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ą B i e r u n  jest pierwszym na Slasku miasteczkiem, oddalonym o dwie maśe mile od
granicy i nalezacym do ksiecia von Anhalt-Pless, ktory w tym zaka tku Gornego Slaska ma
swoje swietne i bogate dobra. Prowadzaca do niego poprzez rowniny i wzniesienia droga jest
nadzwyczaj zśa, chociaz juz przed kilku laty ogśoszono rozkazy krolewskie nakazujace
naprawe goscin ca i rzeczywiscie zrobiono w tym pocza tek niedaleko granicy, zaniechawszy
jednak dalszego ciagu, gdyz niedbalstwo jest tu wielkie, a zacheta nieznaczna. Posadzono co
najwyzej tu i owdzie wzdśuz goscin ca drzewa, ktore wyrozniaja  gśowny trakt od bocznych,
przy czym caśkiem zbytecznie poumieszczano jeszcze tablice ostrzegawcze, zabraniaj ace
furmanom uzywania pod kara  drog bocznych, nie baczac, ze gśowna droga jest taka, iz
rownie dobrze uchodzic moze za droge boczna .

Bierun  jest nadzwyczaj mizerna  dziura  z niebrukowanymi, waskimi ulicami, gdzie przy
najmniejszym deszczu utonac mozna w bśocie; z maśymi, niskimi drewnianymi domami,
zamieszkany przez polskich wiesniakow i obrzydliwych Zydow.

Rzadko sśychac tu sśowo niemieckie, a za to stale brzydki, chropawy polski dia lekt, ktory
nadzwyczaj niemile wpada w ucho. Nie przypuszczam, by poza nielicznymi urz ednikami
krolewskimi, ktorzy zmuszeni sa  przebywac w tej dziurze, znalazśo sie tu jeszcze z dwoch
lub trzech ludzi, ktorzy cos z mowy niemieckiej rozumieja .

Kto w tym zaka tku nie zna polskiego, — le na tym wychodzi i posśugiwac sie musi Zydami
jako tśumaczami.

Okolica wokoś miasteczka nie jest tak caśkiem nieprzyjemna, chociaz wieksza czesc to
piaski i wyjawszy kilka odlegśych wzniesien , to pśaszczyzna, ktora  zamykaja  jedynie Karpaty
wznoszace az do chmur swoje czośa. Wielki Staw Bierun ski pośozony tuz obok miasta,
tworzy ogromna  przestrzen  wodna , z ktorej po przeciwlegśej stronie wyrasta kilka
romantycznych wzgorz urozmaicajacych okolice. Staw ten ma znaczna  powierzchnie i jest
bezsprzecznie jednym z najwiekszych na Slasku. Jest bogaty w ryby, a wokoś niego znajduja
sie znakomite bielarnie przedzy i pśotna. Na horyzoncie wznosi sie wzgorze sw. Klemensa,
jedno z najwyzszych wzniesien  tej okolicy. Na wzgorzu stoi okazaśy starogotycki koscioś,
poswiecony sw. Klemensowi. Czcigodnym jest ten koscioś juz chociazby ze wzgledu na swa
starozytnosc, gdyz jest on pierwszym, jaki chrzescijanie zbudowali w tej okolicy.

Obecnie rzadko odprawia sie w nim nabozen stwa; tylko w pewnych okresach przypadaja
dni pielgrzymek, w czasie ktorych wszyscy wierni z katolickiego Slaska i sasiedniej Polski
wybieraja  sie, by temu swietemu zśozyc swoje ofiary i modlitwy. Widok z tego wzniesienia
na caśa  otaczajaca  go okolice ma wedśug podania byc bardzo interesujacy, jednak nie wiem,
czy zadowoliśby on tego, kto juz z wyzszych gor zazywaś widoku czesci naszej pieknej
ziemi; przynajmniej z grobli bierun skiej zobaczyc mozna prawie to samo co z Gorki
Klemensowej, ktora biorac pod uwage pozostaśe slaskie gory i poteznych sasiadow 
Karpaty, jest tylko maśym, nieznacznym pagorkiemń .

Taki opis Bierunia, chyba najstarszy jaki dotad znamy, zamieszcza podroznik niemiecki
Karl Borromaeus Fayerabend w swojej ksiazce .ą Cosmopolitische Wanderungen durch
Preussen, Curland, Liefland, Lithauen, Vollhynien, Podolier, Gallizien und Schlesien in den
Jahren 1795 bis 1798ń .

Na ksiazke natrafiśem w Nationalbibliothek w Wiedniu (tśumaczenie wśasne). Mozna
zrozumiec, ze mogśy go razic nieporzadek lub niedbalstwo, ale sposob w jaki autor wyraza
sie o ludnosci, do uprzejmych i kulturalnych nie nalezy i od razu okresla jego poglady
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spośeczne i polityczne. Wydawaśoby sie rowniez, ze przynajmniej gdy chodzi o sprawy
nie zwiazane z taka  czy inna  narodowoscia , a wiec np. o walory krajobrazu lub o dobra
kultury, to bedzie bardziej obiektywny, tymczasem on z pozycji wyzszosci pyta: czyz moze
zadowolic widok  z takiej Gorki Klemnesowej kogos, kto juz z wyzszych gor zazywaś
widoku naszej pieknej ziemi? To tez nie dziwi juz potem, ze okresla on koscioś na
ą Klimoncień  jako ą starogotyckiń , chociaz z daleka widoczna  byśa jego cebulasta, barokowa
wieza. W samym Bieruniu zreszta  spostrzegś rowniez tylko niskie, drewniane domki
i bśotniste uliczki, a  nie zauwazyś, ze w tej ą dziurzeń  sa  az dwa kosciośy, z ktorych parafialny
zostaś niedawno masywnie zbudowany i dopiero co wyposazony w nowy wystroj.

