009,
nr 27, s. 15.
48 (adr), Smolna stawia na sport, „Nowiny” 2011, nr 37, s. I; (adr), W Rybniku powstają nowe boiska,
„Nowiny” 2012, nr 45, s. 15.
49 I. Stajer, Tylko kortów szkoda..., „Nowiny” 2012, nr 22, s. III; (IrS), Wracamy do tematu: Co dalej
z kortami przy Grunwaldzkiej?, „Nowiny” 2012, nr 23, s. III.
50 APR, PMRN Ryb, sygn. 41, s. 92.
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skowała, aby wyznaczyć nowe tereny pod boiska nie tylko dla terenów osiedlowych,
lecz i dzielnic o zabudowie głównie jednorodzinnej, w tym i Smolnej51. W 1962 r.
komitet blokowy postarał się o założenie placów do gry w koszykówkę, siatkówkę
i piłkę ręczną w dolinie między osiedlami Wieczorka i 1000-lecia52 . I te obiekty
z czasem znikły na rzecz parkingów, zostały zaniedbane i przestały pełnić swoją
rolę. MRN w Rybniku w 1972 r. postanowiła zobowiązać swoje Prezydium do
wyznaczenia terenów pod boiska i plac zabaw dla mieszkańców wspomnianych
osiedli53. Pojawiały się też pomysły wykorzystania terenów miejskich jako ośrodków
wypoczynkowych, np. staw „Księżok” przy ul. Zebrzydowickiej54.
W okresie zimowym powstawały lodowiska, organizowane przede wszystkim
przy szkołach. W lutym 1971 r. takie sezonowe ślizgawki powstały przy 10 szkołach,
w tym SP 2 (20 x 10 m), SP 10 (25 x 20 m) i SP 11 (30 x 20 m)55. Ich rozmiary były
oczywiście uzależnione od dostępnego miejsca. Obiekty te mogły istnieć jedynie
zimą, dostrzegano jednak brak w Rybniku sztucznego lodowiska.
Wydaje się, że zarówno Smolna, jak Maroko-Nowiny nie wypracowały odrębnych klubów sportowych, a ich powiązania ze sportem miały charakter raczej lokalizacji niż odrębności podmiotowej. Wyjątkiem była niezrzeszona drużyna piłkarska z Maroka, która odnosiła nawet pewne sukcesy. Nie działała jednak pod
żadnym patronatem, ani nie należała do Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
(TKKF)56 . Wprawdzie powstawały kluby i ogniska, lecz miały one charakter ogólnorybnicki. Tak należy widzieć działalność Klubu „Polonia” Rybnik, który w 1992 r.
wynajął odpłatnie pomieszczenia w SP 34. Tym samym wzrosło zainteresowanie
judo, bo tę dyscyplinę uprawiali zawodnicy, także wśród uczniów samej szkoły57.
Ognisko TKKF „Bushido”, skupione początkowo na trenowaniu wschodnich
sportów walki korzystało z hali magazynowej, udostępnionej przez RSM oraz z sali
gimnastycznej SP 31. Stopniowo dochodziły inne dyscypliny, aerobik dla kobiet czy
zajęcia korekcyjne dla dzieci. W 1987 r. TKKF powołało Społeczny Komitet
Rozbudowy Ośrodka TKKF „Bushido” na osiedlu „Nowiny”, będącego jednocześnie ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym jak i rehabilitacyjnym. W 1990 r. inwestycja miała zostać wstrzymana, udało się jednak zakończyć ją pomyślnie i ostatecznie
na początku 1996 r. placówkę otwarto przy ul. Floriańskiej 158 . Z początkiem
1998 r. stało się samodzielną jednostką miejską pod nieco zmienioną nazwą –

51 Koreferat Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wymieniał również zdewastowane
przez spółdzielnię „Progres” boisko na zbiegu ulic Cmentarnej i Cegielnianej. Tamże, s. 149–150.
52 (ps), Sami usuną zaniedbania projektantów, „Nowiny” 1962, nr 22, s. 3.
53 Uchwała ta miała zostać zrealizowana do 30 czerwca 1973 r. APR, PMRN Ryb, sygn. 41,
s. 122.
54 Tamże, sygn. 36, s. 136.
55 Tamże, sygn. 39, s. 23.
56 Maroko znów wygrywa!, „Nowiny” 1962, nr 34, s. 6.
57 (Z.K), Powstał nowy klub, „Nowiny” 1992, nr 1, s. 15.
58 (PD), Na rozbudowę ośrodka „Bushido”, „Nowiny” 1988, nr 19, s. 1–2; (a), Szansa dla „Nowin”,
„Nowiny” 1991, nr 10, s. 1, 3; G. Walczak, „Bushido” — rekreacja dla każdego, „Gazeta Rybnicka”
1996, nr 2, s. 3; MaT, „Bushido” zaprasza niepełnosprawnych, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 8, s. 7; /r/,
Bushido otwarte na propozycje, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 36, s. 7.

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”, które w kolejnych latach planowało
poszerzenie oferty zajęć oraz poprawę jakości zaplecza lokalowego i sprzętowego59.
Organizacje społeczne
Poza organizacjami działającymi w dzielnicach i grupującymi przed wszystkim
mieszkańców, należy wspomnieć o tych, które działały na wyższym szczeblu, tj.
miejskim. W okresie międzywojennym, siłą rzeczy, mowa jedynie o Smolnej. Kolejne
dzielnice pojawiają się znacznie później, lecz wówczas analiza tematu stowarzyszeń,
związków itp. natrafia na przeszkody innej natury. Pojawiają się bowiem problemy
z ustaleniem przynależności do różnych kół i towarzystw, pomijane są dane pozwalające zidentyfikować osoby w stopniu umożliwiającym głębszą analizę, organizacje
zaś nie ograniczają się do terenu jednej dzielnicy. Nie identyfikują się z nią, tylko
z Rybnikiem jako nadrzędnym punktem centralnym.
Wachlarz towarzystw, kół, związków i partii, które działały na terenie Smolnej
i Nowinach-Maroku jest szeroki. Rzecz jasna, cześć z nich cieszyła się szczególnym
poparciem ze strony władz, podczas gdy inne były traktowane jako elementy niepożądane. Dla aktywizacji działania organizacji kościelnych ogromne znaczenie
miała samodzielność administracji parafialnej. Należy sądzić, że mieszkańcy Smolnej
należeli do organizacji przy macierzystej parafii MB Bolesnej aż do powstania odrębnej kuracji, co stało się w okresie II wojny światowej, zatem także w okolicznościach utrudniających prężną działalność. W późniejszym czasie władze również
nie patrzyły przychylnie na działalność związaną z życiem religijnym. L. Musiolik
nie wspomniał o żadnym stowarzyszeniu religijnym działającym w okresie przedwojennym.
Zapewne nie udało się odszukać wszystkich gremiów, ale wydaje się właściwe
chociażby wspomnieć o nich, posługując się kolejnością alfabetyczną.
Franciszkański Zakon Świeckich, Trzeci zakon św. Franciszka (FZŚ,
III Zakon)
Franciszkański Zakon Świeckich działał w Rybniku już przed przybyciem minorytów do tego miasta, a opiekę duchową sprawował miejscowy proboszcz. Po
pojawieniu się zakonników rolę tę przejął przełożony klasztoru60. Wynika z tego,
że ojcowie franciszkanie prowadzili trzeci zakon, do którego zapewne należeli mieszkańcy nie tylko Smolnej. W ramach stowarzyszenia powołano w 1927 r. odrębne
koło dla mniejszości niemieckiej. Działalność tej grupy wzbudzała jednakże niezadowolenie niektórych kręgów społecznych. Nigdy nie myśleliśmy, że usłyszymy niemiecki śpiew w naszym kościele. A dzieje się to wszystko pod płaszczykiem III Zakonu
niemieckiego [...]61. Wnioskować można zatem, iż w jakiejś części tercjarzami byli
katolicy niemieckojęzyczni lub dwujęzyczni, ale od 1937 r. ustały zgłoszenia nowych
59 M.T., Bushido osobno, „Gazeta Rybnicka” 1998, nr 1, s. 22; „Bushido” z perspektywami, „Gazeta
Rybnicka” 1999, nr 4, s. 22.
60 A.L. Kostorz, Franciszkanie..., s. 53.
61 Wycinek z „Gazety Rybnickiej i Sztandaru Polskiego” z 30 grudnia 1926 r. AAK, MB Bolesna,
sygn. 461, s. 10.
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członków62. III Zakon spotykał się na popołudniowych nabożeństwach. Organizował
też pielgrzymki, m.in. do Pszowa (1926 r.) czy do Piekar (1929 r.) 63. Proboszcz
rybnicki nie był w stanie podać żadnych informacji na temat III Zakonu w swojej
parafii. Przypuszczał jednak, iż są to same kobiety, należące również do Christliche
Mütterverein und Katholischer Frauenbund 64 . W 1930 r. FZŚ weszło do Akcji
Katolickiej w diecezji katowickiej, zaś w 1939 r. pozostało jedną z nielicznych organizacji niezlikwidowanych przez władze okupacyjne65. W kolejnych dekadach
działalność III Zakonu zamarła, występując jako grupa czcicieli św. Franciszka. Na
Smolnej ożywienie nastąpiło w 1985 r., m.in. dzięki staraniom Adriana Szombery66.
Uzupełniając, należy dodać, że w międzywojniu przy kościele franciszkanów
funkcjonowały Krucjata Eucharystyczna oraz Caritas. Żywy Różaniec w kronice
parafialnej wymieniony był tylko w 1946 r., natomiast w kolejnym roku już o nim
nie wspominano67. Współcześnie jako organizacje zrzeszające ludzi świeckich na
terenie parafii św. Józefa działają Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ), Francisz
kański Ruch Apostolski (FRA), Dzieci Maryi, Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego,
Grupa Żywego Różańca, Katolicki Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Legion Maryi,
oraz Parafialny Zespół Charytatywny. Wizyta na stronach internetowych rozczarowuje, jeśli szuka się tam informacji dotyczących istnienia i działalności miejscowej
wspólnoty. Skupiono się na danych ogólnych lub modlitewnych68. Równie uboga
jest informacja dotycząca grup działających przy parafii św. Jadwigi Śląskiej, choć
jest ich więcej. Należą do nich: Ruch Światło-Życie (młodzież, Domowy Kościół),
Dzieci Maryi, ministranci, Wspólnota Rodzin, Legion Maryi, Franciszkański Zakon
Świeckich, chórek i chór Cantate Deo oraz Klub Inteligencji Katolickiej. W 1992 r.
przy parafii powstało z inicjatywy ks. Jośki Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne
„Przekorna Wyspa”, które miało zajmować się organizowaniem imprez sportowych,
kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców osiedli69. W parafii MB Często
chowskiej, istniejącej od niedawna, powołano cztery grupy, skierowane głównie do
młodzieży: ministrantów, Dzieci Maryi, grupę młodzieżową oraz Róże Różańcowe70.
62 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 54.
63 (Pielgrzymka do Pszowa), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 49, s. 3; (Pielgrzymka
do Piekar), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 73, s. 3.
64 AAK, MB Bolesna, sygn. 461, [bp], Pismo ks. Reginka do Kurii Diecezjalnej z 27 grudnia
1937 r.
65 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 52, 54.
66 Tamże, s. 55; http://www.rybnik.ofm.opoka.org.pl/index.php/grupy-parafialne/619-francisz
kanski-zakon-swieckich-fzs.html, 25.11.2013.
67 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 52.
68 Ponadto istnieją ministranci, Ruch Światło-Życie, Parafialna Rada Duszpasterska i Schola. Nie
wspomniano o wymienianym w 2005 r. chórku dziecięcym „Aniołki Anioła”, który nagrał płytę
z piosenkami religijnymi. Jako rok powstanie FRA ˝podaje się 2004. A. Burda Szostek, Franciszkań
scy apostołowie, „Gość Niedzielny” 2005, nr 6, s. VIII; http://www.rybnik.ofm.opoka.org.pl/index.
php/grupy-parafialne.html, 25.11.2013.
69 Festyn w 1993 r. trwał cztery dni, a zmagania odbywały się na boiskach szkół podstawowych.
Zawody objęły cztery dyscypliny: siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną i szachy. Rozgrywki piłki
nożnej wygrała drużyna SP 31. (AS), Trzeci Maja na Nowinach, „Nowiny” 1993, nr 19, s. 23; /jak/,
Przekorna Wyspa, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 30, s. 4; (ES), Kto jest kim w regionie, „Nowiny” 1995,
nr 27, s. 4; T. Ziętek, Wspólnota żyje, „Nowiny” 2008, nr 30, s. 18.
70 http://www.kosciol.rybnik.pl/grupy, 20.09.2013.

Koło Przyjaciół Harcerstwa (KPH)
Z działalnością drużyn harcerskich wiązało się też działalność Koła Przyjaciół
Harcerstwa, które zaistniało w 1923 r., obejmujące działaniem cały Rybnik. Na
spotkanie założycielskie, jakie odbyło się 20 sierpnia w sali Mandrysza, przybyło
mniej osób niż się spodziewano, co tłumaczono złą pogodą. W czasie zebrania
wyłoniono komitet, który miał się zająć zorganizowaniem koła. Na jego czele stanął
Jan Nowomiejski, który został wybrany do komisji rewizyjnej po ukonstytuowaniu
się zarządu wybranego 28 sierpnia na kolejnym zebraniu71. W 1927 r. wspominano,
iż J. Nowomiejski, już jako prezes KPH nader życzliwą opiekę roztacza nad drużynami miejscowemi, a życzliwość ta przejawiała się również w udostępnianiu terenu
szkoły na zebrania (np. 27 lutego 1927 r. odbyło się zebranie kierowników i opiekunów drużyn)72 .
Młodzież Franciszkańska
Objęcie działalnością stowarzyszeń katolickich młodzieży wiązało się z pragnieniem ukształtowania kolejnych pokoleń. W 1923 r. podjęto próbę założenia stowarzyszenia młodzieży żeńskiej. Być może chodziło właśnie o sodalicję. W każdym
razie w prasie ukazało się ogłoszenie o planowanym na 13 czerwca zebraniu w starej szkole na Smolnej, miało być to pierwsze posiedzenie, na które zapraszano chętne dziewczęta i młode kobiety w wieku od 14 do 30 lat73. Nie zachowały się jednak
szersze informacje, czy ta inicjatywa zakończyła się sukcesem i czy przetrwała dłużej. Nie ma też pewności, że była ona związana z klasztorem, co wydaje się jednak
prawdopodobne. Na pewno jednak ojcowie prowadzili grupy młodzieżowe, m.in.
Sodalicję Mariańską, która istniała także w czasie II wojny światowej74. Warto zadać
sobie pytanie, czy sodalicja w jakiś sposób wiązała się z Młodzieżą Franciszkańską.
Prawdopodobnie niektórzy członkowie należeli do obu stowarzyszeń, natomiast
71 (Koło przyjaciół Harcerstwa), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 184, s. 3; Z ruchu
harcerskiego, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 196, s. 3; L. Musiolik, Kronika..., s. 54.
72 (Ruch harcerski w powiecie rybnickim), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 23, s. 3;
(Odprawa kierowników drużyn harcerskich w Rybniku), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927,
nr 27, s. 3.
73 Smolna, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 101, s. 3.
74 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 52. 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; http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Sodalicja_Ma
ria%C5%84ska, 28.10.2013. Ponadto w 1847 r. wspólnota Dzieci Maryi została włączona do rzymskiej Sodalicji Mariańskiej prowadzonej przez jezuitów, stanowiąc tym samym jej część. 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, 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, 28.10.2013. Zatem późniejszy ruch o nazwie Dzieci Maryi
nie ma nic wspólnego z poprzednim.
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istniały różnice wynikające z celów, programów i duchowości. Młodzież Francisz
kańska nastawiona była głównie na zapoznawanie członków z duchowością franciszkańską i wychowanie przyszłych tercjarzy. W Rybniku-Smolnej została ona
założona w 1935 r., do czego przyczynił się przede wszystkim o. Bogumił Palla.
Należały do niej m.in. dziewczęta z terenu Smolnej i Zamysłowa (m.in. Gertruda
Maria Steblówna — babka autorki, Anna Blanikówna czy Anna Masorzówna).
Po zakończeniu II wojny światowej starano się reaktywować działalność stowarzyszeń młodzieżowych, już w ramach działalności parafialnej. Zorganizowano
Stowarzyszenie Młodzieży Franciszkańskiej (SMF), które po krótkim czasie stało
się Sodalicją. Przez mniej więcej cztery lata (na mocy dekretu z 5 sierpnia 1949 r.
zakończono istnienie Sodalicji) działalności młodzież prowadziła zajęcia świetlicowe i przygotowywała spektakle wystawiane w salce parafialnej. Prezesem stowarzyszenia w pierwszym okresie był niejaki Przesdzienk/Przedzing75, którego pod koniec
istnienia sodalicji na Smolnej zastąpił Norbert Kula, zaś opiekę duchową sprawował
o. Ksawery76 .
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), Państwowa Straż Pożarna (PSP)
Podobnie jak w wielu miejscowościach, w Smolnej powstała jednostka ochotniczej straży pożarnej, jednakże praktycznie nic nie wiadomo o jej dziejach. Wzmianka
prasowa o pożarze na przedmieściach Smolnej przyniosła informacje o tym, że
w jego gaszeniu wzięły udział straże ogniowe miejscowa oraz paruszowicka77. Przy
założeniu, że określenie miejscowa odnosi się do własnej organizacji strażackiej na
Smolnej, można określić, że oddział ten istniał już i przeszedł szkolenie bojowe
przynajmniej w 1908 r. Krótka informacja dotyczyła jedynie budynku przy ul.
Szkolnej78 . Spis majątku miasta Rybnika, sporządzony w 1923 r. wymieniał m.in.
sikwiarnię na Smolnej79, być może właśnie ten wspomniany wcześniej. Jednostka
prawdopodobnie została rozwiązana, zaś strażacy przeszli do OSP działającej w mieście. Transfer ten dokonał się bez śladu, a przynajmniej brakuje informacji na jego
temat w dokumentacji Komendy Straży Pożarnej w Rybniku. Niniejszy tekst nie
ma na celu analizy dziejów pożarnictwa w Rybniku, pomija się zatem ten wątek.
Jak wspomniano, nie udało się znaleźć nawet nazwisk smolnian działających w OSP.
Nie wiadomo zatem czy jednostka ta brała udział w gaszeniu pożarów wybuchających na terenie dzielnicy80. Jedyne związki z dawną wsią w jej starych granicach,
75 Nazwisko to pojawiło się wraz ze ślubem Ignacego Przesdzienka i Anny Skrzyszowskiej 29
stycznia 1900 r., ale w rejestrach narodzin i zgonów potomstwa tej pary nazwisko pojawiało się
w obu formach. APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/55, 1900, nr 2; sygn. 277/27, 1900, nr 129;
sygn. 277/83, 1900, nr 66; sygn. 277/88, 1905, nr 133; sygn. 277/102, 1906, nr 52; sygn. 277/85,
1902, nr 155; sygn. 277/94, 1903, nr 36. L. Musiolik podawał jedynie nazwisko prezesa, w formie
Przeźding (zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 100). Prawdopodobnie był on synem lub wnukiem
Ignacego i Anny.
76 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 100.
77 Wiadomości potoczne. Rybnik, „Kuryer Śląski” 1908, nr 196, s. 3.
78 Budynek został rozebrany w latach 60. XX w. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 52.
79 APK, UWŚl, Wydział Samorządowy, sygn. 1772, s. 59.
80 Przykładowo w 1923 r. spaliły się domy Wiktorii Jonderko i Konstantyny Skupień, dla których
załoga huty „Silesia” przeprowadziła zbiórkę pieniędzy. Smolna (Pożar), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1923, nr 91, s. 3; Rybnik, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 102, s. 3. Z kolei

jakie można wyłuskać, to elementy czysto materialne, przede wszystkim zaś nowa
siedziba straży pożarnej. Remiza strażacka mieściła się przy ul. Chrobrego 15, gdzie
strażacy przebywali do 1969 r., następnie przenieśli się na ul. Findera (obecnie
św. Józefa)81. Tutaj jednak należy zauważyć, że data ta dotyczy podjęcia decyzji
o budowie remizy, natomiast faktyczne oddanie jej do użytku nastąpiło później.
Z uwagi na szczupłość przyznanych na ten obiekt limitów [...] termin oddania do
użytku przewidziany jest w roku 1970 [...]. Remiza strażacka zostanie oddana do
użytku w marcu 1970 r. z okazji 25 rocznicy wyzwolenia miasta Rybnika82 . Budynek,
przewidziany dla pięciu batalionów bojowych, faktycznie został oddany do użytku
nie we wspomnianym terminie, lecz w maju podczas tygodnia strażackiego. Jego
budowę zrealizowało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego83.
Państwowa Straż Pożarna organizowała dla uczniów Konkursy Wiedzy
Pożarniczej, w których brali udział przedstawiciele rybnickich szkół. Zawody takie
odbywały się m.in. w SP 11, która w ten sposób stawała się gospodarzem zdarzenia84.
Stowarzyszenie bezrobotnych
Jednym z poważniejszych problemów społecznych i gospodarczych jest bezrobocie. W Rybniku w okresie międzywojnia działał komitet reprezentujący bezrobotnych, ale zapadła decyzja o jego zlikwidowaniu. Wówczas to bezrobotni postanowili utworzyć stowarzyszenie, które reprezentowałoby ich interesy, a przede
wszystkim pośredniczyło w rozmowach z władzami. Podczas zgromadzenia, jakie
odbyło się 1 marca 1927 r. w Hotelu Polskim powołano stowarzyszenie bezrobotnych z zarządem, którego przewodniczącym został Brunon Ochojski. Zarząd ów
miał występować w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia 85.
w 1926 r. zapaliło się, ponoć za sprawą złodziejaszków, który usiłowali zabrać ptaki z gołębnika, siano w szopie Smołki, kilka miesięcy później całkowicie spłonęła stodoła Rojka. (Pożar na Smolnej),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 37, s. 3; Rybnik (Pożar), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1926, nr 125, s. 3. W 1932 r. spłonęła słoma w piwnicy Katarzyny Sznajderowej przy
ul. Raciborskiej 59, natomiast u Jerzego Witka z Wodzisławskiej nie odnotowano strat, a właściciel
stłumił ogień w szopie samodzielnie. (Pożar), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 51, s. 5;
(Pożar), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 66, s. 3.
81 Wcześniej planowano zbudować nową remizę przy ul. Jankowickiej, gdzie miano rozpocząć budowę wiosną 1959 r., lecz wówczas nie rozpoczęto prac i przesuwały się one na następne lata. Po raz
kolejny rozpoczęcie budowy strażnicy przy ul. Jankowickiej wspominano w roku 1962. Ostatecznie
remiza powstała przy ul. Findera (obecnie św. Józefa). (rosz), Za rok budowa remizy strażackiej,
„Nowiny” 1958, nr 47, s. 3; (s), Nowoczesny ośrodek strażacki, „Nowiny” 1960, nr 37, s. 5; (js), Rybnik
otrzymał nowoczesna strażnicę i ośrodek OSP, „Nowiny” 1970, nr 21, s. 1, 3; http://www.rybnik.
kmpsp.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=13&limitstart=1,
23.05.2013; M. Palica, Straż pożarna w Rybniku, cz. I, „Tygodnik Rybnicki”, 2009, nr 16, http://
www.nowiny.pl/egazeta/tygodnik-rybnicki/2009-04-21/43886-straz-pozarna-w-rybniku-czesc-i.
html, 23.05.2013.
82 APR, PMRN Ryb, sygn. 36, s. 20.
83 Jego faktyczny koszt wynosił 9.815,0 tys. zł, kubatura budynku podstawowego 8,853 m3. APR,
PMRN Ryb, sygn. 37, s. 49, 103.
84 Jeden z konkursów odbył się 23 kwietnia 1998 r. (WaT), Strażacy w krótkich majteczkach,
„Nowiny” 1998, nr 16, s. 2; (WaT), Strażacki narybek, „Nowiny” 1998, nr 18, s. 3.
85 Zastępcą został Reinhold Kubica, sekretarzem Roman Groborz II, skarbnikiem Augustyn
Kroker. (Stowarzyszenie bezrobotnych), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 28, s. 3.
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Grupą aktywną w rozmaitych pracach społecznych byli nauczyciele, od których
zresztą oczekiwano zaangażowania również w działalności pozaszkolnej.
W Stowarzyszeniu Chrześcijańsko-Narodowym Nauczycieli Szkół Powszechnych
w 1923 r. przeprowadzono wyboru zarządu koła miejscowego. Wybrano na wiceprezesa Jana Nowomiejskiego, sekretarką została Halina Niementowska, skarbnikiem zaś Jan Gonsior. Wszyscy pracowali w szkole powszechnej nr 2 w RybnikuSmolnej. Ponadto Niementowska przyjmowała zapisy osób. Była również korespondentką, przesyłającą z konferencji stowarzyszenia informacje dla prasy86 .
Towarzystwo Czytelni Ludowych (TCL)
O ile w całym powiecie rybnickim koła Towarzystwa Czytelni Ludowych były
rozpowszechnione, o tyle wydaje się, że na Smolnej nie istniało odrębne, a przynajmniej nie ma na ten temat wzmianek. Być może dzielnica podlegała rybnickiemu
TCL. Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż dwukrotnie (w 1924 i 1925 r.), skarbnikiem został wybrany kierownik szkoły na Smolnej, Jan Nowomiejski. On też
w późniejszych latach brał czynny udział w pracach towarzystwa jako referent czy
współorganizator podejmowanych inicjatyw. Członkinią TCL była także Halina
Niementowska, która również zabierała głos w dyskusji na sejmiku87.
Towarzystwo Ludowo-Gospodarcze
25 maja 1923 r. zebrało się Towarzystwo Ludowo-Gospodarcze, którego aktywność skupiała się na walce z lichwą i wyzyskiem. Wówczas to wybrano zarząd, w którym jako sekretarz znalazł się niejaki Węgrzyk oraz Józef Drabiniok. Obaj pochodzili ze Smolnej88.
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)
W dotychczasowej literaturze najlepiej rozpoznano drużynę harcerską działająca przy SP 2, natomiast niewiele informacji pojawia się odnośnie funkcjonowania
ZHP przy innych szkołach dzielnic Smolna i Maroko-Nowiny.
Analiza tego zagadnienia wymaga pewnych uściśleń, ponieważ nakładają się
tutaj dwa elementy. Pierwszym jest działalność smolniańskich harcerzy w ramach
rybnickiej drużyny, drugim funkcjonowanie samodzielnej drużyny na Smolnej.
86 J. Nowomiejski zabierał głos i wygłaszał referaty na konferencjach. (Koło miejscowe
Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycieli Szkół Powszechnych), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1923, nr 82, s. 3; Rybnik, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 111, s. 3; Rybnik,
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 124, s. 3.
87 Sejmik Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat rybnicki, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1925, nr 50, s. 3; nr 51, s. 3; (Praca kulturalno-oświatowa), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1927, nr 133, s. 3.
88 Rybnik (Z zebrania Towarzystwa Ludowo-Gospodarczego), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1923, nr 113, s. 3.

Jedno i drugie jest ze sobą ściśle powiązane, w dodatku pojawiają się pewne rozbieżności. Wprawdzie w kalendarium dziejów Hufca Ziemi Rybnickiej pod datą 24
kwietnia 1920 r. napisano: powstanie I MDH im. Adama Mickiewicza przy SP 2
w Rybniku89, to jednak nie wydaje się, by była to stricte drużyna lokalna na Smolnej.
Z jakiegoś powodu zbiórki odbywały się na terenie wspomnianej szkoły podstawowej. Ponieważ był to okres przejściowy, musiały istnieć jakieś powody, których nie
sposób prześledzić bez pogłębionej analizy. W każdym razie drużyna harcerska
opuściła zabudowania szkoły na Smolnej. Nie była to grupa ściśle związana ze
szkołą i samą dzielnicą. Takowa powstała dekadę później90. Jej powstanie przypomina podobne sytuacje w innych miejscowościach, kiedy to inicjatywa należała do
miejscowego nauczycielstwa, a wzrost aktywności przypadał na ten sam okres, tj.
pierwszej połowy lat trzydziestych XX w. Wprawdzie działacz harcerski Jan Klama
zorganizował w szkole drużynę harcerską, skądinąd wiadomo jednak, że kierownictwo niechętnie widziało na terenie podległej placówki osoby spoza grona pedagogicznego. Na Smolnej nauczyciel Wincenty Zembala w 1933 r. zainicjował utworzenie grupy harcerskiej, która jesienią tegoż roku stała się V drużyną im. Romualda
Traugutta, złożoną początkowo z trzech zastępów: „Orłów”, „Sokołów” i „Lisów”.
Po roku utworzono czwarty zastęp „Sępy”, a w październiku 1935 r. jeszcze jeden
— „Wilki”. „Lisy” natomiast zmieniły nazwę na „Żubry”. Drużynowym był
Franciszek Butter, a przybocznym Jan Stodolak, który w 1934 r. przejął obowiązki
drużynowego. W 1936 r. zastąpił go nauczyciel Alojzy Hałas, który funkcję tę pełnił aż do wybuchu II wojny światowej91. Jego pracę i wyniki oceniano jako dobre92 .
89 Założycielami rybnickiej drużyny byli Piotr Pander i Maksymilian Piełka. L. Musiolik pisał, iż
zbiórki powstałej następnie w śródmieściu I Drużyny im. Adama Mickiewicza odbywały się w latach
1922–1923 na terenie należącym do szkoły na Smolnej. Na stronie domowej rodziny zaznaczono, że
powstanie drużyny miało miejsce w budynku szkoły powszechnej, co wskazuje, że chodziło jedynie
o uzytkowanie lokalu. Z mieszkańców Smolnej zaangażowanych w działalność L. Musiolik wymieniał Wilhelma Pierchałę, Bonifacego Sławika (1909–1980) i Klarę Sławik. B. Sławik działał następnie w IV MDH im. Henryka Sienkiewicza przy Państwowym Gimnazjum w Rybniku, w 1939
r. był kapelanem hufców II, III i IV w Katowicach, po wojnie proboszczem parafii w Edynburgu.
Inne opracowania i artykuły w ogóle nie podają epizodu związanego ze Smolną. (bal), Jak rozwijał się ZHP w rybnickiem, „Nowiny” 1957, nr 24, s. 3; W. Kaczmarczyk, 70-lecie harcerstwa
w Rybnickiem, „Nowiny” 1990, nr 17, s. 3; tenże, Pierwsze drużyny, „Gazeta Rybnicka” 1990, nr 8,
s. 7; (a), Harcerski jubileusz, „Nowiny” 1993, nr 38, s. 7; B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek,
Wypisy..., s. 186; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 52; szoł, Harcerskie korzenie, „Gazeta Rybnicka”
1998, nr 9, s. 17; Z dziejów rybnickiego harcerstwa, red. E. Soroczan, Z. Soroczan, Katowice 2013,
s. 24, 64, 72, 170, 220; http://wsteczni.blogspot.com/2013/10/pradziadek-piotr-pander-i-90-lat.
html, 30.06.2014.
90 Wprawdzie wspominano, że na terenie Rybnika w 1927 r. działały drużyny przy dwóch szkołach powszechnych, ale zapewne chodziło o szkołę nr 1 i nr 3 na Ligocie. (Z ruchu harcerskiego...),
s. 3.
91 A. Hałas, urodzony 13 czerwca 1903, zmarły 28 sierpnia 1985 r., we wrześniu 1934 r. był
drużynowym XVIII MDH im. Wincentego Janasa przy SP nr 1 w Rybniku i pełnił tę funkcję do
października następnego roku. Być może wtedy został przeniesiony do SP 2. W 1946 r. A. Hałas
był instruktorem podczas pierwszego powojennego kursu drużynowych. Od 1956 r. A. Hałas był
drużynowym X DH im. Władysława Jagiełły. Z dziejów rybnickiego..., s. 94, 104, 139; L. Musiolik,
Nasza mała..., s. 52–53.
92 APR, Inspektorat szkolny, sygn. 1, s. 81. Literatura na temat tego wycinka dziejów harcerstwa
rybnickiego wprowadza sprzeczne w szczegółach informacje. Opracowanie dziejów rybnickiego
harcerstwa podało, iż do powstania jesienią 1933 r. drużyny harcerskiej przy SP nr 2 w Rybniku
przyczynił się zastępowy z IV MDH z Paruszowca dh Dudek. L. Musiolik napisał, iż należał on
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Dodatkowo w 1934 r. przyłączono drużynę zuchową „Samodzielnych Zuchów”,
prowadzoną dotychczas przez Jana Klamę. Jeśli chodzi o drużyny żeńskie, to
w 1936 r. inspektor stwierdził, że harcerstwo żeńskie [jest] niezorganizowane 93 .
W okresie wojny działalność drużyny ustała i dopiero w 1945 r. zaczęła się odradzać.
Reaktywacją V Drużyny zajął się Witold Nowomiejski, po miesiącu zastąpiony
przez Jana Mleczkę 94. Funkcjonowały trzy zastępy: „Żubrów”, „Wilków” i „Jeleni”95.
Jako opiekun występował pełniący tę funkcję przed wojną A. Hałas. Pod koniec
1945 r. nastąpiły kolejne zmiany, bowiem J. Mleczko zmienił miejsce pracy, zaś
A. Hałas przejął drużynę na krótko, bowiem wiosną 1946 r. przekazał to zadanie
Longinowi Musiolikowi96. Pod koniec 1947 r. powstała, z inicjatywy Eleonory Grze
siczek, drużyna żeńska97.
Ten stan rzeczy nie trwał długo. Władze państwowe nie mogły zgodzić się na
funkcjonowanie organizacji poza swoją kontrolą. O stosunku do harcerstwa nawiązującego do przedwojennych wzorców wymownie świadczył incydent – drużyna
została napadnięta i pobita przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa98.
Harcerstwo pod nazwą Organizacja Harcerska zostało podporządkowane ZMP
jako Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej (OH ZMP). Również na
Smolnej nastąpiły wymuszone odgórnie zmiany i w 1950 r. zreorganizowana OH
przejęła świetlicę. Model ten kilka lat później został poniechany i wrócono do poprzedniego. Z kolei na Smolnej reaktywowano w SP 2 V. Drużynę Harcerską im.
Romualda Traugutta, pod opieką L. Musiolika. Jako główną wytyczną programu
przyjęto ok. 1957 r. specjalność turystyczno-krajoznawczą99. Zmieniające się władze
i strukturę oraz działalność ZHP na Smolnej aż do początku lat dziewięćdziesiątych
XX w. dość szczegółowo omówił L. Musiolik100. Ponieważ drużyny harcerskie ordo IV Drużyny Gimnazjalnej, czyli IV MDH przy Gimnazjum Państwowym w Rybniku, zresztą
wspomniane opracowanie wymienia Łucjana Dudka jako członka I MDH im. Adama Mickiewicza.
Drużyna na Paruszowcu miała nr II, zatem pojawił się pierwszy błąd. Trudno też wyobrazić sobie,
dlaczego mieszkaniec tej dzielnicy Rybnika miał podejmować działania w celu uruchomienia drużyny w innej części miasta. W pierwszym okresie istnienia opiekunem był niejaki Borner, o którym
L. Musiolik nic nie wspominał. Pojawił się też przyboczny Jan Stodolski, którego nazwisko poprawnie (Stodolak) podano kilka akapitów niżej. Z dziejów rybnickiego..., s. 65, 76–77; (Wat), Drużyna
ze Smolnej, „Nowiny” 1995, nr 36, s. 12; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 83, 107.
93 APR, Inspektorat szkolny, sygn. 1, s. 81; Z dziejów rybnickiego..., s. 77, 143–144; L. Musiolik,
Nasza mała..., s. 41.
94 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 107. W późniejszym okresie Witold Nowomiejski miał problemy
z prawem. Toczyło się przeciwko niemu jako starszemu księgowemu postępowanie w sprawie narażenia na straty. (rosz), Śledztwo w sprawie kierownika rybnickiego „Ruchu” na ukończeniu, „Nowiny”
1958, nr 27, s. 1.
95 Zastępowym „Żubrów” był. Adam Ochojski, „Wilków” Franciszek Musiolik, a „Jeleni” Alojzy
Zielonka. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 107.
96 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 108.
97 Tamże, s. 110.
98 L. Musiolik podawał, iż stało się to podczas capstrzyku 2 maja 1947 r., natomiast w pośmiertnych wspomnieniach o Henryku Drewnioku podano, iż drużynę napadnięto w okolicach starego
cmentarza przy ul. Gliwickiej w 1948 r. Zdarzenie to zainicjowało likwidację drużyny na Smolnej;
Wspomnienie o ś.p. Henryku Drewnioku (1931–1994); tamże, s. 109.
99 (bal), Wędrująca drużyna ze Smolnej, „Nowiny” 1959, nr 19, s. 4; Rybnik-Smolna u stóp
Szczelińca, „Nowiny” 1962, nr 37, s. 4; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 96, 113.
100 Autor poświęcił najwięcej miejsca okresowi powojennemu, mniej latom przedwojennym, zob.
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 52–54, 96–97, 107–119. Uzupełnieniem są informacje zawarte w bio-

