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Szanowni Państwo,
publikacja, którą mają Państwo przed sobą, to pozycja dokumentująca bardzo ważną część historii rybnickiego sportu – dzieje klubu
„Gwiazda” Ligocka Kuźnia – później KS Silesia Rybnik. Informacje na temat tego zespołu ze stuletnią tradycją ukazane zostały w szerokim kontekście społecznym, uwzględniającym także materiały na temat rozwoju piłki palantowej, softballa i baseballa w Polsce i regionie.
Uwagę zwraca bogaty materiał faktograficzny – z książki dowiemy się nie tylko o różnych aspektach formowania się i funkcjonowania zespołu, ale zyskamy też wiedzę o ludziach go tworzących. Całość dopełniają różnego rodzaju dokumenty źródłowe ilustrujące opisywane fakty – statystyki, zdjęcia, wycinki prasowe, dyplomy, legitymacje, kroniki klubowe czy księgi protokołów oraz wspomnienia działaczy i członków zespołu, które – dzięki zaangażowaniu emocjonalnemu – podnoszą atrakcyjność publikacji.
Wszystkim czytelnikom życzę interesującej lektury, która – mam nadzieję – stanie się pomostem łączącym przeszłość z teraźniejszością. Drużynie KS Silesia Rybnik gratuluję zaś tego, co udało się osiągnąć, życząc jednocześnie determinacji w osiąganiu celów oraz
zawsze satysfakcjonujących rozgrywek. Jestem przekonany, że zawodnicy swoimi kolejnymi występami dostarczą wielu pozytywnych
wrażeń, przyczyniając się jednocześnie do pozytywnej promocji Rybnika na szerokim forum.
Baseball to sport rodzinny, łączący pokolenia, wyzwalający pozytywne emocje – niech spotkania KS Silesia Rybnik zawsze mają
taki charakter. Niech tę wyjątkową atmosferę poczują także rywale rybniczan – sportowe współzawodnictwo zawsze powinno iść w parze z szacunkiem dla przeciwnika i przebiegać w duchu fair play.
Zapraszam do kibicowania, śledzenia wyników, a także do poznawania sportowej historii Rybnika – która, dzięki takim publikacjom, jak ta, może stać się bliższa wielu rybniczanom i nie tylko. Autorom publikacji dziękuję za pielęgnowanie sportowej spuścizny
Rybnika, gratulując zaangażowania i pisarskiej dociekliwości.
Ze sportowym pozdrowieniem
Piotr Kuczera
Prezydent Rybnika

