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łNalezy odtwarzac  zdarzenia i ludzi oraz to wszystko co w dalszej i najdalszej przeszśosci
stworzyśa tu i pozostawiśa mysl i re ka naszych przodkowż . Tak pisaś o powinnosciach wobec
ziemi rodzinnej nowoberunianin Jozef Madry, obecnie profesor uniwersytetow w Moguncji
i w Monachium. Niniejsza broszurka jest pionierska proba wypeśnienia tej powinnosci wobec
takiej gornoslaskiej miejscowosci, ktora jest zbyt maśa by jej przeszśosc  mogśa zafascynowac
utytuśowanego historyka.

Jej cze sciowego zaledwie opisania podjaś sie  zamiśowany regionalista pośaczony ze swoja
maśa ojczyzna łwie zia serdecznaż . Mimo dśugotrwaśego penetrowania przez Autora roznych
ńrodeś i pismiennictwa, przedstawiony Czytelnikowi opis jest tylko fragmentaryczny a wiele
faktow i wydarzen z przeszśosci nowobierunskiej spośecznosci czeka jeszcze na swojego
odkrywce . Archiwalia dotyczace Zabrzega, Czarnuchowie, Bijasowic, Porabka, S ciern
i Bierunia Nowego sa nieliczne, a to przeciez  w nich zgromadzona jest na wieki pamie c
minionego czasu o tym kawaśku Gornego S laska, na ktorym wielu pokoleniom przyszśo zyc
Ó  od urodzenia badń z wyboru.

Jest wazne by jedni i drudzy uswiadomili sobie, ze ich dalsze losy zwiazane sa z terenem,
ktory ma wielowiekowa udokumentowana i godna szacunku historie . Nalezy miec
swiadomosc  faktu, ze zyjemy na skrawku ziemi gdzie szczegolnie dzisiaj potrzebne jest
piele gnowanie wartosci i cech jakie od pokolen byśy wyroznikiem gornoslaskiej tozsamosci.
W deklaracji łZwiazku Gornoslaskiegoż  pisze sie  w tym kontekscie o łprzywiazaniu do
tradycji i wartosci chrzescijanskich, ethosie pracy i gospodarnosci, umiśowaniu wolnosci,
rzetelnosci i rodziny o tolerancji, otwartosci kulturowej, rownosci stanowej oraz
ukierunkowaniu spośecznemu od siebie ku drugiemuż .

Ceniony publicysta i literat Wilhelm Szewczyk dodaje jeszcze do tego sumiennosc
i uczciwosc  w pracy oraz w codziennych kontaktach zyciowych, umiśowanie rodzimosci z jej
zache cajacymi do zycia tradycjami oraz szacunek dla śadu spośecznego. Nalezy ufac , ze
wiele z tych ponadczasowych wartosci przetrwa codzienna konfrontacje  z pokusami
i przeciwnosciami znieche cajacymi do bycia im wiernym. Poznanie przeszśosci i swoich
korzeni moze tej identyfikacji z tym co cenne sprzyjac .

Rodowod Nowego Bierunia jest dosc  nietypowy. Powstaś on na miejscu juz  istniejacych
gmin: Zabrzega, Kopciowic a przede wszystkim Porabka, ktory caśkowicie zniknaś ze
wspośczesnej mapy. Na przykśadzie omawianych przez Autora miejscowosci widoczny jest
w swej klasycznej postaci proces wchśaniania mniejszych osad i przysiośkow przez wie ksze
jednostki administracyjne. Tytuśowe łBierun Nowy i okoliceż  ograniczone sa od
pośudniowej strony rzeka Gostynia (Bijasowice, Kopan), od wschodu Wisśa (Bijasowice
i Zabrzeg), a od pośnocnego-wschodu Przemsza (Czarnuchowice).