ganizowano z reguły przy szkołach, SP 2 przez wiele lat była jedyną placówką,
z którą związany był ruch harcerski. Natomiast po oddaniu do użytku SP 10,
zorganizowano przy niej drużyny harcerskie i zuchowe, wchodzące początkowo
w skład szczepu „Smolna”101. Nowy szczep powstał także przy SP 11102 . W innym
miejscu szerzej omówiono budowę harcówki przy SP 2. Została ona jednak przejęta, a od 1995 r. harcerze ze Smolnej nie posiadają swojego lokum i korzystają z gościnności ojców franciszkanów103.
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW)
Wśród organizacji młodzieżowych na terenie Smolnej przez krótki czas działał
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW). Organizacja ta istniała w okresie przedwojennym. Od 1931 r. była związana ze Stronnictwem Ludowym. Nie natrafiono na
żadne wzmianki o funkcjonowaniu koła lub komórki na Smolnej w tym czasie.
W 1944 r. ogólnopolski związek został reaktywowany pod nazwą ZMW „Wici”.
Na Smolnej koło założono z inicjatywy Wilhelma Bojdoła, wiceprezesa PSL powiatu rybnickiego104 . Bojdoł został też prezesem wiosną 1945 r., a jego członkami
gramach w opracowaniu dziejów harcerstwa oraz prasowe wzmianki. (l), Praca i plany Szczepu
Rybnik-Smolna, „Nowiny” 1963, nr 46, s. 4; (l), Obozowe lato, „Nowiny” 1964, nr 26, s. 6; Z dziejów rybnickiego..., s. 137–138, 155, 159, 169, 177, 186, 193, 204, 227–229.
101 Drużynowym 33 DH potem szczepowym szczepu przy SP 10 był Henryk Najderski. Antoni
Słomka (drużynowy DH 1963–1965, w latach 1965–1967 drużynowy 5 DH na Smolnej). W latach 1962–1965 funkcję drużynowej Drużyny Zuchowej przy SP 10 pełniła Michalina Fros
(Drzewińska), w latach 1975–1981 Dariusz Frysztacki, który przez pięć lat (1982–1987) był też
szczepowym szczepu przy tej szkole. W tym czasie drużynową DZ przy SP 10 była Joanna Ferenc
(Mikszta). Od 1971 r. drużynowym 10 DZ przy SP 10 był Kazimierz Szypuła. W latach 1982–1989
drużynowym, jak również szczepowym, był zmarły młodo Marek Liszka. Bronisława Rakoniewska
(DZ 1975–1977). W latach 1977–1979 drużynowym DH był Janusz Oleksiński. W latach 1970–
1976 drużynowym DZ „Wesołych Koleżków przy SP 10 i przybocznym był Eugeniusz Harazimiok.
Drużynowy DZ przy SP 10 Józef Włoczek (1963–1968). Przybocznym 22 DH przy SP 10 w latach 1985–1988, a wcześniej (1981–1982) szczepowym szczepu przy SP 2 w Rybniku by Mirosław
Krystopik, Z dziejów rybnickiego..., s. 133–134, 192, 197, 204, 208, 217–218, 223, 227, 235, 239.
102 Pierwszym szczepowym był Marian Twaróg (urodzony 17 stycznia 1948 r., zmarły 21 września 1994 r.), który założył drużynę w 1963 r., a potem „Biały Szczep”, w którym do 1970 r. był
szczepowym. Stefania Woźniak (Gościniak), szczepowa 1970–1972. Następnie w latach 1967–1969
zastępową szczepowej była Anna Gans, zaś drużynową 37. DH przy SP 11 w latach 1975–1978 była
Kinga Gacek, w tym czasie (1976–1977) również komendantka Miejskiego Związku Drużyn przy
tejże szkole, po czym w latach 1977–1982 zastąpiła ją Irena Parma (drużynowa zuchowa przez dwa
lata 1976–1978). Z drużyną od 1974 r. była związana Dorota Rzymanek, do 1984 r. drużynowa.
Drużynową zuchową (1978–1981) i harcerską (1975–1978) w Szczepie im. Dzieci Ziemi Śląskiej
przy SP 11 była Kazimiera Czampiel, Maria Czerwińska, Irena Gadomska-Ptysz (lata 1975–1980),
Henryka Grzonka (1976–1981), Alicja Łukasik (drużynowa drużyn zuchowych 1978–1982, harcerskich 1975–1978), Henryka Maciończyk (drużynowa DZ 1976–1984), Danuta Maj (drużynowa
ZD 1980–1981), Kornelia Markowska (DZ 1976–1977 i DH 1978–1981), Krystyna MarszałekKulak (1976–1977 i 1975–1983), Dorota Michalska (1975–1981), Elżbieta Niedziela (1976–1977
DZ, 1977–1980 DH), Elżbieta Podeszwa (1977–1981 DZ). Irma Sobiś (drużynowa DZ 1977–1979,
DH 1980–1981), Andrzej Szruba (DZ 1977–1978, DH 1978–1983).W 1981 r. instruktorem
Szczepu został Tadeusz Marszolik. Z dziejów rybnickiego..., s. 134, 163, 168, 178, 189, 208–209,
213–215, 217, 222, 240; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 115–116.
103 (Wat), Drużyna..., s. 12.
104 9 kwietnia 1946 r. W. Bojdoł stanął na czele Powiatowego zarządu PSL. A. Dziuba,
„Demokracja burżuazyjna się skończyła”, Scena polityczna powiatu rybnickiego w latach 1945–1948,
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w liczbie 30 była przeważnie młodzież wywodząca się z rodzin rolniczych. Zapewne
była to próba poszerzenia wpływów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na fali centralizacji, ZMW w 1948 r. wszedł w skład Związku Młodzieży Polskiej (ZMP).
Jednak w tym czasie na Smolnej komórka nie działała już od dwóch lat. Przyczyną
zaniechania działalności miały być przede wszystkim represje ze strony władz, nasilone zwłaszcza po 3 maja 1946 r., kiedy to organizacja wzięła udział w obchodach
tego święta105. Zapewne w pewnym stopniu sytuacja polityczna miała duży wpływ
na zniechęcenie, ale z drugiej strony Smolna nie była dzielnicą o wyraźnie rolniczym
charakterze. Oczywiście, istniały pola uprawne, lecz większość mieszkańców utrzymywała się z zajęć pozarolniczych. Poza tym należy pamiętać, że ludność powiatu
rybnickiego w swoich sympatiach politycznych skłaniała się raczej ku chadecji, zachowując dystans wobec ludowców. Odpływ członków partii nastąpił już w sierpniu
1946 r., a w październiku zawieszono zarząd powiatowy106, co nie mogło nie mieć
wpływu na działalność koła ZWM na Smolnej.
Związek Powstańców Śląskich
W swej pracy L. Musiolik nie poruszył kwestii związku powstańców, pisząc
jedynie, iż mieszkańcy Smolnej należeli do kół w śródmieściu i Ligocie107. Nie jest
to twierdzenie całkowicie zgodne ze stanem faktycznym. Materiały, zapewne ze
względu na bezpieczeństwo członków, zostały zniszczone na początku II wojny
światowej, natomiast prasa międzywojenna dostarczyła nowych informacji. Przede
wszystkim, na Smolnej108 działała grupa Związku Powstańców Śląskich, choć jej
aktywność mogła być słabo zauważalna. W prasie lokalnej pojawiały się zawiadomienia o miesięcznych spotkaniach grupy związku powstańczego Rybnik-Smolna,
odbywających się w sali Wałacha przy ul. Wodzisławskiej. Kolejne miały miejsce
już w lokalu Antoniego Ciałonia przy Placu Wolności albo w lokalu Pandera przy
ul. Hallera. W sierpniu 1928 r. grupa wraz z pocztem sztandarowym udała się do
Czerwionki ze względu na uroczystość poświęcenia sztandaru tamtejszego koła.
W tym samym roku grupa wyjechała do Biertułtów na poświęcenie pomnika powstańców. Rok 1929 r. powstańcy rozpoczęli od zorganizowania gwiazdki dla biedniejszych członków związku, wdów i sierot po zmarłych powstańcach109. Okazuje
[w:] Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945–1989, red. A. Dziurok, B. Kloch,
„Zeszyty Rybnickie” 12, Rybnik 2011, s. 37, 42, 44.
105 O zajściach, do jakich doszło 3 maja 1946 r. w Rybniku nie wspomniano w opracowaniu
pod red. Walczaka, ale podają te informację nowsze opracowania, np. A. Dziuba, „Demokracja
burżuazyjna”..., s. 41; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 120; http://pl.wikipedia.org/wiki/
Zwi%C4%85zek_M%C5%82odzie%C5%BCy_Wiejskiej#Historia, 20.09.2013.
106 A. Dziuba, „Demokracja burżuazyjna”..., s. 37, 47.
107 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 55.
108 Dowodzi tego chociażby przyjęcie na członków I kategorii i II kategorii (nadzwyczajnych)
z przydziałem do grupy Rybnik-Smolna, kiedy wyraźnie zaznaczono odrębność tejże grupy.
W późniejszym okresie przydziały nowych członków i skreślenia dotyczyły tylko grupy Rybnik, co
może wskazywać na połączenie obu oddziałów. Okólnik Zarządu Głównego Zw. Powst. Śląskich,
„Powstaniec Śląski” 1928, nr 10, s. 11–12; Przydziały organizacyjne, „Powstaniec Śląski” 1928,
nr 11, s. 6.
109 (Zebranie miesięczne Zw. Powstańców Śląskich, grupy Rybnik-Smolna), „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 38, s. 3; (Zebranie Związku Powstańców Śląskich, gr. Rybnik-Smolna),

się, że i grupa rybnicka nie przejawiała wielkiej żywotności, a na walne spotkanie
24 marca 1928 r. przybyło zaledwie 16 członków. Wówczas padł jednak wniosek
o wszczęcie rokowań z grupą Smolna, co oznacza tyle, że grupa Rybnik zakończy swój
żywot 110. Jak się okazywało grupa Rybnik kilkakrotnie była reaktywowana, lecz nie
poprawiło to sytuacji. Istniało natomiast prawdopodobieństwo, iż jej członkowie
nie zechcą należeć do grupy Smolna. Wynika z tego, że w tym czasie rozpoczęto
rokowania akcesyjne, w wyniku których doszło do połączenia obu grup. Miało to
miejsce zapewne w 1929 r.
Związek Towarzystw Polek
Krótko po przyłączeniu Rybnika do Polski Rozalia Biegiesz w 1923 r. zorganizowała w dzielnicy Smolna koło Katolickiego Towarzystwa Polek św. Jadwigi.
Prezesowała mu do wybuchu II wojny światowej111. Chodziło o Towarzystwo Matek
Polek, jednej z grup Związku Towarzystw Polek112 , na co wskazuje dewiza „Bóg,
Rodzina, Ojczyzna” wypisana na wstęgach sztandarowych (włożonych do trumny
prezeski w 1947 r.). Towarzystwo, które zaangażowało się m.in. w przygotowania
obchodów rocznicowych113, skupiało mężatki. Zebrania miesięczne odbywały się
z reguły w salach miejscowych karczem, ale prezeska aktywnie uczestniczyła też
w zjazdach powiatowych114. Sztandar poświęcono 19 sierpnia 1923 r. Ufundowany

„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 50, s. 3; (Do członków Związku Powstańców Śląskich,
grupy Rybnik-Smolna), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 64, s. 3; (Do członków
Związku Powstańców Śląsk., grupy Rybnik-Smolna), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr
91, s. 3; (Do wszystkich członków Związku Powst. Śląskich, grupy Rybnik-Smolna), „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 111, s. 3; (Do wszystkich członków grupy Rybnik-Smolna Zw. Powst. Śl.),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 126, s. 3; (Do wszystkich członków Związku Powst.
Śląskich, grupy Rybnik i Smolna), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1929, nr 3, s. 3.
110 (Walne zebranie Zw. Powstańców Śląskich grupy Rybnik), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1928, nr 37, s. 3.
111 W króciutkim biogramie zawartym w Encyklopedii powstań zapisano: Ur. w Chwałowicach, pow.
rybnicki, w rodzinie inteligenckiej. Założycielka i długoletnia przewodnicząca miejscowego Towarzystwa
Polek. Z tego sformułowania wynika, że Rozalia Biegiesz założyła koło w Chwałowicach, co nie
jest prawdą. Zdumiewa ta nieścisłość, bowiem autorem hasła był Innocenty Libura, który wszak
mógł znać Biegieszową osobiście, poza tym w innych miejscach podawał Smolną. I. Libura, Biegiesz
Rozalia z Motyków, [w:] Encyklopedia..., s. 42.
112 W 1927 r. w Rybniku zmieniła się nazwa towarzystwa na Katolickie Towarzystwo Polek.
Zwycięstwo dojrzałości obywatelskiej w rybnickim katolickim towarzystwie Polek, „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1928, nr 5, s. 3. 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. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, t. 2, Warszawa 2009, s. 75–97;
E. Wyglenda, Związek Towarzystw Polek, [w:] Encyklopedia..., s. 665–667.
113 (Posiedzenie komisji gospodarczej obchodu rocznicy objęcia Górnego Śląska przez wojska polskie),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 121, s. 2.
114 TOW. POLEK z SMOLNEJ, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 12, s. 3; nr 13, s. 3;
(Tow. Polek ze Smolnej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 121, s. 3; Zjazd Towarzystwa
Polek powiatu rybnickiego, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 119, s. 3; (Zebranie i wiec
Tow. Polek na Smolnej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 44, s. 4; (Zebranie Kat. Tow.
Polek w Smolnej), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931, nr 121, s. 3.
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przez prezeskę i przechowywany w jej domu, w czasie wojny został ukryty i odnaleziony dopiero w latach osiemdziesiątych115.
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Związek Uchodźców Śląskich (ZUŚ)
Inną organizacją był Związek Uchodźców Śląskich, który powstał z kilku innych
grup: Związku Uchodźców ze Śląska Opolskiego, Związku Uchodźców ze Śląska
Cieszyńskiego, Komitetu Zapomogi dla Uchodźców i Politycznych Więźniów116 .
Wiadomo, że na Smolnej działała filia tego związku, a członkowie spotykali się
zwykle w karczmie Zimonia. Jedno z zebrań miało się odbyć 1 września, a kolejne
14 października. Wówczas to zwracano się do uchodźców z powiatu gliwicko-toszeckiego oraz wszystkich powstańców i uchodźców117. To jedyna wiadomość na
ten temat.
Związek Zawodowy Górników
O działalności filii Związku Zawodowego Górników na Smolnej wiadomo bardzo niewiele. Prawdopodobnie powstała ona w 1922 r. Datę tę sugerują obchody
rocznicy powstania, jakie odbyły się w 1923 r. Uroczystości rozpoczęły się od porannego nabożeństwa, po czym odbył się koncert i zabawa taneczna118.
Działalność artystyczna i kulturalna
Jeśli chodzi o szeroko rozumianą działalność artystyczną, podobnie jak w wypadku innych dziedzin, bardzo trudno przypisać ją do konkretnej dzielnicy. W dodatku, jak zauważano, jeszcze na początku lat osiemdziesiątych XX w., sieć placówek
kulturalnych w poszczególnych dzielnicach Rybnika była rozłożona nierównomiernie i niewystarczająca. Brak ich zupełnie [...] na terenie osiedli Dworek, Grunwaldzka,
Sławików, Nowiny119. Istnieją jednak instytucje, które choć swoim zasięgiem obejmują terytorium nie tylko Rybnika, lecz również ościennych miejscowości, to jednak
z siedzibą mieszczącą się w rejonie Smolnej i jej dawnych granicach.
Remedium na tę „pustynię” kulturalną miało być utworzenie w listopadzie
1996 r. MDK, którego siedzibą był pawilon „Wanda” na „Nowinach” (jak wspomniano wcześniej, w miejscu dawnego klubu „Proxima”). Dyrektorem został Adam
Więckowski. Aktywność MDK skierowana była przede wszystkim do ludzi młodych, zatem pojawiały się oferty, które w zamierzeniach miały odpowiadać gustom
115 Rybnik-Smolna, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 178, s. 3; Smolna (Rybnik),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 181, s. 3; I. Libura, Z dziejów domowych powiatu.
Gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984, s. 147– 148; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 50, 52; D. Lubi
na-Cipińska, Jo ci dycko przaja, „Nowiny” 1998, nr 2, s. 7
116 B. Cimała, Związek Uchodźców Śląskich, [w:] Encyklopedia..., s. 668.
117 Rybnik-Smolna, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 191, s. 3; Baczność uchodźcy, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 205, s. 3; Baczność uchodźcy, „Sztandar Polski
i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 229, s. 3.
118 [Rocznica], „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1923, nr 200, s. 3.
119 W cytacie poprawiono nazwę Słowików na Sławików, bowiem właśnie o to osiedle chodziło.
I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo przeszłości i kultura współczesna, [w:] Rybnik..., s. 506.

najmłodszych rybniczan. W ciągu roku zorganizowano 80 kółek zainteresowań.
Działał np. zespół „Street Boys”. W ramach tej działalności w czerwcu 1997 r.
zorganizowano festiwal rockowy, na którym mogły zaprezentować się zespoły amatorskie. Dochód ze sprzedaży cegiełek przeznaczono na walkę z uzależnieniami
wśród młodzieży. Przy ul. Chabrowej działała z kolei filia MDK, nazywana „kostką”, w której odbywały się zajęcia plastyczne120.
Jedną z instytucji kulturalnych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Przygoda”121.
Grupa zmieniała nazwy. Najpierw krótko występowała jako „Bosmanki”, szybko
jednak przeistoczyła się w Harcerską Drużynę Artystyczną „Przygoda”, wreszcie
w Zespół Tańca Ludowego „Przygoda”. Początek grupy taneczno-wokalnej sięga
roku 1972. Od 1.I.1972 r. zostało zorganizowane Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku. Zostało ono zlokalizowane w niewykorzystanej
dotychczas w całej pełni harcówce przy ul. Wodzisławskiej122 . W tym miejscu należy
sprostować informacje dotyczące tej grupy. W literaturze pojawiła się wersja, jakoby „Bosmanki” zawiązały się przy Oddziałowej Organizacji Partyjnej nr 1 w Za
mysłowie123. Jest to stwierdzenie całkowicie nieprawdziwe. Na początkach zespołu
zaciążył konflikt między Wydziałem Oświaty MRN a szczepem harcerskim przy
SP 2124. Ognisko organizowało kółka zainteresowań, głównie o profilu muzycznym
(gitarowe, akordeonowe), wokalnym, tanecznym, ale też plastyczne i fotograficzne.
Skupiały one w pierwszym okresie głównie młodzież z najbliższej okolicy, lecz z czasem zaczęły uczęszczać dzieci z innych, poza SP 2, szkół. Dyrektorem ogniska został
Janusz Sporek. Od 1975 r. grupa taneczna zajęcia odbywała w sali baletowej Teatru
Ziemi Rybnickiej, bowiem tam były odpowiednie po temu warunki, ale w 1979 r.
ta współpraca została zakończona. W tej sytuacji liczący już 90 osób zespół wrócił
na Wodzisławską, gdzie pomieszczenia nie były przystosowane do tego typu zajęć.
W 1985 r. przekształcono OPP w Młodzieżowy Dom Kultury, a 1 września tegoż
roku otwarto budynek po przedszkolu na ul. Chrobrego 17. Funkcję dyrektora
pełnił Jerzy Michalski, a po nim od 1990 r. Grzegorz Szymik (zm. w 1997 r.).
W kolejnych latach „Przygoda” stała się samodzielnym zespołem. Rada Miasta
postanowiła Założyć publiczną placówkę oświatową o nazwie „Ogniska Pracy
Pozaszkolnej — Zespół Przygoda” poprzez wyodrębnienie dotychczasowego „Zespołu
Przygoda” z Młodzieżowego Domu Kultury. Uchwała wchodziła w życie od 1 stycznia 1996 r., a nadanie statutu miało nastąpić w drodze odrębnej uchwały125.
120 (WaT), Festiwal za cegiełki, „Nowiny” 1997, nr 15, s. 13; (WaT), „Bajka” w pawilonie,
„Nowiny” 1997, nr 15, s. 4; (WaT), „Kostka” w obrazach, „Nowiny” 1997, nr 22, s. 13; (WaT),
Szlagiery ze szlaku, „Nowiny” 1999, nr 49, s. 5.
121 Tak obecnie brzmi oficjalna nazwa zespołu. http://www.przygoda-rybnik.pl/index.html,
23.05.2013. Najczęściej mówi się po prostu „Przygoda”. L. Musiolik określił ją jako Młodzieżowy
Zespół Pieśni i Tańca „Przygoda”. Zob.: L. Musiolik, Nasza mała..., s. 98. W latach osiemdziesiątych grupa istniała pod nazwą Zespół Tańca Ludowego. (PD), 15 lat przygody z „Przygodą”,
„Nowiny” 1987, nr 41, s. 5.
122 APR, PMRN Ryb, sygn. 43, s. 212.
123 Podawano też 1974 r. jako datę zmiany nazwy. I. Bukowska-Floreńska, Dziedzictwo..., s. 506;
M. Wołoski, B. Kwaśniok, Rybnik. Wydarzyło się... 1900–2000, s. 146.
124 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 117.
125 Uchwała nr 139/XII/95 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie reorganizacji placówek wychowania pozaszkolnego.
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Od początku 1996 r. dyrektorką została Anita Geratowska, związana z zespołem
od lat siedemdziesiątych, m.in. jako drużynowa i kronikarka126. Przez cały ten okres
siedzibą był budynek dawnej harcówki, jednakże w 2012 r. zapadła decyzja o jej
przeniesieniu na ul. Świerklańską. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 30
maja 2014 r.127
W 1973 r. choreografką grupy została Renata Hupka (zmarła 28 marca 1998 r.),
której zainteresowanie tańcem ludowym wpłynęło na charakter zespołu128 . Dość
wcześnie „Przygoda” zaczęła wyjeżdżać poza granice kraju, najpierw do sąsiednich
państw, z czasem coraz dalej. Zespół odnosił też sukcesy sceniczne i nawiązywał
współpracę z zespołami tanecznymi z innych krajów129. W 1993 r. powstało
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda”, które zajęło się zdobywaniem funduszy na działalność zespołu. Na 1997 r. przypadło ćwierćwiecze istnienia zespołu, co uczczono festiwalem folkloru, a Renata Hupka otrzymała
„Honorową Złotą Lampkę Górniczą”130.
W pracy zespołu duży nacisk kładziono nie tylko na artystyczną stronę działalności, ale też na wychowanie oparte na ideach ruchu harcerskiego oraz współpracę
ze środowiskiem. Stąd udział „Przygody” w festynach organizowanych przez SP 2,
przez Radę Dzielnicy Smolna czy parafię św. Józefa131.
Stosunkowo wczesne włączenie Smolnej w granice administracyjne Rybnika
sprawiło, że dzielnica ta nie doczekała się, w przeciwieństwie do wielu obecnych
dzielnic, odrębnego towarzystwa śpiewaczego. Przypuszczać należy, że mieszkańcy
zasilali szeregi chóru „Seraf” lub innych, działających na terenie Rybnika. Typowym
126 Archiwum Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Przygoda” (dalej: Archiwum OPP „Przygoda”),
Ewa Bernacka, Działalność artystyczna Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda” w latach 1972–1995
(zarys monograficzny), Cieszyn 1995 [maszynopis], s. 27–29; W.R., Z „Przygodą” na głowie, „Gazeta
Rybnicka” 1996, nr 3, s. 4; (r), Ocena szczególnie wyróżniająca..., „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 6,
s. 17; Przygoda na całe życie, rozmowa z Anitą Geratowską, rozmawiał A. Karpeta, „Nowiny” 2010,
nr 42, s. 8; Relacja Anity Geratowskiej, Rybnik 22 października 2013.
127 (D), Nowy Dom dla Przygody, „Gazeta Rybnicka” 2014, nr 6–7, s. 26.
128 Będzie nam Jej brakowało..., „Gazeta Rybnicka” 1998, nr 4, s. 5; Rocznica śmierci twórczyni
„Przygody”, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 4, s. 17; Relacja Anity Geratowskiej...
129 W 1995 r. grupę tworzyło 352 tancerzy, w tym malutkie, bo trzyletnie dzieci. W 1996 r. członków było 400. Wakacyjna przygoda »Przygody«, „Nowiny” 1977, nr 35, s. 5; »Przygoda« wyjeżdża
do Czechosłowacji, „Nowiny” 1978, nr 16, s. 2; (PD), 15 lat..., s. 5; D. Grzesista, Najmłodsza
„Przygoda”, „Gazeta Rybnicka” 1994, nr 22/177, s. 7; W. Różańska, Gwiazdki dla „Przygody”,
„Gazeta Rybnicka” 1994, nr 30, s. 3; (Wat), „Przygoda” w Peru, „Nowiny” 1999, nr 27, s. 3; (WaT),
Stepująca „Przygoda”, „Nowiny” 2002, nr 1, s. 13; (WaT), Ludowa „Przygoda”, „Nowiny” 1995,
nr 28, s. 13; W. Troszka, „Przygoda” i komandosi, „Nowiny” 1996, nr 36, s. 13; (r), „Przygoda” i przyjaciele, „Gazeta Rybnicka” 2000, nr 3, s. 14; (WaT), Przygoda i przyjaciele, „Nowiny” 2003, nr 13,
s. 13: (WaT), Polonijne przyjaźnie, „Nowiny” 2003, nr 15, s. 12; (WaT), Przygoda w rozjazdach,
„Nowiny” 2003, nr 36, s. 11; (WaT), Rozśpiewana Karolinka, „Nowiny” 2004, nr 4, s. 9; (WaT),
Przygoda za oceanem, „Nowiny” 2004, nr 11, s. 11; (WaT), Przyjaciele przygody, „Nowiny” 2004,
nr 20, s. 15; (WaT), Roztańczona Przygoda, „Nowiny” 2004, nr 27, s. 11; (WaT), Zabawa z folklorem, „Nowiny” 2005, nr 35, s. 13; (IrS), Przygoda ze złotym medalem, „Nowiny” 2011, nr 33, s. II.
130 Kolejne jubileusze zespół świętował festiwalami lub koncertami. Pierwszy odbył się w 1979 r.
Archiwum OPP „Przygoda”, Kronika [1979 r.]; (WaT), Ćwierćwiecze „Przygody”, „Nowiny” 1997,
nr 37, s. 10; (WaT), Lampka za „Przygodę”, „Nowiny” 1997, nr 39, s. 3; „Przygoda” tańczy już...
25 lat!, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 9/315, s. 14–15; (WaT), Festiwal na urodziny, „Nowiny” 2002,
nr 35, s. 17; (WiL), Tańczy już 35 lat, „Nowiny” 2007, nr 35, s. 15.
131 Udany festyn w SP 2, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 24, s. 2; Relacja Anity Geratowskiej...

działaniem było zakładanie chórów szkolnych oraz parafialnych. O ile wiadomo,
że chóry prowadzono w szkołach podstawowych nr 2, 10 (w 1977 r. prowadzony
przez Jerzego Michalskiego) i 11 (w 1977 r. prowadzony przez Elżbietę Niedzielę)132,
o tyle zespoły śpiewacze nie działają przy wszystkich parafiach. Nie wydaje się, by
franciszkanie podejmowali się stworzenia chóru w najwcześniejszym okresie pobytu w Rybniku. Asumpt stworzyła siedemsetna rocznica śmierci św. Elżbiety i przygotowywana z tej okazji akademia w 1931 r. Jednym z elementów owego przedstawienia był występ chóru żeńskiego, przygotowany przez o. Ansgarego Malinę133.
Wydaje się jednak, że wspomniany chór powstał docelowo i nie kontynuował działalności. Kolejną próbę stworzenia chóru parafialnego podjął o. Marek Pielok
w 1951 r., a zespół występował przede wszystkim podczas uroczystości religijnych134.
Chór „Cantate Deo” działał przy parafii p.w. św. Jadwigi. Ponadto zapowiadano
powstanie Centrum Muzycznego przy ul. Grunwaldzkiej, nastawionego głównie
na muzyczne kształcenie najmłodszych (m.in. przygotowanie do szkoły Muzycznej
Pierwszego Stopnia, rytmika, praca z dziećmi niepełnosprawnymi)135.
W ramach działalności ognisk pracy pozaszkolnej organizowano też zajęcia plastyczne. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, którego dyrektorką była Honorata Pysz
we współpracy z ks. Henrykiem Jośką prowadziła w udostępnionych salkach katechetycznych zajęcia plastyczne, w których uczestniczyło około 70 dzieci w wieku
od 5 do 12 lat136 .
Przedstawiając artystyczną i kulturalną stronę analizowanych dzielnic nie można zapomnieć o indywidualnościach. Pod tym względem jednak informacji jest
niewiele, zwłaszcza z okresu wcześniejszego. Być może w środowisku robotniczym
działali amatorzy, poświęcający wolny czas na hobbistyczną aktywność artystyczną,
lecz praktycznie nie ma wzmianek o jakimkolwiek upowszechnieniu. Pojawia się
jedynie Ryszard Węglorz ze Smolnej, równie wybitny konserwator dzieł sztuki137. Poza
tą postacią praktycznie nie wiadomo nic o osobach związanych z amatorskim czy
zawodowym ruchem artystycznym ze Smolnej i Nowin-Maroka. Być może wynika
to z uogólnienia i przypisywania ich do Rybnika jako całości. Lepiej przedstawiają
się możliwości identyfikacji w okresie późniejszym. Na pewno jedną z takich postaci był Józef Polok. Był on aktorem po szkole teatralnej (PWST w Krakowie),
występującym w chorzowskim Teatrze Rozrywki i warszawskiej Kapeli Czernia
kowskiej. Pracował w Telewizji Katowice. Wraz z synem Pawłem założył „Kapelę

132 W 1977 r. w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych chóry SP 10 i 11 otrzymały
wyróżnienia I stopnia. (fp), Rozśpiewany region, „Nowiny” 1977, nr 24, s. 5. O szkolnym chórze
SP 2 jedynie wspomniano. L. Musiolik, Kronika..., s. 98.
133 APFK, Kronika klasztoru..., t. 1, s. 59; (Jubileusz św. Elżbiety), „Sztandar Polski i Gazeta
Rybnicka” 1931, nr 136, s. 3; (Z obchodu 700-lecia św. Elżbiety), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1931, nr 138, s. 3; (Powtórzenie akademji ku czci św. Elżbiety), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1931, nr 144, s. 3; A. L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 43, 52.
134 A.L. Kostorz, OO. Franciszkanie..., s. 52.
135 (ES), Centrum Muzyczne na os. Nowiny, „Nowiny” 1994, nr 25, s. 13; (WaT), „Wyjdzie” kabaret, „Nowiny” 1997, nr 5, s. 13.
136 M. Rak, Mali artyści z parafii kościoła św. Jadwigi, „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 50, s. 5.
137 I. Libura, Bohaterscy synowie ziemi rybnickiej, „Nowiny” 1963, nr 15, s. 4; B. Cimała, P. Porwoł.
W. Wieczorek, Wypisy..., s. 280.
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ze Śląska”, która po śmierci Józefa (w 2008 r.) otrzymała jego imię. Wysuwano też
jego kandydaturę jako patrona obiektów miejskich (ulic, placów, skwerów)138 .
Reprezentantem innego pokolenia i innego rodzaju muzyki jest Tomasz Iwańca,
występujący pod pseudonimem „GrubSon”. Tytuł jego utworów „N.O.C” i „N.O.C
2011” jako skrót „Nowiny Osiedle Chabrowa”, nawiązywał do miejsca dzieciństwa
i zamieszkania autora139. Jak widać, nastąpił proces swoistej nobilitacji blokowiska
i stało się ono inspiracją na wzór obecnych wcześniej familoków.

