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Niniejsza ksiaz eczka nie ma aspiracji opracowania nauko wego. Jest tylko skromnym
darem serca tych, co rodzinna ziemie miśuja, dla tych, ktorzy z yjac na niej, chca ja bliz ej
poznac i byc moz e pokochac.
Ziemia trwa wiecznie. Od czasu do czasu zmienia jedynie cywiliza cyjna szate. I kośo
historii toczy sie ciagle naprzod, znaczac w smugach czasu niezatarte koleiny. Ziemia i dzieje
sa niezniszczalne. Niesposob wyrwac nawet skrawka ziemi przenies c go na obca planete.
Nie sposob zatrzec zapisanych kart historii.
W 1987 roku upśyneśo szes cset lat od chwili nadania Bieruniowi praw osady miejskiej.
Na S lasku, w Polsce niewiele jest miast o tak dśugim i niezwykśym z yciorysie. Na maśym,
wepchnietym w mokradśa kraiczku ziemi idace z uporem, w niekonczacym sie pochodzie
pokolenia wzniosśy to miasteczko i mimo rozlicznych kataklizmow i burz dziejowych
utrzymaśy go przy z yciu, wciaz rozwijaśy, przekazujac go nam, wspośczesnym w tak
niezwykle oryginalnym ksztaście materialnym i przebogatym dorobku duchowym.
Nie jest śatwo sprawiedliwie ocenic role, jaka Bierun odegraśw historii S laska i jaka
spus cizne kulturowa przekazaś potomnym. Osadzic to mogśyby dopiero wszechstronne
i rzetelne badania. Istniejace bowiem opracowania nie stanowia peśnego, zwartego
i obiektywnego systemu wiedzy o Bieruniu. A przeciez archiwa, choc przetrzebione przez
roz ne zawieruchy nadal sa jeszcze na tyle zasobne, z e moga dostarczyc dostatecznie duz o
materiaśu dla wnikliwych i uzbrojonych w dobry warsztat naukowy badaczy. Ponadto poza
starymi papierzyskami sa jeszcze ludzie. Bieruniacy z dziada pradziada. Oni stanowi c moga
niewyczerpane Órodśa wiedzy o swojej miejscowos ci.
W tym wzgledzie Bierun jest wrecz fascynujacy. Fascynuja tu przede wszystkim rzadko
spotykane w innych miejscowos ciach zjawiska, cudownie brzmiaca mowa ojcow,
zadziwiajaca wiernos c dawnym obyczajom, wyznawanie specyficznego kodeksu rodzinnego,
posunieta nawet do granic s miesznos ci miśos c do swojszczyzny. Niespotykana pracowitos c
i liczne talenty, oraz - co nie jest bez spośecznego znaczenia - gśeboka religijnos c.
Bierun to swoista rodnia starej kultury s laskiej. Tu pokryte kurzem czasu tkwia ws rod
ludzi bezcenne wartos ci kultury narodowej. Sśowa klejnot, rzeczy - klejnot i klejnot nad
klejnotami - moc ducha. Trzeba tylko łis c w ludą , wydobyc skarby i odkurzyc, aby mogśy
one na nowo zabśysnac swym pieknem i zadziwic swa madros cia. W roku swego jubileuszu
Bierun gśos no wośa wiec o historykow, socjologow, etnografow, filologow... Bierun pragnie
byc na nowo odkryty.
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Kaz de pokolenie musi podejmowac na nowo wśasny wysiśek nad odkrywaniem tajemnic
przeszśos ci i utrwaleniem znamion czasu, w ktorych z yje. I obecne pokolenie nie moz e
zaniechac tych powinnos ci. Dla dobra pokolen przyszśych, ktore sprawiedliwie osadza czyny
swych ojcow.