Od strony pośnocnej Bierun Nowy sasiaduje z Kopciowicami i Gośawcem, a od zachodu,
przez S ciernie, z Bieruniem Starym. Z tym ostatnim śaczy go zreszta znacznie wie cej niz
tylko nazwa i wspolna granica Ó  samego opisu zwiazkow rodzinnych, gospodarczych,
komunikacyjnych, koscielnych i spośecznych starczyśoby zapewne na naste pna broszure .

Ciekawym dziejow swej maśej ojczyzny niniejsza publikacja ma dostarczyc  faktow do
gśe bszego jej poznania. Mozna by powiedziec  Ó  za A. Lysko i R. Nyga Ó  jest ona darem
tych co rodzinna ziemie  miśuja dla tych, ktorzy zyjac na niej chca ja blizej poznac  i byc  moze
Ó  pokochac .

JAN CZEMPAS
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ZABRZEG

Zabrzeg wchodzacy w skśad Bierunia Nowego lezy nad jego wschodnia granica, ktora
stanowi Wisśa. Ta łkrolowa polskich rzekż  daśa poczatek osadzie i zdeterminowaśa jej
rozwoj. Juz  sama nazwa Zabrzeg ma zwiazek z rzeka. Od strony prawobrzeznej Wisśy grunty
te nazywane byśy łza brzegiemż . Z chwila powstania tam osady, nazwe  te  przeniesiono na
nia. łWes Zabrzechż  wymieniona jest w dokumencie sprzedazy ksie stwa pszczynskiego
z 21 lutego 1517 roku. Tym aktem Kazimierz II, ksiaz e  Cieszynski, sprzedaś posiadśosci
pszczynskie magnatowi we gierskiemu Aleksemu Turzo za suma 40.000 zśotych we gierskich.

Zaznaczono tam, ze panstwo pszczynskie odste puje sie  z wszelkimi cśami oraz łz
pletnymi na wodachż . Wyjasnic  nalezy, ze łpletneż  to prawo pobierania opśaty za spśawianie
towarow rzeka.

W roku 1629 opśaty celne i skśadowe przy moscie zabrzeskim dawaśy ksiaz e tom
pszczynskim 120 talarow rocznego dochodu.

Zabrzeg, jako osada, nigdy nie obejmowaś wie cej niz  kilka gospodarstw. Centralnym
punktem wsi byś przyczośek mostowy Ó  wczesniej zapewne brodowe przejscie przez rzeke
Ó  a obok niego prastara karczma.

W dokumencie sprzedania karczmy zabrzeskiej z 4 maja 1532 roku zapisano :ł Jan Turzo
z Betlehemfalwa, swobodny pan na Pszczynie... prawym a sprawiedliwym targiem sprzedaś
karczme  z Zabrzegu, ktora dzierzyś nieboszczyk Pierscienski, poddanemu Jakubowi Pśocicy,
spadkobiercom i potomkom jego, za sume  pienie dzy, ktora od niego w gotowce zapśacona
przyjaś, a to ze wszelka tej mianowanej karczmy przynaleznoscia, z dochodami i uzytkami
wszelakimi, nic sobie nie rezerwujac, z rolami oranymi, z śakami, ktore mu ukazane sa, co je
Pierscienski dzierzawiś i uzywaś az  po ten śe g od Biasowic wraz z rzeka od mostu w gore  az
po biasowski jazż .

O w Jakub Pśocica otrzymaś rowniez  bagno za zagroda aby łmostnice braś na mostż  czyli
drzewo Ó  okraglaki do wykśadania jezdni na moscie. Gdy natomiast wycinaś drzewo na
sprzedaz  i spśawiaś je rzeka, to musiaś z tego pśacic  łpletne na zamek w Pszczynież .
Cytowany akt sprzedazy nadaje rowniez  uprawnienia pobierania myta mostowego ł2 halerze
od obcego za kazdy przejazd przez most oraz 2 halerze od poddanego ksi e cia ale przy jeńdzie
w jedna strone ż .