Odnotowaś to wszakze przed nim F. A. Zimmermann w swoich ą Beytraege zur
Beschreibung von Schlesienń  (Brzeg 1783). piszac: ą Miasteczko targowe Bierun  jest
oddalone o cwierc mili od Galicji. Jest otwarta , zabudowana  tylko drewnianymi domami
miejscowoscia , podlegajaca  opodatkowaniu. Znajduje sie w nim koscioś katolicki, niedawno
masywnie zbudowany, przy ktorym swe funkcje sprawuja  proboszcz i wikary; jest rowniez
koscioś filialnyń .

Powstaje jednak pytanie: czy w takim miasteczku jak Bieru n , znale— c mozna rzeczywiscie
cos godnego uwagi, gdy chodzi o dobra kul tury? Jesli za dobro kultury uznamy ą kazdy
przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub wspośczesny, majacy znaczenie dla
dziedzictwa i rozwoju kulturalnego, ze wzgledu na jego wartosc historyczna , naukowa  lub
artystyczna ń  (Ustawa z 15.11.l972, Art. 2), to odpowiedziec musimy bezwzglednie ą takń  i to
nie jeden. Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce (Tom VI, Zeszyt 13), podaje spora  ich liczbe,
w tym rowniez ukśad urbanistyczny.

UKŚAD URBANISTYCZNY

Najtrudniej zazwyczaj dostrzec to, do czego przywyklismy. Po prostu nie widzimy w tym
nic nadzwyczajnego. Oswajamy sie do tego stopnia z otoczeniem, iz nie wydaje sie nam ono
godne uwagi. Tymczasem warto przypatrzec sie chociazby samemu ukśadowi
urbanistycznemu Bierunia Starego. Ukśad ten jest niezwykle regularny. Prawie kwadratowy
rynek, z naroznikow ktorego wychodza  pod ka tem prostym po dwie ulice i sasiadujacy z
rynkiem   umiejscowiony w pośudniowo-wschodnim narozniku   koscioś farny.

Nie we wszystkich starych miastach spotyka sie az tak regularny, niemal wzorcowy ukśad.
Jest to typowy plan sredniowiecznego miasta nowoustrojowego, gdyz przed lokacja  miasta
osada znajdowaśa sie przypuszczalnie blizej grodka na kopcu. Z caśa  pewnoscia  mozemy
wiec przyjac, ze ukśad ten odpowiada pierwotnemu rozplanowaniu miasta w czasie jego
lokacji w 1387 roku.

Plany miast bowiem niewiele sie dawniej zmieniaśy, gdyz nawet po pozarach trzeba je
byśo odbudowywac zgodnie z pierwotnym rozkśadem. Ilosc parcel, dokśadnie wymierzonych
podczas lokacji, byśa z gory ustalona, a bieg i kierunek ulic uzalezniony od usytuowania
miasta i warunkow naturalnych. Dlatego tez gśowna droga handlowa z Oswiecimia do
Mikośowa przecina bierun ski rynek po przeka tnej.

Wielkoskalowa mapa ziemi pszczyn skiej Andrzeja Hindenberga z 1636 roku, na ktorej po
raz pierwszy przedstawiony zostaś nie tyle plan miasta Bierunia, ile raczej
pośperspektywiczny jego widok, nie pozwala niestety odczytac jego ukśadu urbanistycznego,
a jedynie charakter osady. Hindenberg przy oznaczaniu osiedli rysuje bowiem raz wiekszy,
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raz mniejszy zespoś domow, zaleznie od wielkosci lub rozciagśosci osiedla; choc
oczywiscie ilosc narysowanych domow nie odpowiada rzeczywistej ich liczbie i jest raczej
symboliczna.

W Bieruniu narysowaś ich 25. Cztery z nich odbiegaja  nieco od schematu, a jeden, wiekszy
od innych, ma dwa skrzydśa i oficyne i przedstawia prawdopodobnie folwark (Wojtowstwo
Kopieczne?). Widzimy tez dwa kosciośy, z ktorych jeden, pewnie parafialny, posiada
ogrodzenie.

Po raz pierwszy plan miasta Bierunia, ktory nie zachowaś sie, wspomniany jest w
rachunkach miasta z 1681 roku, gdzie czytamy:
ą gdychmy w rathuszu abrise ogladowali... dano na trunek 12 gr.ń . Chodzi tu pewnie o plany,

jakie wśadze miejskie daśy sporzadzic po pozarze miasta z 1677 roku.
Ze starych planow Bierunia zachowaś sie dopiero plan z 1827 roku, a wiec jeszcze z czasu

przed nastepnym wielkim pozarem, ktory w 1845 roku doszczetnie strawiś miasto. Warto tu
przytoczyc autentyczny pochodzacy z tamtych lat opis tego pozaru, (poniewaz nie byś on
jeszcze publikowany cytuje go w oryginalnej pisowni):

ą Dnia 9-tego Czerwca o godzinie 12-tey w pośudnie wybuchnaś wielki pozar Ognia na
wschod wielki Sśonca ze StodośKtore lezaśy za Domami w Kupie zśonczone Ku grobli, z
maśey Stodośki Ktora nalezaśa na ten czas Chaśupnikowi Jakubowi Nowokowi iak ten wielki
Ogien powstaś tak okryś wpoś godziny wszystkie stawiania Ku mostu na zachod Sśonca
lezonce apotem na czwartom godzine to iuz byśo caśe zdrzewa budowane Miasteczko Bieron
do prochu wypolane tylko jeden Dom pod Numerem 9-tom murowany zostaś, popośiśo sie
wszystko w Budenkach ledwo ludzie pouciekali a to jeszcze Dzieki Bogu wszechmocznemu
ze sie to wednie staśo tak sic tylko jeden czśowiek na 80 lad stary wtem wielkim ogniu spaliś
na imie Jakub Smietana, potem ogniu ceza nedze ludzie cierpieli trudno wymowic i piorem
opisac ze ludzie i bydśo pod gośem Niebem ieceli...ń