Drużyna KS Silesia Rybnik obchodzi piękny jubileusz 100 lecia istnienia Klubu. Klub posiadał wiele sekcji i bardzo dużo osiągnięć na arenach Polski i poza jej granicami. W książce opisujemy losy jednej sekcji od jej powstania w 1920 roku pod nazwą „Gwiazda Rybnik”, a późniejszej „Silesia Rybnik”, która najpierw posiadała sekcję piłki palantowej, następnie softballa i baseballa. Ważnym
momentem był w 1983 roku przyjazd drużyny holenderskiej, która promowała baseball w Europie Wschodniej. Od tego czasu w Polsce zaczęły się ligowe rozgrywki. Nasza drużyna była promotorem tej dyscypliny. Mało tego, do roku 2005 w Rybniku – Gotartowicach
mieściła się siedziba Polskiego Związku Baseballu i Softballu. Na popularyzację baseballa w ogóle wpłynął debiut tej dyscypliny na olimpiadzie w Barcelonie w 1992 roku. Klub Silesia Rybnik jest zasłużony dla naszego miasta, w 2021 roku obchodzić będzie jubileusz 100
lecia działalności.
Ta książka jest dla mnie taką mała podróżą sentymentalną, która opisuje lata, w których grałem w pierwszej drużynie zdobywając czterokrotnie Mistrza Polski w Baseballu 1984 – 1987. Na kolejny tytuł drużyna Silesii Rybnik czekała całe długie 30 lat zdobywając go powtórnie w 2017 roku i kolejno w roku 2018. Softball, który zapoczątkował sport za oceanu w naszym Klubie, w chwili
obecnej uprawiany jest rekreacyjnie, głównie dlatego, aby przyciągnąć byłych zawodników, sympatyków i działaczy. Drużyny baseballowe prowadzimy od najniższej kategorii wiekowej młodzików (9 lat) do seniorów. W sumie są to 4 drużyny, w których łącznie gra
około 100 osób.
Prezesem zostałem w 2017 roku i wraz z aktualnym zarządem kontynuujemy dzieło rozpoczęte w latach 70 XX wieku przez św.
pamięci pana Brunona Przeliorza, a później realizowane przez kolejnych prezesów opisanych w książce poczynając od nieżyjącego Jana
Cnoty, a kończąc na poprzedniku Krzysztofie Sobiku To dzięki nim wszystkim baseball rozwijał się w Rybniku i na stałe zapisał się
w historii naszego miasta. Klub w tym czasie wychował wiele pokoleń w tym reprezentantów Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Klub Silesia Rybnik posiada piękny obiekt do baseballa wraz z zapleczem, co było usilnym staraniem również poprzednich prezesów i działaczy. Od czterech lat klub prowadzi współpracę z trenerem z Japonii Ryoma Watanabe co w znacznym stopniu poprawiło
wyszkolenie naszych zawodników i przyczyniło się do osiągnięcia wysokich wyników drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych .
Na zakończenie chcę podziękować wszystkim byłym i aktualnym zawodnikom i działaczom za wielkie zaangażowanie i trud
włożony w tworzenie pięknej historii naszej drużyny i rozsławianie naszego klubu na arenach krajowych i zagranicznych. Chcę również
podziękować z tego miejsca w swoim imieniu jak i tych wszystkich których ta książka w mniejszym lub większym stopniu przedstawia,
Henkowi Rojek za poświęcony czas i ogrom pracy włożony w to dzieło, które będzie pamiątką dla przyszłych pokoleń.

							Z poważaniem prezes Klubu Silesia Rybnik
								Grzegorz Mularczyk.

Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce pracę niezwykle ważną dla rybnickiego sportu. Ilu spośród mieszkańców miasta, regionu, czy całej Polski, ma
świadomość, że to właśnie w Rybniku istnieje klub, który kultywuje dziedzinę sportu, która nie jest kojarzona w naszej zbiorowej świadomości jako dyscyplina rozwijana na Górnym Śląsku. Piłka nożna, speedway, czyli popularne wyścigi żużlowe, judo i wiele innych, to
sporty rybnickie, ale baseball już nie koniecznie?! Jednak jest zupełnie inaczej. Kojarzony w kulturze masowej jako zjawisko typowe dla
USA, sport ten w Rybniku istnieje od wielu dekad. Ta niezwykła praca przybliża losy i przemiany tej dziedziny sportu. Jest przy tym
kronikarskim, drobiazgowym zapisem rozgrywek i wyników niezliczonych meczy oraz historią ludzi tworzących jego codzienność.
Zapis został uzupełniony o unikatowy materiał ikonograficzny. Całość dokonań kronikarskich ukazuje się w stulecie powstania Klubu
Sportowego „Silesia”, a jego autorem jest znany działacz społeczny i sportowy Pan Henryk Rojek wywodzący się z Popielowa. To dzięki jego uporowi i pasji sportowej, a także kronikarskiej, dziś możemy uczcić ten niezwykły jubileusz, poprzez wspomnianą pracę. Niech
to wydawnictwo będzie kolejnym dowodem wkładu, tym razem w dziedzictwo historii rybnickiego sportu, jakie realizuje nasze Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku.