70 Protest przeciwko zamknięciu „Proximy”, 3 grudnia 1990 r. (ze zbiorów Muzeum w Rybniku,
foto Zenon Keller)

138 Józef Polok był też właścicielem otwartego w 1988 r. sklepu „Szkolak” z artykułami papierniczymi przy ul. Sobieskiego w Rybniku, „Warszawiak”, „lwowiak” i rybniczanin, wysłuchał
G. Kowalczyk, „Nowiny” 1996, nr 14, s. 7; (adr), Te piosenki mają duszę, „Nowiny” 24, s. IV;
A. Karpeta, Swojscy patroni, „Nowiny” 2010, nr 40, s. 5; tenże, Przeboje Józka, „Nowiny” 2010,
nr 49, s. 17. Polokowie nabyli również kamienicę przy ul. św. Jana (zbudowaną w 1918 r.), w której
przed wojną mieścił się Bank Spółdzielczy, a którą praktycznie zbudowano od nowa (była w stanie
technicznym wykluczającym remont). A. Karpeta, Nowa jak stara, „Nowiny” 2011, nr 4, s. 10;
tenże, Czemu Szkolak nie Szkolok?, „Nowiny” 2012, nr 50, s. 8.
139 (adr), Nowiny, ważne miejsce, „Nowiny” 2011, nr 7, s. 2.

Gospodarka w Maroku-Nowinach i Smolnej
Nazwa wsi Smolna oraz wizerunek mielerza w pieczęci dawnej gminy wiejskiej
(przeniesiony na obecny znak wspólnoty) wiąże się bezpośrednio z gospodarką leśną,
wskazując na pozyskiwanie smoły z węgla drzewnego. Można zatem uznać, iż po
czątkiem wsi była osada smolarzy, która z czasem rozrosła się w większą strukturę.
F. Idzikowski, a za nim A. Trunkhardt, utrzymywał, iż dochody z tego zajęcia były
małe, zaś z uprawy piaszczystej roli jeszcze mniejsze1. W opinii F. Idzikowskiego
obszar ten nie przedstawiał większej wartości, bowiem porastały go lasy. Das Holtz,
beisst es, ist „gar nit gültig” 2 . Znamienne jednak, iż określenie to znalazło się w cu
dzysłowie – mogło zatem być cytatem. Skądinąd wiadomo, że gospodarka leśna
feudałom dostarczała korzyści. Wydaje się, że w okolicach Rybnika lasy były wy
korzystywane przede wszystkim do wypasu świń. W dąbrowach pod Rybnikiem,
Jejkowicami, Niedobczycami i Orzepowicami można było wypaść około 150 sztuk
nierogacizny3. Poza gospodarką leśną dochody powiększała gospodarka zasobami
wodnymi – młynarstwo, hodowla ryb oraz orzecha wodnego (kotewki). Sama nazwa
Rybnika wywodzi się zresztą od stawu rybnego. Zbiorniki rybne znajdowały się
m.in. przy drodze na Racibórz przy rzeczce Rosochacz. 28 sierpnia 1496 r. Mikołaj
Kropacz z Niewiadomia nadał je mieszczaninowi rybnickiemu Jakubowi Ziętkowi.
Dokument ten znany jest z transumptu wystawionego w Opolu 3 marca 1638 r.4
W 1657 r. w mieście istniały 24 stawy oraz po 16 pod Wielopolem i pod Smolną.
Pod koniec XVIII w. „państwo” rybnickie liczyło 17 dużych i 38 mniejszych stawów,
z których jednak część była zamulona i zarośnięta chwastami5. Być może to samo
działo się ze zbiornikami w Smolnej. Stopniowo stawy likwidowano. Nie wydaje
się, by któryś z istniejących pod koniec XIX i w XX w. stawów Smolnej miał tak
długą metrykę. Kilka akwenów prywatnych właścicieli istniało wzdłuż obecnej ul.
Reymonta, przy ul. Łąkowej (tzw. Pocentkowiec) oraz przy ul. Zebrzydowickiej
(Pniownik – stąd nazwa ulicy i skweru przy markecie „Real”), Szlajerowiec, wreszcie
Księżok (jedyny wciąż istniejący)6.
Rolnictwo
Ludność wiejska, jak wiadomo, ponosiła ciężary na rzecz feudała. W połowie
XVI w. szlachta zaczęła nakładać tak znaczne obciążenia, iż cesarz Ferdynand I uznał
za konieczne wprowadzenie regulacji. W księstwach opolskim i raciborskim komi
sarze cesarscy dokonali rozpoznania i przedstawili władcy sprawozdania. Na ich
podstawie w 1562 r. wydał prawną regulację obciążeń chłopskich (również dla
chłopstwa Smolnej). W księstwach wyznaczono czynsze i renty (naturalną oraz od
1 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 35; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 24.
2 A. Trunkhardt opuścił cudzysłów, co jednak zmienia wymowę zdania. F. Idzikowski, Geschichte...,
s. 60; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 40.
3 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 60; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 40.
4 APR, Am Ryb, sygn. 8.
5 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 149; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 97.
6 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 113; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 45, L. Musiolik, Nasza mała..., s. 9.
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robkową)7. Jeśli chodzi o pańszczyznę chłop miał obowiązek wysiać przed zimą
(pszenica lub żyto) i przed latem (jęczmień, gryka lub owies) po jednym korcu
pańskiego ziarna oraz obsiać, a następnie zżąć zboże a snopki zwieźć do stodoły
z obszaru jutrzyny. Do tego dochodziły dniówki zwożenia zgodnie z zapotrzebo
waniem (pół dnia przed zimą i pół dnia przed latem): trzy fury przewiezione na
odległość do dwóch mil (bez obowiązku wożenia drewna na sprzedaż czy wożenia
samego feudała), cztery fury drewna opałowego w ciągu roku, ponadto podczas
prac budowlanych trzy fury drewna, kamieni lub wapna według woli pana.
Dodatkowo wymagano po jednym dniu odrobku przy koszeniu trawy i stawianiu
płotów (za wynagrodzeniem 12 halerzy i wiktem). Zakazywano natomiast udziału
w pracach przy stawach i łowieniu ryb, co jednakże stało w sprzeczności z obowiąz
kiem wożenia narybku do stawów (na odległości takie, by poddany następnego dnia
mógł wrócić do domu), pomocy przy wyławianiu ryb i przenoszeniu ich do specjal
nych stawów. Za tę pomoc mieli otrzymywać strawę. Dopuszczano prace przy
czyszczeniu rowów melioracyjnych i kanałów. Chłopi byli też zobowiązani do
trzymania straży przy pochwyconych wrogach, włóczęgach lub podejrzanych.
W czasie łowów z każdego domu jedna osoba była zobowiązana do brania udziału
w nagonce. Kobiety wiejskie musiały przepracować w ciągu roku cztery dni
w zagrodzie lub polu, przy sadzeniu lnu, konopi, ziół lub warzyw, kopaniu rzepy
oraz zrywaniu i międleniu roślin włóknistych. Na wieśniaczki spadał też obowiązek
prania (mycia) i strzyżenia lub golenia owiec, za co miały otrzymywać jedzenie
i picie. Ponadto każda osiadła chłopka miała z pańskiej przędzy utkać dla swojej
pani sztukę płótna, za którą otrzymywała dwa grosze8.
Czynsz wsi wynosił 28 talarów i 1 grosz, do tego po 20 i ¼ korca żyta i owsa,
52 kury i 6 kop (360 sztuk) jaj. Wartość robót chłopskich obliczano według jakości
pola na jeden lub półtora guldena. W wypadku Smolnej był to jeden gulden9. Na
początku XVII w. po nowym oszacowaniu (przeprowadzonym w 1601 r., a zwią
zanym ze staraniami o przekształcenie zastawu rybnickiego w dobra dziedziczne),
okazało się, że dochód ze wsi Smolnej wynosi 1189 guldenów. Było to mniej więcej
tyle co z Przegędzy (1181 guldenów) i Szczejkowic (1044 guldeny), ale mniej niż
z Jejkowic (1648 guldenów) i Biertułtów (1375 guldenów)10.
Z reguły takie obciążenia dotyczyły pełnych gospodarstw kmiecych. Smolna
według urbarza z 1579 r. liczyła 15 gospodarstw kmiecych i 6 zagrodniczych
o łącznej powierzchni 17 włók i 10 mórg pola 11. Jednocześnie w opracowaniu
Idzikowskiego, w dodatkach, zamieszono listę kmieci ze Smolnej z 1581 r. Musiały
7 Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566 i 1567, wyd. R. Heck, J. Leszczyński
Wrocław 1957, s. 245–251; R. Sękowski, Koniec średniowiecza i kształtowanie się podstaw ustrojowych
księstw opolskiego i raciborskiego (Szkice i wypisy źródłowe), Opole 2011, s. 67–68, 70. F. Idzikowski
powoływał się na wcześniejszy, bo datowany na 4 stycznia 1559 r., akt wydany przez starostę Jana
Oppersdorffa, Ordung, poprzedzony cesarską rezolucją, natomiast inna literatura nie zna tego aktu.
F. Idzikowski, Geschichte..., s. 61. Na to opracowanie powoływał się L. Musiolik. Por. L. Musiolik,
Nasza mała..., s. 14. Wydaje się jednak, że chodziło o rezolucję z 1562 r.
8 R. Sękowski, Koniec..., s. 72–75. Wymiar obciążeń podany przez F. Idzikowskiego, a za nim L. Mu
siolika różni się nieco w niektórych punktach. F. Idzikowski, Geschichte..., s. 64; L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 15–16.
9 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 62; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 42; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 14.
10 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 74; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 49; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 16.
11 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 61; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 41.

być to dokładnie takie same obciążenia, ale przeliczenia przynależnych poszcze
gólnym kmieciom, działek wskazują, iż pod uprawą było 19 włók i 12 morgów ziemi
kmiecej oraz 14 morgów zagrodniczej, co razem dawało prawie 20 włók uprawnej
roli. W przybliżeniu daje to 600 mórg. Ponieważ włóka z reguły oznaczała tylko
powierzchnię orną, należy uznać, że powierzchnia całej wsi była większa, bowiem
dochodziły jeszcze ugory, pastwiska, łąki i nieużytki. O istnieniu należącego do wsi
obszaru nieuprawnej ziemi o powierzchni 50 mórg wspominał autor kroniki Smolnej,
opisując spór, jaki rozgorzał w sprawie prawa do wypasania na tym terenie bydła.
Ową niwę można rozumieć jako teren przylegający do pól, w tym wypadku leżący
między Smolną a Zamysłowem12 . Spór zaś wpisywał się w dynamikę procesu roz
padania się dawnej struktury wsi feudalnej, kiedy to istniało prawo wypasania in
wentarza na wspólnych gruntach gminnych. Wracając jednak do kwestii powierzchni,
uzyskane wyniki korespondują z danymi z drugiej połowy XIX w., według których
Smolna miała 648 mórg13. Wskazuje to na niewielką zmienność od XVI w.
Tabela 2: Wykaz obciążeń kmiecych ze Smolnej w 1581 r. (Źródło: F. Idzikowski,
Geschichte..., s. 192–193).

L.p

Nazwisko

Powierzchnia

Zboże /żyto
i owies/

Czynsz

włóka

morga

Grosze

hall

korzec

m

Kura

1

Scholdrzyk

1

19 7/8

14

11

1¾

–

4

2

Niklas Dirzwa

–

22 ¼

8

12

2

–

3

3

Bartek Tutla

1

4 7/8

18

–

2

–

4

4

Blazek Golak

–

25 3/8

9

–

1

–

4

5

Jurek Dybek

1

17 ¼

14

–

1½

–

4

6

Kuba Nesyto

1

6 3/8

10

9

1

3

3

7

Jurek Kreytschy

1

2 7/8

10

10

1

1½

3

8

Maciek Boly

1

8 7/8

11

7

1

1¼

3

9

Tschentschek

1

23

19

–

1½

–

4

10

Hans Szary

–

26

18

–

2

–

4

11

Mruzek

1

23 ¼

18

–

2

–

4

12

Witek Drzyzga

1

6 3/8

18

–

2

–

4

13

Smolik

1

–

15

8

1

–

3

14

Jakubek

1

9½

30

–

1

–

3

15

Krulik

1

27

1 fl 9

–

–

–

–

12 A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 142; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 19.
13 F. Triest, Topographisches..., s. 749.
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Liczba gospodarstw chłopów zobowiązanych do opłacania czynszu zmieniała
się w ciągu XVII i XVIII w. Proces ten wiązał się z powiększaniem dóbr szlacheckich
kosztem ziemi chłopskiej. Spadek liczby gospodarstw chłopskich jest zauważalny,
jednakże dane liczbowe nie pozwalają stwierdzić, czy zanikały gospodarstwa kmieci
czy zagrodników. Zasadnicze pytanie powinno jednak brzmieć: jakich gospodarstw
zanikało więcej? Wydaje się, że w wypadku Smolnej działo się tak z gospodarstwami
kmiecymi. Jest to zresztą dziwne, bowiem to one ponosiły największe obciążenia
pańszczyźniane. O ile jednak pod koniec XVI w. w Smolnej istniało 15 gospodarstw
kmiecych, o tyle w 1784 r. już tylko 10, natomiast liczba gospodarstw zagrodniczych
pozostawała niezmienna. Od XVI do XVIII w. było ich sześć14 . Warto jednak
uzupełnić ten obraz o dane z nieznanego dotąd źródła, jakim jest księga roboracyjna.
Uwierzytelniono w niej kontrakty zawierane 6 marca 1771 r. przez Józefa Węgier
skiego z Pilchowic z chłopami smolniańskimi. W sumie umowy te dotyczyły dzie
więciu kmieci, czterech zagrodników i trzech chałupników15. Liczba gospodarstw
spadła w okresie 1581–1614 z 21 do 18 i na tym poziomie utrzymywała się (z drob
nymi wahaniami) przez kolejne stulecia, aż do drugiej dekady XIX w16. Pojawiła
się jednak inna prawidłowość – liczba gospodarstw kmiecych utrzymywała się na
tym samym poziomie (10), natomiast zmieniały się liczby gospodarstw zagrodni
czych i chałupniczych. Potwierdza to pośrednio, iż przy podziałach gospodarstw
chłopskich chętniej dzielono te mniejsze, natomiast liczba gospodarstw kmiecych
pozostawała niezmienna. Wprawdzie domena królewska odsprzedała część gruntów,
ale gospodarstw największych przybywało niewiele. F. Triest podawał, że w latach
sześćdziesiątych XIX w. we wsi mieszkało 18 kmieci, trzech zagrodników i 44 cha
łupników17.
Poza gospodarstwami chłopskimi istniały w Smolnej folwarki, stanowiące od
rębne organizmy gospodarcze. Pod koniec funkcjonowania wsi jako własności hra
biów Węgierskich oraz na początku kolejnego stulecia było ich trzy 18 . W ciągu
kilkunastu lat doszło do zlikwidowania jednego z nich, bowiem w 1822 r. wymienia
się już tylko dwa, w tym jeden o nazwie Florianshof19. Pojawiają się jednak wątpli
wości, co do faktycznego umiejscowienia owego folwarku przy wsi Smolna, po
nieważ większość źródeł i opracowań uznawała Florianshof jako przynależny raczej
do, sąsiadującej ze Smolną, wsi Zamysłów20. Ostatecznie dobra folwarczne Smolna
14 F.A. Zimmermann, Beyträge..., s. 168. Ch.F.E. Fischer, Geographisch-statistisches Handbuch über
Schlesien und die Grafschaft Glass, Bd. 2, Breslau 1818, s. 60; F. Idzikowski, Geschichte..., s. 96, 192–
193; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 64, 95.
15 APR, Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku (zespół nr 119, dalej: AG Smolna), sygn. 4490,
f. 1–2, 11–12, 21–22, 31–32, 41–42, 61–62, 71–72, 81–82, 91–92, 101–102, 109–110, 117–118,
125–126, 133–134, 141–142, 147–148.
16 F. Idzikowski podawał liczby czynszowników w latach: 1579 i 1581 (21), 1614 (18), 1619 (16),
1628 (17) i 1791 (18), zob. F. Idzikowski, Geschichte..., s. 96; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 84. F.A. Zim
mermann podawał, że w 1784 r. w Smolnej mieszkało 10 kmieci i sześciu zagrodników (zob. F.A. Zim
mermann, Beyträge..., s. 168). Podobne liczby podał A. Weigel (zob. A. V. Weigel, Geographische...,
s. 178). Natomiast na początku lat dwudziestych XIX w. w Smolnej mieszkało 10 kmieci, pięciu
zagrodników i trzech chałupników, zob. J. Gorlitz, Neueste..., s. 224.
17 F. Triest, Topographisches..., s. 749.
18 F. Zimmermann, Beyträge..., s. 168.
19 J. C. Gorlitz, Neueste... , s. 224.
20 E. Kulik, Dzieje Zamysłowa..., s. 13–14, 251.

zostały sprzedane, a właściwie zamienione w 1851 r. Oprócz gotówki ci, którzy mieli
prawo do pobierania drewna i szczap, otrzymali pola należące do folwarku rybnic
kiego w Smolnej oraz staw w Olesznicy21. W każdym razie sprzedaż i odstąpienie
folwarków rybnickiego i smolnańskiego doprowadziły do zmniejszenia wielkości
dominium. Wydaje się, że chłopi ze Smolnej skorzystali z tej okazji jedynie w ogra
niczonym zakresie.
Folwark Smolna, leżący po prawej stronie ul. Raciborskiej i wzdłuż traktu na
Zebrzydowice, należał do dóbr zamkowych. Pola i łąki ciągnęły się aż do granicy
z Zebrzydowicami. W XIX w. w zabudowaniach istniał dom dla zarządców oraz
budynki gospodarskie: wozownia, owczarnia i stodoła. Zapadła jednak decyzja
o sprzedaży majętności w drodze licytacji. Według L. Musiolika trwała ona w dniach
od 12 do 19 grudnia 1885 r. Poszczególne zabudowania zostały wykupione przez
różne osoby. Fryderyk Rabe z Krzyżkowic zakupił owczarnię i wozownię. Sypanie
[?] doktor Haber, dom mieszkalny Ferdynand Leks z Radoszów, stodołę zaś mistrz
rzeźnicki Beniamin Rittau 22 . Jeśli w licytacji wziął udział wspomniany Rittau, nie
mogła ona odbyć się w grudniu 1885 r., ponieważ Beniamin zmarł 15 stycznia
1883 r., a wdowa po nim ogłosiła chęć sprzedaży nieruchomości23. Transakcja mu
siała odbyć się zatem najpóźniej pod koniec 1882 r. Tak czy inaczej, dobra folwarczne
zostały sprzedane, a w kolejnych latach poszczególne parcele zmieniały właścicieli.
Szczególnie intensywnie wyprzedawano działki w latach dwudziestych XX w. –
część ziemi zakupiły PKP, by wybudować osiedle domów kolejarskich. Po dawnym
folwarku Smolna pozostała nazwa „Dworek”. Jest to jednak część, która należała
do zamku rybnickiego i jako taka nie stanowiła części wsi Smolna 24.
Nie jest jednak całkowicie jasne, czy sprzedaż ta doprowadziła do powstania
jednego dużego gospodarstwa rolnego. L. Musiolik twierdził, że w latach 1860–1865
ich właścicielem był W. Siegroth, który sprzedał dobra Ditmannowi, który to z kolei
w 1872 r. powiększył majątek i rozbudował część zabudowań gospodarczych. W ko
lejnych latach dobra były odsprzedawane, najpierw Dawidowi Grintterowi (także
w 1872 r.), a następnie Hubertowi Uherkowi25. Ponadto właścicieli majątku nazy
wano „rolnikami”, co wydaje się nieco niezręcznym tłumaczeniem niemieckiego
określenia Gutbesitzer. Być może lepszym, choć niezakorzenionym w literaturze
21 Według powołanego w Wypisach opracowania dotyczącego rybnickiego browaru (Browar rybnicki, „Ziemia Rybnicka” 1939, nr 4, s. 97–98, [w:] B. Cimała, P. Porwoł, W. Wieczorek, Wypisy...,
s. 151–152) mieszczanie rybniccy otrzymali w zamian za rezygnację z ius lingnandi (prawo drzewobra
nia) zabudowania dworskie i gospodarcze w mieście i na Smolnej. Wielkość przekazanej powierzchni
ornej miała wynosić 1278 jutrzni lub 1325 mórg. L. Musiolik pisał, iż stało się to w 1791 r., ale ani
u Idzikowskiego, ani u Trunkhardta nie ma sprecyzowanej daty, w tych pracach rok 1791 odnosi się
do poprzedniego akapitu. F. Idzikowski, Geschichte..., s. 149–150, 157; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 98,
103; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 16.
22 L. Musiolik, Rocznik..., s. 19–20.
23 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 66, 1883, nr 1. „Rybniker Kreisblatt” 1883, nr 20, s. 87; nr 30,
s. 146.
24 Dużym majątkiem leżącym na terenie wsi była posiadłość leżąca przy ul. Wodzisławskiej.
25 Transakcja między Dittmannem a Grittnerem nastąpiła jakoby w 1872 r., co wydaje się nieco
dziwne wobec faktu, iż w tym samym roku Dittmann dokonał znacznej inwestycji. Te same infor
macje, tylko z kosmetycznymi zmianami, polegającymi na rezygnacji z określenia „rolnik” l. Musiolik
przytoczył w późniejszej pracy. A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 103; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 18;
tenże, Rocznik..., s. 20.
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dotyczącej Śląska, byłoby określenie „ziemianin”, lub bardziej dosłowne „właściciel
dóbr”.
Wydaje się, że przechodzenie majątku w ręce kolejnych posesorów było bardziej
skomplikowane. Na pewno stosunkowa duża majętność należała do Carla Ditt
manna, który piastował stanowisko naczelnika urzędu okręgowego Zebrzydowice.
Prawdopodobnie to właśnie ta majętność przeszła w ręce H. Uherka, lecz stało się
to później niż w 1872 r. Człowiek ten pojawia się bowiem w źródłach dopiero w la
tach dziewięćdziesiątych XIX w. Jeśli faktycznie doszło do transakcji pomiędzy
Dittmannem a Uherkiem, to nie dotyczyła ona dóbr wcześniej należących do
Siegrotha. Theodor von Siegroth pojawiał się m.in. jako właściciel dwóch parcel (nr
7 i 10), które nabył od spadkobierczyń Franciszka Szulika w 1850 i 1852 r., a na
stępnie sprzedał. Pierwszą z nich Antoniemu Żelasce w 1861 r. a drugą Emilii
Schlesinger w 1864 r.26 Jeśli chodzi o możliwe umowy Dittmanna z Grittnerem,
również one nie znalazły potwierdzenia. Małżonkowie Dawid i Henrietta (z d.
Bock) Grittnerowie faktycznie posiadali parcele mieszczące się przy szosie racibor
skiej, które następnie sprzedali w latach 1895–189627. Nieco wcześniej, w latach
1891–1894 pojawili się w rejestrach USC Zebrzydowice28, co oznacza, iż raczej nie
odkupili dóbr w 1872 r. W 1898 r. Gutbesitzer Grittner był kandydatem w okręgu
wyborczym Smolna 29. Potwierdza się jednak wyprzedaż ziemi przez Uherka.
Obciążenia feudalne pozwoliły zauważyć główne profile upraw. Ze względu na
słabe gleby podstawowymi zbożami były żyto i owies. Stan ten właściwie nie
zmieniał się od XVI w. Co do pozostałych roślin uprawnych, większe znaczenie
miał jęczmień. Pszenica odgrywała śladową rolę, podobnie jak proso. Uprawiano
też rośliny okopowe, stanowiące podstawę diety chłopskiej30. W XIX i XX w. wśród
roślin z tej grupy rozpowszechniły się ziemniaki. Można wręcz mówić o specjalizacji.
W Rybniku obowiązywał nakaz sadzenia jedynie odmian rakoodpornych, zaś sa
dzonki były do nabycia wyłącznie u rolników posiadających świadectwa kwalifika
cyjne. Było ich w sumie siedmiu dla całego miasta, z czego pięciu mieszkało na
Smolnej (Józef Podleśny, Jan Koleczko, Stanisław Koleczko, Paweł Marcol i Wiktor
Marcol)31. Jeśli chodzi o rośliny włókniste i oleiste, to choć w urbarium z 1579 r.
wyliczano wśród obowiązków pracę kobiet przy lnie lub konopiach, to jednak cho
dziło tu o grunty pańskie. Na tej postawie można zatem uznać, iż w przynajmniej
jednym folwarku smolnańskim prowadzono uprawę roślin włóknistych, lecz trudno
26 APR, AG Smolna, sygn. 4504, s. 222–224; tamże, sygn. 4506, f. 3.
27 Parcela nr 197 została sprzedana Józefowi Wybierkowi, nr 198 – Leopoldowi Brzosce, natomiast
nr 199, przy granicy z Niedobczycami Aleksandrowi Hannikowi z Niedobczyc. APR, AG Smolna,
sygn. 4549; sygn. 4550; sygn. 4551.
28 Wpisy dotyczą urodzeń trojga potomstwa tej pary. APR USC Zebrzydowice, sygn. 18, 1891,
nr 13; sygn. 19, 1892 nr 95; sygn. 21, 1894, nr 61.
29 „Extra-Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1989, nr 8, s. 4.
30 L. Musiolik wymieniał jako rośliny uprawiane w XVI w. kapustę i buraki pastewne oraz ziemniaki
Głównie uprawiano tu żyto, owies i ziemniaki, które to płody były głównym pożywieniem rodzin chłopskich
i biednych, zob. L. Musiolik, Kronika..., s. 14. O ile można zgodzić się z podstawowym znaczeniem
owsa i żyta, o tyle uprawa ziemniaków rozpowszechniła się znacznie później, ostrożnie datując eks
perymentalną uprawę na większą skalę na koniec XVIII w. W XVI w. wprawdzie roślina ta była już
w Europie znana, ale traktowano ją jako ozdobną lub szkodliwą.
31 Gdzie można nabyć rakoodporne ziemniaki, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 45, s. 3.