W dalszej cze sci tego aktu, sporzadzonego w je zyku czeskim, czytamy: łA za takowe
wolne przepuszczenie przy powrotnej drodze Bieruniacy i z innych wsi poddani moi, maja
i powinni be da Ó  gdyby woda tego poś mostu od mej strony pobraśa, albo tez  co pogniśo, czy
to tramy, kośy, slezeje, ku temu poś mostu zrabac  i przeniesc , a z wierzchu pisany Jakub
Pśocica ze spadkobiercami i potomkami swymi powinien b e dzie wśasnym nakśadem
oprawowac . A ludzie z Czernichowic powinni mostnic na ten most nawozic , gdy sie  znowu
zrobi. A za to maja wolne bez opśaty na ten most jeńdzic . A z wierzchu pisany Jakub Pśocica
ze spadkobiercami i potomkami swemi ma i powinien be dzie mnie i przyszśym panom
pszczynskim z tej wymienionej karczmy kazdy rok pśatu wydac  rocznego: cztery zśote i osm
groszy, po 30 groszy polskich za kazdy zśoty liczac a to rozdzielnie Ó  na sw. Mikośaja 2
zśote i 4 grosze a na sw. Jerzy takze 2 zśote i 4 grosze. A gdyby wymieniony Jakub Pśocica te
karczme przedaś, aby mnie i przyszśym panom pszczynskim z tego kupu i sprzedazy
zdawnego przyszśa dziesiata grzywna. I prosiś mnie wymieniony Jakub Pśocica usilnymi
prosbami, aby jemu te  cze sto wymieniona karczme  ze wszelka przynaleznoscia, jak sie  z
wierzchu pisze, potwierdziś.
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Przeto ja, uznawszy jego prosbe  za sśuszna, jemu Jakubowi Pśocicy spadkobiercom
i potomkom jego te ze karczme  ze wszemi a wszelakimi uzytkami i przynaleznosciami na
mocy tego listu potwierdzam ku prawemu i wiecznemu dziedzictwu, aby i to miaś, dzierzyś
i uzywaś, aby to mogś zastawic , sprzedac , zamienic  dac , oddac  na swoj, spadkobiercow
i potomkow uzytek obrocic , z nim uczynic  i jako ze swym wśasnym dziedziczonym
majatkiem, wszakze bez szkody dla zwierzchnosciż .

Tśumaczenia tego cennego dla nowobierunskiej spośecznosci dokumentu dokonaś Ludwik
Musioś (1892Ó 1970) wybitny historyk i archiwista, autor okośo 80 kronik parafii
gornoslaskich znajdujacych sie  w Zbiorach Specjalnych Biblioteki S laskiej w Katowicach.
Jest ono zamieszczone w monografii historycznej: łParafia Nowy Bierunż .

Wedśug Urbarium z roku 1536 łZabrzech ein dorfż  (czyli wies), poza karczma Jakuba
Pśocicy posiadaśa trzy gospodarstwa kmiece nalezace do Wrony, Ogorka i Stanka.

Przy zakśadaniu Wielkiego Stawu bierunskiego przez Jana Turzo pana na Pszczynie, cze sc
gruntow sciernskich nalezacych do Jana S ciernskiego zostaśo zatopionych przez wody
nowego stawu. Jako odszkodowanie za zalew w dokumencie z 9 grudnia 1538 roku Ja n
Turzo daruje Janowi S ciernskiemu łwies i dwor nazwane Zabrzeg, z wszelka
przynaleznoscia tak, jak ta wies od starodawna sama w sobie wymierzona i od innych
okolicznych wśosci odmierzona i odgraniczona jest. nic nie odjawszy ani tez  nie
pozostawiwszy tak, jakem to sam trzymaś i uzywaśż .

Zatem od 1538 roku Zabrzeg przestaś bezposrednio nalezec  do panow na Pszczynie, a staś
sie  wsia prywatna, rycerska. Odtad dzieliś losy wsi Bijasowice. Jednak czasami miaśy one
osobnych wśascicieli np. w 1622 roku Zabrzeg nalezaś do szlachcica Wojciecha Nicza, a
Bijasowice do Biasowskich.