GRO DEK NA KOPCU
Historia Bierunia wcale nie zamyka sie w czasowych ramach szes ciu wiekow. Poczatki
osady siegaja zamierzchśych czasow, kiedy w krainie bagien i niedostepnej gestwy les nej,
pokrojonej licznymi rzekami i rzeczkami pojawili si e pierwsi ludzie. Dogodne warunki do
osiedlania sie istniaśy tu jednak tylko na wyniosśych wzgorzach wapiennych np. na
Klimotku, na gorze Gamrat oraz na wysokich brzegach Przemszy, Gostynki i Biaśej (dzis
Mlecznej). Potwierdzaja to wyniki badan archeologicznych, ktore zas wiadczaja dobitnie o
ciagśos ci osadnictwa w tych okolicach od epoki pierwotnej przez wszystkie nast epne okresy.
Osady w tych odlegśych czasach zakśadano najczes ciej na waz nych szlakach
komunikacyjnych i handlowych. Te wieksze zwano grodziskami, mniejsze - grodkami,
lokalizowanymi zwykle na wysokich kopcach. Siedzib e w grodkach miaśksiaz ecy urzednik,
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noszacy tytuśkomesa. Wraz z podlegśa mu druz yna strzegśon porzadku i bezpieczenstwa na
wyznaczonym odcinku traktu, a takz e pobieraśod przewoz onych towarow myto.
Na poczatku XIII wieku, a wiec w okresie duz ego oz ywienia wymiany towarowej
spowodowanej rozwojem rzemiosśa, na historycznej Ziemi pszczynskiej znajdowaśy sie trzy
straz nice na kopcach: w Pszczynie (1303 r.), Mikośowie (1222 r.) i Bieruniu. O ile pierwsze
dwa sa odnotowane w Órodśach pisanych, to o grodku bierunskim wzmianki brak. Jednak
niewatpliwym dowodem jego istnienia jest dobrze zacho wany do dzis wzgorek, ktory
podobnie jak resztki kopca w Miko śowie jest namacalnym s wiadectwem istnienia straz nic na
starym szlaku.
Warowny grodek w Bieruniu zaśoz ony na podmokśej dolinie, tuz nad Mleczna miaś
szczegolnie korzystne pośoz enie: lez aśnad waz nym trakcie handlowym, prowadzacym od
Bramy Morawskiej w strona Krakowa i byśponadto znakomicie ufortyfikowany przez
nature.
Wzniesiony zostaśnajprawdopodobniej w okresie wczesnego s redniowiecza, a gdyby na
przykśad wierzyc XIII-wiecznym podaniom raciborskiego mnicha Pelegrinusa, kt ory
pozostawiśpo sobie przedziwne kazania, przeplatane lokalnymi w atkami podaniowymi m.in.
o Bieruniu - to moz e on byc jeszcze starszy. Sugeruja to liczne w podaniach watki celtyckie.
Idac tym tropem wykluczyc nie moz na, z e i nazwa łBieruną moz e miec celtycki rodowod,
bowiem jednym z bostw czczonych przez Celtow tu osiadśych byśniedÓwiedÓ, nazywany w
ich jezyku łbeerą . Legenda o zśotym cielcu tego bostwa, ktory ma byc podobno zakopany na
pośudniowych stokach ledzinskiego Lipusza - mimo upśywu tylu wiekow jest to wciaz
bardzo z ywa.
Karol Miarka w swej ludowej powiastce pt. łGorka Klemensowaą zamieszcza inna wersje
pochodzenia nazwy łBieruną . Miaśa sie ona wziac od nazwy prasśowianskiego boga Peruna,
ktory zamieszkiwaśw debowym gaju na Onej Gorce i byśczczony przez poganskich wowczas mieszkancow osady. Trudno i tej wersji odmowic cech prawdziwos ci.
Po przyjeciu chrzes cijanstwa przez ledziniakow, mieszkancy osady na bagnach trzymali
sie jeszcze starej wiary. Do dzis ws rod tutejszego ludu zauwaz yc moz na inny, niz do
pozostaśych drzew - stosunek do debow. Deby tu nosza nadal znamie drzew s wietych.
Ponadto - geografowie mogliby potwierdzic - Bierun i okolica to kraina piorunow.