Na wspomnianym planie miasta z 1827 roku Bieru n  ma wyzej opisany ukśad
urbanistyczny, choc zabudowa, za wyja tkiem kosciośa, plebanii i paru kamienic, jest
drewniana. Domy, nie zśaczone z soba , lecz rozdzielone waskimi przejsciami, staśy
szczytami do rynku. W pierzei wschodniej i pośudniowej wszystkie posiadaśy podcienia, tj.
wysuniete w strone rynku szerokie okapy dachu, podparte sśupami. Po stronie pośnocnej
tylko trzy, a po stronie zachodniej   dwa. Rowniez ratusz, stojacy prawie na srodku rynku,
w miejscu dzisiejszego pomnika, wspominany juz zreszta  w 1681 roku, miaś takie podcienia
od strony pośudniowej. Co do tego ratusza, ktory widocznie jakos przetrwaś pozar, ks.
proboszcz J. Hawlitzki w 1861 roku pisze: ą W naszym miasteczku zaszśa maśa zmiana, stary,
na srodku rynku stojacy, masywny, gontem kryty ratusz, zostaś w drodze przetargu sprzedany
za 180 talarow ren skich obywatelowi Janowi Hyczowi i rozebrany. Urzad magistracki juz od
blisko trzech lat znajduje sie w oberzy przy rynku pod Nr 9, ktory to dom zbudowany w
latach 1843 i 1844 przez proboszcza Hawlitzkiego  jak wiadomo ocalaś w czasie pozaru.

Bierun  byś zawsze miastem otwartym, tzn. nigdy nie miaś murow miejskich ani bram
miejskich, mimo to utarśy sie jednak okreslenia czesto dawniej uzywane: Brama Krakowska
i Brama Opawska. Miejsca tak okreslone, to wyloty gśownego traktu, przecinajacego miasto
od pośnocnego zachodu na pośudniowy wschod. Obydwa  pośozone przy mostach, jeden nad
Mleczna , drugi nad Potokiem Stawowym.
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ZABUDOWA MIEJSKA

Jeszcze jedna  osobliwosc posiadaś Bierun . Poniewaz gśowne utrzymanie ludnosci miasta
stanowiśo rolnictwo i do kazdego domu obywatelskiego nalezaśa dziaśka roli, na zapleczu
domow znajdowaśy sie drewniane stodośy budowane na zrab, najczesciej kryte sśoma .

Zdarzaśy sie rowniez wsrod nich stodośy osmioboczne. Na planie z 1827 roku naliczyc ich
mozna jeszcze siedem. Obszar wystepowania stodoś oktogonalnych obejmowaś w zasadzie
tylko pas osiedlowy na pośudniu ziemi pszczyn skiej i rybnickiej, biegnacy od Raciborza do
Oswiecimia. Bierun  i Tychy to najbardziej na pośnoc wysuniete punkty tego budownictwa.

Stodośy drewniane byśy w Bieruniu jeszcze bardzo liczne w okresie miedzywojennym
i wiele z nich dotrwaśo do lat piecdziesia tych. Jedne z najstarszych, pochodzace z XVIII
wieku, rozebrano stosunkowo niedawno, bo pod koniec lat szescdziesia tych. Byśa to stodośa
na terenie dawnego stawu bierun skiego (na belce byś wyryty rok budowy A.D. 1753)
i wymieniona w Katalogu Zabytkow stodośa na tzw. ą .Budachń  (stara lesniczowka) pod
grobla . Obydwie kryte byśy gontem.

Obecna zabudowa rynku pochodzi z drugiej pośowy XIX wieku, tj. z okresu po pozarze
miasta i jest typowa dla miasteczek gornoslaskich. Domy murowane, wszystkie moda
XIX-towieczna  tynkowane, ustawione sa kalenicowo i wszystkie, za wyja tkiem dwoch,
jednopietrowe, z dachami dwuspadowymi, kryte przewaznie dachowka  lub papa . Dom nr 3 w
pierzei wschodniej, ma na parterze sklepienia kolebkowo-becz kowe, wsparte na gurtach.

Charakterystyczne jest to, ze do kazdego z tych domow wchodzi sie po kilku stopniach.
Wysokie podpiwniczenie (piwnice sklepione) spowodowane byśo tym, ze ze wzgledu na
wilgotnosc gruntu nie mozna byśo wchodzic z piwnicami zbyt gśeboko w ziemie. Pamietano
tez jeszcze dawne powodzie, kiedy to woda dochodziśa az do miasta. Kronikarz bierun ski
Franciszek Mialski pod rokiem 1785 notuje:
ą Byśy znaki po Oknach wten Cas Rysowane...ń , co Stanisśaw Bak objasnia:   ą szśo o

zaznaczenie wysokosci, do jakiej wowczas woda siegaśań .

Fasady domow w rynku zdobia  wykonane w tynku profilowane obramienia okien,
wzbogacone czesto dodatkowymi gzymsami. Warte uwagi, ze wzgledu na interesujace
elewacje sa  domy:

Nr 11, rogowy, mieszczacy poczte, posiada profilowane gzymsy i obramowania okien oraz
balkon na narozniku z balustrada  z ozdobnie kutego zelaza,

Nr 12, rowniez naroznikowy, parterowy, mieszczacy apteke, z nieco wysunietym,
ozdobnie wyksztaśconym portalem i okragśymi, profilowanymi oknami strychowymi. Szkoda
tylko, ze dzis juz bez figury sw. Huberta, zdobiacej niegdys jego fasade,

Nr 15, czyli tzw. ą stary magistratń , mieszczacy dzis biblioteke, zdobiony lizenami z
zamknietym pośkoliscie wejsciem,

Nr 16, naroznikowy w pierzei pośnocnej, posiada na wysokosci parteru fasade boniowana .
Na wyroznienie zasśuguja  rowniez dom nr 17, o odrebnej od innych, bardzo ciekawej

fasadzie oraz dom nr 18. Najnowszym budynkiem w rynku, nie liczac kilku przebudowanych
wspośczesnie, jest ratusz wybudowany z pocza tkiem lat trzydziestych obecnego stulecia.