W XVI wieku cze sc  ziem zabrzeskich wraz z dworem dostaśy sie  we wśadanie wśascicieli
Kopciowic.

Z chwila kupna Zabrzegu przez Biasowskich, nowi wśasciciele starali sie  nabyc  wolna
karczme Pśocicy, ktory cieszyś sie  przywilejem karczmarskim i pobieraś cśo na moscie.

Starzejacy sie  Jakub w roku 1562 sprzedaś karczme  wraz z nalezacymi do niej gruntami
dziedzicowi na Biasowicach Marcinowi S ciernskiemu, ktory sie  zreszta pisaś łpan na
Zabrzeguż . Pśocica nabyś karczme  w Woli i pisaś sie  juz  tam łZabrzeskimż .

Ciekawym dokumentem jest mapa: łDucatus Oswieczensis, et Zatoriensis descriptioż
wykonana w roku 1592 przez Stanisśawa Pore bskiego, gdzie zaznaczono łZabrcaż  wraz z
mostem na Wisle. Przejscie mostem przez Wisśe  pod Zabrzegiem byśo ucze szczane przez
podroznych zdazajacych do ziemi oswie cimskiej i dalej do Krakowa. Natomiast gśowny szlak
prowadziś nieco dalej i przekraczaś Wisśe  na moscie łpod Wiezaż  w Woli. Tam tez  byśy
gśowne skśadnice wywozonych towarow i gśowne miejsce pobierania cśa.

W roku 1780 Zabrzeg liczyś zaledwie 4 gospodarstwa siodśacze i 7 gospodarstw
zagrodniczych. Mieszkaśy tu wszystkiego 44 osoby. Okośo 1/4 gruntow rolnych tej wsi lezaśa
na prawym brzegu Wisśy, na terenie dzisiejszych Babic.

W 1830 roku w odlegśosci okośo kilometra na zachod od Zabrzega powstaśa nowa osada,
ktora przyje śa nazwe Bierun-Zabrzeg, a od 1833 roku Nowy Bierun. Poczatkowo Nowy
Bierun uchodziś za przysiośek Zabrzega. Z chwila usamodzielnienia sie  Nowego Bierunia
jako gminy politycznej w roku 1870, obszar gminy Zabrzeg zostaś do niej przydzielony zas
zabrzeski obszar dworski pozostaś przy dworze w Kopciowicach. Tak skonczyśa sie
wielowiekowa odre bnosc Zabrzega.
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CZARNUCHOWICE

Czarnuchowice te najdalej na wschod pośozona dzielnica Bierunia Nowego bo u samego
zbiegu Wisśy i Przemszy.

Etymologicznie nazwa wsi wskazuje na pochodzenie patronimiczne wywodz ace sie  od
nazwiska jej osadńcy, ktorego imie  osobowe Czarnuch vel Czarny przeje śa wies ktorej byś
pierwszym wśascicielem i organizatorem.

Pierwsza wzmianke  o Czarnuchowicach spotykamy w rachunkach miasta Pszczyny z roku
1472: łPyotrkowi pro yectura ad Czarnychowie ze pisces duxit principiż , tzn.: łPiotrkowi
dane za furmanke  do Czarnuchowic ... (ktory) wiozś ryby dla ksie ciaż , a w pochodzacej mniej
wie cej z tego samego okresu Liber beneficiorumż  J. Dśugosza czytamy: WiesCzarnuchowice
w parafii oswie cimskiej pośozona, ktora do ksie cia pszczynskiego nalezyż . Stamtad
dowiadujemy sie  tez , ze Czarnuchowice byśy wczesniej prywatna wsia rycerska, ktorej
wśascicielem byśWanka z Gory.