Czestotliwos c i gwaśtownos c burz, a zwśaszcza uderzen piorunow jest tu znacznie wieksza,
niz gdzie indziej. Przypuszczenia Karola Miarki wcale nie s a - jak z tego widac wymysśem
jego fantazji.
Wedśug innych wersji nazwa grodu pochodzic ma od sśowa łbierniaą . Do tej wersji
skśania sie Jan Rudera, autor łHistorii parafii bierunskieją . Mowi, z e grodek dla kupcow
i podroz nych byśmiejscem, gdzie pobierano myto, stad łbierniaą , z czasem przeksztaścona w
Bierun. Jeszcze inni badacze dopatruja sie pochodzenia nazwy od imienia rycerza Beron,
albo Bier-awy, Bier-ysśawa, wśadajacych moz e ta osada. Trudno dzis jednoznacznie wskazac
na jedyne i prawdziwe Órodśo nazwy miasta. Jedno w tym pewne, z e nazwa osady pojawiśa
sie z chwila jej narodzin, a ta siega czasow bardzo odlegśych.
Natomiast w Órodśach historycznych nazwa osady łde Berunaą uz yta zostaje dopiero w
1376 roku. S lask znajdowaśsie wowczas pod panowaniem czeskich Przemys lidow. Nie jest
wiec wykluczony i trop czeski w rodowodzie nazwy Bierun. W Polsce nie ma ani jednej
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miejscowos ci o podobnym brzmieniu, zas w Czechach i na Morawach takich lub podobnych
nazw jest kilka.
Dogodne pośoz enie bierunskiego grodka sprzyjaśo wzrostowi jego znaczenia politycznogospodarczego. Ale czy osada na kopcu przekszta ściśa sie - tak jak w pobliskim Os wiecimiu,
czy Mikośowie w samodzielna kasztelanie - nie wiadomo, bo Órodśa tego nie potwierdzaja.
Wszystko jednak zdaje sie wskazywac na to, z e grodek bierunski, przynajmniej przez jakis
czas speśniaśrole kasztelanii. Dowodza tego Órodśa poÓniejsze, z ktorych ten fakt moz na
wywnioskowac.
Dokument z 1290 roku, mowiacy o osadzeniu wsi Krasowy wymienia m.in. komesa
Urbanusa - s wiadka spisanego aktu. Mogś on byc wśas nie bierunskim kasztelanem
i jednoczes nie dziedzicem wsi Urbanowice. Polityczno-administracyjny obszar tej kasztelanii
- o ile przypuszczenia nasze sa trafne - pokrywaś sie z pierwotnym obszarem parafii
ledzinskiej, granicami ktorej byśy od pośudnia rzeka Gostynka, od wschodu - Wisśa, od
pośnocnego wschodu - Przemsza (?), a od zachodu i pośnocy gśebokie lasy.
O istnieniu takiej kasztelanii wywnioskowa c moz na tez z zachowanego dokumentu
z 1407 roku, ktory wymienia Pszczyne i Bierun jako obwody grodowe. Termin ten uz ywany
byśw tym czasie zastepczo do kasztelanii. W innym akcie, z 1411 roku ,Bieru n figuruje jako
obwod na rowni z Pszczyna śMikośowem.
Pod koniec XIII wieku, a wiec w okresie, gdy grodkiem bierunskim mogśwśadac komes
Urbanus - znaczenie osady byśo juz jednak niewielkie. Ś upieskie najazdy dzikich Mongośow
w 1241 roku zniszczyśy warownie doszczetnie. Faktycznie, nigdy juz potem nie odzyskaśa
ona swej dawnej pozycji. Powoli jej funkcje zacz eśa przejmowac kasztelania mikośowska.
O kopcu kraz y w Bieruniu wiele podan. Jedno z nich gśosi, z e podczas najazdu Tatarow,
w obronie grodka zgineśa caśa zaśoga razem ze sśawnym rycerzem. Po zdobyciu grodka,
bohaterscy obroncy zostali pochowani w zbiorowej mogile, usypanej w ksztaście kopca.