Przy ulicy 9 Maja nr 4 wyroznia sie bogata  fasada  o charakterze eklektycznym dom
pietrowy z balkonem, z kuta  zelazna  balustrada . Podokapowy gzyms podtrzymuja
modyliony, tj. ozdobne wsporniki w formie wolutowej konsoli dekorowanej liscmi akantu,



ą Pamia tki przeszśosci Bierunia ....ń

Ks. Jerzy Nyga 7

elewacje zdobia  sztukaterie w formie stylizowanych, zwisajacych sznurow z chwastami,
profilowane obramowania okien, gzymsy odcinkowe oraz suprapona w formie plastycznej
dekoracji ornamentalnej.

Przy ul. Krakowskiej nr 26 znajduje sie stary parterowy dom z dachem dwuspadowym. Po
obu stronach wejscia znajduja  sie zśobkowane pośkolumny o toskan skich gśowicach, na
dziwnych, wysokich, kielichowatych bazach.

Domami wyrozniajacymi sie pod wzgledem architektonicznym sa  ponadto: dom przy
ulicy Hejnaśowej, z ciekawym naroznikiem, probostwo, dom naprzeciw probostwa przy ulicy
Krakowskiej, budynek, w ktorym miesci sie restauracja ą Stylowań , niegdys nalezacy do
kompleksu budynkow browaru miejskiego, a z ktorego zachowaś sie jeszcze dawny
spichlerz, dzis magazyn. Przy ulicy Krakowskiej nr 56 warte uwagi sa  jeszcze zabudowania
dawnej fabryki zapaśek, a przy ul. Mikośowskiej dawna ą boznicań , czyli synagoga, dzis po
przebudowie uzytkowana przez straz pozarna , oraz juz za rzeka  Mleczna  dom Banaszow.

Na osiedlu fabryki tworzyw sztucznych ciekawa  architekture posiadaja  tzw. ą dom
inzynierowń  oraz ą dom mistrzowń .

W bocznych ulicach zachowaśy sie rowniez charakterystyczne ciagi parterowych domkow,
tynkowanych, bielonych, o symetrycznym ukśadzie wnetrza po obu stronach wiodacej na
przestrzaś sieni, z profilowanymi podokapowymi gzymsami i dachami dwuspadowymi,
krytymi dachowka , gdzieniegdzie jeszcze karpiowka , wyrabiana  niegdys systemem
gospodarczym. Tu i owdzie spotkac tez mozna jeszcze przy niektorych domach tzw.
ą wysiadkiń , tj. niezbyt gśebokie, sklepione wneki w przedsionku wejsciowym do budynku,
opatrzone śawami z muru, z drewnianymi siedziskami.

KOPIEC

Na pośudniowy zachod od dzisiejszego centrum Bierunia Starego, w dolinie rzeki
Mlecznej, wznosi sie tajemniczy, osnuty legendami kopiec. Jest to caśkowicie sztucznie
usypany pagorek, zblizony u podstawy ksztaśtem do czworoboku (34 X 32 m),
o zaokraglonych naroznikach. Gorna powierzchnia, lekko wypukśa, ma ksztaśt prawie
owalny, nieco wydśuzony na osi pośnoc-pośudnie (18 X 12 m). Wysokosc od 5 do 5,5 m.
Dzis porosniety jest drzewkami owocowymi, a na szczycie znajduje sie murowana kapliczka
sw. Jana Nepomucena. U jego podnoza od strony pośnocnej, do niedawna widoczna byśa
wklesśosc terenu, slad dawnej otaczajacej go fosy.

Znaczenie i funkcja Kopca

Historycy uwazaja  go za grodek stozkowy, taki, jakich wiele napotkac mozna na Slasku.
W samym wojewodztwie katowickim   jak podaje Jacek Pierzak, badacz podobnego kopca
w Kochśowicach   zlokalizowano takich grodkow stozkowych ponad dwadziescia.
Najbardziej znane, oprocz wspomnianego kopca w Rudzie Slaskiej  Kochśowicach,
znajduja  sie w Mikośowie, Wo— nikach i Pszczynie. Budowle tego typu pojawiaja  sie w
krajach Europy Zachodniej, a potem rowniez i u nas, okośo IX i X wieku. W tej po— nej fazie
wczesnego sredniowiecza, na naszych terenach poza rozwojem wielkich grodow
plemiennych   ktorych tzw. Geograf Bawarski (IX w.) na samym tylko Slasku wylicza az
60 i poza tworzacymi sie nowymi centrami administracyjnymi, wymagajacymi licznej zaśogi
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  rodzi sie tendencja do zmniejszania grodow. Tak powstaśy grodki stozkowe, odgrywajace
ogromna  role w obronnosci kraju. Znaczenie ich stale wzrastaśo i do szczytu doszśo u nas
okośo XIII wieku.(Grodki stozkowe, byśy to po prostu nasypy w ksztaście scietego stozka,
otoczone fosa  i palisada , a na ich szczycie znajdowaśy sie wieze mieszkalno-obronne,
najczesciej drewniane. Byśy one maśe, miesciśy wiec, tylko sama  zaśoge, stajac sie tym
samym twierdzami w scisśym znaczeniu tego sśowa. Przypuszcza sie, ze stanowiśy one echo
ą dawnych rzymskich wiez wartowniczychń , stojacych na niewielkich kopcach, otoczonych
palisada  a rozmieszczonych wzdśuz tak zwanego limes, czyli linii umocnie n , biegnacej
wzdśuz granicy Imperium Rzymskiego. Miaśy one strzec prowincji rzymskich przed
najazdami barbarzyn cow. Wizerunek takiej rzymskiej wartowni umieszczony jest na
kolumnie Trajana w Rzymie. Wzorzec ten prawdopodobnie przejeli Frankowie oraz inne
ludy barbarzyn skie, tworzace po— niej nowa  Europe. Swiadczy o tym sśynna tkanina z Bayeux
(ok. 1077 r.), gdzie ukazana jest twierdza Dinan. Jest to wśasnie taka wieza obronna, stojaca
na stromym pagorku, otoczonym rowem, przez ktory przerzucony jest most.