na tym samym źródle opierać hipotezę, iż również w gospodarstwach chłopskich
siano te rośliny.
Dla utrzymania zwierząt istotne były pastwiska i łąki. Można przypuszczać, iż
Smolna posiadała gminne polany, na których mieszkańcy mogli wypasać bydło.
Być może nawet zadanie to powierzano jednemu wolarzowi lub pastuchowi. Nie
ma żadnych wzmianek, by i zamysłowscy gospodarze korzystali z tych pastwisk,
choć można rozważyć, ze względu na bliskość, podobną możliwość. Przypuszczać
można bowiem, iż teren ten, około pięćdziesięciomorgowy, leżał pomiędzy wsią
Zamysłów i folwarkiem Florianshof a drogą na Racibórz. W drugiej połowie XIX w.
nasilił się proces rozsadzania dawnych struktur gminnych, podczas którego zamoż
niejsi gospodarze zwiększali własne dochody kosztem mniej bogatych sąsiadów.
W tym wypadku utrudniano wypas bydła na wspólnych gruntach. Spór został
rozstrzygnięty na korzyć skarżących32 . Nie można natomiast uchwycić momentu,
kiedy tereny te zaczęto wykupywać i na jakich zasadach się to odbywało.
Zaopatrzenie w inwentarz żywy zmieniało się. Trzeba przy tym pamiętać o róż
nicach w prowadzeniu gospodarstw chłopskich i folwarcznych. Na podstawie naj
wcześniejszych danych (urbarium z 1579 r.) oraz biorąc pod uwagę, że w tym czasie
zamieszkiwało wieś 15 kmieci, można pośrednio domniemywać, iż pogłowie bydła
wynosiło przynajmniej 30 sztuk. 100 lat później liczba ta musiała być niższa.
Ponieważ chłopi pańszczyźniani byli zobowiązani do pracy odrobkowej własnym
sprzężajem, nie dziwi, iż w folwarku nie trzymano wołów, a ciężar ich utrzymania
przerzucano na chłopów. Trzymano za to bydło mleczne, które miało spore zna
czenie dla gospodarki folwarcznej. Obliczano w 1659 r.33, że folwark rybnicki miał
29 krów, smolniański dwie, zaś jankowicki – 30. W tym samym roku właściciele
„państwa” poczynili znaczne inwestycje w pogłowie, bowiem liczba krów w folwarku
rybnickim zwiększyła się do 40, w folwarku Smolna wzrosła do 21, ale w Jankowicach
spadła do 2134 . Możliwe, że przesunięto część zwierząt pomiędzy tymi dwoma
folwarkami. Wskazuje to na pewne działania właścicieli, mające zwiększyć docho
dowość gospodarstw. Podobne wrażenie sprawia zestawienie liczb owiec z dwóch
lat: 299 (w tym 147 maciorek, 7 baranów i 45 jagniąt) w 1659 i 397 dwa lata póź
niej35. Wyraźnie widać, iż właściciele dóbr pokładali duże nadzieje w tej gałęzi
hodowli, bowiem do 1661 r. pogłowie owiec wzrosło do 1816 sztuk (w tym 600
w folwarku rybnickim, 414 w Jankowicach, 207 w Świerklanach Górnych – również
należących do Prażmy)36. Przez kolejne stulecia woły jako zwierzęta pociągowe były
wypierane przez konie. W latach sześćdziesiątych XIX w. we wsi koni było 18, co
może wskazywać, że każdy kmieć miał jednego. Naliczono też 166 sztuk bydła,
przy czym zapewne chodziło tu raczej o krowy niż o woły robocze. Niewiele było
32 A. Trunkhard, Dzieje..., s. 103; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 19.
33 F. Idzikowski stwierdzał, że obliczenia te przeprowadzono przy przekazywaniu majętności ryb
nickiej, ale w 1659 r. pozostawała ona własnością Jana Bernarda Prażmy. Być może zatem doszło do
pomyłki i należałoby pisać o roku 1639, kiedy to August Just von Haugwitz przekazał dobra Prażmie.
34 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 115; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 76; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 16.
35 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 115; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 76; L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 16.
36 F. Idzikowski, Geschichte..., s. 115; A. Trunkhardt, Dzieje..., s. 76.
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świń, bo zaledwie 18. Podawano także jedną kozę 37. Dla porównania: w ostatnich
latach przed II wojną światową na Smolnej trzymano 74 (w 1939 r. – 60) sztuki
bydła i 49 (w 1939 r. – 42) koni, zaś w 1993 r. – 5 krów i 2 konie38. Wskazuje to na
bardzo gwałtowny zanik hodowli w dawnej wsi. Należy przy tym zaznaczyć, że
w rzeczywistości już w okresie przedwojennym rolnictwo stanowiło źródło utrzy
mania dla niewielkiego ułamka mieszkańców. Dane przytoczone przez L. Musiolika
podają, że na Smolnej w 1939 r. istniało 57 gospodarstw zajmujących się rolnictwem,
z których tylko 17 stanowiło ono jedyne źródło utrzymania rodziny. Biorąc pod
uwagę, że w tym czasie ludność dzielnicy przekraczała już 3 tys., znaczenie rolnictwa
jako źródła utrzymania było niewielkie. Pytanie zatem, kiedy rozpoczął się proces
zanikania rolnictwa w Smolnej. Prawdopodobnie przyczyniło się do tego przyłą
czenie do Rybnika, rozdrabnianie gospodarstw, stopniowa industrializacja regionu,
a w późniejszym okresie przejmowanie terenów rolniczych pod zabudowę wielo
kondygnacyjną. Zwiększał się obszar ugorów. W 1960 r. odłogiem leżały pola przy
ul. Suchej. Część z nich została zniszczona spychaczami przy budowie szkoły.
Żądano też zainteresowania się łąkami Zimonia, które wymagały odwodnienia 39.
Wspomnieniem dawnych zajęć ludności stały się nazwy ulic dzielnicy Smolna:
Łanowa, Łąkowa, Rolnicza, Wiejska.
Z jednej strony można zatem zaobserwować znikanie tradycyjnego rolnictwa,
z drugiej – powstawanie innych form działalności gospodarczej, częściowo wiążącej
się z rolniczą schedą. Na Smolnej powstało m.in. Ranczo „Gena”, którego właściciel,
Eugeniusz Biskupek, wyspecjalizował się w prowadzeniu stadniny, organizowaniu
przejażdżek bryczkami oraz zawodów hippicznych. E. Biskupek zmarł w sierpniu
1999 r.40, a samo ranczo znacznie podupadło po tragicznej śmierci współwłaściciela
w 2008 r.41
Handel
W porównaniu z przeanalizowanymi wsiami/dzielnicami Rybnika (Zamysłów,
Popielów i Radziejów), sieć handlowa dzielnicy Smolna była znacznie bardziej roz
budowana. Wynikało to z bezpośredniej bliskości centrum Rybnika oraz większej
liczby mieszkańców.
Trudności w analizie dawnej sieci handlowo-rzemieślniczej Smolnej przysparza
przede wszystkim znaczna przebudowa terenu oraz zmienność zasięgu terytorialnego
dawnej wsi. Chodzi tu głównie o odcinek obecnej ulicy Hallera, która częściowo
mogła należeć do Smolnej, ale od dłuższego czasu w całości została przypisana
Śródmieściu. W dodatku przestrzeń ta dość długo pozostawała niezabudowana.
37 F. Triest, Topographisches ..., s. 749.
38 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 39, 93.
39 APR, PMRN Ryb, sygn. 12, s. 89; tamże, sygn. 13, s. 16, 75; tamże, sygn. 14, s. 103. Na po
czątku XXI w. z gospodarstw rolnych pozostało m.in. należące do Marka Koleczki, zapewne jedno
z ostatnich na terenie dawnej wsi.
40 Rada Dzielnicy Smolna, Skromny, otwarty, serdeczny, „Gazeta Rybnicka” 1999, nr 9, s. 19.
41 W okresie letnim Ranczo funkcjonowało w Kamieniu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W. Troszka, Festyn w siodle, „Nowiny” 1996, nr 34, s. 12; MaT, Konie i muzyka, „Gazeta
Rybnicka” 1996, nr 34, s. 7; (WaT), Z kopyta, „Nowiny” 2000, nr 32, s. 11; (WaT), Trzy tragedie,
„Nowiny” 23, s. 1.

Wydaje się więc, iż dla jasności wywodu lepiej w tym miejscu przyjąć współczesne
granice dzielnic. W niniejszej analizie pomija się zatem punkty handlowe i zakłady
rzemieślnicze mieszczące się przy ulicach Wiejskiej od 1 do 8, Hallera oraz Raci
borskiej od 1 do 2642 .
Potwierdza się przewaga sklepów spożywczych i wielotowarowych typu „kolo
nialka”. Z początkiem XX w. sieć handlowa we wsi przedstawiała się skromnie.
Działały dwa zaledwie punkty – sklep spożywczy przy Wodzisławskiej 26 (zapewne
działający przy piekarni Grigla, prowadzony przez Fabiana) oraz drugi na rogu
Szkolnej i Wiejskiej 42 (prowadzony przez Węgrzyka, w budynku Wolnego).
W kolejnych latach liczba sklepów spożywczych na Smolnej (poza osiedlem
Maroko) zwiększyła się i w latach trzydziestych XX w. można było znaleźć tu już
dziewięć sklepów ogólnospożywczych oraz tzw. towarów krótkich43.
Zakończenie II wojny światowej i zmiany ustroju politycznego nie pozostały bez
wpływu na sieć handlową dzielnicy. Formą popieraną przez władze była spółdziel
czość, która w niedalekiej, jak planowano, przyszłości, miała wyprzeć prywatne
punkty sprzedaży. Jako pierwszy punkt handlu uspołecznionego na terenie Smolnej,
powstał sklep przy ul. Raciborskiej 22. Prowadziła go Spółdzielnia Spożywców
Kolejarzy, która w 1948 r. przejęła również rzeźnictwo wraz ze sklepem od Alojzego
Kuczery. W ciągu kilku lat, do 1950 r., praktycznie wszystkie prywatne sklepy
zostały przekazane spółdzielniom44.
O ile liczba istniejących sklepów była względnie wystarczająca jeszcze w latach
pięćdziesiątych XX w., to później, wraz z budową nowych osiedli, stan ten uległ
zmianie. Tymczasem za budową domów wielorodzinnych nie szło zapewnienie za
opatrzenia dla ich mieszkańców. Dopiero na lata 1958–1960, w związku z plano
waną rozbudową osiedla przy ul. Zebrzydowickiej, zaplanowano powstanie jadło
dajni i kawiarni na 100 osób (przy założeniu, iż zamieszka tam ok. 3 tys. miesz
kańców) oraz pięciu sklepów branży spożywczej. Za wprowadzeniem owych zmian
42 Kierując się tymi założeniami pomijane są: wędzarnia śledzi Karola Sopy (notabene L. Musiolik
lokalizował ją przy ul. Wiejskiej, natomiast M. Palica przy Raciborskiej 13), sklepy Kiesia, Kupczaka,
Poloka, Pieprza, dwóch Menżyków, Rączki i Ogórka; piekarnie Lacha, Mandrysza, Popka i Nowaka;
masarnie (Józefa Gomolli – Raciborska 20, Kuczery), zakład mleczarski Balucha oraz wytwórnia
musztardy Muszalika (ul. Raciborska 19, APR, PMRN Ryb, sygn. 13, s. 41.) zob. L. Musiolik, Nasza
mała..., s. 38–39. Z kolei L. Musiolik na początku XX w. wymieniał zakład kowalski Ernesta Brieksa,
znajdujący się przy ul. Hallera nad Nacyną, natomiast z lat trzydziestych tego stulecia dodatkowo
zakład Antoniego Leśnika (który pracował też w kuźniach przy ul. Łony i Wodzisławskiej). Podobnie
pomija się reprezentujące branżę drewnianą zakłady: bednarski Mantkego przy ul. Hallera 20, zakłady
stolarskie (Głowik) oraz fabrykę mebli Wyleżycha przy ul. Raciborskiej, ponadto tartak (również przy
ul. Raciborskiej) i skład drewna (Machoczek), oraz rymarski Rotmiarka, ul. Hallera nad Nacyną. (s),
Siedemdziesiąt lat przy kowadle, „Nowiny” 1961, nr 9, s. 3; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 26–27.
43 Skorowidz branż wymieniał jako właścicieli sklepów: Gertrudę Brachmann (Wodzisławska),
Jadwigę Flak (Wodzisławska 30), Franciszkę Kocjan (Wodzisławska 26), Annę Kosteczko
(Zebrzydowska), Helenę Kuligowską (Wiejska 21), Jana Skudrzyka (Szkolna 45), Alojzego Szulika
(Szkolna), Jana Webera (Zebrzydowska 1) i Franciszka Zdrzałka (Raciborska 71). Towary krótkie
oferowali: Franciszek Krupa (ul. Poprzeczna) oraz Antoni i Bronisława Matszyńscy (Wodzisławska
30, zapewne w jakiś sposób powiązani z Jadwigą Flak), masło i wyroby mleczarskie Ludwik
Godziek (Wodzisławska 31). Skorowidz branż przemysłu, handlu, finansów i zawodów wyzwolonych.
Województwo śląskie 1929/30, Katowice [b. d.], s. 542–544, 566, 573. Spośród tych nazwisk w opra
cowaniu L. Musiolika powtarzają się tylko nazwiska: Brachman, Flak i Kocjan, natomiast pozostałe
już nie. Por. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 38.
44 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 82.
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przemawiał fakt, iż w tamt. dzielnicy mieszkaniowej miasto nie posiada tego rodzaju
urządzeń 45. Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców nowego osiedla wydawał się
brak sklepu mięsnego. Tymczasem zauważano, iż w dużym lokalu sklepowym MHD
urządziło magazyn, który wszak mógł zostać przeznaczony zgodnie z postulatami
mieszkańców na sklep rzeźniczy46. Realizacja tych postulatów miała nastąpić do
piero wtedy, kiedy MHD przeniesie magazyny na ul. Gliwicką, to zaś z kolei było
możliwie dopiero po opuszczeniu pomieszczeń przez prywatny sklep47. Zapewne
o tym właśnie sklepie mówiono w sprawozdaniu z realizacji zadań planu 3-letniego.
Przy okazji wspomniano o opróżnieniu magazynów mleczarni, gdzie wcześniej skła
dowano towary tekstylne. W tym samym punkcie podano: Sklep rzeźniczy uruchomiono również w dzielnicy Smolna48. Sytuacja powtarzała się jednak wraz z powsta
waniem kolejnych sektorów osiedlowych. W 1961 r. okazywało się, że na osiedlu
1000-lecia brak dotychczas dostatecznej ilości placówek handlowych, szczególnie branży
spożywczej49.
Niewystarczająca liczba punktów zaopatrzenia szła w parze z postulatami zamy
kania miejsc, w których można było zakupić alkohol, przede wszystkim niskopro
centowy. Oznaczało to znikanie piwiarni i kiosków50.
Sieć handlowa zaczęła się jednak znacznie rozrastać, przede wszystkim za sprawą
dużych wielotowarowych domów handlowych, zlokalizowanych głównie w pobliżu
rozrastających się osiedli mieszkaniowych. Wyraźnie można zaobserwować przeno
szenie obsługi handlowej z dawnego centrum gminy Smolna (ul. Wiejska,
Wodzisławska, odcinek Raciborskiej) w stronę północną i zachodnią, gdzie wcześniej
znajdowały się pola uprawne lub nieużytki. W planach na lata 1966–1974 pojawił
się supermarket zlokalizowany między ul. Raciborską a Dworek 51.
Na początku lat sześćdziesiątych XX w. wyliczano: Nowe lokale handlowe powstaną z budownictwa DBOR na Osiedlu Tysiąclecia oraz [w] ramach budownictwa
spółdzielczego jak również z uzysku lokali po sektorze prywatnym52 . Postulowano też
uruchomienie sklepu nabiałowego na tymże osiedlu53 oraz innych potrzebnych
urządzeń socjalno-bytowych, jak szkoła czy sieć handlowo-przemysłowa54 . Radni
zauważali, że w dzielnicy mieszkaniowej (osiedle 1000-lecia) brakowało placówek
handlowych, uzyskując komentarz: Jeśli natomiast chodzi o usługi, to w roku 1963
45 APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 113.
46 Tamże, sygn. 11, s. 15.
47 Tamże, s. 66.
48 Tamże, sygn. 13, s. 119; tamże, sygn. 15, s. 27.
49 Tamże, sygn. 16, s. 44. W 1965 r. na osiedlu 1000-lecia działała jedna restauracja i kilka sklepów
jako jedyne placówki handlowe. (fp), Na osiedlu Tysiąclecia, „Nowiny” 1965, nr 8, s. 1.
50 W 1960 r. zlikwidowano takie kioski w samym centrum Rybnika, mianowicie przy dworcu au
tobusowym, na rogu ulic Gliwickiej i Sobieskiego, na ul. Raciborskiej przy wylocie z rynku oraz na
ul. Wiejskiej. APR, PMRN Ryb, sygn. 13, s. 8; tamże, sygn. 16, s. 27. W 1981 r. sklep prowadzący
sprzedaż piwa przy ul. Zebrzydowickiej postanowiono zmienić na punkt sprzedaży artykułów AGD.
APR, MRN Ryb, sygn. 47, s. 25.
51 W artykule zapisano, że obiekt będzie miał powierzchnię 21.000 m sześć., co w takim brzmieniu
jest kompletnie niezrozumiałe. Autor zapewne miał na myśli metry kwadratowe. (s), Śmiały plan uno
wocześnienia Rybnika, „Nowiny” 1961, nr 10, s. 1.
52 APR, PMRN Ryb, sygn. 17, s. 30.
53 Tamże, sygn. 21, s. 86.
54 Nie na całkowitej pewności, że wymieniany w planach pawilon na osiedlu, którego koszty miały
wynosić 3 mln zł, był tym samym, o którym mówiono wcześniej. Tamże, s. 45, 211.

zostanie rozpoczęta budowa pawilonu handlowego. Zresztą – sklepy w tej dzielnicy są,
większość z nich jest rozlokowana przy ul. Zebrzydowickiej. Oczywiście – nie ma tam
sklepów wszystkich branż niemniej jednak w niedługim czasie sytuacja ta zostanie pomyślnie dla mieszkańców tego osiedla załatwiona55. Lokal handlowy był zlokalizowany
w bloku przy Zebrzydowickiej 25, jednakże jego uruchomienie odwlekało się z po
wodu usterek. Władze miasta oczekiwały, że oddanie do użytku bloku nr 25 na osiedlu
1000-lecia z usługami handlowo-przemysłowymi nastąpi do dnia 22 lipca 1964 r.56
Sklep ten należał do Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”57. W 1969 r.,
ze względu na trudności i spadek obrotów, do pomieszczeń tych przeniesiono komis
oraz sklep zabawkarski, którego lokal przy rynku był w tym czasie remontowany.
Później miała tam zostać przywrócona dotychczasowa działalność handlowa (wraz
ze sprzedażą piwa)58.
Na 1966 r. zaplanowano oddanie do użytku budynku przy ul. Hibnera 2,
w którym mieścić się miały sklepy cukierniczy i pasmanteryjny oraz zakład foto
graficzny59. Wspomniany punkt fotograficzny okazał się jednak zbędny, mieszkańcy
bowiem zażądali uruchomienia w jego miejsce innego, bardziej przydatnego60. Do
końca grudnia 1965 r. miał zostać przekazany do użytku pawilon usługowy przy
ul. Hibnera61. Pod koniec lat sześćdziesiątych na terenie osiedli Wieczorka i 1000lecia, gdzie mieszkało ok. 6 tys. mieszkańców, istniały trzy zespoły sklepowo-warsztatowe: przy ul. Zebrzydowickiej, Hibnera i Findera, które nie posiadały odpowied
niego zaplecza, co uniemożliwiało zabezpieczenie zapasów. Zespoły te były też od
siebie znacznie oddalone. Wprawdzie przy ul. Raciborskiej i bliżej rynku sytuacja
wyglądała lepiej, lecz z ul. Zielonej do centrum odległość wynosiła 1,5 km62 .
Zwracano jednak uwagę, że PSS po przeszło 20-letnim gospodarowaniu nie zdobyła
się jeszcze na wybudowanie własnego domu handlowego, a jako lokalizację budynku
proponowano teren pomiędzy osiedlami 1000-lecia a Wieczorka 63. Większość
punktów handlowych i usługowych uruchomianych w tym okresie na terenach
należących niegdyś do Smolnej, powstawało na nowych osiedlach, natomiast rzadko
w części „starszej”. Wprawdzie wyliczano, że Powszechna Spółdzielnia Spożywców
(PSS) uruchomiła sklep warzywniczy przy ul Wodzisławskiej64. Zasadniczo wysiłek
55 Tamże, sygn. 19, s. 7.
56 Tamże, sygn. 22, s. 147. Termin lipcowy oddania tego budynku był podkreślany kilkakrotnie,
por. Tamże, s. 138, 155; tamże, sygn. 28, s. 25.
57 W tym czasie PSS w Rybniku podjęła uchwałę o połączeniu się z Wojewódzką Spółdzielnią
Spoż ywców w Katowicach „Społem” i zmieniła nazwę ma WSS „Społem” w Katowicach Oddział
w Rybniku. http://www.spolem.rybnik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&I
temid=4, 09.04.2013.
58 APR, PMRN Ryb, sygn. 34, s. 76.
59 Tamże, sygn. 22, s. 154.
60 Nie sprecyzowano, co było bardziej przydatne. Możliwe, że chodziło o sklep spożywczy lub z ar
tykułami przemysłowymi. Tamże, sygn. 33, s. 6.
61 Tamże, sygn. 25, s. 22. W 1963 r. prasa zwiastowała otwarcie punktów szewskiego, krawieckiego
i fryzjerskiego na osiedlu 1000-lecia. (a), Ubierzemy się w »Stroju«, „Nowiny” 1963, nr 5, s. 2.
62 APR, PMRN Ryb, sygn. 35, s. 66–67.
63 Tamże, sygn. 26, s. 64.
64 PSS w sumie prowadziła dziewięć sklepów, w tym pięć w centrum, cztery na peryferiach (przy
ulicach Mikołowskiej, Przemysłowej, Zebrzydowickiej i właśnie Wodzisławskiej). Wymieniono też
sklep spożywczy i sklep branży przemysłowej, otwarte na osiedlu 1000-lecia. Tamże, sygn. 27, s. 37;
tamże, sygn. 28, s. 123.
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inwestycyjny władze miasta kierowały właśnie na osiedla, co w efekcie doprowadziło
do stwierdzenia, że w Rybniku dzielnice peryferyjne za wyjątkiem osiedli Tysiąclecia
i Wieczorka nie posiadają jeszcze należycie gęstej sieci sklepów65. Wymienione pawilony
handlowe, właściwie bez wyjątku, zlokalizowano na osiedlach lub w ich pobliżu66.
Przy okazji można wspomnieć, iż otwarty w 1976 r. pawilon przy ul. Zebrzydowickiej
był w tym czasie pierwszym w Rybniku sklepem samoobsługowym67. Kryzys go
spodarczy i pustki na sklepowych półkach podważyły sens tej formy zakupów, ale
w 1985 r., już po remoncie, wrócono do samoobsługi68 . Dla Smolnej mapa sieci
handlowej nie uległa zasadniczym zmianom. Większość placówek mieściła się przy
ul. Wodzisławskiej (głównie branży spożywczej: dwa sklepy spożywcze, wspo
mniany już warzywniczy, mięsny i nabiałowy, piekarnia; z innych – sklep zoolo
giczny) i ul. Wiejskiej (sklep mięsny i nabiałowy).
Szczególnie otwarcie dużych domów handlowych stanowiło poważny wysiłek
dla inwestorów, a przez ludność było niecierpliwie wyczekiwane. Cierpliwość była
tu pożądana, bowiem w realiach gospodarki socjalistycznej realizacja celów niejed
nokrotnie się odwlekała. Z protokołów sesji MRN w Rybniku wynika, że „Domus”,
pawilon meblowy liczący 6400 m 2 powierzchni użytkowej miał powstać już
w 1976 r. Oddanie do użytku przewidziano jednak na jesień 1977 r. (podobnie jak
pawilonu handlowego przy ul. Zebrzydowickiej)69. Otwarcie „Domusu” wywołało
zrozumiałe zainteresowanie. Kiedy w 1977 roku późną jesienią do użytku oddawano
pierwszy w mieście tak duży dom handlowy, wśród mieszkańców panowało podniecenie.
Wszyscy chodzili do nowego sklepu podziwiać asortyment. Na piętrze kupowało się
meble, na parterze panie zamawiały firany, zasłonki do kuchni. W ciągu kolejnych lat
dom handlowy Domus stał się jedną z wizytówek Rybnika70.
Zdobycie mebli czy sprzętu AGD wymagało cierpliwości. Tworzyły się zapo
mniane już, a obecne we wspomnieniach, kolejki. W wypadku „Domusu” nie było
65 Tamże, sygn. 31, s. 98.
66 Wyliczono 11 domów i pawilonów handlowych różnych branż, głównie spożywczej, ul. Zebrzy
dowicka (2), ul. Kominka, Grunwaldzka, Chabrowa, Hibnera, św. Józefa, Raciborska, Kilińskiego,
Wodzisławska. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 88; H. Rola, Rozwój gospodarczy miasta, [w:]
Rybnik..., s. 371. Nie pojawił się w tym spisie pawilon handlowy przy ul. Wandy, prezentowany na
fotografii z jednym z numerów tygodnika lokalnego („Nowiny” 1988, nr 7, s. 1). L. Musiolik podał
również dwie lokalizacje Międzyspółdzielczego Ośrodka „Praktyczna Pani”, w pawilonach przy ul. Ko
minka i Grunwaldzkiej. Sądzić należy, że punkt był tylko jeden, przy ul. Grunwaldzkiej, uruchomiony
1 lipca 1989 r. (jesz), Osiedlowa „Praktyczna Pani” w Rybniku, „Nowiny” 1989, nr 30/31, s. 2. Po mo
dernizacji pawilon PSS Społem przy ul. Zebrzydowickiej został ponownie otwarty. Angielski pawilon,
„Nowiny” 1991, nr 23, s. 4.
67 (pp), Rośnie popularność SAM-u, „Nowiny” 1977, nr 35, s. 4.
68 (pd), Samoobsługa wraca do łask, „Nowiny” 1985, nr 51, s. 4.
69 APR, MRN Ryb, sygn. 27, s. 5, 31; sygn. 29, s. 32, 47; sygn. 34, s. 91; sygn. 36, s. 93; sygn. 37,
s. 38; (jj), Budują pawilon handlowy, „Nowiny” 1975, nr 14, s. 2; Wszystko dla domu w »Domusie«,
„Nowiny” 1977, s. 3; Przedstawiamy Rybnik, „Nowiny” 1978, nr 1, s. 3. Na sesji MRN w 1978 r.
o otwarciu sklepu meblowego „Domus” wyrażano się w czasie przyszłym: Sieć handlowa wzbogaci się
o nowooddanych 12 pawilonów w dzielnicach „Nowiny” [...] i dom meblowy „Domus”. APR, MRNRyb,
sygn. 34, s. 22. Wydaje się jednak, że wynika to z niedoskonałości źródła, bowiem wspomniany dom
handlowy otwarto jesienią poprzedniego roku. W 1978 r. w „Domusie” przeprowadzono ćwiczenia
strażackie na wypadek pożaru. (fp), Operacja trwała 31 minut, „Nowiny” 1978, nr 50, s. 1, 4.
70 B. Kubica, Kultowe sklepy z PRL-u, „Dziennik Zachodni”, dodatek lokalny „kocham rybnik”,
18.01.2013, s. 4; http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/galeria/rybnik-w-czasach-prl-zakupy-robi
li
smy-w-domusie-i-hermesie,1697037,t,id.html, 10.06.2013.

inaczej. W 1981 r. sytuacja na rynku była już tak zła, że artykuły „luksusowe” (pralki
automatyczne, telewizory, zamrażarki) sprzedawano na zapisy. Jak wynika z inter
pelacji radnego Zdzisława Zimnego, przy sporządzaniu spisów preferowano pra
cowników sklepu71, co zresztą było stałą praktyką w czasach niedoborów towaru.
W 1983 r. pojawiła się kwestia przekazania „Domusu” i „Naszego Domu”
Przedsiębiorstwu Zaopatrzenia Górniczego w Katowicach, któremu już wcześniej
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego (WPHW) przekazało cztery
sklepy w Rybniku. W tym czasie obroty obu placówek wynosiły łącznie prawie
40 mln zł (z czego 29,5 mln zł wynosiły obroty „Domusu”, „Naszego Domu”
6,6 mln). Władze rybnickiego oddziału WPHW oraz miasta sprzeciwiały się trans
ferowi, zwracając uwagę, iż pogorszy to zaopatrzenie ludności nie związanej z gór
nictwem. Poza tym „Domus” był jedynym sklepem w mieście, w którym można
było kupić meble na kredyt dla młodych małżeństw. Dla WPHW stanowił z kolei
niemal 50% powierzchni handlowej tego przedsiębiorstwa, które w Rybniku więk
szość sklepów prowadziła w małych pomieszczeniach, nierzadko dzierżawionych
od prywatnych właścicieli72 . Po 1989 r. „Domus” przejęła firma „TWD Expres”.
Asortyment oferowanych towarów był bardzo urozmaicony – obejmował wyposa
żenie domów, konfekcję, sprzęt elektroniczny 73.
Na początku lat osiemdziesiątych obowiązywało już racjonowanie sprzedaży
podstawowych artykułów spożywczych. We wrześniu 1980 r. wprowadzono kartki
na artykuły sypkie, masło, margarynę, wyroby cukiernicze i kawę. Radni zaś inter
pelowali w kwestiach niewystarczającego zaopatrzenia74. Zapewne możliwość ewen
tualnego wybuchu niezadowolenia mieszkańców tak ludnego osiedla jak „Nowiny”,
musiała być uważana za poważną groźbę. Inna kwestią były godziny otwarcia
sklepów. Z perspektywy czasu – po przemianach polityczno-gospodarczych, zalaniu
rynku towarami, otwarciu szeregu hipermarketów czynnych do późnych godzin,
w sytuacji, gdy dyskutuje się o zakazie handlu w niedziele – kwestia ta może być
niezrozumiała dla osób, które nie uczestniczyły w tym doświadczeniu. Jednakże
problem zapewnienia świeżego pieczywa i nabiału był na tyle istotny, iż pojawiał
się w interpelacjach radnych i na posiedzeniach władz miejskich75.
Pomiędzy problemami związanymi z handlem pojawiały się drobne, lecz istotne
dla mieszkańców sprawy, jak np. godziny otwarcia sklepów. Zwracano się do władz
miejskich z postulatami, aby przynajmniej jeden sklep przy ul. Zebrzydowickiej był
otwarty dłużej, bowiem mieszkańcy tej dzielnicy muszą do najbliższych sklepów (otwartych i w godzinach późniejszych) chodzić aż do rynku76. Wydział Przemysłu i Handlu
MRN poinformował, że wychodząc naprzeciw tym prośbom, sklep spożywczy
71 APR, MRN Ryb, sygn. 48, s. 18, 29.
72 APR, PMRN Ryb, sygn. 69, s. 192–199.
73 C. Goliński, Od skarpet aż po... dach, „Gazeta Rybnicka” 1993, nr 26, s. 3.
74 APR, MRN Ryb, sygn. 47, s. 25; sygn. 50, s. 11.
75 Przykładowo zauważano, że w wolne soboty na osiedlach 1000-lecia i „Nowiny” był otwarty tylko
jeden sklep prowadzący sprzedaż nabiału i pieczywa, co z pewnością nie zaspokajało potrzeb miesz
kańców. Postulowano, aby w tym czasie przynajmniej przez trzy godziny był otwarty drugi punkt
handlowy. Tamże, sygn. 48, s. 18. Postulat ten został spełniony i wyznaczono trzy sklepy nabiałowe
(ul. Dąbrówki, Orzepowicka i Zebrzydowicka), które prowadziły handle w wolne soboty. Tamże,
sygn. 49, s. 24.
76 APR, PMRN Ryb, sygn. 23, s. 10.
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i mięsny będą otwarte dłużej, lecz w tym drugim ograniczono pulę towarów do
40% w godzinach przedpołudniowych i 60% po południu77. Znamienne są ogra
niczenia dostępności towaru tak poszukiwanego jak mięso.
Zapowiadane wielokrotnie wybudowanie i uruchomienie punktów sprzedaży
towarów, zwłaszcza tych codziennych, było konieczne, szczególnie w najgęściej za
ludnionych częściach miasta, a do takich należało m.in. osiedle „Nowiny”. Stąd też
w głosach radnych podkreślano potrzebę przyspieszenia budowy pawilonów han
dlowych78. W tej części miasta miało ich powstać najwięcej, bo siedem79. Na prze
łomie 1979 i 1980 r. zaczęto zasiedlać pierwsze budynki przy ul. Dąbrówki: Osiedle
to jest najbardziej oddalone od centrum miasta, bo jest zlokalizowane nad torami pomiędzy Raciborską a Zebrzydowicką. Na tym osiedlu również jest przewidziany pawilon
handlowo-usługowy80. Budowy nie można było rozpocząć, ponieważ wciąż nie przy
gotowano dokumentacji, a tymczasem w oddawanych sukcesywnie do użytku blo
kach miała zamieszkać wielotysięczna rzesza. Opóźnienia dotyczyły nie tylko zu
pełnie nowych placówek. Przewlekle wyposażano i uruchamiano również przejęte
punkty81. Władze Rybnika planowały duże budynki sklepowe, kierując się obowią
zującą normą powierzchni użytkowej – 450 m2 na 1000 mieszkańców. Tymczasem
w 1980 r. zmniejszono ową normę do 370 m2, co znacznie skomplikowało perspek
tywę zbudowania kolejnych placówek. Postanowiono zatem, że MRSM powinna
postarać się o środki na budowę według wyższej normy, ponieważ mieszkańcy tego
osiedla nie mogą ponosić „winy” za nieujmowanie ich budowy w poprzednich planach82.
77 APR, MRN, sygn. 23, s. 103. W 1970 r. wspominano o wydłużeniu godzin otwarcia sklepu na
osiedlu 1000-lecia jako jednym z wypełnionych postulatów mieszkańców, trudno jednak powiedzieć,
czy chodziło o inny sklep, czy po prostu raz jeszcze mówiono o tym samym, co wydaje się bardziej
prawdopodobne, bowiem w podsumowaniach omawiano sprawy z kilku lat. Tamże, sygn. 37, s. 103.
78 Tamże, sygn. 34, s. 109; sygn. 36, s. 32; sygn. 37, s. 14; sygn. 38, s. 32, 40; sygn. 41, s. 54;
sygn. 42, s. 276; sygn. 46, s. 30. W opracowaniu Stan i perspektywy rozwoju handlu, usług i rzemiosła
w Rybniku w latach 1978–1980 wymieniano dwa pawilony zlokalizowane na osiedlu „Nowiny”, je
den o powierzchni 7700 m2, drugi 1000 m2, które miały zostać oddane do końca 1980 r., podobnie
jak sklep spożywczy przy ul. Raciborskiej. Tamże, sygn. 36, s. 21. (fp), Lepsze zaopatrzenie w towary
i wzrost usług, „Nowiny” 1979, nr 13, s. 1. Pomimo zasiedlania kolejnych bloków, nie udało się roz
począć w terminie budowy pawilonu handlowo-usługowego ani świetlicy, a w 1980 r. na obszarze
zamieszkałym przez kilkanaście tysięcy ludzi poza dwoma kioskami „Ruchu” nie istniał jakikolwiek
sklep, mieszkańcy zaś musieli po każdy drobiazg udawać się do centrum. (Ż), Rozwój budownictwa
znaczy rozwój inwestycji towarzyszących, „Nowiny” 1979, nr 5, s. 2; D. Żaczek, Niespokojny przewodniczący, „Nowiny” 1980, nr 38, s. 3. Kolejne trzy pawilony handlowe miały zostać zbudowane do końca
1982 r., jeden o powierzchni 1889 m2 wraz z małą piekarnią osiedlową, drugi o powierzchni 5211 m2,
trzeci zaś o powierzchni 4719 m2. APR, MRN Ryb, sygn. 43, s. 34. Planowano również wybudowanie
dużego domu handlowego o powierzchni 3000 m2 w rejonie ul. Wodzisławskiej i Reymonta. Tamże,
sygn. 36, s. 93.
79 Miały być to zakłady usługowe krawiecki, szklarski, jubilerski, zegarmistrzowski oraz naprawy
sprzętu. Tamże, sygn. 36, s. 40. Podobnie w tym rejonie planowano szereg inwestycji związanych
z placówkami gastronomicznymi i w pierwszym półroczu 1980 r. otwarto kawiarnię. Tamże, s. 92;
tamże, sygn. 42, s. 276; sygn. 45, s. 14. W 1982 r. miała ruszyć budowa piekarni osiedlowej na
„Nowinach”, tamże, sygn. 42, s. 299.
80 Tamże, sygn. 42, s. 307.
81 Jak np. pawilon handlowo-usługowy przy ul. Findera-Winklera. Tamże, s. 307.
82 Tamże, sygn. 43, s. 34, 57. Na niedorozwój placówek handlowych i kulturalnych na osiedlu
„Nowiny” utyskiwała również jedna z mieszkanek tego skupiska w liście do lokalnego tygodnika,
a zapewne wyrażała ona opinię wielu współmieszkańców. J. Grochowska, Miejska czy międzyosiedlowa?, „Nowiny” 1987, nr 35, s. 5; Bliżej spraw ludzkich, notował R. Pacek, „Nowiny” 1987, nr 7, s. 3.