Wedśug innego podania, zachowany do dzi s kopiec ma byc kurhanem jednego z Wodzow
tatarskich, ktory polegśna bierunskich bagnach. Inne podanie mowi, z e kopiec byśmiejscem
publicznego wymierzania wyrokow s mierci. Na jego szczycie, na oczach zgromadzonych
mieszkancow - nieszczes nik byśpozbawiany z ycia przez kata, ktory albo go wieszaś, albo
ucinaśgśowe mieczem. Jeszcze inne podanie przekazuje, i z kopiec pojawiśsie w tym samym
czasie, kiedy sypano groble bierunska, chroniaca miasto przed powodziami. Podobno
wieczorem, gdy grobla byśa juz gotowa, kaz dy z mieszkancow nabraśjeszcze koszyk ziemi
i przyniosśgo nad brzeg Mlecznej. Z tej ziemi wyrosnac miaśkopiec. Wies c gminna, acz
ubarwia dzieje - nie zawsze pokrywa sie z prawda historyczna. Kopiec bierunski jest na
pewno jednym z najlepiej zachowanych na S lasku s ladow po wczesnos redniowiecznych
grodkach obronnych.Z biegiem czasu dÓwigajaca sie ze zgliszcz osada na kopcu staje sie
sośectwem (scultetia), dajac poczatek Bieruniowi podmiejskiemu. Staśo sie to za panowania
wielkiego kolonizatora S laska, ksiecia opolskiego Wśadysśawa, ktory tu osadzic nakazaś
sośtysa kopiecznego. Sośectwo jako samodzielna i niezalez na od poÓniej powstaśego miasta
osada, przetrwaśa az do 1870 roku. Ostatnie jej s lady znikneśy w 1905 roku, kiedy poz ar
strawiśokazaśe zabudowania sośtysie, stojace w miejscu, gdzie dzis znajduje sie boisko
sportowe szkośy podstawowej. W 1361r. na 160 morgach so śtysostwa kopiecznego mieszkaśo
10 chaśupnikow zajmujacych sie rolnictwem i rzemiosśem. Razem z yśo tu 162 mieszkancow.
Chowano 26 sztuk bydśa rogatego i 4 konie.
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Sośectwo kopieczne, jako odrebna jednostka administracyjna posiadaśa wśasny herb
i pieczec. Centralnym elementem herbu byśo wyobraz enie zielonego kopca na biaśym tle. W
klejnocie herbu widniaśrycerski heśm z poroz em, nawiazujacy do znaku łrogoÓniką , ktorym
chlubiśsie komes Urbanus. Uwity wokoświeniec z debowych lis ci symbolizowaśpoganska
pradawnos c osady. Kwiaty wplecione w debowy wieniec podkres laśy wiejskos c osady
kopiecznej. Widac dobrze, z e nie inne to kwiaty, niz te ze skrzyn i komod s laskich.

NARODZINY MIASTA
W XIII wieku na S lasku zaznaczyś sie gwaśtowny rozwoj
osad miejskich,
spowodowany - jak juz wspomniano Ł rozwojem gospodarczym. Do 1300 roku juz az sto
miast s laskich uzyskaśo przywilej lokacyjny wzorowany na prawach miast zachodnich,
upowaz niajacy do szeregu istotnych uprawnien np. prawo targu, myta, wolnos c
samorzadowa. Przywileje te nadawali najczes ciej ksiaz eta swym rycerzom za poniesione
zasśugi lub s wiadczone powinnos ci.
Bierun jako juz podupadśa osada grodowa, ale wciaz strategicznie waz na, bo pośoz ona na
wschodnich rubiez ach ksiestwa - przywileju miasta nowo ustrojowego doczekaśsie dopiero
w 1387 roku. O wczesny wśadca ksiestwa opawsko-raciborskiego Jan II nadaśw Bieruniu
Alojzy Lysko Ł Roman Nyga
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wojtostwo wiernemu i miśemu rycerzowi Cussowicowi w zamian za obowiazek stawienia sie
łkonno i z kuszaą w razie zagroz enia wojennego.