Oprocz funkcji obronnej grodki te peśniśy czasem funkcje siedziby jakiegos miejscowego
wielmozy. Stanowiśy tez czesto centrum administracji terenowej, jako siedziba kasztelana.
Kasztelan taki posiadaś tytuś komesa. W naszej okolicy znamy tez rzeczywiscie kasztelanow
grodu mikośowskiego (1222 r.), grodu pszczyn skiego (1303 r.), lecz brak bierun skiego.
Historyk L. Musioś wysunaś wiec domysś, ze wymieniony w dokumencie dotyczacym
sośectwa w Ledzinach z 1295 roku ą comes Urbanusń  mogś byc kasztelanem bierun skim
i domysś ten opiera na nastepujacych przesśankach: komesa tego nie mozna odniesc do
zadnej ze znanych wowczas kasztelanii slaskich, zas sasiednia wies, pośozona na zachod od
Bierunia nosi nazwe Urbanowice. Wies ta po raz pierwszy wymieniona jest w dokumencie
nadania wojtostwa w Bieruniu z 1387 roku a jeszcze w 1470 roku jest jej wśascicielem Jan
Urbanowski.

Grodek pośozony na starym szlaku handlowym Krakow   Wrocśaw, wzglednie Opawa,
odgrywaś rowniez wazna  role gospodarcza  jako punkt celny i miejsce targowe, daj ac
pocza tek podgrodziu, ktore w przyszśosci miaśo stac sie zalazkiem miasta.

Powstanie i dzieje ą kopcań  bierun skiego.

Z przytoczonych wyzej wywodow L. Musiośa mozna wysunac wniosek, ze ą grodek
bierun ski istniaś juz za czasow komesa Urbana, to jest w roku 1295. W kazdym razie, w
dokumencień  nadania wojtostwa w Bieruniu z roku 1387, mowa jest o ą miasteczku
grodowymń  (Borgstadel, Burgstadel). Starszy o sto lat inny slaski dokument, dotyczacy
miasta Borow na Dolnym Slasku (1292 r.), na ktory zwraca uwage L. Musioś, wyjasnia to
okreslenie wśasnie jako ą Locus castelli, qui teutonice burgstadel diciturń . tzn. jako
ą miejscowosc z zamkiem (grodkiem), ktora  ą w jezyku niemieckim zwiemy miasteczkiem
grodowymń .

Wniosek z tego taki, ze musiaś istniec w Bieruniu grodek (zamek), skoro miejscowosc ta
nazwana zostaśa miasteczkiem grodowym. Z dokumentu tego jednak wynika rowniez, ze
grodek ten byś juz wowczas w ruinie, gdyz mowa jest o jego odbudowie. W po— niejszych
czasach nie ma juz co prawda mowy o grodku, ale tradycja jego przetrwaśa w stale
wystepujacym w dokumentach okresleniu ą kopiecznyń , stosowanym do wojtow ą na kopcuń .

W akcie kupna tegoz wojtostwa z 1597 roku czytamy np.  ą ...staśa szie iesth zmowa a kup
sśuszny i dobrowolny a przyaczelski miedzy sśawetnem Panem Pawśem foithem Kopiecznym
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Bierun skim z ideney strony, a miedzy Nytham, pozostaśam wdowam po nieboszcziku Piotru
foitowicza Kopiecznego...ń . Nie jest to zreszta  jedyny akt kupna i sprzedazy kopca
bierun skiego. Przechodziś on wielokrotnie z rak do rak. Wojtowie kopieczni juz dawno
przestali odgrywac czynna  role w samorzadzie miejskim. Od XV wieku ich obowiazki
przejeli wybieralni wojtowie miejscy,  zatwierdzani zreszta  kazdorazowo, przez pana ziemi
pszczyn skiej. Za to wojtowie kopieczni usamodzielnili sie do tego stopnia, ze posiadśosc ich,
choc pośozona w obrebie miasta, tworzyśa enklawe nie podlegajaca  jurysdykcji miejskiej.
Wojtostwo bierun skie juz w XVII wieku jest samodzielna  gmina  polityczna , posiadajaca
nawet wśasna  pieczec z kopcem w herbie. Stan taki trwaś prawie az po sam koniec XIX
wieku.

Dzieje legendarne.

Zimmermann w 1783 roku pisze: ą Obok miasteczka targowego Bierun , znajduje sie
posiadśosc dziedziczna, wojtostwo bierun skie, poddane jednak nie miejskiej, lecz stanowej
jurysdykcji; znajduje sie tam wielki kopiec, znak sprawowanego tu w dawnych czasach in
mallo pod gośym niebem sadownictwań .

Takie okreslenie przeznaczenia kopca jest juz proba  wyjasnienia jego istnienia. Zanim
bowiem historycy zabrali sie do naukowych wyjasnien , probowano snuc wśasne domysśy, a
lud wyrazaś je w legendach i podaniach. Przypuszczenie Zimmermanna, ą ze byśo to ą miejsce
sprawowania sadowń  uzupeśnione zostaśo twierdzeniem, ze byśo to, miejsce stracen , gdzie
funkcje swoje sprawowaś kat miejski i ze staśa tam niegdys szubienica. Znana jest legenda o
kacie kopiecznym. Obszerna  jej wersje podaje w 1915 roku J. Lysko.