								dr Bogdan Kloch
						
dyrektor Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku

Od autora
Na Górnym Śląsku gry zespołowe zostały wprowadzone w drugiej połowie XIX wieku przez niemieckich nauczycieli. Do Rybnika trafiły w 1862 roku za sprawą nauczyciela Otto Fritsche, który w ramach zajęć gimnastycznych organizował zabawy na placu
ćwiczeń. Wraz z rozwojem organizacji katolickich gra w palanta stawała się coraz popularniejsza. Ta publikacja opowiada o dziejach
piłki palantowej, softballa i baseballa tworzonych przez klub z Ligockiej, od powstania w 1920 roku do dnia dzisiejszego. Książka została napisana i wydana z okazji 100 lecia istnienia Klubu. W publikacji ukazana została historia drużyny KS Silesia Rybnik, która jest
czymś więcej niż klubem baseballowym. To tradycja, wola walki jak również Śląski charakter, który przyczynił się do zdobycia wielokrotnie przez klub z Górnego Śląska mistrzostwa Polski w piłce palantowej, softballu i baseballu. Napisałem tę monografię z sentymentem dla drużyny, w której zacząłem przygodę z softballem i baseballem byłem jednym z zawodników, którzy jako pierwsi promowali
baseball w Polsce. To drużyna Silesii zdobyła pierwsze mistrzostwo Polski w softballu i baseballu. Historia dla każdego ma inny wymiar,
to w tym klubie rodziły się nowe życiowe pasje, pierwsze przyjaźnie, wzruszenia, sukcesy, porażki i dramaty życiowe. Wszystko to zostało wzbogacone, nigdy wcześniej niepublikowanymi zdjęciami i informacjami uzyskanymi w klubie, archiwach i od osób prywatnych. Nie wszystkie fakty zostały zapisane w tej biografii klubu, nie wynikło to z winy mojej, lecz z braku dokumentów. Cennym
źródłem okazały się też informacje prasowe zawarte w tygodniku „Nowiny”. Najważniejsi pozostają ludzie to oni tworzyli historię tego
Klubu. Książka opisuje dzieje klubu jak również zawodników, trenerów i działaczy sportowych „Gwiazdy”, a później Silesii. Drużyna
z Ligockiej jest tego godna, ze swą historią, tradycją, nazwą i barwami, a także siłą trwania nie tylko w Rybniku, ale w całej Polsce i poza
jej granicami. Rozsławiała swoimi osiągnięciami społeczeństwo sportowe w Rybniku. Dziękuję wszystkim działaczom sportowym,
członkom klubu i zawodnikom, którzy przez wszystkie lata zaangażowaniem i poświęceniem się dla drużyny przyczynili się do rozwoju
tych dyscyplin sportowych (piłka palantowa, softball, baseball) i rozwoju klubu KS Silesia Rybnik.
									Henryk Rojek.