Pomysłem na obejście tej zmniejszonej normy miały być kioski i mini-sklepy 83.
W 1985 r. trwały prace przy dwóch pawilonach handlowo-usługowych na osiedlu
„Nowiny”. Jeden z nich miał powierzchnię 4860 m2, drugi 5211 m2. O tym, jak
bardzo były to potrzebne inwestycje może świadczyć fakt, iż starano się uruchomić
sprzedaż jeszcze przed zakończeniem prac i oddaniem lokali do użytku84.
Brak w planach osiedli infrastruktury powtórzył się także przy osiedlu przy ul.
Reymonta. Proponowano zatem, by przynajmniej czasowo przeznaczyć na lokale
handlowe istniejące już stare pomieszczenia 85. Nie wspominano jednak co brano
pod uwagę. Prace budowlane przy pawilonie o powierzchni 649 m2 trwały w 1985 r.,
a otwarcie obiektu zapowiadano na koniec tego lub początek kolejnego roku 86 .
Problem zaopatrzenia mieszkańców osiedla przy Reymonta rozwiązywało wybudo
wanie dwóch pawilonów, przy ul. Kilińskiego i Wodzisławskiej. Na powierzchni
700 m2 sprzedawano praktycznie wszystko poza meblami. Pawilon otwarto 21 lub
23 lipca 1990 r.87
Handel jest dziedziną dynamiczną, zwłaszcza w okresie zmian społeczno-gospo
darczych, toteż część z punktów handlowo-usługowych uległa likwidacji88 lub prze
kształceniom. Tereny przy ul. Kotucza, dawnej należące do spółdzielni mleczarskiej
zostały wykupione przez sieć „Real”. Tam 13 maja 1998 r. otwarto supermarket
(jako pierwszy w Rybniku) o całkowitej powierzchni 15 986 m2 89. W tym samym
okresie otwarto „Centrum Handlowe Misztela”90. Nowy inwestor, który wykupił
parcelę, na której istniała popadająca w ruinę baza towarowa Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej, postanowił postawić tam centrum handlowe91.

83 Radny B. Wróbel sprzeciw wobec owych mini-sklepów na osiedlu „Nowiny” argumentował bra
kiem w nich zaplecza, zwłaszcza lodówek i chłodziarek, do których zresztą brakowało freonu. Poza
tym kioski te pozostawały na długo, zmieniając się z rozwiązania tymczasowego w stałe. APR, MRN
Ryb, sygn. 52, s. 9.
84 (m), Szczera rozmowa o swoich sprawach, „Nowiny” 1985, nr 27, s. 3; (y), »Merkury« wraca do
Rybnika, „Nowiny” 1986, nr 20, s. 1.
85 APR, MRN Ryb, sygn. 46, s. 30.
86 (m), Szczera..., s. 3.
87 (par), „Merkpol” zaprasza, „Nowiny” 1990, nr 29, s. 3.
88 Przykładowo nieczynny był pawilon przy ul. Kominka, w dodatku został on zdemolowany i stra
szył. (Iga), Rybnik, „Nowiny” 1999, nr 46, s. 4.
89 Nieco wcześniej w prasie jeden z czytelników lokalnego tygodnika sugerował, że w nowej placów
ce powinni być zatrudniani przede wszystkim rybniczanie, skoro plac mieści się na terenie Rybnika.
Okazuje się, że masa ludzi będzie dojeżdżać z odległych od Rybnika miejsc. A my, rybniczanie, będziemy
tam kupować, gdzie będą obsługiwać panienki z innych miast.... Trudno w tym miejscu roztrząsać po
litykę kadrową kierownictwa Reala. J. Firla, Praca nie dla nas, „Nowiny” 1998, nr 17, s. 5; W. R.,
„Real” realny, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 16, s. 1–2; /r/, Real coraz realniejszy, „Gazeta Rybnicka”
1998, nr 4, s. 11; [Fot. Z.K], „Nowiny” 1998, nr 19, s. 1. Jako dopowiedzenie warto wspomnieć, że
w 2014 r. sieć „Real” ostatecznie sprzedała swoje sklepy w Polsce sieci „Auchan”.
90 Dom zdrowej żywności, „Nowiny” 1998, nr 21, s. 13.
91 W. Troszka, Nawałnica inwestorów, „Nowiny” 2005, nr 33, s. 11.
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Pawilony w ciągu dwóch pierwszych dekad XXI w. przejęły dyskonty sieci
„Tesco”, „Lidl” (2002 r.)92 , „Plus” (2004 r.)93, „Biedronka” (w „Domusie”)94 czy
„Żabka”. Z kolei w pawilonie przy ul. Raciborskiej powstało „Chińskie Centrum
Handlowe”. Uzupełnieniem sieci są sklepy prowadzone przy stacjach benzyno
wych95.
Innym elementem handlowego krajobrazu były kioski Przedsiębiorstwa
Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch”, w których można było nabyć prasę oraz
drobne przedmioty codziennego użytku. Rozlokowane były w strategicznych punk
tach, w pobliżu szkół, kościołów i szczególnie uczęszczanych ulic.
Wśród punktów handlowo-usługowych, jakie otwarto na nowo powstających
osiedlach pojawiła się pralnia chemiczna. Potrzebny był też magiel (usługa coraz
rzadziej obecnie spotykana), o który upominały się zwłaszcza gospodynie domowe.
Niestety ze względu na otwarcie podobnego lokalu przez prywatnego właściciela
przy ul. Hibnera wycofano się z realizacji tego postulatu96.
Rzemiosło
W systemie feudalnym gospodarstwa chłopskie w dużej mierze były samowy
starczalne. Najprostsze wyroby rzemieślnicze powstawały na miejscu. Wynikało to
z kilku czynników, m.in. samego systemu społeczno-gospodarczego, niewielkiej
ilości gotówki krążącej na rynku, wreszcie dość słabej oferty rzemieślniczej na terenie
wsi, w której rzemieślników było niewielu lub nie było ich wcale. Otwartym pyta
niem pozostaje, jak na tę sytuację w Smolnej wpływała bliskość Rybnika. Stopniowo
jednak system feudalny zaczął zanikać. Rozpoczął się proces specjalizacji zawodowej
ludności wiejskiej.
Proces wyodrębniania się wśród mieszkańców Smolnej rzemieślników, utrzy
mujących się przede wszystkim z wykonywanego zawodu trwał nieustannie, ale
jego nasilenie wydaje się przypadać na ostatnią ćwierć XIX w. Powoli jednakże
rzemiosło traciło charakter wiejski. Wydaje się, że śledzenie zmian w okresie wol
norynkowym nie przynosi większego pożytku badawczego w tego typu analizie.
92 Sklep tej firmy, o powierzchni handlowej 1200 m2, został wybudowany przy ul. Reymonta w są
siedztwie stacji BP w 2002 r. (WaT), Mały supermarket, „Nowiny” 2002, nr 42 s. 6. Tutaj warto wspo
mnieć, że w miejscu tym rozbijał namioty przyjeżdżający do Rybnika cyrk, po raz ostatni w 1995 r.,
bowiem strefę tę wyznaczono pod działalność handlową. /a/, Ostatni cyrk, „Gazeta Rybnicka” 1995,
nr 47, s. 3.
93 Zbieg ul. Zebrzydowickiej i Orzepowickiej. Sieć należy do niemieckiej grupy handlowej
Tengelmann. (WaT), Plus dla osiedla, „Nowiny” 2004, nr 17, s. 3. W 2006 r. toczyły się procesy
o mobbing, do jakiego doszło w tym dyskoncie. I. Stajer, Mobbing w Plusie?, „Nowiny” 2006, nr 39,
s. 7.
94 Sieć należąca do portugalskiej firmy Jeronimo Martins. W sprawie pracownic „Biedronki” przy
ul. Zebrzydowickiej toczył się proces. Był to jeden epizodów głośnej w całym kraju sprawy wykorzy
stywania pracowników tej sieci. (WaT), Biedronka przed sądem, „Nowiny” 2005, nr 21, s. 1–2; (WaT),
Odszkodowanie z Biedronki, „Nowiny” 2005, nr 40, s. 1; W. Troszka, Sny o biedronce, „Nowiny” 2005,
nr 41, s. 7; W. Troszka, Biedronki i motylki, „Nowiny” 2008, nr 3, s. 5.
95 Jedna z nich, usytuowana na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Wodzisławskiej, należy do firmy BP.
W miejscu tym rozbijał namioty cyrk, który przyjeżdżał do Rybnika. Po wyrównaniu terenu sąsiednia
parcela znalazła się znacznie poniżej, a jej właściciel przedstawiał swe oczekiwania RD Smolna, by
spowodować osłonięcie działki. T. Raudner, Jak na patelni, „Nowiny” 20001, nr 14, s. 3.
96 APR, PMRN, sygn. 24, s. 120; sygn. 37, s. 110–111. (fp), Lepsze zaopatrzenie..., s. 1.

Następowały one bowiem szybko. Widać również znaczny przyrost liczbowy za
kładów rzemieślniczo-usługowych różnych branż. Z tego też względu silniejszy
nacisk kładzie się na rzemiosło Smolnej w okresie, kiedy osiedla zachodniej części
miasta po prostu nie istniały.
W ciągu kolejnych trzech dekad XX w. można zauważyć znaczny przyrost liczby
zakładów rzemieślniczych i punktów handlowych oraz urozmaicenie ich rodzaju
produkcji i towaru. Dane nie obejmowały osiedla Maroko, które właściwie dopiero
powstawało. Analiza tego zagadnienia jest jednak utrudniona, bowiem w tym czasie
dawna wieś stanowiła już część miasta, a nie zawsze precyzyjnie określano umiej
scowienie punktu rzemieślniczego czy usługowego. Ponadto zakład niekoniecznie
znajdował się w miejscu zamieszkania właściciela, jak również adresy z różnych
powodów mogły się zmieniać. Było to zapewne uzależnione od warunków lokalo
wych. Rzemieślnicy z terenów Smolnej byli członkami cechów rybnickich, w tym
również ich zarządów, zasiadali w komisjach egzaminacyjnych. W okresie powo
jennym, wraz ze wzrostem zaludnienia i zabudowywaniem kolejnych kwartałów,
zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi. Trzeba przy tym przypomnieć, że w go
spodarce planowej popyt i podaż nie szły w parze, toteż niejednokrotnie wspomi
nano o niewystarczającym stopniu zapewnienia rozmaitych usług dla ludności.
Realizacja postulatów dotyczących tej dziedziny była opóźniona z różnych przyczyn.
Problem ten był widoczny zwłaszcza w nowo budowanych osiedlach, gdzie infra
struktura niekoniecznie była dostosowana do potrzeb rosnącej rzeszy mieszkańców.
O ile na osiedlach Wieczorka czy 1000-lecia z czasem powstało więcej punktów
usługowych, o tyle problem z zaopatrzeniem w towary i dostępem do usług powta
rzał się w nowszych skupiskach. W 1981 r. osiedle „Nowiny” było wymieniane jako
jedno z tych, w których występują niedobory usług 97.
Kolejne dekady wiązały się ze zmianami wymuszonymi przez transformacje
ustrojowe. W gospodarce planowej dla prywatnych zakładów przewidywano mar
ginalną rolę. Realia jednak wykazywały, iż obecność ich jest niezbędna, bowiem
spółdzielnie rzemieślnicze nie były w stanie zaspokoić zapotrzebowania ludności.
Władze tolerowały zatem konkurencję „prywaciarzy”, chociaż nie ułatwiały im
działalności. W referacie przedstawianym na posiedzeniu Prezydium MRN w 1957 r.
stwierdzono, iż w tym czasie na terenie miasta istniało siedem spółdzielni rzemieśl
niczych oraz dwa terenowe przedsiębiorstwa98. Niektóre z nich mieściły się na terenie
Smolnej w jej dawnych granicach, choć większość znajdowała się w ścisłym centrum
miasta. Część z nich prowadziła działalność produkcyjną, inne jedynie handlowo
-usługową.
Szczególnie dynamiczne zmiany nastąpiły po transformacji. Część zakładów
sprywatyzowano (zwrócono dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom albo
sprzedano), część uległa likwidacji, jeszcze inne podlegały prawom szybko zmienia
jącego się rynku towarów i usług. Rozwój cywilizacyjny, zmiany stylu życia, ocze
kiwań klientów oraz wzrost zamożności społeczeństwa sprawiały, iż zaczęły zanikać
pewne usługi, za to pojawiło się zapotrzebowanie na inne. Dla ludności przede
wszystkim liczyła się dostępność towarów i usług zaspokajających podstawowe po
97 Poza Nowinami była mowa o Chwałowicach, Boguszowicach i Wielopolu. APR, MRN Ryb,
sygn. 49, s. 20.
98 APR, PRMN Ryb, sygn. 7, s. 29.
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trzeby – zatem takich, które dostarczały produktów spożywczych i odzieży oraz
związanych z budownictwem i mechaniką samochodową. Przy tym nie chodzi
o wyliczanie wszystkich sklepów i punktów usługowych, a jedynie o zasygnalizo
wanie pewnych zjawisk.
Dla każdego ważne jest zapewnienie żywności. Nic zatem dziwnego, iż wśród
zakładów rzemieślniczych najliczniej była reprezentowana branża spożywcza.
W ustalaniu nazwisk rzemieślników wartościowe okazały się materiały USC,
bowiem podawano w nich zajęcia lub zawody (choć oczywiście źródło to jest tylko
do pewnego stopnia pomocne). Nie można również nie docenić walorów skorowi
dzów branżowych, które jako przeznaczone dla ewentualnych klientów miały za
zadanie ułatwić im dotarcie do rzemieślnika. Podawały zatem precyzyjnie adresy,
co pozwoliło umiejscowić zakłady produkcyjno-usługowe.
Wśród rzemieślników zajmujących się wyrobem artykułów spożywczych, naj
częściej wymieniano rzeźników i piekarzy.
W Smolnej w drugiej połowie XIX w. działali mistrzowie rzeźniccy: Beniamin
Rittau99, Juliusz Stefani100 oraz Józef Gajda101. Na przełomie wieków wieś zamiesz
kiwali natomiast jeszcze dwaj inni, z młodszego pokolenia: Ludwik Gatnarczyk
oraz pochodzący z Jankowic Wilhelm Willim102 . Spośród miejscowych rzeźników
L. Musiolik wymieniał jedynie niejakiego Gajdę103. Zapewne był to Józef Gajda
lub jego syn, również Józef104, podobnie jak ojciec trudniący się rzeźnictwem. Z za
kładów masarskich w latach trzydziestych XX w. nadal działał zakład Gajdy, otwarto
również trzy kolejne105.
Pierwszym znanym z nazwiska piekarzem, który mieszkał w Smolnej, był Józef
Przywara, którego obecność zauważalna jest w latach 1877–1879106. Być może opu
99 Beniamin Rittau, urodzony ok. 1800 r., zmarł 15 stycznia 1883 r. w wieku 83 lat, syn mistrza
rzeźnickiego Rittaua, mistrz rzeźnicki i właściciel gruntu [APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/66,
1883, nr 1; APR, AgG Smolna, sygn. 4514, f. 12; APR, LRyb, sygn. 1225, bp]. Podpis mistrza
rzeźnickiego Rittaua widnieje pod statutem Cechu Rzeźników w Rybniku, uchwalonym 28 września
1853 r., zatwierdzonym 4 maja 1854 r. Księga pamiątkowa rzemiosła śląskiego 1922–1932, red. E. Nie
broj, Katowice 1932, s. 145, 147.
100 Juliusz Stefani, urodzony 3 lutego 1854 r., syn stelmacha Karola i Marianny z d. Kostka, mistrz
rzeźnicki [APR, USC Zebrzydowice, sygn. 37, 1882, nr 9].
101 Józef Gajda, urodzony w Popielowie 9 lipca 1858 r., syn chałupnika Jerzego i Józefy z d.
Pawlaszczyk, mistrz rzeźnicki zamieszkały w Smolnej od 1890 r. [APR, USC Zebrzydowice, sygn.
277/37, 1882, nr 4].
102 Wilhelm Willim, urodzony w Jankowcach 15 października 1874 r., syn robotnika Józefa
i Franciszki z d. Nieszporek z Jankowic, rzeźnik [APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/56, 1901, nr
24].
103 Według informacji tego autora masarnia J. Gajdy mieściła się przy ul. Wodzisławskiej 30, gdzie
obecnie stoi dwupiętrowy budynek mieszkalny. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 26.
104 Józef Gajda, urodzony 10 listopada 1892 r., syn rzeźnika Józefa i Klary z d. Dorison, posiadał
w latach trzydziestych XX w. sklep mięsny przy ul Wodzisławskiej 32. APR, USC Zebrzydowice, sygn.
19, 1892, nr 91; Skorowidz branż..., s. 590.
105 Były to zakłady Hieronima Wawrzyńczyka (Wiejska), Franciszka Kłyka (Szkolna) i Józefa
Ochmana (Raciborska 70). Dodatkowo, na łamach „Sztandaru Polskiego i Gazety Rybnickiej” za
mieszczono ogłoszenie Marii Szlosarkowej, iż od 1 sierpnia 1937 r. był do wynajęcia skład rzeźnicki
z warsztatem Zebrzydowska 48. „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 77, s. 3; nr 78, s. 3,
nr 79, s. 3. Pomija się wymieniony przez L. Musiolika należący do Józefa Gomolli zakład przy ul.
Raciborskiej 20. Skorowidz branż..., s. 731; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 38.
106 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/4, nr 3; sygn. 277/60, 1877, nr 2; sygn. 277/6, 1879, nr 4.

ścił wieś, a na jego miejsce przybył Jan Goczoł, który przeprowadził się do Smolnej
z Bełku mniej więcej w lipcu 1879 r. (jak wynika z rejestrów narodzin i zgonów
jego dzieci)107. Niestety, nie udało się poznać jego dalszych losów. Zapewne jednak
wyjechał, a własny zakład otworzył urodzony w Rybniku syn mistrza piekarskiego
Albert Mencel, zmarły w sile wieku w 1902 r.108 Przyglądając się tym przykładom
można wysnuć wniosek, iż we wsi stale działał tylko jeden piekarz, co zapewne
w tym czasie wystarczało na potrzeby mieszkańców. Dopiero w ostatniej dekadzie
XIX i na początku XX w. obok Mencla pojawiają się piekarze Tomasz Lorenz109,
Józef Grzesik110 i Franciszek Weissman111 (jak wynika z rejestrów ich potomstwa).
L. Musiolik, powołując się na wspomnienia zaawansowanych wiekiem mieszkańców
dzielnicy, nie wymienił żadnego z nich. Podaną przez tego autora liczbę piekarni
– wymieniał dwie Griegla (Wodzisławska 26) i Roberta Ruhla (Wodzisławska 40)112
– można uzupełnić o kolejne, jakie działały w latach trzydziestych XX w. Skorowidz
branż wykazywał zakład piekarniczy właśnie przy Wodzisławskiej 26, którego wła
ścicielem był Józef Laqua (co może wskazywać na zmianę właściciela), leżący w po
bliżu zakład Teofila Byoka/Bijoka (Wodzisławska 27) oraz nadal działający zakład
Roberta Ruhla i Józefa Morgały (Wodzisławska 7). Przy ul. Wodzisławskiej za
mieszkiwał również Wiktor Mandrysz, mistrz piekarski, od 11 lipca 1929 r. starszy
Przymusowego Cechu Piekarzy, Piernikarzy i Cukierników w Rybniku oraz ławnik
komisji egzaminacyjnej dla zawodów piekarskich113. Można zatem powiedzieć, że
ulica Wodzisławska była ulicą piekarni. Poza wymienionym przy ul. Zebrzydowickiej
5, istniał jeszcze zakład piekarniczy Augustyna Skrzypka, również ławnika komisji
egzaminacyjnej, a także nauczyciela fachowego w szkole dokształcającej114 . Już
w okresie powojennym zapowiadano, iż wzniesie się [...] piekarnię mechaniczną
w dzielnicy Maroko115, co jednak nie zostało zrealizowane. W efekcie mieszkańcy
osiedla Wieczorka pieczywo mogli kupić w dwóch kioskach (niejednokrotnie za
mkniętych lub nie mających już chleba), ewentualnie w mleczarni przy ul. Findera,
która jednak ten towar sprzedawała nieregularnie. Stąd postulowano, by sklep pa
smanteryjny zmienić w piekarniczy116.
W ciągu następnych lat zwiększyła się nie tylko liczba, lecz również asortyment
towarów. Widać utrwalającą się tradycję przekazywania zakładów w rodzinie117.
107 Tamże, sygn. 277/6, 1879, nr 32; sygn. 277/62, 1879, nr 21.
108 Albert Mencel, urodzony w 1858 r., zmarł 8 stycznia 1902 r., syn mistrza piekarskiego Jana
i Fryderyki z d. Tanneberg, mistrz piekarski urodzony w Rybniku, zamieszkały w Smolnej [APR, USC
Zebrzydowice, sygn. 277/93, 1902, nr 2]. O piekarni Mencla wspominał L. Musiolik, nie podając
jednak nazwiska właściciela. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 26.
109 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/22, 1895 , nr 6; sygn. 277/23, 1896, nr 139.
110 Tamże, sygn. 277/88, 1905, nr 111.
111 Tamże, sygn. 277/27, 1900, nr 152.
112 L. Musiolik, Nasza mała..., s. 26.
113 W. Mandrysz nie urodził się na Smolnej, ale tu miał swój zakład. Egzamin mistrzowski złożył
w 1929 r. Księga pamiątkowa.., s. 73, 144–145; D. Lubina-Cipińska, Terminator, „Nowiny” 2001,
nr 1, s. 11. Zapewne właśnie o zakład Wiktora Mandrysza chodziło, kiedy była mowa o sześciu pie
karniach. Ze względu na założenia terytorialne pojawiają się jednak wątpliwości, bowiem w pobliżu
istniał również zakład Elżbiety Mandryszowej przy ul. Hallera. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 38.
114 Skorowidz branż..., s. 600, 724–725; Księga pamiątkowa.., s. 73, 145.
115 (kop), Zatwierdzono szczegółowy plan rozwoju Rybnika, „Nowiny” 1959, nr 21, s. 2.
116 (kop), Głosy mieszkańców z osiedla im. Wieczorka, „Nowiny” 1960, nr 51, s. 7.
117 Istniały rodzinne piekarnie Pierchały, Ryszki i Gawlika.
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Znikł jednak zakład Grielga i Mencela, choć na tym etapie trudno powiedzieć, czy
po prostu zmieniło się nazwisko właściciela, bowiem zakład przekazano zamężnej
córce.
Pokrewną do piekarnictwa działalnością zajęła się wytwórnia wafli. Pojawia się
jednak mała niepewność co do lokalizacji, bowiem warsztat mieścił się przy ul.
Szkolnej 40, zaś L. Musiolik wytwórnię wafli lokalizował przy ul. Wodzisławskiej118.
Należy zastanowić się czy doszło do przeniesienia wytwórni, albo też czy nie cho
dziło o dwie różne firmy, należące do innych właścicieli. Wskazuje na to informacja
prasowa. W 1932 r. wytwórnia wafli mieściła się przy ul. Wodzisławskiej w domu
Szulikowej, ale firma produkująca wafle należała do Żydów119. Jeżeli w ciągu kilku
lat przed wybuchem II wojny nie zmienił się właściciel firmy, zapewne nastąpiło to
po 1 września 1939 r. Można zatem uznać, iż piekarnia wafli przy Szkolnej to zu
pełnie inny zakład. Istniała też wytwórnia pieczywa cukierniczego przy ul. Raci
borskiej 74a120. Być może chodzi o ten sam zakład, który po II wojnie światowej
jako Wytwórnia Wyrobów Cukrowych został skontrolowany, po czym przeprowa
dzono w nim remont kapitalny121.
Jak wspominano, na Smolnej niewiele gospodarstw utrzymywało bydło domowe.
Rosło za to zapotrzebowanie na mleko i wyroby mleczne. Wydaje się, że dopiero
w międzywojniu otwarto punkt specjalizujący się w tej branży. W Smolnej działała
wówczas mleczarnia, prowadzona przez rodzinę Dziubów. Warto dodać, że w czasie
II wojny światowej Janina Dziuba dostarczała bez kartek mleko dla polskich dzieci122.
Sklep ten znikł z handlowej mapy dzielnicy. Natomiast przy ul. Zebrzydowickiej 39
w dawnych magazynach broni garnizonu rybnickiego otwarto jeszcze w okresie wojny
Zakład Mleczarski, potem zmieniony w spółdzielczy. Na początku lat sześćdziesią
tych XX w. mleczarnia miała wypuścić na rynek ponad 50 ton twarogów, zamierzała
też rozszerzyć asortyment. Warunki lokalowe nie pozwalały jednak na przerób
dostatecznej ilości mleka, by zaspokoić potrzeby rynku, toteż władze Rybnika ubie
gały się o budowę nowego zakładu, zresztą bez efektów123.
Poza tym branżę spożywczą w dzielnicy reprezentowało kilka wytwórni wód
gazowanych, co może świadczyć o jej popularności124.
Interesująca była wytwórnia wódek i likierów, należąca do Wiktora Kopca
(Wodzisławska 4). Zachowane rysunki techniczne, wybudowanego w 1931 r. domu,
118 Wśród istniejących 1 stycznia 1960 zakładów wymieniono też zakład nr 7 Wytwórnia Krajanki
Waflowej przy ul. Szkolnej. APR, PMRN Ryb, sygn. 7, s. 161; tamże, sygn. 13, s. 41; L. Musiolik,
Nasza mała..., s. 38.
119 Notabene skarga dotyczyła tego, iż właściciele prowadzili produkcję także w święta katolickie
(konkretnie 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP). Oburzenie piekarzy-katolików
jest zrozumiałe, bowiem oni nie mogli pracować, co odbijało się na ich zarobkach. (Gdzie policja?),
„Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1932, nr 145, s. 3
120 APR, PMRN Ryb, sygn. 13, s. 41.
121 Tamże, sygn. 7, s. 161.
122 L. Musiolik wymieniał jeszcze zakład mleczarski Balucha. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 38–39;
I. Sroka, W. Wieczorek, Pod okupacją hitlerowską, [w:] Rybnik..., s. 243.
123 APR, MRN Ryb, sygn. 32, s. 151; tamże, sygn. 34, s. 25; (sta), Mleczarnie zaopatrzą nas,
„Nowiny” 1960, nr 5, s. 2; (tp), Rybnik nie może się obejść bez nowej mleczarni, „Nowiny” 1963, nr 3,
s. 7; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 89; B. Kloch, D. Keller, Zarys..., s. 87.
124 L. Musiolik wymieniał cztery: należące do Kempnera, Wilczoka/Wilczka oraz dwóch Zimoniów
z ul. Raciborskiej i ul. Wiejskiej. Spośród nich udało się potwierdzić funkcjonowanie w latach trzy