Nadanie wojtostwa, zgodnie z owczesnym prawem, wiazaśo sie z przyznaniem
przynajmniej czes ci praw miejskich, ws rod ktorych dos c istotnym byśo prawo zaśoz enia w
bezpos redniej bliskos ci starej osady nowego miasta.
Centralnym miejscem w nim byśorientowany od stron s wiata, kwadratowy rynek z
wybiegajacymi prostopadle ulicami. Wokośrynku wyznaczone byśy parcele, na ktorych
zamoz niejsi obywatele, przede wszystkim rzemies lnicy i kupcy mogli wznosic swe warsztaty
i domy.(wedśug takich zaśoz en, w pobliz u istniejacej osady kopiecznej, w kierunku
pośnocno-wschodnim powstaśo nowe miasto).
Trudno ustalic, czy dziaśo sie to juz za czasow wojta Cussowica, czy tez poÓniej. W
kaz dym razie pierwszy szkic miasta zamieszczony na mapie Hindenberga z 1686 roku
przedstawia juz prawie łmiejskią ukśad urbanistyczny.
Akt nadania wojtostwa Cussowicowi w Bieruniu zbiegiem wielu szczes liwych
okolicznos ci zachowaśsie w archiwum ksiaz ecym w Pszczynie. Spisany w Raciborzu jakby
s pieszna reka, w s redniowiecznej niemczyÓnie mies ci tekst na podniszczonym juz
pergaminie o wymiarach 300xl90 milimetr ow. Byśjuz wielokrotnie tśumaczony na jezyk
czeski I polski. Archaizowany przekśad zamieszczony poniz ej (prawdopodobnie autorstwa
wybitnego historyka s laskiego prof. Ludwika Musiośa dos c wiernie oddaje ducha oryginaśu.
W imie boze, amen. Na wieczna pamiatke . My Jan, z bozej ćaski ksiaze Opawski
i Raciborski, oznajmiamy jawnie tym to listem wszystkim, co go widziec lub czytany
sćyszec be da, zes my uwzgle dnili wierne i pilne sćuzby, jakie nam czynić nasz mićy
i wierny Cussowie, jeszcze czyni i jak Bo g da czynic ma w przyszćycb czasach, i dalis my
jemu. jego erbom i prawnym potomkom, dajemy i nadajemy na mocy tego listu
wo jtostwo w Bieruniu oraz dwa ćany dziedziczne, poćozone po prawej re ce, gdy idzie sie
w strone Urbanowic, w nowym polu. Takze trzy stawiska, kto re sobie moze urzadzic
i zarybic , mćyn o dwo ch kolach, poćozony przed gro dkiem, a gro dek ten ro wniez moze
sobie odbudowac , urzadzic 12 jatek masarskich, a szewskich tyle, ile chce, jatek piekarskich tyle, ile tam piekarzy znajdzie swe wyzywienie, staw poćozony przy mćynie oraz
trzeci grosz z nalezytos ci sadowych wraz z wszelkimi czynszami pienie znymi, uzytkami
i pozytkami, z lasami, zaros lami, ćakami, pastwiskami, wodami, i rzekami, nic nie
wyjmujac i jak one osobliwie moga byc nazwane, oraz z wszelka zwierzchnos cia
i prawami, tak jak inni wo jtowie w innych naszych miastach swe wo jtostwa maja
i posiadaja.
- A to ma miec i trzymac dziedzicznie a wiecznie posiadac , a moze to sprzedac ,
zastawic , dac i obro cic na pozytek swo j, jak tez swych potomko w, jak mu sie be dzie
najodpowiedniej zdaćo. Tak tez wspomniany wyzej Cussowic, jego dziedzice i prawni
potomkowie maja nam sćuzyc z kusza i koniem wartos ci O grzywien, tak cze sto, jak
tego nasza potrzeba wymagac be dzie, tak jak inni z naszego ziemianstwa czynia. Z
s wiadomos ciatego to listu, kto ry jest piecze towany i dany w Radborzu, po narodzeniu
Bozym w roku tysie cznym trzechsetnym osiemdziesiatym sio dmym, w najblizszy wtorek
po s w. Dorocie. A tego s wiadkami byli nasi wierni mili: Andrys z Cor., Nyclos z
Bischoffwerdt, Jes ko Szeliga, Jan pisarz nasz oraz liczni inni ludzie uczciwi .