O wczesny pan na Pszczynie Wacśaw ksiaz e  rybnicki (1466Ó 1474) siśa odebraśWance
(poplecznikowi krola we gierskiego w walce o tron czeski) wiesCzarnuchowice oraz Gore
i Zawadke  wcielajac je do swoich dobr kameralnych. Po zdobyciu Pszczyny przez krola
we gierskiego Macieja Korwina, Czarnuchowice przeszśy do spokrewnionych spadkobiercow
Wanki, braci Jerzego, Mikośaja i Jakuba Pirozkow z Brzezia. Ksiaz e  Wacśaw, jako zwolennik
krola Wśadysśawa Jagiellonczyka, zostaś w roku 1474 przez Macieja Korwina pojmany
i wtracony do wie zienia w Kśodzku, gdzie po pie ciu latach zmarś.

Nie na dśugo Czarnuchowice pozostaśy w re kach spadkobiercow Wanki. Wśasciciele tej
wsi zmieniali sie  nad wyraz cze sto. Wymienmy tu tylko niektorych z nich. W roku 1536
Czarnuchowice nalezaśy do rodziny Krakowskich. Okośo 1550 przeszśy na wśasnosc
Skiedzinskich. I tak: w roku 1562 i 1572 naleza do Stanisśawa Skiedzinskiego i jego braci.

Jeden z nich, ks. Wacśaw Skiedzinski byś proboszczem w Oswie cimiu i jako
wspośwśasciciel Czarnuchowic skśadaś w roku 1574 hośd panu na Pszczynie. W roku 1613
wśascicielem byś Jakub Skiedzinski.

Pie tnascie lat pońniej Czarnuchowice razem z Kopciowicami, S cierniami i Zabrzegiem
staja sie  wśasnoscia rodziny Kopieckich. Odtad Czarnuchowice dziela losy sasiednich
Kopciowic.

W roku 1780 w Czarnuchowicach byśo 5 gospodarstw siodśaczych, 4 mniejsze
gospodarstwa zagrodnicze i 1 folwark dominialny. Razem osada liczyśa 26 osob, czyli
wszyscy dorosli mieszkancy Czarnuchowic mogli sie  wygodnie pomiescic  przy duzym stole
w kopciowskiej karczmie.

Jak podaje Feliks Triest łTopographisches Handbuch von Oberschlesienż  (Wrocśaw
1864), w roku 1861 Czarnuchowice ze 131 mieszkancami posiadaśy 24 domy mieszkalne i
40 zabudowan gospodarczych. Zaledwie jedno gospodarstwo miaśo charakter gospodarstwa
kmiecego, jedno nalezaśo do zagrodnika a 14 do chaśupnikow. Do gospodarstw tych nalezaśo:
215 morgow roli, 30 morgow śak, 70 morgow pastwisk i 6 morgow nieuzytkow. Hodowano
64 krowy, 9 koni i 39 swin. Ziemia orna byśa tam bardzo dobra i juz  wowczas zapewniaśa
wzgle dnie wysokie plony. Jednak w owych czasach, a wi e c przed uregulowaniem koryta
Wisśy, role i śaki byśy stale zatapiane podczas przyboru wody w Wisle i Przemszy.

W latach naste pnych przyrost liczby ludnosci byś nieznaczny. W okresie 50 lat wzrosśa
ona jedynie o 40 osob. Rowniez  w latach mie dzywojennych przyrost naturalny byś bardzo
powolny. Dopiero okres powojenny zaznaczyś sie  wyrańnym ozywieniem demograficznym,
by w roku 1970 osiagnac  liczbe  480 mieszkancow.
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Od poczatku biezacego stulecia istnieje tam szkośa. Wczesniej jednak, bo na poczatku
XIX wieku, dzieci z Czarnuchowic przydzielone byśy do szkośy w Cheśmie Wielkim, a od
1824 roku ucze szczaśy do nowo urzadzonej szkośy w Nowym Bieruniu. W roku 1833
ucze szczaśo do niej 16 czarnuchowickich dzieci. Obecnie grono uczniow w Szkole
Podstawowej w Czarnuchowicach liczy zaledwie okośo 20 dzieci. Pozostaśe ucze szczaja do
zbiorczej szkośy w centrum Bierunia Nowego.