Ligota–Ligocka Kuźnia – dzielnica Rybnika, położona po
wschodniej stronie dzielnic Śródmieście i Meksyk. W dzielnicy tej
zlokalizowanych jest najwięcej w Rybniku sklepów wielkopowierzchniowych – Makro, Tesco, Media Markt, OBI, Meble Agata oraz kilka salonów samochodowych: Skoda, Opel, Kia Motors.
Liczba mieszkańców ok. 3500. Dzielnica ta jest objęta obecnie
realizowanym projektem budowy systemu kanalizacji sanitarnej.
Ligocka Kuźnia jest szczególnym miejscem w topografii
Rybnika. Leży na peryferiach miasta w dolinie Rudy w odległości
6 km. od Śródmieścia. W czasach pruskich Ligota była gminą.
Do gminy należały również: Paruszowiec i Piaski. W 1926 roku
gmina Ligota stała się częścią miasta Rybnik. Od strony wschodniej Ligocka Kuźnia graniczy z Gotartowicami, od południa z Ligotą, a od zachodu z Piaskami, dziś także dzielnicą Rybnika. Od
1977 roku Ligocka Kuźnia staje się oddzielną parafią dzięki drewnianemu, zabytkowemu kościołowi pod wezwaniem św. Wawrzyńca przeniesionemu z Boguszowic (konsekracja na nowym
miejscu w grudniu 1975 r.). W Ligockiej Kuźni nie ma szkoły, z tego
też względu dzieci uczęszczają do szkoły w sąsiednich Piaskach
i Ligocie. Nie posiada też żadnej oficjalnej placówki kulturalnej.
W tej sytuacji centrum kulturalnym staje się siedziba parafii, przy
której działa chór kościelny, chórek dziecięcy, odbywają się spotkania prelekcje itp.
To wszystko nadaje Ligockiej Kuźni charakter wiejski tym
bardziej, że leży ona na terenie zalesionym. Gleby są tu słabe, powstałe z piasków luźnych, polodowcowych, stąd stosunkowo słabe
rolnictwo nastawione zwłaszcza na hodowlę (łąki i pastwiska ).
Zabudowa jest luźna, są to odrębne gospodarstwa domowe, standartowe domy, najczęściej jednopiętrowe. Mimo posiadania ziemi, ludność utrzymuje się z przemysłu.
Ligota do XVIII wieku była osadą rolniczą. Jej nazwa wywodzi się najprawdopodobniej od słowa „Lgota” czyli „wolnizna”.
(Chłopi zakładający osadę byli na pewien okres zwolnieni ze
świadczeń na rzecz pana). W 1740 roku założone zostały tutaj dwa
pierwsze piece hutnicze przez Franciszka Karola Węgierskiego.
W latach 1821–1822 wybudowano nowoczesną hutę z młotami
napędzanymi przez wodę z rzeki Ruda,
której koryto zostało przesunięte specjalnie do tego celu. Pod koniec XIX
wieku w wyniku nieopłacalnej działalności huta została zamknięta. W czasie
drugiej wojny światowej pozostałości
po hucie zostały zburzone przez Niemców. Na początku XX wieku powstawać

zaczęły liczne towarzystwa śpiewacze. Ta tradycja żywa jest w Rybniku po dzień dzisiejszy. Trzy takie chóry powstały w gminie Ligota: „Cecylia”, „Wanda”, „Seraf ”. W 1910 roku w wyniku spisu
ludności, z którego wynika, że w gminie Ligota Rybnicka około
70% ludności przyznało się do polskiego pochodzenia. W rezultacie zabiegi germanizacyjne Niemców nie przynosiły pożądanych
skutków. Na terenie Ligockiej Kuźni działał również chór mieszany „Moniuszko”, założony w 1922 roku. W 1950 roku skupiał
102 członków. Chór zawiesił działalność w 1959 roku.
Ligocka Kuźnia należała do roku 1974 do parafii Boguszowice. Bp. Herbert Bednorz powołał w 1974 r. ks. Henryka Kusia
na wikariusza kooperatora w parafii w Boguszowicach, odpowiedzialnego za przeniesienie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca
z Boguszowic do Ligockiej Kuźni i zorganizowanie nowej wspólnoty parafialnej. Pierwsze msza była odprawiane przy kaplicy na
ul. Partyzantów, od 1975 r. w przeniesionym z Boguszowic kościele drewnianym. Obecnie do parafii św. Wawrzyńca należy ok.
2000 wiernych.

Kościół św. Wawrzyńca wybudowany w 1717 roku.

Drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca – pochodzący
z 1717 roku, został przeniesiony w 1975 roku z pobliskich Boguszowic. Zbudowano go na kształt krzyża greckiego, a budowniczymi byli cystersi. Do najważniejszych zabytków wewnątrz kościoła
należą obraz Willmana «Męczeństwo św. Wawrzyńca diakona»
oraz barokowy ołtarz Matki Bożej Ligockiej. Kościół ten pełnił do
1975 roku funkcję kościoła filialnego, msze odprawiano tylko
w niedziele. Zabytek podupadał, kościół nie był ogrzewany, co
doprowadziło do znacznego zniszczenia niektórych malowideł
i ołtarzy. Po przeniesieniu go do Ligockiej Kuźni, pierwszym proboszczem został ks. Henryk Kuś (w latach 1975 do 1991). Ksiądz