Mieszkajacego tu kata odwiedziśa pewnego razu jego chrzesniaczka wraz ze swa  matka .
Podczas gdy dziewczynka bawiśa sie w izbie, poruszyś sie nagle wiszacy na scianie katowski
miecz. Przerazony tym oczywistym znakiem kat stwierdziś, ze miecz spragniony jest krwi.
Prosiś wiec matke dziecka, by pozwoliśa mu chociazby zadrasnac dziecko mieczem.

Oburzona matka odmowiśa. Po latach, dorosśa juz dziewczyna staśa sie zbrodniarka . Sad
skazaś ja  na smierc. Stary kat miaś wykonac wyrok. Dwukrotnie uderzaś mieczem, ale rece
mu drzaśy i egzekucje dokon czyc musiaś za niego pomocnik. Rozgniewany tśum zasypaś
nieudolnego kata kamieniami i to daśo pocza tek kopcowi. Dotad tez, jak twierdza  niektorzy,
na kopcu po nocach cos straszy.

Inne podanie, zapisane przez Felixa Triesta gśosi, ze w czasie wojny 30-letniej kopiec
sśuzyś jakiemus dowodcy szwedzkiemu za punkt dowodzenia w toczacej sie w poblizu
bitwie, co rowniez potwierdzac miaśyby znajdowane tam kosci ludzkie.

Dalsze podania mowia  o tym, ze kopiec to miejsce sprawowania ofiar przez kapśanow
pogan skich, przepedzonych niegdys z ą Gorki Klemensowej, ze kryje on w sobie jakies
sklepienia, w ktorych ukryta jest bron  rycerska, lub ze to jest kurhan jakiegos nieznanego
bohatera jeszcze z czasow prehistorycznych. Podanie o naje— dzie tatarskim mowi, ze zmarś tu
w Bieruniu jakis ich wodz (chan), ktory pogrzebany lezy pod ą .kopcemń .

Inni twierdza , ze jest on dzieśem robotnikow budujacych waś nad stawem po wschodniej
stronie miasta, ktorych zmuszano, by po szychcie kazdy z nich przyniosś tu w tym celu
koszyk ziemi.

Wszystkie te legendy i podania swiadcza  o zainteresowaniu, jakie ten tajemniczy kopiec
zawsze budziś.
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Z niewielkiej notatki, zamieszczonej w dodatku do Schlesische Pro vinzialbaetter z 1872
roku dowiadujemy sie, ze starosta pszczyn ski (Landrat) v.H. (von Hippel?) poleciś zrobic
wykop w kopcu, gśeboki na kilka stop. Wykopano wtedy podobno czaszki i inne szcz a tki
ludzkie oraz monety z XIV wieku. Kiedy jednak po— niej, jak pisze autor notatki, burmistrz
Bierunia Jan Bialetzki (1865 1896?) zamierzaś przeprowadzic dokśadniejsze poszukiwania,
napotkaś na sprzeciw owczesnego wśasciciela kopca (Mateusza Krupy?), ktory ą postawiś tam
sw. Nepomukań . Notatka kon czy sie sarkastycznym stwierdzeniem: ą Niech dzieśo chwali
swego mistrza!ń .

Cos sie w tej informacji nie zgadza, gdyz w tym czasie dawno juz staśa na kopcu
kapliczka, ale byc moze ona wśasnie przyczyniśa sie do ocalenia kopca przed dewastacja .

Rowniez w czasach nam blizszych, zarowno w okresie miedzywojennym, jak i po drugiej
wojnie swiatowej, wielu na wśasna  reke probowaśo robic tu wykopaliska archeologiczne.

Szkoda tylko, ze znajdywane wowczas skorupy i kosci zazwyczaj gdzies przepadaśy i nie
docieraśy do archeologow, ktorzy mogliby okreslic ich wiek i pochodzenie. Znaleziska takie
potwierdza wypowied—  (1967 r.) pani Marty Barucha, owczesnej wśascicielki kopca:
ą Mowiono, ze tu chyba musiaśa byc kiedys garncarnia, bo tu tyle glinianych skorup mozna

znale— cń . Rowniez w czasie II-giej wojny swiatowej, kiedy to   jak opowiada pani
M. Barucha   wykopano w kopcu schron przeciwlotniczy (od strony pośnocno-wschodniej,
od strony domow), znaleziono liczne skorupy, ktore potem albo zasypano z powrotem, albo
wyrzucono. Ciekawe jest rowniez inne jej stwierdzenie, ze kiedys, w czasach jej dziecin stwa,
kiedy miaśa okośo dziesieciu lat, to na wierzchu kopca, po stronie pośnocnej obok kapliczki,
powstaśo zapadlisko w ksztaście leja, dosyc gśebokie, ą bosmy sie w nim kryli w czasie
zabawń . Potem powoli ą wyrownywaśo sie to   byc moze zasypywaliń . Te sama  informacje
podaje ks. Leon Haron ski (1931 r.), kapelan bierun ski, w swoich notatkach. ktore zamierzaś
wykorzystac przy pisaniu kroniki bierun skiej, piszac:
ą .Kopiec... przed 10 laty (?) musiaś sie w srodku zapasc (1 metr), widocznie sklepienie
grobowe sie zawaliśoń .

Jak dotad, jedyne naukowe badania przy kopcu bieru n skim przeprowadzono w latach
1933 1938. Polegaśy one na dokonaniu pomiarow, analizie morfologicznej, zebraniu
danych historycznych i dokumentacji fotograficznej, wykonaniu plan ow oraz na badaniach
toponomastycznych. Wyniki tych badan  opublikowane zostaśy w ą Atlasie grodzisk
i zamczysk slaskichń , wydanym w 1939 roku.