W caśej swej przeszśosci Czarnuchowice posiadaśy 3 piecze cie. Najstarsza piecze c
pochodziśa z XVIII wieku i przedstawiaśa śan pszenicy z sierpem. Widnieje ona na
niektorych dokumentach z roku 1861 i 1863, a znajdujacych sie  w Wojewodzkim Archiwum
Panstwowym w Katowicach. Druga piecze c  z roku 1865 byśa bez godśa, natomiast trzecia
posiadaśa polskiego orśa bez korony z przepaska na skrzydśach oraz napis: Gmina
Czarnuchowice powiat pszczynski.

Do roku 1932 Czarnuchowice byśy samodzielna gmina, naste pnie staśy sie  cze scia
Nowego Bierunia, a w latach powojennych Bierunia Starego i obecnie Tychow.

BIJASOWICE

Bijasowice, lezace podobnie nad Wisśa jak omawiane wczesniej: Zabrzeg
i Czarnuchowice łto jedna z najstarszych osad dawnej ziemi pszczynskiejż .

Stad wywodziś sie  starodawny rod rycerski herbu Kornicz zwany pońniej Biesami, ktory
pojawiś sie  na S lasku z poczatkiem XIV wieku. Rod Biesow przywe drowaś tutaj z Rusi w
czasie wypraw Zygmunta Korybutowicza po korone  czeska. Zwraca na to uwage  polski
heraldyk, genealog i historyk Bartosz Paprocki (1543Ó 1614) w dziele łSpeculum
Moraviaeż .

Opisujac ten slaski rod, wyrańnie wiaze go z Bijasowicami. Pierwsza ńrodśowa wzmianka
o Bijasowicach pochodzi z 24 lipca 1360 roku. Wymienia si e  w niej wśasciciela wsi łSandco
de Besoniczż , ktory miaś pochodzic  z rodu Adama zwanego łBesż  Ó  Biesem (diabśem,
szatanem).

Jest to akt nadania wsi Sadkowi z Biasowic przez Jana II ksie cia raciborskiego, gdzie
wymienia sie , ze wśascicielem wsi jest Adam Bes (Bies).

W ciagu wiekow spotykamy kilka postaci pisowni miejscowosci opartych na dwu
rdzeniach: łbiesż  (bes) Besouicz (1360), Byesowicze (1470), Bessowitz (1628) oraz na
łbiasż : de Byassowicze (1399), Biassowski (1474), Biasowicze (1592). Etymologia nazwy
wsi wskazuje na Biasowice. jako najwśasciwsza forme  nazewnicza tej nowobierunskiej
dzielnicy. Jednak w roku 1930, z nieuzasadnionych powodow, zmieniono nazwe  wsi z
Biasowic na Bijasowice, nie kierujac sie  ani od wiekow przyje tym nazewnictwem, ani tez
forma wyste pujaca w starych dokumentach. Po prostu narzucono nazwe  zupeśnie nie
adekwatna do staropolskiej wzorcowej inskrypcji i potocznej wymowy nawiazujacej do
pochodzenia patronimicznego.

W łLiber beneficiorumż  Jana Dśugosza z okośo 1470 roku czytamy:
łByesowicze, villa sub parochia de Oszwanczim sita ...ł czyli: łBiasowice, wies w parafii
oswie cimskiej pośozona...ż . Z dalszej cze sci dokumentu dowiadujemy sie , ze w Bijasowicach
nie byśo wowczas kmieci, a jedynie 2 zagrodnikow i dwor szlachecki. Wskazuje to zapewne
na wczesniejsze zniszczenie oraz spustoszenie wsi.

W zachowanym Urbarium Panstwa Pszczynskiego z roku 1536, znajdujacego sie  w
pszczynskim oddziale Wojewodzkiego Archiwum Panstwowego w Katowicach zanotowano,
ze Bijasowice byśy wsia rycerska, a jej wśascicielem byś Jerzy S ciernski (Biasowski).
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Wśasciciele Bijasowic, ktorzy mieli swoje dwory rowniez  w S cierniach nazywali sie
S ciernskimi, a ci z Bijasowic Ó Biasowsksmi.