Alojzy Lysko Ł Roman Nyga
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Jak widac, statut ten jest nie tylko waz nym aktem prawnym, ale tez dos c duz o mowiacym
o owczesnym Bieruniu. Uznaje sie go takz e za najstarszy zachowany zapis o rzemios le na
Gornym S lasku, na ktory czesto powośuja sie badacze przeszśos ci. Przez dśugie wieki, lez ac
w regaśach archiwum pszczynskiego, utwierdzaśkolejne pokolenia obywateli miasta w
przekonaniu, z e razem z nimi przez historie idzie prawo, ktore tworzy i chroni porzadek
rzeczy i wartos ci. Akt ten miaśduz e znaczenie dla ksztaśtowania poÓniejszej rzeczywistos ci
historycznej.
Niewidzialnymi nicmi splataśprzeszśos c z przyszśos cia. Wzbudzaśi utrwalaśemocjonalna
wieÓ mieszkancow ze swoim miasteczkiem. Umacniaśautorytet miasta ws rod okolicznych
miejscowos ci.
Porzadek prawny w Bieruniu, ustanowiony przez ksiecia opawsko-raciborskiego Jana II
dotrwaśbez wiekszych zmian do 1547 roku. W tym roku nowy pan na Pszczynie, Jan
Thurzon, podaz ajac za duchem epoki, nadaśBieruniowi, Mikośowowi i Mysśowicom nowe,
rownobrzmiace ordynacje miejskie. W mys l artykuśow nowego prawa wśadza stanowiaca
zostaśa przekazana czteroosobowej radzie miejskiej (zwanej magistratem) z burmistrzem
(consulem) na czele. Burmistrz i starszego łrajceą mianowaśpan, natomiast pozostaśych
dwoch radnych wybierali obywatele co roku łna S wieta Trojceą . Wśadze wykonawcza
i sadownicza (te druga jednak w okrojonym zakresie) sprawowaśwojt (judex civitatis) przy
pomocy przysiegśych.
Pewne funkcje w zarzadzie miasta i gospodarce miaśa rowniez starszyzna cechowa.
Mieszkancy
miasta
cieszyli
sie
licznymi
swobodami
obywatelskimi.
Ci, ktorzy mieli swe posiadśos ci w rynku lub przy ulicach wychodzacych z rynku, tworzyli
patrycjat miejski, zwano ich gospodarzami, a p oÓniej łwielkimi obywatelami (grossbuerger).
Z rodśem ich zamoz nos ci byśy liczne przywileje m.in. prawo piwowarzenia i wyszynku,
prawo otwierania kramow, ktora to dziaśalnos c przynosiśa im pokaÓne dochody. W gorszym
pośoz eniu znajdowali sie zagrodnicy kopieczni, ktorzy łmiejskichą przywilejow nie
posiadali.
Os rodkiem wśadzy byśratusz, w ktorym stale urzedowaśpisarz miejski, prowadzacy
kancelarie i archiwum. Miejskie archiwum w Bierunia byśo bardzo bogate w ciekawe i wiele
mowiace dokumenty. Niestety, poz ary, powodzie i wojny prawie caśkowicie zniszczyśy jego
zasoby. Mniej wiecej z tego okresu pochodzi najstarsza piecz ec miejska, o srebrnym tśoku
pieczetnym. W s rodku pieczeci widniaśherb miasta, na obwodzie zas napis: łSigullum
Civitatis Byeroną .
Herb osady miejskej miaś pochodzenie wybitnie rycerskie. Z rodśa nie dokumentuja
okolicznos ci jego powstania. Znajac jednak prawidśa s redniowiecznej heraldyki, moz na sie
domys lac, jak mogśo dojs c do jego narodzin. Stanowiśon, po prostu swoista kompilacje
znakow rodowych czyms z Bieruniem zwiazanych. Na tarczy herbowej - jelen, skaczacy
jednak w przeciwna strone niz jelen w herbie kopiecznym.