Szczegośowszych danych dostarczyc moga  jednak dopiero fachowo przeprowadzone
wykopaliska archeologiczne. Na razie, z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Bieruniowi
postawiono pod kopcem betonowy obelisk w ksztaście ostrosśupa przypominajacego dawne
sśupy milowe. tzw. ą mylokiń , z metalowa  tablica  objasniajaca . Czy jednak kiedykolwiek
caśkowicie wyjasniona zostanie tajemnica kopca?

W ciagu wiekow byś on swiadkiem wielu wydarzen . Zmieniaś sie wokoś niego swiat,
zmieniali sie ludzie. Ilez mogśby nam opowiedziec, gdyby mogś przemowic.
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GROBLA

Po wschodniej stronie Bierunia znajduje sie budzacy dzis jeszcze podziw, usypany w celu
spietrzenia wod istniejacego tu niegdys stawu, a zarazem w celu ochrony miasta, potezny waś
ziemny. Ciagnie sie ą on z pośudnia na pośnoc, od ulicy Krakowskiej, mniej wiecej na
wysokosci ulicy Ligonia, az po rzeke Mleczna , w miejscu, gdzie do niej dochodzi ul.
Mleczna.

U swej podstawy waś ten ma przecietnie szerokosc 18 metrow, u wierzchu 5,5 6 metrow,
wysokosc jego wynosi okośo 5 metrow, zas dśugosc dzis jeszcze okośo 1300 metrow. Jesli
chodzi o szerokosc i wysokosc, to sa  to prawie dokśadnie te wymiary i proporcje jakie juz w
1573 roku podaś w swym podreczniku ą O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu
stawow...ń  Olbrycht Strumien ski z Mysśowic. Po ą Kopcuń  jest ą Groblań  niewa tpliwie
najstarszym zabytkiem Bierunia i jest to, jak na owe czasy, znakomite dzie śo inzynierii
wodnej.

Ogromny staw bierun ski, najwiekszy tego rodzaju obiekt na Slasku (ponad 2000 morgow),
powstaś prawdopodobnie na miejscu juz istniejacego stawu o mniejszych rozmiarach. Tej
gigantycznej inwestycji gospodarczej podjaś sie w latach 1530 1540 Jan Thurzo, owczesny
pan Pszczyn skiego Wolnego Pan stwa Stanowego. Relacja dotyczaca Bierunia w urbarzu z
1536 roku mowi: ą Przy tym miasteczku jest piekny nowy staw na 500 kop ryb. Lezy powyzej
miasteczka, dziennie sie go rozbudowuje i poprawia, aby mogś pomiescic 3500 kop ryb.

Kiedy staw ten sie rozbuduje, mozna by przy nim urzadzic mśyn dwukośowy, rowniez
tartak, a takze ku— nice, ktora tam dawniej w tym miejscu staśa, z tego kazdy śacno
wyrozumie, ze z tego wypśynie nadzwyczajny zyskń .

Mśyna, ku— nicy i tartaku co prawda nie zbudowano, ale i tak zysk ze stawu byś ogromny,
co uwidaczniaja  ksiegi dochodow komory pszczyn skiej. Opśacaśo sie nawet pśacic
odszkodowania prywatnym wśascicielom, ktorym powiekszany wciaz staw zaczaś zalewac
grunta. Masy wody, choc wstrzymywane poteznym waśem, stanowiśy rowniez dla miasta
zagrozenie. Niebezpieczen stwo wzrastaśo szczegolnie w czasie dśugotrwaśych opadow
i spowodowanego nimi przyboru wod oraz powodzi.

Kronikarz Bierunia Franciszek Mialski, jeszcze w 1805 roku pi sze o takiej powodzi:   na
Bieron skim stawie takze Woda byśa Wielka, ze Asz Goscin cem skoncu Grobli kośo
kosciośka sśa, w stodośach po podbieraśo, w Kaśuzach i Wrestokach my karpie śapali, a
gospodesmy mieli u swietego Walantego, gdyz byś strach z nami, Wacha Byśa na Grobli, a
Bydśo byśo w polu, Groble wednie wnocy bronieliń .

W kon cu jednak staw przestaś byc rentowny i pod koniec XVIII wieku zaczeto go osuszac.
Tylko na starych mapach podziwiac mozemy jeszcze jego imponujace rozmiary, a jako
jedyny jego swiadek pozostaśa grobla, zaznaczona zreszta  rowniez na owych mapach.

Szczegolnie na pochodzacej z 1636 roku mapie Hindenberga wyra — nie narysowano nawet
urzadzenia hydrotechniczne (spustowe), tzw. ą basztyń  (drewniane skrzynie w miejscu
odpśywu wody ze stawu) i inne, zwiazane z hodowla  ryb. Podczas prowadzonych ostatnio
wzdśuz grobli prac kanalizacyjnych, odkopano czesc owych urzadzen , miedzy innymi tzw.
ą zśobń , czyli podśuzne debowe kryte koryto, w ksztaście rury, ktora  odprowadzano wode ze
stawu oraz inne urzadzenie, prawdopodobnie czesc tzw. ą bortnicyń  (czesc urzadzenia
spustowego). Na szczescie uratowaś je przed zniszczeniem i zabezpieczyś jeden z
mieszkan cow Bierunia. Nie wiadomo, czy gdziekolwiek zachowaśy sie jeszcze tego typu i
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tak dawne urzadzenia hydrotechniczne. Na wspomnianej mapie, tuz pod sama  grobla ,
narysowany jest takze domek, w ktorym zamieszkiwaś prawdopodobnie nadzorca, czyli
ą stawowyń .