Na Bijasowicach łsiedzieliż  naste pujacy przedstawciele tego rodu:
w roku 1360 wyzej wspomniany Sandko, w roku 1467 Bartśomiej z Biasowie, w roku 1473
Grzegorz Biasowski zwany rowniez S ciernskim, w roku 1522 Stanisśaw Biasowski, ktory
swoj dziaś w Bijasowicach sprzedaś swemu bratu Jerzemu, w roku 1566 Jerzy S ciernski
i Biasowski a w latach 1572Ó 1593 Stanisśaw S ciernski na Biasowicach.

W 1587 roku posiadśosc  wśascicieli Bijasowic zostaśa doszcze tnie zniszczona przez
kozakow polskich w odwet za udziaś i popieranie arcyksie cia Maksymiliana Habsburga
austriackiego w elekcji krola polskiego. Pan na Biasowicach, Stanisśaw S ciernski zostaś
pojmany i uwie ziony w lochach zamku oswie cimskiego, skad wykupili go krewni za 20
zśotych dukatow, o czym pisze w dwoch listach skierowanych do cesarza w latach 1597
i 1602.

Po tych zniszczeniach i poniewierce Stanisśaw S ciernski (Biasowski) w roku 1594
sprzedaje Bijasowice szlachcicowi Walentemu Kozśowskiemu od ktorego w roku 1597 za
5.600 zśotych talarow Bijasowice kupuje Abraham Promnic, pan na Pszczynie. Tak konczy
sie  panowanie rodu Biasowskich w Bijasowicach. Folwark biasowski pozostaś cze scia dobr
kamery pszczynskiej do roku 1945, a pońniej podzieliś los wie kszosci polskich majatkow
obszarniczych, podlegajacych przymusowej parcelacji.

Wracajac do wieku XVII nalezaśoby dopowiedziec , ze nowi wśasciciele, czyli panowie na
Pszczynie, starali sie  zniszczona wies odbudowac  i znacznie rozbudowac . Osadzali w niej
zagrodnikow i zakśadali nowe osady: Jajosty, a pod lasem ciele cinskim Ó Porabek.

Wedśug Urbarium z roku 1629 wies zamieszkiwaśo w owym czasie 11 zagrodnikow i 16
chaśupnikow, z ktorych wie kszosc  osiedliśa sie  w tych dwoch nowo powstaśych osadach.

Natomiast z Urbarza pochodzacego z roku 1640 dowiadujemy si e , ze wśascicielami 4
gospodarstw zagrodniczych byli: Jerzy Bogucki, Szymon Dolezyczek, Pawliczek oraz
Wojtek Wilczek. Karczmarzem byś wowczas Krzysztof S milarski. Do Bijasowic nalezaśo
rowniez  tak zwane wolne sośectwo pod starobierunskim Barancem. Powstaśo ono pod koniec
XVI wieku w ten sposob, ze Stanisśaw S ciernski ze S ciern, zarazem dziedziczny pan na
Biasowicach, aktem sprzedazy z dnia 1 stycznia 1592 roku odsprzedaś Adamowi „osoniowi
ze swego gruntu biasowskiego łcze sc  lasow Baraniec Wielki i Maśy od potoczka Zimna
Woda az  pod Wielki Staw bierunski i dalej nad lasem Gradem az  pod droge  wiodaca od
S ciern ku Bieruniowiż .

W roku 1718 wiesBiasowice razem z Kopania, Porabkiem i Jajostami zamieszkiwaśo 18
zagrodnikow, 26 chaśupnikow, 1 wolny sośtys, 1 mśynarz i 1 karczmarz.