14

Henryk Rojek
ten zatroszczył się nie tylko o odnowienie całej świątyni (prace
konserwatorskie trwały ponad rok) i obejścia kościoła, ale wybudował jeszcze probostwo i cmentarz parafialny. Ks. Henryk Kuś
zginął w nocy 2 października 1991 roku, zamordowany bestialsko
na terenie probostwa przez nieznanych sprawców. W latach 19912018 parafią kierował, najpierw jako administrator, a następnie
proboszcz ks. Bronisław Matysek. Obecnym proboszczem jest ks.
Jarosław Paszkot. Kościół w Ligockiej Kuźni słynie na całym Górnym Śląsku z ruchomej szopki bożonarodzeniowej i znajduje się
na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego.

HISTORIA KLUBU „GWIAZDA” LIGOCKA
KUŹNIA, PÓŹNIEJ KS SILESIA RYBNIK 1920–2020
Wstęp

Palantowa zabawa w 1907 roku.

Amerykańska Polonia grają pokazowy mecz baseballowy w Kraków, sierpień 1925 rok (Stadion T.S. Wisła).

Gra w „Palanta” ma w naszym kraju blisko 300 – letnie
tradycje. Początki jej sięgają XVII wieku. W dziewiętnastym wieku była grą szerokich mas, a w początkach dwudziestego wieku
weszła do programu szkół i stała się dyscypliną sportową uprawianą w klubach. W kilka lat po pierwszej wojnie światowej „Palant”
został wyparty przez piłkę nożną. Po okresowym kryzysie po 1945
roku obserwujemy wzrost zainteresowania grą w „Palanta”. Jego
odrodzenie obserwujemy do końca 1970 roku, po czym stopniowo zanika, a w konsekwencji zostaje wchłonięty przez Softball
i Baseball. Palant jest starą tradycyjną grą ludową uprawianą
zwłaszcza na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie już w siedemnastym
wieku. W. Gołębiowski w swym opracowaniu tak określa rolę palanta „Palant jest grą najprostszą, o tysiącach kombinacji. Ta wielka różnorodność, niezliczona mnogość jest do opisania trudna,
a przecież się nie godzi aby w tym względzie skreślić tę grę ojczystą”. Gra o podobnych zasadach uprawiana była też w różnych
regionach Niemiec i prawdopodobnie została przeniesiona przez
polskich i niemieckich emigrantów do Ameryki, stała się połączeniem ze staroindiańską grą, którą Indianie nazywali „Chattaway”
i to był początek baseballa.
Piłka „Palantowa” w powiecie rybnickim była czymś więcej
niż rozrywką rozwijającą sprawność fizyczną, mianowicie służyła
za przykrywkę potajemnej działalności patriotycznej. Podobnie
jak na całym Górnym Śląsku, tak i w Rybniku, ucieleśniał tęsknotę mieszkańców naszego regionu do niepodległości, stanowił często jedyną możliwość zrzeszenia się ludzi mówiących i myślących
po polsku. Bez żadnej przesady można powtórzyć za wielkim synem naszej ziemi Gustawem Morcinkiem „że sport stanowi ważny
element patriotycznego, ludowego, nurtu, który był nieustannie
powracającą falą polskości”. Na całość opracowania składają się
dwie części. Pierwszy rozdział dotyczy dziejów Klubu Sportowego
KS „Silesia” – Rybnik, w latach 1920 – 2020. W tej części zwrócono uwagę na genezę klubu oraz kierunki jego rozwoju. W drugim rozdziale określone zostały wyniki sportowe KS „Silesia „ –
Rybnik, zaprezentowane wybrane zagadnienia z klubowej
działalności i zasługi Klubu w rozpowszechnianiu nowych dyscyplin sportowych. W końcu lat siedemdziesiątych „Palant” wyparty
został przez „Softball” a później w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku przez „Baseball”. W 1992 roku w tej dyscyplinie