Na poroz u jelenia - biaśy śabedÓ. Byc moz e jest to herb rodowy z ony rycerza Jaksy
wywodzacej sie z Duninow, herbu śabedÓ - kiedys pani ziemi ledzinskiej. Bierun ciaz yśdo
Ledzin jako czastka prastarej parafii s w. Klemensa. W klejnocie herbu znajdowaśo sie
wyobraz enie grodka. Nietrudno sie domys lic, z e w znaku tym kryja sie dowody szacunku dla
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pradawnos ci osady nad Mleczna. Nad klejnotem - orześwskazujacy, z e ziemia, na ktorej
wzniesiono miasto, jest z ywym szczepkiem piastowskiego pnia. Pod tarcza zwrot śacinski:
łWiernos c i pracaą , wyraz ajacy przywiazanie Bierunia do swojej ziemi, w dobrym i zśym.
A obok - utoplec spod kopca
dobry duszek tych stron, symbol bagnisk i wodz ywioś
ow,
z ktorymi mieszkancy musieli zmagac sie przez wieki. Takz e chyba jest to symbol bogactwa
i gśebi z ycia duchowego ludzi z tych stron.
W pośowie XVI wieku miasto liczyśo pośtysiaca mieszkancow. Pośowe z nich stanowili
rzemies lnicy, ktorych wyroby sśyneśy na obszarze od Krakowa po Opawe i Wrocśaw. Miasto
i cechy uzyskaśy wowczas szereg znaczacych przywilejow. Bliskos c granicy polskiej,
dogodne pośaczenia z Krakowem (ladowe i wodne) stworzyśy szerokie moz liwos ci produkcji
i zbytu wśasnych produktow rekodzielniczych. Nadzwyczajne dochody przynosi śa
gospodarka rybna, prowadzona na Wielkim Stawie Bieru nskim, zajmujacym powierzchnie
okośo 2500 morgow. Odśowione karpie spśawiano galerami z przystani w Zabrzegu do
Krakowa, a bywaśo, z e i dalej - do Sandomierza, nawet Warszawy.
Galery w drodze powrotnej zabieraśy sol wielicka i bochenska, ktora po caśej ziemi
pszczynskiej rozwoziśy furmanki. Jeszcze dzis w naszych stronach spotkac moz na potomkow
tych, ktorzy zajmowali sie handlem sola. To Solarczyki, Prasośy, Solorze i inni.
Znaczacym bodÓcem do rozwoju rzemiosśa byśo nadanie Bieruniowi 20 wrzes nia 1515
roku przez krola niemieckiego i czeskiego Ferdynanda, przywileju targowego. Targi
odbywajace sie w kaz dy poniedziaśek tygodnia, dwa jarmarki organizowane na s w.
Bartśomieja i s w. Stanisśawa (poÓniej jeszcze dwa dodatkowe - od niedzieli po s w. Michale
i na s wieto Narodzenia Matki Boz ej), trwajace 8 dni, zdynamizowaśy z ycie gospodarcze
miasta i okolicy. Rozwijaśo sie i kwitśo tu szczegolnie sukiennictwo, krawiectwo, szewstwo,
masarstwo i kowalstwo.
Bierun sśynaś tez z wyrobu doskonaśego piwa (istniaś tu bowiem miejski browar)
i wielkich targow bydśa przepedzanego przez miasto ze wschodnich ziem Polski w strone
Wrocśawia. Stary hymn śacinski z 1737 roku tak charakteryzowaśBierun - przygraniczne
i pośoz one na trakcie miasto: łDbaja Bierun z Mikośowem, by nam bydśa nie zabrakśo...ą .
Profity zbierane z tego handlu byśy przedmiotem zawis ci mieszczan Pszczyny, ktorzy
skarz ac sie na wysokie podatki wskazywali, iz nie maja tylu przychodow, jak mieszczanie
Bierunia.
Wiekowy dorobek cywilizacyjny miasta zaczaś upadac jednak w okresie reformacji.