wskazują, iż na parterze mieściły się pomieszczenia biurowe i produkcyjne, magazyn
i myjnia butelek, rozlewnia i wreszcie magazyn gotowych wyrobów. Na pierwszym
piętrze znajdowały się zaś aparatownia oraz trzy osobne pomieszczenia, w których
trzymano esencje (zapewne smakowe), spirytus i zioła125. W tym samym roku oka
zało się, że destylarnia ta, jako jedna z trzech działających w Rybniku, może zostać
zlikwidowana w związku z nową ustawą antyalkoholową126. Ponieważ jednak firma
nie została zamknięta, prowadziła działalność, oferując rozmaite trunki. W ogło
szeniu reklamowym z 1935 r. polecano nie tylko znane już likiery i koniaki, ale też
najnowsze specjalności, m.in.: „Balsam Górnośląski”, „Benuś Górnośląski”,
„Jarzębiak Rybnicki”, „Starysto”, „Ostrążnicę”127. W 1938 r. firma otrzymała wy
łączność na sprzedaż na terenie Rybnika i okolic wyrobów browaru Okocim128. Po
zakończeniu II wojny światowej pomieszczenia zostały przejęte przez Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego (WPHS) i zamienione na magazyn. W 1957 r.
pojawił się pomysł, aby obiekt przejęły Rybnickie Zakłady Przemysłu Terenowego
(RZPT) i rozpoczęły tam produkcję farmaceutyczną. Liczono, że uda się to, bowiem
w tym czasie WPHS budowało magazyny przy ul. Żorskiej129. Koszt adaptacji
pomieszczeń miał wynieść 1 mln zł, ale spodziewano się, iż wartość produkcji
przekroczy 8 mln130. Pojawiły się jednak głosy przeciwne. Radni uważali, iż dawna
wytwórnia nie posiada zaplecza, zaś sama produkcja farmaceutyczna nie powinna
mieścić się w centrum miasta131. Decyzja o przystosowaniu obiektu zależała osta
tecznie do Komitetu do spraw Drobnej Wytwórczości w porozumieniu z Minister
stwem Handlu Wewnętrznego. To ostatnie nie wyraziło zgody na likwidację ma
gazynów spożywczych przy ul. Raciborskiej 27132 .
Branża odzieżowa rozwijała się powoli. Większość kobiet wiejskich samodzielnie
szyła ubrania, a ich krój nie wymagał szczególnych umiejętności. Poza tym ubrania
dziestych XX w. zakładu wyrobu wody sodowej, należącego do Jerzego Wilczoka (ul. Wodzisławska 4)
oraz Romana Zimonia (ul. Wiejska). Wilczok prowadził też hurtownię piwa żywieckiego (do nabycia
były marki Allo, Poster i Marcowe). Wilczok zmarł w wielu zaledwie 35 lat w 1928 r., osieracając żonę
Małgorzatę z d. Paczek i dwóch synów. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, był znanym
filantropem. W 1960 r. zachowała się tylko Wytwórnia Wód Gazowanych przy ul. Raciborskiej 49.
APR, PMRN Ryb, sygn. 13, s. 41; Skorowidz branż..., s. 441; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 39;
I. Stajer, Jak Rybnik handlem stał, „Nowiny” 2011, nr 41, s. 13; M. Palica, Taki był Rybnik w 1928 r.,
„Nowiny” 2012, nr 11, s. 12.
125 APR, MPGK, sygn. 391, k. 1–3. L. Musiolik umiejscowił budynek na rogu ul. Raciborskiej
i Wodzisławskiej, w innym miejscu przy ul. Raciborskiej. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 27, 83.
Budynek ten popadł w ruinę. Po wojnie skomunalizowany stał się siedzibą sklepu zoologicznego,
w latach pięćdziesiątych jednego z nielicznych na Śląsku. S. Pieles, W rybnickim „zoo”, „Nowiny”
1957, nr 12, s. 5.
126 (Czy dojdzie w Rybniku do likwidacji restauracyj), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1931,
nr 111, s. 3.
127 Poza tym nalewkę wiśniową, wermutówkę i wiśniówkę. „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1935, nr 194, s. 3.
128 Na początku lat trzydziestych XX w. wytwórnia ta mieściła się w Wodzisławiu, przy ul. Zamkowej
4, jak wynika z adresu w skorowidzu, dopiero później przeniesiono ją do Rybnika, gdzie W. Kopiec
posiadał restaurację przy Wodzisławskiej 2. Skorowidz branż..., s. 436, 620; M. Palica, Rybnik w połowie 1938 r., „Nowiny” 2012, nr 32, s. 12; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 39.
129 APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 113.
130 Tamże, sygn. 9, s. 47.
131 Tamże, s. 28.
132 Tamże, sygn. 11, s. 33; tamże, sygn. 13, s. 116.
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odświętne nabywano i używano rzadko. Utarło się też przekazywanie garderoby
kolejnym osobom. Wydawałoby się więc, iż ta praktyka powodowała, że usługi
krawieckie nie były szczególnie popularne, a mistrzów krawieckich w Smolnej było
niewielu. Tymczasem w aktach USC dość często występowały osoby zarabiające
szyciem – wyłącznie mężczyźni. W drugiej połowie XIX i na początku XX w. nie
był to zawód typowo kobiecy. W pomocniczym źródle krawcy pojawiali się najczę
ściej jako ojcowie rejestrowanych dzieci lub też jako zmarli. Chętnie też proszono
ich jako świadków zawieranego małżeństwa. Z poznanych nazwisk najwcześniejszy
wpis dotyczy Józefa Szostka, któremu w 1874 r. urodziła się córka133. Jest to jedyna
wzmianka o tym człowieku, można zatem przyjąć, iż znikł ze Smolnej. W latach
1874–1880 pojawiają się dwaj krawcy: Jan Kłosek134 i Albert Kubica. O ile Kłosek
znikł z kart ksiąg, o tyle obecność A. Kubicy można prześledzić w latach 1874–1878
i 1893–1899, bo wtedy przychodziły na świat jego dzieci135. Przerwa wskazuje na
dłuższy pobyt poza Smolną. Być może Albert był synem innego krawca, Franciszka
Kubicy136, który do Smolnej przeprowadził się z Czernicy. Nie sposób stwierdzić,
czy na decyzję o wyjeździe z gminy wpływał ograniczony rynek. Warto jednak
w przyszłości zastanowić się nad zapytaniem, ilu krawców mogło utrzymać siebie
i swoje rodziny w takiej gminie jak Smolna. Poza Kubicą we wsi zamieszkali też
inni mistrzowie krawieccy: Błażej Harazim137 i Jakub Harazim138 oraz Franciszek
Gawenda139 (wszyscy czterej zmarli w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
XIX w.), a także, chętnie brany na świadka małżeństw, Edward Węgrzyk140. Poja
wiały się też nazwiska Józefa Kirchenberga141, Roberta Burdy142, Józefa Papieroka,
Franciszka Siejoka, Franciszka Konska i Pawła Zająca. Jak widać, krawców w Smolnej
było więcej, jednak nie wszyscy musieli działać równocześnie. Poza tym, szyciem
mogli zajmować się czasowo. W każdym razie wrażenie, iż dopiero w międzywojniu
133 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/1, nr 12.
134 W latach 1876–1880 mistrz krawiecki Jan Kłosek i jego żona Antonia z d. Dorison zostali ro
dzicami: Reginalda, Johanny i Augusta. APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/5, nr 23; sygn. 277/3,
nr 70; sygn. 277/7, 1880, nr 41.
135 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/1, 1874, nr 16; sygn. 277/3, 1876, nr 40; sygn. 277/5,
1878, nr 2; sygn. 277/20, 1893, nr 46; sygn. 277/22, 1895, nr 91 i sygn. 277/79, 1896, nr 25; sygn.
277/27, 1897, nr 47; sygn. 277/26, 1899, nr 89.
136 Franciszek Kubica, urodzony 2 września 1813 r., zmarł 21 lutego 1889 r., mistrz krawiecki
urodzony w Czernicy, zamieszkały w Smolnej [APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/72, 1889, nr 5].
137 Błażej Harazim, urodzony w 1839 r., zmarł 15 października 1883 r. w wieku 44 lat, mistrz
krawiecki urodzony w Rybniku, zamieszkały w Smolnej, APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/66,
1883, nr 36.
138 Jakub Harazim, urodzony w 1835 r., zmarł 13 września 1898 r. w wieku 63 lat, chałupnik i kra
wiec. W 1883 i 1890 r. J. Harazim pojawił się w prasie, niestety, w kontekście nadużywania alkoholu
i zakłócania porządku publicznego. APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/81, 1898, nr 39; „Rybniker
Kreisblatt”, 1883, nr 22, s. 107; „Rybniker Kreisbaltt” 1890, nr 44, s. 197.
139 Franciszek Gawenda, urodzony w 1825 r., zmarł 15 kwietnia 1895 r. w wieku 70 lat, krawiec,
APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/78. 1895, nr 17.
140 Zapewne to jego miał na myśli autor opracowania dziejów Smolnej, wspominając o zakładzie
krawieckim Wengrzyka na Wiejskiej 55. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 27.
141 O Józefie Kirschenbergu niewiele wiadomo, poza faktem narodzin i zgonów jego synów: Karola,
urodzonego w Rybniku i zmarłego w Smolnej, oraz Jana, urodzonego w Smolnej.
142 Robert Jan Burda, urodzony 5 czerwca 1883 r., krawiec urodzony w Józefowcu, zamieszkały
w Smolnej. APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/92, 1905, nr 1.

liczba zakładów krawieckich zwiększyła się, okazało się mylne. W dodatku pojawiły
się zupełnie nowe nazwiska143.
W porównaniu z usługami krawieckimi, większym zapotrzebowaniem cieszyły
się usługi szewskie. Według L. Musiolika na początku XX w. we wsi funkcjonowało
aż pięć zakładów szewskich, z których co najmniej dwa działały nadal w między
wojniu144. W latach pięćdziesiątych XX w. Rzemieślnicza Spółdzielnia SzewskoGalanteryjna, która powstała w 1950 r., na terenie Smolnej posiadała punkt skó
rzano-cholewiarski oraz punkt reperacji obuwia145. A skoro o butach mowa, warto
wspomnieć o składzie pasty do obuwia Jerzego Malika przy Zebrzydowickiej,
w którym w 1934 r. wybuchł pożar146. Trudno powiedzieć, czy po tym wypadku
skład wznowił działalność.
W latach trzydziestych XX w. otwarto w dzielnicy również dwa zakłady fryzjer
skie147, na które wcześniej widocznie nie było zapotrzebowania. Wiązało się to ze
zmianą mody, przede wszystkim kobiecej i coraz większą popularnością krótko
ściętych włosów, modnych fal i loczków. W okresie powojennym nie ma wzmianek
o tych zakładach usługowych. Nie oznacza to, że nie korzystano z usług fryzjerskich.
Praktykowano domowe fryzjerstwo, niekiedy traktowane jako forma dodatkowego
dochodu. Niewiele jest informacji o zakładach, choć należy przypuszczać, iż po
143 L Musiolik wymieniał zakłady Adamczyka, Furmanowskiego, Kozuba i zakład krawiecki,
prowadzony przez Antoniego Wacławca. Skorowidz branż potwierdził istnienie zakładu Romana
Furmanowskiego (Wiejska 11), ale nie pozostałych dwóch, zaś zakład Wacławca mieścił się przy ul.
Hallera (czasowo Marchlewskiego), zatem już poza granicami analizowanej wsi/dzielnicy. To zastrze
żenie odnosi się do wszystkich obiektów, leżących na tym terenie. A. Wacławiec znalazł się wśród
członków komisji podatkowej, powołanej w 1957 r. przy Wydziale Finansowym Prezydium MRN.
Ponadto zastępcą przewodniczącego Przymusowego Cechu Krawców w Rybniku był Jan Dymel z ul.
Wodzisławskiej. Skorowidz branż..., s. 290, 714; Księga pamiątkowa..., s. 143; APR, PMRN, sygn. 7,
s. 10; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 38.
144 Skorowidz branż wymieniał dwa zakłady szewskie Konstantego Dudy (Poprzeczna 4) i Wa
lentego Hasińskiego (ul. św. Barbary). Być może Hasiński przejął zakład należący wcześniej do
Niemczykowej. Ponadto Wincenty Szypuła, zamieszkały przy ul. Wodzisławskiej 1, od 1924 r. był
zastępcą przewodniczącego Przymusowego Cechu Obuwników w Rybniku, a od 1926 r. nauczał
przedmiotów zawodowych w dokształcającej szkole zawodowej w Rybniku. Szewstwem zajmował się
również inwalida Zimoń przy ul Szkolnej. Należy jednak z tej listy skreślić Buchtę. Nie udało się
zidentyfikować Matuły i Poloka. Jeśli chodzi o zakład Szypuły, M. Palica umiejscawiał go następu
jąco: Od strony Dworek był warsztat szewski Szypuły, potem Skrzypca. http://www.jasky.pl/theme_1.
php?page=36026&sub=34056&artykul=3212, 09.04.2013. (Walne zebranie przymusowego cechu
obuwników), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 17, s. 3; Skorowidz branż..., s. 290, 743;
Księga pamiątkowa..., s. 143; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 27, 38. Wincenty Szypuła reklamował
się jednodniówce Związku Sokolstwa Polskiego, [...] tam je dostaniesz najszybciej, najtaniej i najlepiej
podzelowane. D. Lubina-Cipińska, Grosza nie wywozić z grodu, „Nowiny” 2000, nr 15, s. 11. Jako
ciekawostkę można wspomnieć o żyjącym w ubóstwie szewcu ze Smolnej, po którego śmierci znale
ziono ukryte w sienniku znaczną sumę. Niestety, nie podano nazwiska owego szewca. Rybnik (Skarb
w sienniku), „Kuryer Śląski” 1922, nr 22, s. 4.
145 Pierwszy zakład mieścił się przy ul. Wodzisławskiej 31, drugi zaś przy ul. Zebrzydowickiej 46.
Jeden z czytelników „Nowin” o inicjałach W.P. informował, że w zakładzie przy ul. Wodzisławskiej
składuje się w wilgotnej piwnicy duże skrawki z miękkiej i dobrej jakościowo skóry, ale przechowy
wanie ich w takich warunkach jest, w jego opinii jako fachowca, marnotrawstwem, bowiem skrawki
można było z powodzeniem wykorzystać. APR, PMRN Ryb, sygn. 7, s. 29; Skórki, skórki..., „Nowiny”
1959, nr 40, s. 2.
146 M. Palica, Rybnik w końcu 1934 roku, „Nowiny” 2012, nr 22, s. 14.
147 Zakłady te prowadzili Leon Galuszka (Wiejska 10) oraz Ferdynand Beck (Wodzisławska).
Skorowidz branż..., s. 693; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 38.
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mimo nieprzekazania takich wzmianek przez materiał archiwalny, takowe się po
jawiały chociażby w formie postulatów. Fryzjerska Spółdzielnia Pracy (FSP)
w Rybniku (powstała 1 kwietnia 1982 r.), posiadała w 1983 r. 39 zakładów, w tym
zakład przy ul. Findera (św. Józefa). Prasa proponowała też, by FSP rozważyła bu
dowę nowoczesnego pawilonu fryzjerskiego w centrum osiedla „Nowiny”, gdzie
wprawdzie istniał już zakład fryzjerski, lecz położony na uboczu148. W dzielnicy
Smolna nie działały podobne zakłady, zaś mieszkańcy korzystali z salonów w cen
trum lub domowych usług. Lukę wypełniło otwarcie dużego salonu firmy „Laurent”
przy ul. Wodzisławskiej oraz „House of Beauty” przy Reymonta 40 (po zaadopto
waniu kamienicy)149.
Dla funkcjonowania wsi duże znaczenie miało kowalstwo. Mniejsze znaczenie
miało może podkuwanie koni, których w Smolnej zbyt wiele nie trzymano. Za to
od wytworzenia i naprawy podstawowych narzędzi rolniczych zależało funkcjono
wanie niewielkich gospodarstw. Być może własną kuźnię posiadał folwark w Smolnej.
Najprawdopodobniej jednak pierwszy tego typu zakład otworzył Bernard Dorison.
Wprawdzie urodził się on w Smolnej, ale przeniósł się do Popielowa, gdzie prawdo
podobnie pracował jako kowal w tamtejszym dominium. W 1879 r. ożenił się
z Otylią Kremser, córką karczmarza z Popielowa150. Dopiero w 1890 r. w „Rybniker
Kreisblatt” pojawiło się jego ogłoszenie jako mieszkańca Smolnej o poszukiwaniu
jednego czeladnika stelmacha i dwóch czeladników kowalskich oraz uczniów151.
Zapewne jakiś czas przedtem rodzina Dorisonów przeniosła się do rodzinnej wsi
męża. W ciągu kilku lat Dorison zrezygnował z stelmachostwa, a w kolejnych anon
sach ogłaszał, że przyjmie jedynie dwóch uczniów kowalskich152 . W tym samym
czasie w Smolnej prowadził zakład kotlarski Józef Sabich, który także oferował
przedmioty wyrabiane z miedzi, żelaza i stali oraz poszukiwał ucznia153. Kowalami
byli też Adolf Bartoniek (Wiejska), Ludwik Sobik (ul. Wodzisławska 8) i Wiktor
Piontek. Jeśli chodzi o zakład A. Bartońka, który w 1925 r. ogłaszał nabór dla dwóch
uczniów154 – być może była to kuźnia należąca wcześniej do Dorisona. Zmieniał
się też profil warsztatu. Wiosną 1939 r. właściciel planował uruchomić osobny zakład
przy ul. Wiejskiej, gdzie miał powstawać jeden rodzaj obrabiarek i wykańczanie
odlewów wykonywanych w młotowni155. Wracając do kuźni L. Sobika, trzeba
dodać, iż w 1927 r. RM zdecydowała się wydzierżawić mu pod budowę kuźni teren
miejski przy ul. Wodzisławskiej na pięć lat za 200 zł rocznie156. Po wojnie działała
148 (jesz), Fryzjerzy emerytom – zniżkowe usługi, „Nowiny” 1983, nr 47, s. 2; (jesz), Mistrzowie grzebienia, „Nowiny” 1983, nr 47, s. 5; (jesz), „Młoda” ale aktywna, „Nowiny” 1983, nr 49, s. 2.
149 Odrobina szaleństwa, rozmawiał W. Troszka, „Nowiny” 2007, nr 52, s. 10; (ZeT), House of
Beauty – gwarancja piękna, „Nowiny” 2008, nr 39, s. 12.
150 APR, USC Popielów, sygn. 288/34, 1879, nr 21.
151 „Rybniker Kreisblatt” 1890, nr 51, s. 224; „Rybniker Kreisblatt” 1890, nr 52, s. 229.
152 „Rybniker Kreisblatt” 1893, nr 17, s. 81; „Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1905, nr 50, s. 287.
153 „Rybniker Kreisblatt” 1891, nr 15, s. 68; „Rybniker Kreisblatt” 1891, nr 16, s. 74; „Rybniker
Kreisblatt” 1891, nr 19, s. 88; „Rybniker Kreisblatt” 1891, nr 25, s. 123; „Rybniker Kreisblatt” 1891,
nr 28, s. 128; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 27.
154 Ogłoszenia, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 2, s. 4.
155 Fabrykacja obrabiarek w młotowni Bartońków, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 29,
s. 3.
156 Z posiedzenia Rady Miejskiej w Rybniku, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1927, nr 123, s. 3;
(Zastępcą radcy sierot), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1939, nr 14, s. 3.

również kuźnia Józefa Sobika (Wodzisławska 31), a mistrz ogłaszał, że przyjmie
dwóch uczniów157.
Przy ul. Wiejskiej 19 działał zakład Rudolfa Banasza, który w 1932 r. ogłaszał
się jako wykonawca centralnego ogrzewania i urządzeń sanitarnych, właściciel kuźni
miedzi oraz wykonawca aparatów i kotłów parowych. Banasz jako mistrz kowalstwa
miedzi był ławnikiem komisji egzaminacyjnej158 . Z lat wcześniejszych pochodzi
wzmianka o ślusarzu Franciszku Mrosiku ze Smolnej, którego dom został w 1905 r.
zlicytowany159. Przy Wiejskiej istniały także dwa kolejne zakłady blacharskie:
Macioszek i Kuszka (Wiejska 36a) oraz Jan Kuśka – zakład blacharsko-dekarski,
wykonujący wszelkie roboty blacharskie oraz pokrywanie dachów papą
(Wiejska 14)160.
Szeroko rozumiana branża budowlana to z jednej strony cieśle i murarze, którzy
wykonywali usługi dla ludności, z drugiej – zakłady produkujące elementy ko
nieczne w budownictwie i nimi handlujące. Analiza danych z akt USC wskazuje
na specjalizację zawodową mieszkańców Smolnej oraz na to, iż dwa zawody – cieśla
i murarz – były popularne.
W tym miejscu należy wspomnieć o cegielni, która istniała przy ul. Zebrzy
dowickiej, między drogą a torem kolejowym. L. Musiolik wspomniał o niej krótko161,
wydaje się jednak, że warto przybliżyć kilka faktów, dotyczących tego zakładu.
Cegielnia mieściła się na parceli nr 382, należącej do Huberta Uherka, który
w 1921 r. zapisał na niej zobowiązania dla Elisabeth Lange. Przy umowach nie
wspomina się jednak o cegielni, a jedynie o parceli. Wydaje się więc, że uruchomienie
zakładu nastąpiło później. Po podziale i sprzedaży części nieruchomości ostatecznie
w 1924 r. cegielnia należała do Jana Pietruszki. Opis z tego roku wymieniał piec
cegielniany, suszarnię, prasę i dom dla lokomobile, kuźnię oraz kancelarię 162 .
Pietruszka zapisał na owej posiadłości zobowiązania względem Górnośląskiego
Banku Handlowego w Katowicach oraz firmy „Józef Soborsky i Syn” z Wiednia.
Dalsze działania doprowadziły do wszczęcia egzekucji, starań o spłacenie zobo
wiązań, kolejnych podziałów parceli i wreszcie umowy, jaką Jan Pietruszka zawarł
13 maja 1925 r. z Wiktorem Kopcem. Transakcja dotyczyła parceli oraz inwentarza
cegielnianego, na który składały się lokomobil, motor benzynowy, prasa, wózki,
pasy napędowe i inne dla cegielni potrzebne przyrządy163. W. Kopiec prowadził zatem,
poza wytwórnią likierów, cegielnię parową, zatrudniając w niej 50 robotników.
157 Wiktor Piontek miał zakład przy ul. Wodzisławskiej 1, gdzie przed II wojną światową miesz
kał szewc W. Szypuła. Podobnie jak A. Wacławiec znalazł się wśród członków komisji podatkowej.
Skorowidz branż..., s. 699; APR, PMRN Ryb, sygn. 7, s. 10; Ogłoszenia, „Nowiny” 1957, nr 43 s. 2.
158 Skorowidz branż..., s. 747; Księga pamiątkowa..., s. 84, 325.
159 „Beilage zum „Rybniker Kreisblatt” 1905, nr 51, s. 293.
160 L. Musiolik wymieniał zakłady ślusarskie Macioszka i Szlesaka, z których Szlesaka nie uda
ło się zidentyfikować. Wincenty Macioszek był znanym działaczem społecznym, m.in. prezesem
Towarzystwa Zgoda, z którego wyodrębnił się chór „Seraf ”. Skorowidz branż..., s. 689; Księga pamiątkowa..., s. 149; L. Musiolik, Kronika..., s. 38; Zaczęło się 45 lat temu, „Nowiny”, nr 19 (71), 17 maja
1958, s. 3; A. Mrowiec, Dokumenty polskości Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej (sprzed 1914 roku). Pieśń
orężem patriotyzm. Cz. 2, „Nowiny” 1959, nr 22, s. 3; A. Mrowiec, Szkice..., s. 172–173.
161 Jest to wzmianka: cegielnia, ul. Zebrzydowicka, właśc. Kopiec. Zob. L. Musiolik, Nasza mała...,
s. 39.
162 APR, AG Smolna, sygn. 4563, s. I.
163 Tamże, k. 89–90.
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Jednym z nich był Alojzy Wala ze Smolnej, który zginął 27 października 1926 r.
przywalony masą gliny164. Zakład produkował cegłę zwykłą, dziurawą, studniówkę
oraz rurki165. Produkcja trwała również w okresie wojny, natomiast po jej zakoń
czeniu cegielnię Kopca przejęło RZPT Materiałów Budowlanych (jako zakład nr 7).
Na miejscu pozostała jedynie glinianka po wydobyciu surowca. Na terenie tym
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Przemysłu Węglowego zaplanowało wy
budować magazyny, warsztaty i biurowiec oraz przenieść się z Rydułtów do
Rybnika166.
Innym zakładem tej branży był Rybnickie Przedsiębiorstwo Prefabrykatów
Górniczych (później Zakład Prefabrykacji Górniczej Przemysłu Węglowego), który
najpierw mieścił się w barakach przy ul. Wodzisławskiej, potem przeniesiono go do
biurowca przy ul. Wiejskiej 7. W 1963 r. zakład zorganizował wystawę, która cieszyła
się zainteresowaniem zakładów związanych z budownictwem167.
Branżę drzewną oprócz cieśli reprezentowali także stolarze. Była to dość liczna
grupa zawodowa, bo na kartach akt USC przewinęło się aż 17 stolarzy zamieszku
jących Smolną do 1907 r. Nie oznacza to jednakże, iż tyle właśnie było zakładów.
Należy spodziewać się raczej, że własne warsztaty w miejscu zamieszkania posiadali
nieliczni, natomiast większość była pracownikami najemnymi. Warsztat stolarski
prowadził przy ul. Wodzisławskiej 21 Józef Pypeć168. Przy ul. Wiejskiej znajdował
się z kolei zakład stolarski Kremsera, który jednak na początku 1922 r. spłonął
w całości wraz z zapasami drewna i maszynami169. Zapewne po tym zdarzeniu
właściciel nie wznowił działalności. W latach pięćdziesiątych XX w. Rzemieślnicza
Spółdzielnia Pracy Stolarzy posiadała przy ul. Wodzisławskiej 8 (gdzie i przed wojną
mieścił się warsztat stolarski170) zakład produkcyjny nr 1. Natomiast przy ul. M. No

164 (Śmierć przez zasypanie), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 127, s. 3.
165 Skorowidz branż..., s. 159, 402; M. Palica, Rybnik od połowy 1935 roku, „Nowiny” 2012, nr 24,
s. 11.
166 APR, PMRN Ryb, sygn. 7, s. 30. W zakładzie nr 7 zginął w 1959 r. młodociany pracownik
Roman Blachnik. (ls), Śmierć 16-letniego chłopca w cegielni, „Nowiny” 1959, nr 54, s. 2; (ps), Na
gruzach starej cegielni wyrośnie nowy zakład, „Nowiny” 1962, nr 21, s. 7.
167 (ps), „Uratowali 500 ha lasu, „Nowiny” 1963, nr 17, s. 3; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 89.
168 W rejestrach Józef Pypeć pojawił się w 1898 r., wymieniano go jako stolarza, mistrza stolarskiego
i cieślę. Skorowidz branż..., s. 738. L. Musiolik wymienił również zakłady Głowika, Ignacego i Kuśki,
których nie udało się zidentyfikować. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 38.
169 Rybnik. (Pożar), „Kuryer Śląski” 1922, nr 21, s. 4.
170 Jednym z właścicieli był Wacław Ignacy, który wraz z rodziną zamieszkał na Smolnej od
1939 r. Prywatny zakład stolarski od 1956 r. prowadził jego syn Jan, również mistrz tego rzemiosła.
W Skorowidzu branż pojawiła się informacja, iż to tym adresem znajdowała się pracownia rzeźbiarska
Pawła Kajzera, natomiast w Księdze pamiątkowej podano Raciborską 12, gdzie mieściło się prywatne
mieszkanie. Paweł Kajzer (Kaizer), urodzony 26 czerwca 1867 r. w Rudnie, zmarły 10 grudnia 1935 r.
w Rybniku, był ławnikiem w komisji egzaminacyjnej dla zawodu modelarskiego i rzeźbiarskiego. Jego
dziełem była tablica upamiętniająca pierwszą wystawę rzemiosła rybnickiego w 1928 r., odnaleziona
w 1981 r. Ponadto działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Skorowidz branż..., s. 726; Księga
pamiątkowa..., s. 87; (Nowy ołtarz w kościele św. Antoniego), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1931, nr 74, nr 3; S. Kuś, Nie byłoby powstańców bez „Sokołów”, „Gazeta Rybnicka” 190, nr 15, s. 5;
D. Lubina-Cipińska, Alegoria Rzemiosła, „Nowiny” 1998, nr 21, s. 7; S. Kuś, Twórca ołtarza Chrystusa
Króla, „Nowiny” 2006, nr 47, s. 17.

wotki (obecnie ks. Jerzego Popiełuszki) mieściła się stolarnia, prowadzona przez
Powiatową Spółdzielnię Usług Wielobranżowych171.
Spośród wielu innych zakładów rzemieślniczych warto wspomnieć również
o wytwórni szczotek przy ul. Wodzisławskiej 49. Był to zakład rodzinny, przeka
zywany z ojca na syna. Pierwszym uchwytnym wytwórcą szczotek ze Smolnej był
pochodzący z Opawy, Antoni Beszorner (Beschorner) – syn szczotkarza, zmarły
w 1905 r.172 Zakład przejął zapewne jego syn Alojzy, urodzony w Smolnej w 1884 r.173
Rozwój motoryzacji wiązał się także, rzecz jasna, z powstawaniem przedsię
biorstw transportowych. Duży udział miał Zakład Rybnik Przedsiębiorstwa Tran
sportowego Handlu Wewnętrznego (ZR PTHW), którego bazy znajdowały się przy
ul. Raciborskiej (najmniejsza) i ul. Zebrzydowickiej (największa). Usługi transpor
towe świadczyli również prywatni przedsiębiorcy. Pojawiały się także warsztaty
samochodowe, np. przy ul. Wodzisławskiej 54, który stał się także autoryzowanym
dealerem Hondy.
Obraz działalności handlowo-usługowej wsi/dzielnicy uzupełniały szynki, które
pełniły nie tylko rolę punktów gastronomiczno-rozrywkowych. Były centrami spo
łeczno-kulturalnymi, stając się wedle zapotrzebowania salami tanecznymi, sceną
czy lokalem pod zebrania mieszkańców.
Kwestią sporną może być liczba działających w Smolnej (jeszcze jako samo
dzielnej wsi) karczm. Trudno określić pewną lokalizację samych szynków i ich wła
ścicieli, bowiem dane są rozproszone. Pierwszym uchwytnym karczmarzem był,
pochodzący z Pyskowic, Beniamin (Gottlob) Kohlmann, który po zawarciu związku
małżeńskiego osiadł w Smolnej174. Udało się ustalić, dzięki obciążeniom, jakie po
nosili mieszkańcy Smolnej na rzecz szkoły w 1874 r., iż prawdopodobnie w tym
czasie we wsi istniały dwie oberże. Prowadziły je Charlotte Freund i Emilie
Kintscher175. Wydaje się, że dwa tego typu zakłady w zupełności wystarczały na
potrzeby wsi. Brakuje jednak informacji o losach lokali, ewentualnych sprzedażach
i cesjach. Dopiero na początku XX w. pojawia się nowe nazwisko, bowiem jako
karczmarz ze Smolnej w 1904 r. w roli świadka ślubu wystąpił Martin Pese. Ponadto
w karczmie tej mieścił się w 1903 r. lokal wyborczy176. W 1903 r. jako jeden z kan
dydatów został wymieniony Gastwirt Max Rotter177. Wszystko wskazuje na to, iż
na terenie Smolnej działało mniej szynków niż wyliczał to L. Musiolik178. Skorowidz
171 APR, PMRN Ryb, sygn. 7, s. 29–30.
172 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 277/96, 1905, nr 59.
173 Tamże, sygn. 277/11, 1884, nr 65. Nazwisko właścicieli zakładu brzmiało Beszorner (Beschor
ner). W rejestrze urodzenia Alojzego pojawiło się w mylnej wersji Beschorener, co na marginesie zosta
ło sprostowane. L. Musiolik również to trudne nazwisko zapisał w nieprawidłowej formie Beszornen.
L. Musiolik, Nasza mała..., s. 39.
174 B. Kohlmann zawarł związek małżeński z Augustą Friese 12 sierpnia 1850 r. APR, ASC ewan
gelicki, sygn. 112/1, s. 30–31.
175 APR, LRyb., sygn. 1225, [bp].
176 „Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 38, s. 207; APR, USC Zebrzydowice, sygn. 91, 1904, nr 12.
177 „Extra=Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 46, s. 5. Max Rotter, urodzony 14 czerwca
1873 r. w Tychach, w 1900 r. poślubił Reginę z d. Manneberg. APR, USC Zebrzydowice, sygn.
277/55, 1900, nr 23.
178 Zaliczenie lokali przy ul. Raciborskiej („Potacznia” oraz Hotel Śląski na rogu ul. Raciborskiej
i Hallera) wzbudza kontrowersje i należy je raczej pominąć. Według tego autora na Smolnej działało
najpierw cztery, a potem siedem karczm: przy ul. Wodzisławskiej 17 (wł. Brauer), przy Raciborskiej
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branż wymieniał w latach trzydziestych XX w. trzy: Marty Gwoźdzowej (Szkolna
42), serwująca dobre jedzenie i napitki restauracja „Pod Ostatnim Groszem” Wiktora
Kopca (Wodzisławska 2) oraz Pawła Zimonia działająca z przerwami (Wodzisławska
31)179. Jeśli chodzi o restaurację „Pod Ostatnim Groszem”, należy dodać, iż w latach
dwudziestych i na początku trzydziestych XX w. jej właścicielem był Józef Wałach180.
Z kolei ze wspomnień zebranych przez M. Palicę można dodać jeszcze jedną przy
ul. Raciborskiej: Potem było nieco przerwy i napotykamy charakterystyczny rogowy
dom Guentera Ochmanna (dziś Żabka), gdzie przed wojną mieściła się restauracja,
a Teodor Frueholz prowadził swą rozlewnię wód181. Z życzeń noworocznych składa
nych na łamach prasy, będących też formą reklamy, wynika, że w 1930 r. istotnie
przy ul. Zebrzydowickiej 16 mieścił się gościniec „Maroko”, należący do Wincentego
Śmiei182 . Jako ciekawostkę można dodać, iż w 1925 r. Rozalia Biegiesz przejęła po
niejakiej S. Golowej „Jadłodajnię Hallerczyka” przy ul. św. Jana, o czym informo
wała za pośrednictwem prasy, obiecując gościom rzetelną obsługę i najniższe ceny183.
Karczmy te jak widać nie tylko służyły spożyciu, lecz również odgrywały ważną
rolę w życiu społeczno-politycznym184. Z czasem jednak ich znaczenie zaczęto ogra
niczać do aspektu czysto konsumpcyjnego. Część z nich zamknięto. W okresie
powojennym w dzielnicy dawne lokale stopniowo traciły na znaczeniu, natomiast
władze były bardziej zainteresowane stworzeniem jadłodajni i kawiarni w rejonie
rozbudowywanego osiedla przy ul. Zebrzydowickiej185. W 1961 r. zapowiadano na
następną pięciolatkę uzyskanie czterech placówek żywienia zbiorowego, na osiedlu
Zebrzydowicka II i w centrum186 . Wraz z kolejnymi osiedlami uwaga włodarzy
miasta przesuwała się coraz bardziej od dawnego centrum, skupiając na nowych
dzielnicach. Zaczęto też dostrzegać potrzebę zapewnienia mieszkańcom możliwości
uraczenia się kawą i wyrobami cukierniczymi w kawiarniach. W każdym razie, bar
(„Potacznia”, wł. Wieczorek), róg Raciborskiej/Wodzisławskiej (wł. Wałach, w budynku dawnej wy
twórni wódek W. Kopca) oraz róg Raciborskiej/Hallera (w budynku Hotelu Śląskiego), potem restau
rację prowadził jeszcze Grabowski, Ośliźlok i Ochojski. Wydaje się, że jedną z nich była restauracja
przy ul. Wodzisławskiej, należąca do Zimonia. Zob. L. Musiolik, Nasza mała..., s. 27, 38; tenże,
Rocznik..., s. 95.
179 Skorowidz branż..., s. 620, 621; I. Stajer, Dawnych knajpek czar, „Nowiny” 2011, nr 21, s. 14.
180 Oberżysta Józef Wałach składał życzenia noworoczne na łamach prasy. W 1930 r. również
Wiktor Kopiec składał w ten sposób życzenia, lecz jako właściciel cegielni parowej, natomiast jego
rozlewnia wódek mieściła się wówczas w Wodzisławiu. Dopiero w 1931 r. została przeniesiona do
Rybnika, wtedy też zapewne nastąpiło odkupienie restauracji „Pod Ostatnim Groszem”, sąsiadującej
z działką Kopca. „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1926, nr 1; „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka”
1930, nr 1.
181 http://www.jasky.pl/theme_1.php?page=36026&sub=34056&artykul=3212, 09.04.2013.
182 Życzenia noworoczne, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 1.
183 Ogłoszenia, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1925, nr 2, s. 4.
184 Przykładowo w karczmach tworzono lokale wyborcze. W 1930 r. podczas wyborów do Sejmu
i Senatu miasto Rybnik podzielono na 14 okręgów wyborczych. Trzy z nich przypadały na Smolną:
nr VI (Dworek, Krzyżowa, Piaskowa, Pod Lasem, Poprzeczna, Raciborska, św. Barbary) w restauracji
J. Wałacha, nr VII (Kolonia Zamysłowska, Łąkowa, Szczęść Boże, św. Jadwigi, Wincentego, Szkolna,
Wiejska, Wodzisławska) w restauracji P. Zimonia oraz VIII (św. Floriana, św. Józefa, Zebrzydowicka),
w lokalu W. Śmiei. Obwieszczenie, „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1930, nr 104, s. 3. W restau
racjach J. Wałacha i P. Zimonia odbywały się zebrania towarzystw ze Smolnej, ale też bezrobotnych,
partii i spotkania z mieszkańcami.
185 APR, PMRN Ryb, sygn. 8, s. 113.
186 Tamże, sygn. 16, s. 36.