Trudno nam dzis odtworzyc urok krajobrazu, jaki byś wśasciwy okolicom Bierunia w
okresie istnienia wielkiego stawu. ,,Z melancholia  i prawie barokowym jezykiem pisze o tym
okośo 1910 ą roku autor bierun skiej kroniki parafialnej: ą Tysiacletnie deby dzis szumia  na
grobli smutnym szelestem, gdyz brak w stawie wody, ktora  dawniej piśy: sa  juz starymi,
schna  im ramiona, brak im tego zycia co dawniej, gdy okośo ich wierzchośkow lataśy stadami
dzikie gesi i czaple, gdy w ich konarach gnie— dziśy sie jastrzebie i orśy, a w cieniu ich kryśy
sie ryby przed okiem sepań .

Dzis nie ma juz nawet owych starych debow. Jeszcze w okresie miedzywojennym, na
pocza tku lat trzydziestych, ks. Leon Haron ski naliczyś ich na grobli jedenascie, wszystkie w
jej pośnocnej czesci, tj. po lewej stronie od drogi do Ledzin. Piec z nich oceniś na 300 lat, a
szesc na 200. Scieto je tuz przed II wojna  swiatowa  rzekomo dlatego, ze byśy chore, a
rowniez dlatego, ze planowano podobno przeprowadzic grobla  szose. Powoli grobla ulegaśa
dewastacji. Przecieto ja  w kilku miejscach drogami dojazdowymi. Brano z niej piasek. do
budowy, urzadzano tu wysypiska smieci, a w 1945 roku urzadzono na niej pozycje obronne -
okopy.  Coraz wiecej jednak bieruniakow zaczyna. doceniac wartosc grobli jako zabytku
i elementu estetycznego w krajobrazie Bierunia. Z wśasnej inicjatywy zasypano czesciowo
okopy i posadzono drzewka. Dzis rozrosśy sie one, tworzac bezśadna  dzungle, ukrywajaca
wśasciwy ksztaśt i wyglad grobli. Nie o to chyba chodziśo! Czas, by zainteresowano sie tym
zabytkiem, porzadkujac teren, zabezpieczajac i przywracajac grobli wśasciwy jej wyglad.
Po przeprowadzeniu badan  naukowych. i po zasiegnieciu rady i wskazowek konserwatora
zabytkow, urzadzono tu trakt spacerowy.

Rzecza  obywateli miasta jest zainteresowac obiektem wojewodzkiego konserwatora
zabytkow. Czas to byc moze ostatni, by ratowac jeszcze to co uratowac mozna, a warto
chyba ratowac unikalne, pochodzace z XVI wieku dzieśo inzynierii wodnej. W przeciwnym
wypadku dla przyszśych pokolen  pozostana  juz tylko legendy o grobli bierun skiej, z ktorych
jedna mowi, ze usypali ja  Tatarzy, a inna, ze istniaśa ona juz od niepamietnych czasow, tak
samo jak wielkie jezioro bierun skie. Na tym jeziorze, wedśug tego podania zatoneli w czasie
burzy uciekajacy z gorki ledzin skiej kapśani pogan scy wraz ze swymi skarbami.

Karol Miarka, jakby na potwierdzenie tego w swojej powiesci .ą Gorka Klemensowań
podaje, ze:
ą W kon cu wieku osiemnastego, w tym miejscu gdzie owo jezioro byśo, a gdzie sie dzis

bierun ski i jaroszowski staw znajduje, w czasie wyśawiania tych stawow znaleziono
staroswieckie naczynie zśote i mise dziwnej formyń .

Jeszcze jedna  legende podaje Gustaw Morcinek piszac:
ą Podobno najpierw zostaś usypany olbrzymi waś niewiadomego przeznaczenia, dśugi na

dwa kilometry, obsadzony dzisiaj staremi debiskami. Potem dopiero grobelnicy wpadli na
pomysś, zeby ą tutaj pod ich grobla  z debami dobrze byśo osiascń .

Dzis moze juz tylko od nas zalezy ą by czas nie zatarś i niepamiecń  zarowno bierun skiej
grobli, jak i podan  o niej.
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Opracowanie powyzsze nie jest wyczerpujace i nie ma zastapic opracowania scisle
naukowego, choc oparte jest o materiaśy — rodśowe i w krytyczny sposob korzysta z
istniejacych publikacji. Ma ono sśuzyc przede wszystkim miśosnikom Bierunia Starego
rzetelna  informacja , przyblizajac im znajomosc dobr kultury ojczystej, ktorych ocalenie jest
naszym obowiazkiem. Dowodem braku odpowiedzialnosci byśoby dopuscic do zniszczenia
resztek zachowanych pamia tek z przeszśosci. Dorasta juz bowiem pokolenie, ktore
krytycznie oceni nasze postepowanie w tym wzgledzie.

Co wiec przekazemy z tego, co sami odziedziczylismy po naszych przodkach?

JERZY NYGA   ks. praśat, ur. w 1931 r. w Bieruniu Starym, swiecenia kapśan skie w
1956 r. Od roku 1971 proboszcz parafii sw. Jozefa w Katowicach. W 1967 roku mianowany
czśonkiem Diecezjalnej Komisji do Spraw Sztuki Sakralnej, a w 1980 roku jej
przewodniczacym. W 1985 roku zrobiś magisterium z zakresu historii sztuki koscielnej.
W latach 1984 1986 odbywa studia specjalistyczne z zakresu architektury i sztuki sakralnej,
ukon czone praca  dyplomowa  na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Aktualnie odbywa  studia licencjackie na tejze uczelni. Opublikowaś miedzy innymi:
ą Rze— ba w kosciośach dekanatu bierun skiego i tyskiegoń  (1985), Ośtarz i ambona w
posoborowym ukśadzie w kosciośach dekanatu Katowice-Centrumń  (1986), ą Specyfika
architektury sakralnejń  (1987), ą Problemy wystroju i aranzacji wnetrza koscielnegoń  (1988).
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