Reszty zas dokonaświek XVII. Wojna trzydziestoletnia, wojna łze Szwedemą i łz Turkiemą ,
poz ary, powodzie i epidemie doprowadziśy miasto do ruiny. Ale Bierun jako miasto nie
upadśnigdy, gdyz mocno trzymaśsie ziemi i rolnictwa. W czasach niesprzyjajacych do
uprawiania rzemiosśa i handlu, obywatele zwracali sie w strone ziemi. Byśa to bierunska
specyfika, ktorej relikt, w postaci licznych stodośna przedmies ciach zachowaśsie po dzis
dzien.

Alojzy Lysko Ł Roman Nyga

10

łZ przeszśos ci 600 Ł letniego Bieruniaą

Niezwykle trudno w opracowaniu o tak szczup śych ramach pomies cic caśe dzieje
Bierunia. Z koniecznos ci wiec zdecydowano sie zaledwie na zarysowanie czasow
najdawniejszych, w ktorych miasto dopiero sie poczynaśo. Ale nawet tak wycinkowo
i skrotowo napisana historie poczatkow miasta uznac nalez y za ciekawa i godna bliz szego
i gśebszego poznania.
Pozycja wspośczesnego Bierunia nie jest juz tak znaczaca jak dawniej, oczywis cie ujmujac
rzecz we wśas ciwych proporcjach. Zmieniśy sie czasy. Pośoz enie osady nie ma juz
kluczowego znaczenia geopolitycznego. Granice panstwowe przesuneśy sie w inne miejsca;
czynniki naturalne nie odgrywaja wiekszej roli w z yciu osady. Wielki przemysśwyparś
rzemiosśo i jego chlubne tradycje. Nie ma juz wielkich targow i jarmarkow, z ktorych miasto
sśyneśo. Od dobrych stu lat Bierun, odwracajac sie z wolna od ziemi, od rolnictwa - coraz
silniej wiazaśsie z przemysśem. W 1871 roku fabryka dynamitu łLignozaą , nieco poÓniej
fabryka zapaśek i spśonek, potem tartak, fabryka papy, w 1973 roku ogromna fabryka
samochodow maśolitraz owych, niedśugo potem najwiekszy w Europie zakśad mleczarski, a
pod bokiem, faktycznie pod miastem - dwie, podobno najwi eksze w s wiecie kopalnie wegla
kamiennego - łZiemowitą i łPiastą , kolej, autostrada - to nowa szata cywilizacyjna miasta.
Za rozwijajacym sie przemysśem przychodzili ludzie. Wciaz ich przybywaśo i nadal
przybywa. Zamieszkuje ich tutaj okośo 15 tysiecy. W powojennym 40-leciu miasteczko
mocno rozrosśo sie przestrzennie. Pojawiśy sie nowe osiedla mieszkaniowe, ulice, sklepy,
szkośy. Stworzono dogodne pośaczenia komunikacyjne. Juz zdawaśo sie, z e Bierun rozwinie
sie po nowemu w silny organizm miejski. Takie miaśszanse.
Historia jednak lubi paradoksy. W 1975 roku miasto - jakby na przek or prawom
rozwojowym - utraciśo swa wiekowa samodzielnos c, stajac sie dzielnica duz ego obszarowo
miasta Tychy.
Staśo sie. Ale czy moz na wytrzec lub przekres lic zapisane karty historii? Miasto Bierun,
nawet zdegradowane do roli miasteczka, czy osady targowej, jak chciano w przesz śos ci, czy
dzielnicy, jak zadecydowano niedawno - z yje w sercach mieszkancow i z yc bedzie jeszcze
dśugo, bo korzenie tradycji siegaja zbyt gśeboko i sa wciaz z ywe, czerpiac obfite soki z
chlubnej przeszśos ci.
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Nie mozna wie c wyrwac skrawka ziemi z macierzy i przenies c go na obcaplanete .
Umićowany skrawek musi tkwic w swej odwiecznej rodni. Tam bije sića jego zycia
i mys l s miaća o przyszćos ci.
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