kawowo-cukierniczy miał powstać na osiedlu „Nowiny”187. Rzeczywiście, od 10
lipca 1980 r. (data nie była przypadkowa, chodziło o oddanie obiektu na święto
odrodzenia) ruszyła kawiarnia o nazwie zbieżnej z nazwą osiedla. Lokal dysponował
60 miejscami i zatrudniał siedmioosobową załogę. Prace wykończeniowe musiały
odbywać się w pośpiechu, by zdążyć przed 22 lipca. W efekcie w gniazdkach bra
kowało prądu, a na zapleczu znajdowała się jedynie płytka elektryczna (chociaż obok
przebiegała sieć gazowa – inwestor (WSS) nie planował podłączenia do niej ka
wiarni188). Nie zmieniło to sytuacji ogólnej i kilka lat później na osiedlu „Nowiny”
brakowało restauracji; nie było też ani jednej pijalni piwa189.
Na Smolnej niewiele było restauracji, barów i jadłodajni. Jak wspominano,
z przerwami działała restauracja Zimonia, nieco dalej otwarto na krótko „Nanu”.
Lokal ten jednak zlikwidowano, pozostawiając brzydki neon. Była wreszcie ka
wiarnia „u Ziętka”. Wszystkie punkty mieściły się przy ul. Wodzisławskiej.
Uwolnienie rynku zaowocowało powstawaniem licznych knajp, które przede
wszystkim oferowały alkohol. Prowadziło to do zadrażnień z mieszkańcami, którym
pijani bywalcy uprzykrzali życie190. Przykładowo istniała „Megabiba” przy ul.
Grunwaldzkiej, „Cytadela” na rogu św. Józefa i Winklera, mieszcząca się w pomiesz
czeniach Nowinianki. Dawna Nowinianka była znaną osiedlową dobijalnią, późną
nocą lądowali tu bywalcy wszystkich innych knajp, które już zamknięto [...]191.
Zagadnienia gospodarcze omawiane na przykładzie dwóch rybnickich dzielnic
doskonale obrazują proces przekształcania dawnej wsi. Proces zanikania rolnictwa
w Smolnej przebiegał nieco wcześniej niż w bardziej oddalonych od Rybnika miej
scowościach, do czego przyczyniła się bliskość samego miasta jak i procesy urbani
zacyjne. Należy przy tym zauważyć, że wbrew panującym przekonaniom już na
przełomie XIX i XX w. tylko niewielka część mieszkańców utrzymywała się z rol
nictwa, większość zaś znajdowała zatrudnienie w przemyśle, rzemiośle i usługach.
Widać również przekształcenia lokalnej sieci handlowej, także te sterowane przez
warunki gospodarki planowej. Niektóre z zagadnień, jak przykładowo rzemiosło,
powinny zostać przeanalizowane dokładniej, co pozostaje postulatem badawczym
do zrealizowania.

187 (fp), Lepsze zaopatrzenie..., s. 1.
188 (róż), „Nowiny” maja kawiarnię, „Nowiny” 1980, nr 34, s. 5.
189 (m), Szczera..., s. 3.
190 I. Stajer, Pijaków tu nie chcemy, „Nowiny” 2007, nr 27, s. 5; (WaT), Skarga odosobniona,
„Nowiny” 2007, nr 37, s. 12.
191 (WaT), Skarga..., s. 12.
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71 Piekarnia Augustyna Skrzypka, ul. Zebrzydowska, okres międzywojenny (ze zbiorów Muzeum
w Rybniku)

72 Mleczarnia, ul. Zebrzydowicka (ze zbiorów Muzeum w Rybniku)

Ludność Maroka-Nowin i Smolnej
Problem zaludnienia wsi Smolna we wcześniejszych okresach wymaga dokładniejszych badań. Wprawdzie istnieją pewne dane, lecz dostarczają one informacji
raczej o liczbie gospodarstw chłopskich niż samych mieszkańców1. Liczba smolnian
zmieniała się powoli. Można zauważyć pewne wahania, lecz trudno podać liczbę
osób zamieszkujących Smolną w średniowieczu i okresie nowożytnym, ponieważ
poprzestawano na podaniu liczby gospodarstw. Z niej trzeba dopiero szacować populację mieszkańców. Przy założeniu, że każdy z wymienionych w 1581 r. z nazwiska
gospodarzy2 miał żonę i dwójkę dzieci, wieś mogła liczyć około 60 dusz. Można
przypuszczać, że w XVII w. nastąpił spadek, a wieś przez kolejne lata zaludniała się
stopniowo, ale powoli. Zimmermann podawał, że wieś Schmolna liczy 10 kmieci,
sześciu zagrodników i 91 mieszkańców3. Przyspieszenie przyrostu mogło nastąpić
po edykcie z 1807 r., kiedy nie tylko przyrost naturalny, ale i migracja w większym
stopniu zaczęły oddziaływać na wzrost liczby mieszkańców. W 1845 r. wieś zamieszkiwało 544 mieszkańców, w 1855 r. — 684, zaś trzy lata później 6594. Spadku tego
nie da się chwilowo wyjaśnić. Ponieważ liczba domów mieszkalnych wynosiła 54,
oznaczałoby to, że w jednym żyło przeciętnie po 12 osób.
Populacja Smolnej zauważalnie, lecz powoli, wzrastała w drugiej połowie XIX w.
W ostatniej dekadzie tego stulecia można natomiast zauważyć gwałtowny skok zaludnienia. O ile jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX w. wspominano o 815 osobach
(według stanu z 1 grudnia 1880 r.)5, o tyle przełom nastąpił w latach 1890–1891,
kiedy to liczba smolnian przekroczyła 1000, dokładnie 10636. W następnych latach
można zaobserwować bardzo duży przyrost zaludnienia (2 listopada 1895 r. – 1597

1 J.A.V. Weigel, Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen
Herzogthums Schlesien, Berlin 1803, s. 178; J.C. Gorlitz, Neueste geographisch-statistisch-technisch-topographische Beschreibung des Preussische Schlesien, Glogau 1822, s. 224.
2 F. Idzikowski przytoczył nazwiska w wersji zapisanej oryginalnie. Maciek Boly, Witek Drzyzga,
Niklas Dirzwa, Jurek Dybek, Blazek Golak, Jakubek, Jurek Kreytschy, Krulik, Mruzek, Kuba Nesyto,
Smolik, Hans Szary, Scholdrzyk, Tschentschek, Bartek Tutla F. Idzikowski, Geschichte..., s. 192–193.
L. Musiolik podał je w wersji spolszczonej, L. Musiolik, Nasza mała..., s. 16. Zob. tabela 2, s. 207.
3 F.A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1784, s. 168. Takie same dane
podał kilka lat później F. Leonhardi. F.B. Leonhardi, Erdbeschreibung der Preussische Monarchie, Halle
1793, s. 119.
4 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische..., s. 624; W.L. Molly, Ortschafts und Entfernungs...,
s. 84. Na to opracowanie powołał się F. Idzikowski, a za nim L. Musiolik. F. Idzikowski, Gechichte...,
s. 17; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 16.
5 W 1884 r. powoływano się na stan z 1880 r., natomiast w danych z 1885 r. podawano, że Smolna
liczy 814 mieszkańców. Różnica dotyczy jednej osoby, można zatem uznać, iż dane te w zasadzie
pokrywają się. „Extra-Ausgabe des „Rybniker Kreisblatt” 1884, nr 51; „Extra-Beilage zum Rybniker
Kreisblatt” 1884, nr 23, s. 9; „Extra-Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1885, nr 38, s. 7.
6 Wprawdzie w dodatku z 14 stycznia do „Rybniker Kreisblatt” w 1890 r. podawano, że Smolna
liczy 844 mieszkańców („Extra-Ausgabe des „Rybniker Kreisblatt” 1890, s. 4), ale musiały być to dane
nieaktualne, bowiem według stanu z 1 grudnia 1890 r. liczba mieszkańców wsi wynosiła już 1063
(„Extra-Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1891, nr 20, s. 9). Do tej liczby zbliżone są dane z 1893 r.,
kiedy to liczba mieszkańców była wprawdzie niższa, ale niewiele i wynosiła 1058 („Extra-Beilage zum
Rybniker Kreisblatt” 1893, nr 38, s. 7).
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osób7, 1903 r. – 1995 osób8). W późniejszym okresie prześledzenie statystyki jest
utrudnione, bowiem nie wyodrębniano dzielnicy Rybnika, podając liczebność całego miasta.
Jak wielokrotnie już zauważano, w okresie płodności naturalnej rodziło się wiele
dzieci, jednak wiele ich także umierało w pierwszych latach życia. Pod względem
demograficznym Smolna zasadniczo nie wyróżniała się spośród podrybnickich wsi.
Szczegółowa analiza pozwala jednak zauważyć pewne odmienności.
Kwerenda obejmowała księgi USC w Zebrzydowicach w latach 1874–1906.
Ponieważ jednak w 1874 r. rejestracje prowadzono tylko przez trzy miesiące, w obliczeniach nie uwzględniono danych za ten okres. W tym czasie w gminie Smolna
przyszło na świat 2301 dzieci, w tym 1077 chłopców i 1078 dziewczynek. Warto
zauważyć, iż liczba dziewczynek tylko o jeden przewyższa liczbę chłopców. Zazwyczaj
rodzi się więcej noworodków płci męskiej (przyjmuje się 106 chłopców na 100
dziewczynek), tymczasem w Smolnej utrzymywała się praktycznie równowaga między płciami, w przeciwieństwie do zbadanych już Zamysłowa i Popielowa-Radziejowa,
gdzie dysproporcje były nieco większe. Wśród urodzonych odnotowano 16 par bliźniąt, co stanowiło 0,7% wszystkich urodzeń. Odnotowano również dwoje narodzin
pogrobowców. Stosunkowo niewielką grupę (68 rejestrów) stanowiło potomstwo
niezamężnych kobiet. Przeważnie były to panny, służące i robotnice. Siedmiokrotnie
pozamałżeńskie dziecko rodziły wdowy. Chociaż liczba ta jest nieduża, to jednak
dwukrotnie większa niż w Popielowie-Radziejowie. Wpływ na ten stan rzeczy miał
fakt, iż część niezamężnych matek nie pochodziła ze Smolnej ani nie mieszkała w niej
na stałe, a jedynie przebywała na terenie wsi na czas porodu. Zapewne chodziło
o zachowanie we względnej tajemnicy pozamałżeńskiej ciąży we własnym, rodzinnym środowisku.
Warto zastanowić się, jakie imiona mieszkańcy Smolnej najchętniej dawali swoim dzieciom w latach 1874–1906. Zasób imienniczy dla grupy męskiej zawierał 99
imion, dla żeńskiej 81. A zatem był bardzo urozmaicony, jak na tak niewielką
społeczność. Jednakże najpopularniejsze imiona dla chłopców to Jan, Paweł i Józef
(na równi), Franciszek i Karol; dla dziewczynek zaś Maria, Anna, Marta i Gertruda.
W dużej mierze zestaw ten pokrywa się z najczęściej nadawanymi imionami
w Zamysłowie i Popielowie-Radziejowie, pojawiają się jednak pewne różnice.
Tabela 3: Porównanie najpopularniejszych imion męskich i żeńskich (Źródło:
APR, USC Zebrzydowice, sygn. 1–28, 85–88, 97–98; USC Popielów, sygn. 1–28,
85–88, 97–99).
Zamysłów

PopielówRadziejów

Smolna

Zamysłów

Imiona męskie
Franciszek

Franciszek

PopielówRadziejów

Smolna

Imiona żeńskie
Jan

Maria

Maria

Maria

7 „Extra-Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1897, nr 20, s. 9; „Extra-Ausgabe des „Rybniker Kreis
blatt” 1898, nr 8, s. 4; „Extra-Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1898, nr 37, s. 5.
8 „Extra-Beilage zum Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 16, s. 83; „Rybniker Kreisblatt” 1903, nr 38,
s. 207.

Zamysłów

PopielówRadziejów

Smolna

Zamysłów

Imiona męskie

PopielówRadziejów

Smolna

Imiona żeńskie
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Jan

Paweł

Paweł/Józef

Franciszka

Anna

Anna

Józef

Józef

Franciszek

Anna

Franciszka

Marta

Alojzy

Jan

Karol

Marta

Marta

Gertruda

Kolejnym zagadnieniem dotyczącym demografii, są małżeństwa. W analizowanych źródłach w okresie 1875–19059 odnotowano 342 zaślubin. Należy jednak
zaznaczyć, że niekoniecznie są to wszystkie związki małżeńskie zawarte przez mieszkańców gminy Smolna. W wypadku mariażu mężczyzny z kobietą niezamieszkałą
na terenie podlegającym Standesamt Seibersdorf, małżeństwo to było odnotowywane w innym urzędzie.
Zjawiskiem związanym z zawieraniem małżeństw jest sezonowość ślubów. Na tę
praktykę największy wpływ miał kalendarz kościelny z dwoma okresami postnymi.
Można jednak zauważyć pewne różnice w wyborze terminu ślubu. Podobnie jak
w Zamysłowie i Popielowie-Radziejowie, także w Smolnej najchętniej planowano
zaślubiny od maja do października, a rozkład był mniej więcej równomierny.
Podobnie jak w porównywanych gminach, w Smolnej zwiększała się liczba zawieranych ślubów w listopadzie (45). Zimowe miesiące cieszyły się umiarkowaną popularnością, chociaż zawierane wówczas małżeństwa nie należały do rzadkości (luty
— 28, styczeń — 25). Zauważono też większą liczbę ślubów zawieranych w marcu
i kwietniu. Analiza terminów świąt wielkanocnych pozwoliła stwierdzić, że skrupulatnie przestrzegano Wielkiego Postu. W latach, kiedy nowożeńcy pobierali się
w kwietniu, zawsze wybierali okres wielkanocny. Tego obrazu nie burzy, jedyne
w Smolnej, małżeństwo zarejestrowane w urzędzie 27 marca, bowiem była to Wielka
Sobota. W przeciwieństwie do Zamysłowa i Popielowa-Radziejowa, gdzie ani jedna
para nie zdecydowała się na zawarcie małżeństwa w grudniu, w Smolnej odnotowano nupturientów, którzy pobrali się właśnie w ostatnim miesiącu roku. Co jednak
znamienne, obie pary były wyznania mojżeszowego. Chrześcijanie w Smolnej unikali ślubów grudniowych, chociaż Adwent nie trwał przecież przez cały miesiąc.
Konkludując, pod względem sezonowości zawierania małżeństw, Smolna zasadniczo
nie odbiegała, czego należało się spodziewać, od innych miejscowości, a zaobserwowane różnice wynikły ze specyfiki kalendarza oraz obecności mniejszości religijnej.
Dla wybitnej większości nupturientów zawarty związek był pierwszym.
Odnotowano 23 związki powtórne, ale łatwiej jest uchwycić wchodzące w kolejne
małżeństwo wdowy, bowiem podawano ich nazwisko panieńskie i pierwszego męża.
Dopiero z czasem zaczęto zaznaczać, iż ślub bierze wdowiec. Zarejestrowano w tym
czasie 22 śluby zawarte przez osoby owdowiałe (sześciu wdowców i 18 wdów;
w dwóch wypadkach był to związek wdowca i wdowy).
Jeśli chodzi o dobór małżonków pod względem wyznaniowym, obserwuje się
zawieranie małżeństw w obrębie własnego wyznania. Tylko dwukrotnie zarejestro-

9 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 29–56, 89–92.
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wano ślub ewangelika i katoliczki, natomiast wszystkie pozostałe były związkami
jednolitymi wyznaniowo.
Długoletnie pożycie małżeńskie zawsze wzbudza uznanie. Można przypuszczać,
że część z zawartych przez smolnian małżeństw przetrwało kilkadziesiąt lat, ale
wzmianki o tym są rzadkie. Przykładem był jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
Franciszka i Rozalii Biegieszów, obchodzony 19 września 1937 r. Złote gody świętowali również Mandryszowie ze Smolnej, a ponieważ obie żony należały do ZTP,
koło brało udział w uroczystości10. Okazuje się też, że coraz częściej jubileusze dotyczyły par, które nie wywodziły się z tej dawnej wsi, lecz przybyły do niej z innych
miejscowości. Ta sama uwaga w jeszcze większym stopniu odnosi się do ludności
Maroka-Nowin. Wśród par, które przeżyły ze sobą bardzo wiele lat, byli Bronisława
i Eugeniusz Piotrowscy ze Smolnej, którzy w 2011 r. obchodzili 65. rocznicę zawarcia małżeństwa. Pobrali się w kościele MB Bolesnej11.
Spośród urodzonych w smolniańskiej gminie dzieci tylko część dożywała wieku
dojrzałego. Analiza danych z rejestrów zmarłych Standesamt Seibersdorf z lat 1875–
190612, 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 one jednak znacząco na
ogólne wyniki. W tym czasie odnotowano 1080 zgonów, w tym 572 mężczyzn (53%)
i 508 kobiet (47%). Najwięcej przypadków odnotowano, co nie jest żadną niespodzianką, w najmłodszej grupie wiekowej. W sumie w analizowanym okresie w gminie zmarło 795 dzieci do 10. roku życia, co stanowi 73% całej liczby zmarłych.
Wśród najmłodszych najwięcej było tych, które nie przeżyły pierwszych 12 miesięcy, a ich wiek liczono w miesiącach, tygodniach, dniach, godzinach, a nawet minutach. W tym przedziale wiekowym odnotowano 486 zgonów (264 chłopców i 222
dziewczynek), co stanowiło 61% zmarłych do 10. roku życia. Zgodnie z przewidywaniami w gminie smolniańskiej najrzadziej umierały nastolatki. W badanym okresie odnotowano 13 przypadków śmierci w tej grupie wiekowej (siedmiu młodzieńców i sześć panien). W dwóch kolejnych przedziałach wiekowych zmieniły się proporcje, co również nie jest niczym zaskakującym. Wśród osób, które przeżyły 21–30
lat, odnotowano więcej zgonów kobiet (21) niż mężczyzn (7), co w pewnej mierze
wiązało się ze śmiercią okołopołogową. Kolejny zwrot proporcji odnotowano w starszych grupach wiekowych. W Smolnej można zauważyć równowagę między płciami
i brak nadumieralności mężczyzn w przedziałach między 41. a 50. oraz 51. a 60.
rokiem życia. Najczęściej jednak w gminie mężczyźni przeżywali więcej niż 71 lat
— 27 mieszkańców płci męskiej zmarło w przedziale wiekowym 71–80 lat, kobiet
zaś 28. Większe różnice można zaobserwować w przedziale 71–80, w którym zmarło 30 mężczyzn i 27 kobiet, zaś w kolejnym tylko zgony kobiet. Tutaj jednak należy

10 Warto wspomnieć o narzeczeńskiej korespondencji Franciszka Biegiesza i Rozalii Motykówny.
Mój miły mnie, a ja jemu... Listy Rozalii Motykówny i Franciszka Biegiesza (1886–1887), wyd. E. Bi
mler-Mackiewicz, Rybnik 1997; (WaT), „Mój miły mnie, a ja jemu”, „Nowiny” 1997, nr 41, s. 3;
D. Lubina-Cipińska, Jo ci dycko przaja, „Nowiny” 1998, nr 2, s. 7. (Złote gody małżeńskie), „Sztandar
Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 108, s. 3; L. Musiolik, Nasza mała..., s. 52.
11 (adr), Razem od 65 lat! Gratulujemy!, „Nowiny” 2011, nr 38, s. III.
12 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 56–84, 93–96, 101.

zastrzec, iż, podawany przez osoby rejestrujące śmierć, wiek zmarłego czasem był
raczej orientacyjny niż dokładny.
Wprawdzie na podstawie danych z ksiąg USC wynika, że w latach 1874–1906
żaden z mieszkańców Smolnej nie przeżył więcej niż 90 lat, pojawiły się wzmianki
o osobach, które osiągnęły wiek bardzo sędziwy. Mateusz Tkocz ze Smolnej zmarł 5
maja 1848 r., mając lat 10313. W tym wypadku jednak należy być bardzo ostrożnym.
Matuzalemowy wiek innych osób jest udokumentowany. Zmieniała się jednak granica tego, co uznawano już za wiek starczy. W latach trzydziestych XX w. za osoby
w podeszłych latach uważano ludzi, którzy przekroczyli siedemdziesiąty rok życia14.
W 1992 r. najstarszą mieszkanką Smolnej była Maria Dudek z d. Zimoń, urodzona
28 stycznia 1893 r. w Smolnej, córka ćwierćkmiecia Jakuba i Pauliny z d. Achtelik15.
20 stycznia 1996 r. setne urodziny obchodziła Katarzyna Sarna16. Z kolei w 2012 r.
z setnych urodzin cieszył się Alfred Apostoł z Maroka-Nowin17.
Wysoka umieralność dzieci powodowała, iż wprawdzie na świat przychodziło
liczne potomstwo, ale niewielka jego część dożywała wieku dojrzałego. Dopiero
poprawa warunków bytowych i opieki medycznej pozwoliła zaistnieć rodzinom bardzo licznym, w których nie tylko urodziło się wiele dzieci, ale wszystkie lub większość
dożywały dorosłości. Jest to już jednak zjawisko przełomu XIX i XX w. Obecnie dąży
się do zmniejszenia liczby dzieci w rodzinie. Za wielodzietne uchodzi już małżeństwo
z zaledwie trójką dzieci. Przykładem rodziny wielodzietnej byli Klara i Alojzy
Bochenkowie, którzy doczekali się 11 dzieci. Trzeba jednak dodać, że dla Alojzego
było to trzecie małżeństwo18.

13 L. Musiolik, Rocznik..., s. 147. Informację tę podał też M. Szołtysek, pisząc jednak o Macieju
Tkoczu. M. Szołtysek, Krótkie dzieje Smojnej. „Smolne” ciekawostki, „Gazeta Rybnicka” 1997, nr 1,
s. 16.
14 (Podeszły wiek), „Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka” 1937, nr 135, s. 3.
15 APR, USC Zebrzydowice, sygn. 20, 1893, nr 10; G.S., 99 lat..., „Gazeta Rybnicka” 1992, nr 17,
s. 9.
16 Katarzyna Sarna pochodziła z Widuchowej na Kielecczyźnie, do Rybnika trafiła w 1967 r.,
w 1983 r. zamieszkała na osiedlu „Nowiny”. W. Troszka, Babcia chce dożyć 2000 roku, „Nowiny” 1996,
nr 4, s. 7; /a/, Dwieście lat dla stulatki, „Gazeta Rybnicka” 1996, nr 4/262, s. 1.
17 Alfred Apostoł urodził się w Żorach. (adr), Setka pana Alfreda. Gratulujemy!, „Nowiny” 2012,
nr 28, s. II.
18 (H), Najliczniejsza rodzina w Rybniku, „Nowiny” 1962, nr 5, s. 7.
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Zakończenie
Praca nad dziejami Smolnej i Nowin-Maroka pozwoliła wydobyć wiele nieznanych dotąd faktów, usystematyzować dotychczasową wiedzę oraz postawić szereg
pytań badawczych, które mogą doczekać się rozszerzenia i uzupełnienia.
W przypadku Smolnej bardziej niż w przypadku Zamysłowa czy PopielowaRadziejowa widać wpływy bliskiego Rybnika. Okazywały się one na tyle ważne, że
zacierała się granica pomiędzy tymi dwiema odrębnymi jednostkami. Naturalne
rozgraniczenie w postaci rzeki stawało się mniej czytelne, zwłaszcza w połączeniu
z zabudową i traktami. Płynność ta ujawniała się m.in. w korekcie granic dzielnic,
jakie przeprowadzano w pierwszej dekadzie XXI w.
Dwie dzielnice Rybnika stanowią doskonałą ilustrację procesów urbanizacyjnych.
W przypadku jednej pojawia się klasyczny przykład wchłaniania sąsiednich wsi przez
ośrodek miejski. Włączenie Smolnej w 1907 r. w granice Rybnika zapoczątkowało
proces nasilony po II wojnie światowej. Na podstawie drugiej dzielnicy widać z kolei wyrastanie nowej struktury niezależnej od poprzedniej. Proces ten często prowadzi do powstania nowej osady, noszącej inną nazwę lub określanej jako „nowa”.
W wypadku Nowin-Maroka nie można wprawdzie mówić o osobnej miejscowości,
lecz z całą pewnością można stwierdzić, iż na dawnym terytorium gminy wiejskiej
wyrosła niezwiązana z nią struktura, która w efekcie przemian usamodzielniła się
jako niezależna jednostka pomocnicza. O ile większość dzielnic Rybnika ma podobną historię jak Smolna (z odrębnej wsi stały się częścią miasta) o tyle Nowiny-Maroko
zaistniały bardziej na drodze decyzji administracyjnych.
Wspólne terytorium nie przekłada się na inne relacje. Smolna jako wieś o średniowiecznej metryce w części najwcześniej zamieszkałej wykazuje cechy dawnej ulicówki, ale obszary zabudowywane w XX w. mają charakter miejski lub osiedli mieszkaniowych. Z kolei Nowiny-Maroko jako odrębna jednostka zaistniały w ostatniej
dekadzie XX w., chociaż intuicyjnie traktowano je jako odrębne. Wielokondygnacyjna
zabudowa stała się znakiem, z którym utożsamia się całą dzielnicę.
Włączenie Smolnej do Rybnika na początku XX w. sprawiło, że dawna wieś
rzadziej pojawiała się w dokumentacji czy prasowych doniesieniach. W powojennych
materiałach archiwalnych również poświęcano jej niewiele uwagi, bowiem bliskość
centrum odciskała piętno. Z kolei wysiłki inwestycyjne skierowane na zachodnią
część miasta, w połączeniu z warunkami polityczno-społecznymi dały efekt nadmiaru informacji, chociaż w rzeczywistości były to powtórzenia.
Smolna jako gmina wiejska posiadała odrębny urząd gminny i pieczęcie. Wiejskie
organa samorządowe zlikwidowano po przyłączeniu gminy do miasta Rybnik, a jej
mieszkańcy zaczęli być zauważani we władzach miejskich. Wydaje się, że grono to
w okresie powojennym było liczniejsze niż z dzielnic nowo włączonych, ale też mniej
ludnych. Spadkobiercami dawnej rady gminnej był w pewnym stopniu, ze względu
na różnice w ustroju politycznym jak i zakresie uprawnień i zadań, samorząd mieszkańców dzielnic Smolna i osiedli 1000-lecia, Wieczorka i Nowin. W strukturze
miejskiej stały się odrębnymi dzielnicami, zaistniały jako osobne samorządy, zajmujące się sprawami konkretnej społeczności.
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Zaczerpnięty z pieczęci gminy Smolna wizerunek mielerza został przeniesiony na
znak wspólnotowy dzielnicy. Dla drugiej dzielnicy podobny znak opiera się na elementach architektury (wieżowce) i symbolice Rybnika — kotewka.
Jeśli chodzi o przyporządkowanie urzędom okręgowym i urzędom stanu cywilnego, to do 1907 r. Smolna podlegała Bezirksamt i Standestamt Seibersdorf
(Zebrzydowice), a przedstawiciele miejscowych elit piastowali stanowiska w obu
urzędach. Z oczywistych względów nie dotyczyło to młodszej dzielnicy.
Podstawowym zadaniem władz miasta i przedstawicielstw mieszkańców była troska o funkcjonowanie podległych gminie obszarów, dbanie o interesy mieszkańców
i podejmowanie inicjatyw, które ułatwiały życie codzienne. Wśród problemów codziennych nieproporcjonalnie dużo miejsca zajmowały drogi. Ważne były też inne
osiągnięcia cywilizacyjne. Smolna już przed I wojną światową została (przynajmniej
w części) objęta siecią wodociągową i energetyczną. Dla drugiej z omawianych dzielnic infrastruktura była projektowana wraz z blokami mieszkalnymi (chociaż odrębną kwestią była realizacja planów).
Mieszkańcy wsi Smolna przez wieki zajmowali się przede wszystkim uprawą roli,
która była podstawowym źródłem dochodów, ale już pod koniec XIX w. widać
zmiany w strukturze zawodowej. Pojawia się coraz więcej rzemieślników i pracowników zakładów: browaru, drukarni, huty. Stosunkowo duży obszar pól dawał wrażenie, że dla większości mieszkańców rola stanowi podstawę utrzymania. Wyliczenia
pokazały jednak, że w istocie tylko kilkanaście procent mieszkańców traktowało
rolnictwo jako jedyne źródło dochodów. Aczkolwiek przemysł i rolnictwo rzeczywiście stanowiły ważną część struktury zatrudnienia, istotne były też rzemiosło i usługi. Wynika z tego, że Smolna jako wieś już w ostatniej ćwierci XIX w. miała urozmaiconą strukturę zawodową. Jest to o tyle znamienne, że zbudowane po wojnie
osiedla zamieszkiwała ludność zdecydowanie robotnicza, co oczywiście wynikało
z ówczesnej polityki mieszkaniowej.
Sieć handlowa, początkowo prosta i oparta na pojedynczych punktach oraz jarmarkach, z czasem znacznie się rozrosła i zmieniła charakter. Nawet w okresie gospodarki planowej nie udało się do końca zlikwidować prywatnych zakładów i sklepików, chociaż starano się je „uspołecznić”. Powstawały duże domy handlowe, które miały zaopatrywać bardzo ludne osiedla. Symbolem tych czasów był „Domus”
przy ulicy Zebrzydowickiej. Część z tych pawilonów po zmianach ustrojowych
znikła lub przeszła do innego właściciela, zmienił się oferowany w nich asortyment.
Pojawiły się też kolejne punkty handlowe. Uzupełnieniem tej sieci były lokale z wyszynkiem, pełniące rolę nie tylko gastronomiczną, lecz i służące jako sale zabaw,
zebrań ludności. Ostatecznie te typowe dla wsi elementy życia gospodarczo-społecznego zatraciły swoje znaczenie. Jeśli istnieją nadal, prowadzi się w nich zupełnie inną
działalność. Inne są wyburzane — jednym z takich lokali była gospoda przy ul.
Wodzisławskiej 2 (budynek znikł w 2013 r.).
W podrybnickich wsiach życie społeczno-kulturalne z reguły ożywiło się po zakończeniu I wojny światowej, ale dla Smolnej ten moment jest nieczytelny, bowiem
włączona w struktury miejskie wieś straciła odrębność także w tej dziedzinie.
Instytucjami, które mogły skupić wokół siebie aktywistów i działaczy była szkoła
i zakon franciszkanów, natomiast stowarzyszenia, kluby i związki raczej łączyły się
w jednym kole miejskim, chociaż odbywało się to w różnym tempie i etapach. W wy-

padku młodszych Nowin-Maroka sytuacja kształtowała się podobnie, chociaż zaczynają tworzyć się instytucje bardziej związane z samą dzielnicą. Pojawia się pytanie,
na które będzie można odpowiedzieć dopiero za jakiś czas, mianowicie o tworzenie
lokalnej tożsamości. Na razie zaczyna funkcjonować pojęcie „marokany” jako określenie mieszkańców dzielnicy, a właściwie jej części.
Kształcenie młodzieży wiązało się z dostępem do szkolnictwa elementarnego.
Wydaje się jednak, na podstawie źródeł, że moment wybudowania szkoły ludowej
w Smolnej mależy przesunąć o cztery lata, na 1875 r. Po II wojnie światowej pojawiło się więcej szkół podstawowych, a otwarcie szkoły przy ul. Grunwaldzkiej (wówczas Suchej) stało się propagandowym wydarzeniem. Szkoły masowe w lokalnej
społeczności funkcjonowały inaczej niż jeszcze w międzywojniu. W omawianych
dzielnicach Rybnika struktura szkolno-przedszkolna ukształtowała się odmiennie
niż w Zamysłowie, Popielowie czy Radziejowie. Tutaj liczniejsze placówki tworzą
wielostopniową strukturę, od przedszkoli po szkoły średnie. Ciekawym składnikiem
struktury edukacyjnej w Smolnej było Niższe Seminarium Duchowne prowadzone
przez ojców franciszkanów.
Odrębne zagadnienie stanowiła sprawa przynależności kościelnej. Smolna do
1941 r., kiedy to uzyskała samodzielność jako kuracja, stanowiła część parafii rybnickiej, chociaż należy wspomnieć o podejmowanych wcześniej staraniach o utworzenie odrębnej parafii. Ewenementem było tu funkcjonowanie zakonu minorytów,
bowiem w większości nowo tworzonych jednostek obsadzano kler diecezjalny.
Stopniowo z dużej parafii franciszkańskiej św. Józefa Robotnika utworzono kolejne:
św. Jadwigi Śląskiej na „Nowinach” (1982), Niepokalanego Poczęcia NMP na
Zamysłowie (franciszkańska, 1983) i wreszcie wydzielona z parafii Nowiny – parafia
MB Częstochowskiej (2012).
Dla terenów Smolnej i Nowin-Maroka powstały więc trzy kościoły murowane
oraz liczne obiekty małej architektury sakralnej. Pod względem wyznaniowym
Smolna w dużej mierze była jednolita. Przeważali rzymscy katolicy, chociaż widać
zauważalną mniejszość wyznania mojżeszowego — grupę większą niż w innych
wsiach podrybnickich oraz stosunkowo niewielką grupę protestantów. Przewaga
katolików utrzymywała się także w późniejszym okresie, choć zapewne znacznie
wzrosła liczba osób bezwyznaniowych.
Liczebność Smolnej zmieniała się powoli, bowiem czynnikiem hamującym było
zapewne przywiązanie do ziemi oraz niski przyrost naturalny. Wprawdzie rodziło się
dużo dzieci, lecz około 10% umierało przed ukończeniem pierwszego roku życia.
Właściwy wzrost liczby mieszkańców nastąpił w drugiej połowie XIX w. Już na
początku XX w. liczba smolnian przekroczyła 1000, a w późniejszym okresie nastąpiło szybkie powiększenie liczebności, głównie za sprawą ludności napływowej.
Szczególnie silny przyrost nastąpił wraz z systematycznym oddawaniem od użytku
kolejnych bloków mieszkaniowych. To sprawiło także, że Nowiny-Maroko jako
dzielnica jest najbardziej zaludnioną częścią Rybnika.
Analiza wspomnianych zagadnień, oczywiście potraktowanych szerzej, pozwoliła stworzyć obraz dynamicznie zmieniającej się społeczności dwóch dzielnic, z których jedna ma średniowieczne korzenie, druga powstała właściwie „na korzeniu”
w XX w. Z jednej strony przedstawiono miejscowość, która po wiekach istnienia
w charakterze odrębnej jednostki, zaczęła funkcjonować jako część większej aglome-
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racji. Z drugiej wskazano na odmienną drogę, kiedy w części większej struktury
zaczyna pojawiać się tożsamość lokalna skupiona na najbliższej okolicy. Pojawiały
się elementy wyznaczające kierunki rozwoju. Procesy te w pewnych dziedzinach
zostały już zakończone, w innych trwają nadal. W porównaniu ze zbadanymi już
Zamysłowem i Popielowem-Radziejowem widać bezpośrednie wpływy ośrodka miejskiego, pozytywne i negatywne, na losy obu dzielnic, które rozwijając się nierównolegle w czasie stanowią dwie najludniejsze dzielnice miasta.
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Indeks osobowy
A
Achtelik (Zimoń), Paulina 245
Achtelik, Jakub 119
Adamaszek, Roman 76
Adamczyk, krawiec 233
Adamski, Stanisław bp 144
Androsz, Halina 179
Androsz, Tadeusz 122, 124
Apostel 178
Apostoł, Alfred 245
B
Baluch 219, 230
Banasiak, Tadeusz 122
Banasz, Rudolf 235
Barbara, córka Mikołaja 22
Baron (z d. Poremba), Anna 177
Baron, Erhard Paweł Franciszek 177
Baron, Franz 127, 176–177
Bartoniek, Adolf 234
Basista, Maksymilian 131
Beck, Ferdynand 233
Bednorz, Herbert 134
Bednorz, Wiesława 122
Bekiersz, Rafał OFM 133, 134, 139, 173
Bernacki, Marek ks. 135
Bertram, Adolf bp 143
Beschorner (Beszorner), Alojzy 237
Beschorner (Beszorner ), Antoni 237
Biegiesz (z d. Motyka), Rozalia 120, 121,
205, 238, 244
Biegiesz, Franciszek 244
Bieniek, Fidelis OFM 173
Bijok (Byok), Teofil 229
Biskupek, Eugeniusz 218
Blachnik, Roman 236
Blanikówna, Anna 198
Blaschta, Klara 177
Bochenek, Alojzy 245
Bochenek, Klara 245
Bochenek, Maksymilian 124
Bochenk, Alojzy 245
Bock (Grittner), Henrietta 216
Bogucka, Małgorzata OSU 173
Bogumski, Ignacy 126
Bojdoł, Wilhelm 203
Boly, Maciek 241
Bomba, August 177–178

Bomba 177
Borkowy, Rafał ks. 135
Borner 202
Brachman 219
Brachmann, Gertruda 219
Brauer, karczmarz 237
Brieks, Ernest 219
Bromboszcz, Teofil bp 144
Brzoska, Leopold 216
Buchta, szewc 233
Bula, Maria 122
Burda, Robert 232
Butter, Franciszek 201
Byok (Bijok), Teofil 229
Bywalec, Marian 123
C
Christowski, sędzia 79
Chudoba, Norbert OFM 133
Chwałkowie, rodzina 24
Ciałoń, Antoni 204
Cichoń, Bonawentura OFM 139
Clema von Elguth, Małgorzata 22
Czampiel, Kazimiera 203
Czech, Kornel OFM 139
Czerniewicz, Leon 144
Czerwińska, Maria 203
D
Darowska, Urszula 146
Darowski, Jarosław 146
Dembowska, Wiesława 124
Demel, Emilia 122
Dirzwa, Niklas 241
Dittmann, Carl 31, 126–127, 215–216
Donica (Donitza), Joseph 177
Donitza (Donica), Joseph 177
Dorison (Gajda), Klara 228
Dorison (Kłosek), Antonia 232
Dorison (z d. Kremser) Otylia 234
Dorison, Bernard 12, 119, 126–127, 234
Dorisonowie, rodzina 234
Drabiniok, Józef 200
Drewniok, Henryk 202
Drewniok, Karol 162
Drewniok, Kazimiera 191–192
Drozdek, Jan 25
Drzewińska (Fros ), Michalina 203
Drzyzga, Witek 241
Duda, Konstanty 233
Dudek (z d. Zimoń), Maria 245
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Dudek, Łucjan 201–202
Dwornik, Klemens OFM 173
Dybek, Jurek 241
Dymel, Jan 233
Dzida, porucznik 25
Dziedzic, Janusz OFM 139
Dziuba, Janina 230
Dziubowie, rodzina 230
Dłubis, Hieronim OFM 139
E
Eilmes, Filip 190
F
Faber, Franciszek 124
Fabian 219
Feliks 178
Ferdynand I, król czeski 22, 23, 211
Ferenc (Mikszta), Joanna 203
Filipowiczówna 189
Filus, Adolf 175
Fiszer, Zygfryd 124
Flak, Jadwiga 219
Flak 219
Folek, Franciszek 146
Frank, Adolf 176
Freiwald, Franciszek, radny 69, 121
Freund, Charlotte 237
Friese (Kohlmann), Augusta 237
Fros (Drzewińska), Michalina 203
Frueholz, Teodor 238
Fryderyk II 78
Frysztacki, Dariusz 203
Furmanowski, krawiec 233
Furmanowski, Roman 233
G
Gabor, Augustyn OFM 129
Gabriel, Bazyli OFM 139
Gacek, Kinga 203
Gackowie, rodzina 24
Gadomska-Ptysz, Irena 203
Gajda (z d. Dorison), Klara 228
Gajda (z d. Pawlaszczyk), Józefa 228
Gajda, Jerzy 228
Gajda, Józef ojciec 228
Gajda, Józef syn 228
Gajda, rzeźnik 228
Galuszka, Leon 233
Gambiec, Henryk 144
Gans, Anna 203

Gatnarczyk, Ludwik 228
Gawenda, Franciszek 232
Gawlik, Pacyfik Maksymilian 174
Gawlikowski, Antoni OFM 146
Gensior (Gonsior, Gasior), Jan (Johan)
178
Gensior (Gonsior, Gąsior), Johan (Jan)
177
Gensior (Gonsior, Gąsior), Johan 177, 178
Glenc, Ignacy 25
Goczoł, Jan 229
Godziek, Ludwik 219
Goj, Tadeusz OFM 173
Golak, Blazek 241
Golowa, S. 238
Gomolla, Józef 219, 228
Gonsior (Gensior, Gasior), Johan (Jan)
177
Gonsior (Gensior, Gąsior), Johan 178
Gonsior (Gąsior, Gensior), Jan (Johan)
178
Gonsior (Gąsior, Gensior), Johan 177
Gonsior, Jan 200
Gonsisor (Gensior, Gasior), Johan (Jan)
177
Gozdek, Bolesław 24, 25
Gościniak ( Woźniak), Stefania 203
Grabowski, Leon 191, 192
Grabowski, restaurator 238
Grela, Jan 124, 163, 179
Griegel, piekarz 229–230
Grigel, piekarz 219
Grintter, Dawid 215
Grittner (z d. Bock), Henrietta 216
Grittner, Dawid 127, 215–216
Groborz, Alojzy 162
Groborz, Roman II 199
Grosek, Zygmunt 162
Grottker, Kurt 177
GrubSon (Iwańca Tomasz) 210
Gruca, Teodor 179
Gruszka, Jadwiga 24
Gruszkowie, rodzina 24
Grzesiczek, Eleonora 202
Grzesik, Antoni 34
Grzesik, Józef 229
Grześkowiak, Stanisław OFM 134
Grzonka, Henryka 203
Grzywocz, Łukasz OFM 134, 139
Gwoźdzowa, Marta 238
Górki, Olga 177

Górski, Ferdynand 177
Günther, Otto 176
Gąsior (Gensior, Gonsior), Jan (Johan)
177–178
Gąsior (Gensior, Gonsior), Johan (Jan)
177–178
Głowik, stolarz 236
Głowik 219
H
Haber, doktor 215
Habsburgowie, dynastia 78
Hajkowski, Józef 178
Hanak, Stanisław 122
Hannik, Aleksander 216
Harazim, Błażej 232
Harazim, Jakub 232
Harazim, Maria 70
Harazimiok, Eugeniusz 203
Hasiński, Walenty 233
Haugwitz, August Just von 217
Hawełka, Jan 124
Hałas, Alojzy 201, 202
Heidemann, Heinrich 79
Herger 176
Herud, Salomea 124
Hnedecz, Wacław 22
Holewa (Kolewe), Fryderyk 126, 127
Holona, Wincenty 126
Huchracki, Euzebiusz OFM 138, 139
Hupka, Renata 208
I
Ignacy, Jan 236
Ignacy, stolarz 236
Ignacy, Wacław 236
Iwańca, Tomasz (GrubSon) 210
J
Jagodziński, Franciszek 124
Jakubek 241
Jan Dobry, książę opolski, syn Mikołaja 22
Jan Młodszy 21, 22
Jan Starszy 21
Jochemczyk, Alojzy 173
Jonderko, Wiktoria 198
Jordanowa 81
Jośko, Henryk ks. 134, 209
Juraszek, Rufin OFM 134, 139
Jurkowski 178
Jäger 26

K
Kaczmarczyk, Wojciech 173
Kaczmarczyk, Wojciech OFM 135, 138,
173
Kaduk, Joseph 177
Kaizer (Kajzer), Paweł 236
Kajzer (Kaizer), Paweł 236
Kamuda, Władysław 178
Kasperczyk, Ludwik OFM 171
Kasza, Lenhart 22
Kaulbach, Friedrich 79
Kazimierczakowie, rodzina 24
Kazimierz, ksiażę zatorsko-oświęcimski 22
Kazimierz, książę cieszyński 22
Kempner 230
Kieś 219
Kintscher, Emilie 237
Kirschenberg, Jan 232
Kirschenberg, Józef 232
Kirschenberg, Karol 232
Klama, Jan 201, 202
Klimek, Eryk 122
Klimza, Franciszek ks. 133
Klinger, Wilhelm 177
Klistała, Jan 27
Kloch, Wanda 27
Knesz, Emanuel 121
Koch, właściciel domu 26
Kocjan, Franciszka 219
Kocjan 219
Kohlmann (z d. Friese), Augusta 237
Kohlmann, Beniamin (Gottlob) 237
Kokot, Antoni 173
Koleczko, Jan 216
Koleczko, Józef 119
Koleczko, Marek 218
Koleczko, Stanisław 216
Kolewe (Holewa), Fryderyk 126–127
Kolonko, Hieronim 191
Kolonko, Sergiusz 191
Kolonko, Wacław 191
Kondziołka, Maksymilian 122
Konsek, Franciszek 232
Kopiec, Wiktor 86, 230–231, 235–236,
238
Kornicz, Baltazar 22
Kornicz, Bartosz 22
Kornicz, Jan 22
Kornicz, Kuna 22
Kornicze, rodzina 22
Kosteczko, Anna 219

259

260

Kostka (Stefani), Marianna 228
Koterla, Julian 167
Kowalski, Janusz 124
Kowalski, Lech 124
Kozub, krawiec 233
Kozubska, Aleksandra 173
Kozłowski, Marian 122
Kołodziej, Norbert 122
Kołodziejski, Arnold OFM 139
Krajczok, Kazimierz OFM 143
Krakowczyk, wdowa 32
Krasińska, Zofia 178
Kremser (Dorison), Otylia 234
Kremser, stolarz 236
Kreytschy, Jurek 241
Kroker, Augustyn 199
Kropacz, Mikołaj 211
Kropacz, Wacław 22
Krotoski, Tadeusz 162
Krulik 241
Krupa, Franciszek 219
Krystopik, Mirosław 203
Krzych, Władysław 124
Król, Jan 122
Ksawery, ojciec OFM 198
Kubica, Albert 232
Kubica, Franciszek 232
Kubica, Henryk 124
Kubica, Reinhold 199
Kubiczek, Sylwester 191
Kucharski 139
Kuczaty, Stefan 28
Kuczera, Alojzy 219
Kuczera, Jan 119
Kuczerowie, rodzina 50
Kukuczka, Piotr 122
Kula, Jan 122
Kula, Norbert 122, 198
Kuligowska, Helena 219
Kupczak, Bogdan 122
Kupczak 219
Kurek, Chryzostom OFM 137, 173
Kusber (z d. Sobol) Joanna 147
Kusber, Jan 147
Kusber, Joanna 147
Kuszka, blacharz 235
Kuśka, Jan 235
Kuśka, stolarz 236
Kwaśniewski, Jan 25
Kwaśny, Aleksander OFM 138
Kłosek (z d. Dorison), Antonia 232

Kłosek, August 232
Kłosek, Jan 232
Kłosek, Johanna 232
Kłosek, Reginald 232
Kłosok, Józef 126
Kłyk, Franciszek 228
L
Lach 219
Lange, Elisabeth 235
Laqua, Józef 229
Larisch, sędzia 79
Lasota, Stanisław 24
Leks, Ferdynand 215
Leśnik, Antoni 219
Libura, Innocenty 162
Liga, członkini komitetu 121
Lisiecki, Arkadiusz bp 142
Lissy, Marceli OFM 142
Liszka, Antoni 147
Liszka, Gerard 147
Liszka, Marek 203
Liszka, Urszula 147
Lobkowic, Władysław Młodszy 23
Lobkowic, Władysław Starszy 23
Lobkowice, rodzina 23
Lorenz, Tomasz 229
Ł
Łotuszkowa, Emilia 178
Łukasik, Alicja 203
M
Machoczek 219
Maciejewska, Andrzeja OSU 173
Maciej Korwin 21
Macioszek, blacharz 235
Macioszek, Wincenty 235
Macioszek, ślusarz 235
Macioszkowie, rodzina 28
Maciończyk, Henryka 203
Magnor 178
Maj, Danuta 203
Malcherek, Jan 121
Malczuk, Piotr OFM 130
Malik, Jerzy 233
Malina, Ansgary OFM 173, 209
Mandrysz, Paweł 197
Mandrysz, Wiktor 121, 229
Mandrysz 219
Mandryszowa, Elżbiety 229

Mandryszowie, rodzina 244
Manneberg (Rotter), Regina 237
Mantke 219
Marcelanik, Jerzy 122, 124
Marcol, Antonia 158
Marcol, Jan 82
Marcol, Maciej 119
Marcol, Paweł 119, 216
Marcol, Wiktor 216
Marek, Andrzej ks. 135
Markowska, Kornelia 203
Marszałek-Kulak, Krystyna 203
Marszolik, Tadeusz 203
Masorz, Franciszek 146
Masorz, Józef 146
Masorzówna, Anna 198
Mateja (Mathea), Joseph 177
Matera, Karol ks. 135
Mathea (Mateja), Joseph 177
Matszyńska, Bronisława 219
Matszyński, Antoni 219
Matuła, szewc 233
Mazurek, Joachim OFM 173
Małgorzata, córka Mikołaja 22
Małkusz, Henryk 124
Mańka, Alojzy 173
Meisner, Tadeusz 122
Mencel (z d. Tanneberg), Fryderyka 229
Mencel, Albert 229–230
Mencel, Jan 229
Menżykowie 219
Michalska, Dorota 203
Michalski, Jerzy 164, 207, 209
Mikołaj Przemyślida 21, 22
Mikszta (Ferenc), Joanna 203
Miłek, Maksymilian 124, 125
Mleczko, Antoni 124
Mleczko, Jan 202
Moczygęba, Grzegorz OFM 139
Morgała, Henryk 122
Morgała, Józef 229
Motyka (Biegiesz), Rozalia 120, 121, 205,
238, 244
Motyka, Urszula 133
Mrosik, Franciszek 235
Mruzek 241
Mueller,Hermann 132
Mura, Alfred 173
Musiolik, Franciszek 202
Musiolik, Longin 124–125, 162–163, 202
Musiolikowie, rodzina 24

Musioł, Franciszek 127
Muszalik 178, 219
N
Nagi, Salwator OFM 140
Najderski, Henryk 203
Nesyto, Kuba 241
Neuman, Samuel 119
Niedziela, Elżbieta 203, 209
Niemczykowa 233
Niementowska, Halina 178, 200
Nieszporek (Willim), Franciszka 228
Nipszyc, Mikołaj 22
Nosiadek, Jan 28
Nowak (Nowakówna), Teresa 168
Nowak, rendant 119
Nowak 219
Nowakówna (Nowak), Teresa 168
Nowomiejski, Jan 50, 120–121, 159, 167,
178–179, 197, 200
Nowomiejski, Witold 202
Noworzyn, Artur OFM 139
O
Obersztyn, Cecylia 179
Obracaj, Fidelis Bernard OFM 174
Obulcow, Wilhelm 22
Ochman, Józef 228
Ochmann, Guenter 238
Ochojska, Helena 122
Ochojska, Jarosława 173
Ochojski, Adam 124, 202
Ochojski, Brunon 199
Ochojski, restaurator 238
Ogrodowski, Kazimierz 25
Ogórek (Ogórkówna), Maria 178
Ogórek, Karol 28
Ogórek, Tadeusz 122
Ogórek 219
Ogórkówna (Ogórek), Maria 178
Oleksiński, Janusz 203
Oleś, Jan 50
Oleś, właściciel gruntów 46
Olszewska, Zofia 179
Ortit, Jerzy 22
Ostarek, piekarz 25
Ośliźlok, restaurator 238
P
Paczek (Wilczok), Małgorzata 231
Pająk, Ubald OFM 142
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Palla, Bogumił OFM 140, 173, 198
Pander, Piotr 201
Pander 204
Papierok, Józef 232
Parma, Edward 142
Parma, Irena 203
Paruzelowie, rodzina 24
Paweł VI, papież 136
Pawlaszczyk (Gajda) Józefa 228
Perz, Ferdynand OFM 173
Piecha, Józef 158
Piecha, Leonard OFM 173
Piechaczek, Franciszek 25
Piechaczek, Krystyna 122
Piekło, Piotr ks. 135
Pielczyk, radny 54
Pielok, Marek OFM 134, 139, 173, 209
Pieprz 219
Pierchała, Ryszard 124
Pierchała, Wilhelm 201
Pietruszka, Jan 235
Piełka, Maksymilian 120, 121, 201
Pilchowa, Jadwiga 178
Piontek, Wiktor 234, 235
Piotrowska, Bronisława 244
Piotrowski, Eugeniusz 244
Pitynek, Karl 177
Planeta, Stanisław 178
Podeszwa, Elżbieta 203
Podleśny, Adam 143
Podleśny, Aniela 46
Podleśny, Józef 216
Podleśny, Paweł 126
Pol, Katarzyna OSU 173
Polanecka-Nabagło, Maria 126
Poldeśny, Joachim 46
Pollok, Emil 142
Polnik, Jerzy 191
Poloczek, Jan 122
Polok, Józef 209–210
Polok, Paweł 209
Polok, szewc 233
Polok 219
Polokowie 210
Popek, Jan 120
Popek, Karol 119
Popek, Zygmunt 124
Popek 219
Porada, Michał OFM 144
Poremba (Baron), Anna 177
Porwoł, Józef 119, 126, 127

Potocki, Franciszek OFM 138, 173
Połtorakówna, Anna 178
Prażma, Jan Bernard 217
Procek, Egbert (Egbertus Józef ) OFM
130, 138–139
Procek, Wawrzyniec 126
Przedzing (Przesdzienk) 198
Przemyślida, Wacław 21
Przemyślidzi, dynastia 22
Przesdzienk (Przedzing) 198
Przesdzienk (z d. Skrzyszowska), Anna 198
Przesdzienk, Ignacy 198
Przeźding 198
Przybyłowicz, Augustyna OSU 174
Przyklek (Przyklekówna), Maria 168
Przyklekówna (Przyklek), Maria 168
Przywara, Józef 228
Pudliszewski, Kasjan OFM 134
Puszkiewicz, Oskar OFM 75, 76
Pypeć, Józef 236
Pysz, Honorata 209
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Rittau, mistrz rzeźnicki 228
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Rojek 199
Rotmiarek 219
Rotter (z d. Manneberg), Regina 237
Rotter, Maksymilian 126, 127
Rotter, Max 237
Rudolf II, cesarz 23
Ruhl, Robert 229
Rydlewski, Juliusz 139
Rzymanek, Dorota 203
Różycki, Michał 25
Rączka 219
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Sabich, Józef 234
Salamon, Alojzy 124
Salamon, Kazimierz 123
Sarna, Katarzyna 245

Saternus, Konstanty OFM 134
Schlesinger, Emilia 216
Scholdrzyk 241
Schroeder, Friedrich 32
Sedlniccy, rodzina 23
Sedlnicki, Wacław 22
Sekatzek, Maria 177
Seltzer, Edward 175
Selzer, Edward 175
Semkło, Tytus OFM 173–174
Siegroth, Theodor von 216
Siegroth, W. 215
Siejok, Franciszek 232
Sierna, Helena 174
Skałkowski, Marian 146
Skibska, Danuta 122
Skrzypek, Augustyn 229
Skrzypiec, szewc 233
Skrzyszowska (Przesdzienk), Anna 198
Skudrzyk, Jan 219
Skupień, Konstantyna 198
Skworc, Wiktor 130, 134
Skórkiewicz, Franciszek ks. 135
Smolik 241
Smołka 199
Sobik, Józef 235
Sobik, Ludwik 27, 191, 234
Sobik, Stanisław 27, 28
Sobiś, Irma 203
Sobocik, Ludwik 69, 124
Sobol (Kusber) Joanna 147
Sobota, Alban Franciszek OFM 138–139
Sobota, Kolumban OFM 130, 138–139,
143–144
Sojka, Małgorzata 75
Sojka, Wiesław 124
Sokołowski, Kazimierz 179
Sollors, stolarz 80
Sopa, Karol 219
Soroczan, Zbigniew 124
Sołtys, Józefa 174
Sporek, Janusz 207
Sputek, Serafin OFM 134
Steblówna, Gertruda Maria 198
Stefani (z d. Kostka), Marianna 228
Stefani, Juliusz 228
Stefani, Karol 228
Stencel, Leonard Paweł OFM 174
Stodolak (Stodolski), Jan 201, 202
Stojko, Marek 179
Stokowy, Barnaba OFM 133, 140

Sydor, Eugenia OSU 174
Szajda, Ambroży Norbert OFM 174
Szary, Hans 241
Szawerna, Marcin OFM 140
Szczygieł, Franciszek 122
Szejoka 191
Szlesak, ślusarz 235
Szlezak, Jerzy 162
Szlosarek, Henryk 28, 122
Szlosarkowa, Maria 228
Sznajder (Sznajderowa) Katarzyna 199
Sznajder, Jan 25
Sznajderowa (Sznajder), Katarzyna 199
Sznapka, Jan 32
Szojer, Krystyna 179
Szombera, Adrian 196
Szostek, Józef 232
Szruba, Andrzej 203
Szulik, Alojzy 219
Szulik, Franciszek 216
Szulikowa 230
Szweda, Czesław 124
Szymik, Grzegorz 207
Szymura, Leszek 179
Szymurowie, rodzina 168
Szypuła, Kazimierz 203
Szypuła, Wincenta 233
Szypuła, Wincenty 54, 67, 121, 233, 235
Sławik, Bonifacy 138, 201
Sławik, Klara 201
Słomka, Antoni 203
Słomka, Wiktor 27
Ś
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Tanneberg (Mancel), Fryderyka 229
Tarcholik, Czesław 124
Thiele, ks. 132
Tichy, Franciszek 126– 127, 175–176
Tkacz, Ewald 124
Tkocz, Mateusz 245
Tomas, Jerzy 122
Tomaszewski, ks. 145
Trunkhardt, Artur 131
Tschentschek 241
Tutla, Bartek 241
Twaróg, Marian 203
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Uherek, Hubert 126–127, 129–130,
215–216, 235
Uherek, Jan 130
Uherek, Werner 130
Uherek 130
Urbanek, Emilia 124
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Waculik, Fabian OFM 140–141
Wacław, syn Mikołaja 21–22
Wacławiec, Antoni 233, 235
Wala, Alojzy 236
Warchoł, Stanisław 174
Warzecha, Romuald OFM 173
Waszecki, Tarsycjusz OFM 139
Wawrzonkowski, Terencjan OFM 134,
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Wawrzyńczyk, Hieronim 228
Wałach, Józef 120, 204, 238
Wałach, karczmarz 238
Weber, Jan 219
Weber, Władysław 145
Weissman, Franciszek 229
Wencel, Emil 191
Wengrzyk, krawiec 232
Wesołowski, Józef 178
Wichtorowski, Jan 121
Wieczorek, Elżbieta 162
Wieczorek, Euzebiusz OFM 138
Wieczorek, karczmarz 238
Wieczorek, Modest Zdzisław OFM 174
Wieczorkowie, rodzina 28
Wiesiołek, Korneliusz OFM 142
Wieszołek, Edmund 178
Wilczek (Wilczok) 230
Wilczok (Wilczek) 230
Wilczok (z d. Paczek), Małgorzata 231
Wilczok, Jerzy 231
Willim (z d. Nieszporek), Franciszka 228
Willim, Józef 228
Willim, Wilhelm 228
Witek, Jerzy 199
Więckowski, Adam 206
Wodarz, Antoni 126
Woiński, Ryszard 124
Wojaczek, Franciszek 147
Wojtala, Wiktor 173
Wojtyra, Stanisław 122
Wolny, Karol 119
Wolny, Stanisław 27

Wolny 219
Woźniak (Gościniak), Stefania 203
Woźny, Herman 177
Wróbel, Bruno 57, 225
Wróblewska, Stanisława 178
Wtórniak, Grzegorz ks. 135
Wybierek, Józef 216
Wyleżych 219
Wyszkota, Zygmunt 22
Wójcik, Alojzy 122
Wójtowicz, Lucjusz OFM 139
Węgierscy, hrabiowie 214
Węgierski, Józef 214
Węglorz, Ryszard 209
Węgrzyk, Edward 232
Węgrzyk 200, 219
Włoczek, Józef 203
Z
Zagrocka, Halina 122
Zajitz, Emmerich 176
Zając, Józef OFM 139
Zając, Paweł 232
Zdrzałek, Franciszek 219
Zembala, Wincenty 178, 201
Zgrabczyński, Tadeusz 179
Zielonka, Alojzy 202
Zientek, Jan 28
Zimny, Zdzisław 122, 223
Zimoniowie 230
Zimoń (Dudek), Maria 245
Zimoń (z d. Achtelik), Paulina 245
Zimoń, Damian bp 146
Zimoń, Jakub 245
Zimoń, Paweł 81, 121, 238–239
Zimoń, Roman 231
Zimoń, szewc 233
Zimoń, wlasciciel łąk 218
Zimoń, właściciel pola 56
Zimończyk, Jadwiga 179
Ziętek, Jakub 211
Ziętek, Paweł 124, 160
Zydek, Ignacy 176
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Żelasko, Antoni 216
Żelazowska, Helena 122
Żogała, Makary OFM 173–174
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