Szesc dziesiat lat pońniej liczba zagrodnikow zmniejszyśa sie  do 10, a liczba chaśupnikow
zwie kszyśa sie  do 30, co swiadczy o pauperyzacji miejscowej ludnosci.

W roku 1800, oprocz 20 zagrodnikow, zapisy notuja 23 chaśupnikow maśorolnych i 7
chaśupnikow bezrolnych. Byś tu rowniez  mśyn nalezacy do Marcina Rzepusa oraz 12
rzemieslnikow. Wiele osob nie posiadaśo jednak wśasnej chaty i łzamieszkiwaśo komoraż .

Wedśug wczesniej juz  przywośywanego Feliksa Triesta, w roku 1861 stan dworu
bijasowskiego przedstawiaś sie  naste pujaco: grunty folwarczne oraz grunty z tzw. folwarku
stawowego na obszarze wczesniej osuszonego Wielkiego Stawu bierunskiego obejmowaśy
1183 morgi pol, 365 morgow śak i 190 morgow stawow. Pod Ciele cincem staśa lesniczowka
a pod lasem, ktory nazywa sie Kobiela, owczarnia. W Kopani byśa rogatka pobierajaca myto
drogowe, a w Jajostach, przy moscie nad rzekaGostynia, myto mostowe.
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Z wydanej w Pszczynie w roku 1906 przez Luppe  łKsiazki adresowej powiatu
pszczynskiegoż  wyśania sie  naste pujacy stan spośeczno-gospodarczy Bijasowic na poczatku
biezacego stulecia: naczelnikiem gminy byś Kasper Mateja, a jej sekretarzem Oskar Waniek
łpierwszy nauczycielż  szkośy biasowskiej. Naczelnikiem Urze du Okre gowego byś Paweś
Lonczig, dzierzawca Ó  jak to nazywano Ó  Majatku Ziemskiego Ksie cia Pszczynskiego w
Bijasowicach. Rolnikow zyjacych wyśacznie z uprawy ziemi byśo tu w owym czasie tylko
pie ciu: Piotr Adamus, Mikośaj Domanski, PaweśGancorz, Wawrzyn Kolny oraz Walenty
Podbiel.

Pozostali to maśorolni chaśupnicy oraz wśasciciele niewielkich parcel. Mieszkaśo tu
rowniez  kilku pruskich urze dnikow i funkcjonariuszy panstwowych oraz paru rzemieslnikow,
jak rowniez  dosc  liczna juz  grupa robotnikow.

Bijasowice, podobnie jak Czarnuchowice, posiadaśy wśasny herb przedstawiajacy
rozśozyste drzewo o sśabym ulistnieniu. Herbowe piecze cie zaprowadziś w tutejszych
gminach rzad pruski okośo roku 1763. Herb ten widoczny jest na piecz e ci gminnej
pochodzacej z poczatkow XIX wieku. Jest on tez  wyrańnie widoczny na dokumencie z 1861
roku. Po roku 1921 uzywano tylko piecze ci bezherbowej z napisem Gmina Bijasowice, z
godśem panstwowym w srodku.

Dzisiejsze Bijasowice ze swoim znaczacym potencjaśem rolnym odgrywaja wazna role  w
zaopatrzeniu Tychow.

KOPAN

Dśugotrwaśy pokoj oraz ozywienie gospodarcze w XVI wieku sprzyjaśy akcji osadniczej
folwarczno-panszczyńnianej. Akcja ta byśa wymuszona brakiem rak do pracy folwarcznej.
Typowym zjawiskiem w owym okresie nie byśo odbudowywanie zniszczonych wsi, lecz
zasiedlanie nowych dziaśek osadniczych maśorolnymi zagrodnikami i bezrolnymi cha-
śupnikami.

Powstawaśy one najcze sciej na skraju dotychczasowej wsi przez dokarczowywanie lasu
pod uprawe  ziemi dotychczas nie uzytkowanej. Taka osada powstaśa na karczowisku byśa
wśasnie Kopan (kopanie to ziemie uprawne po wykopaniu pni drzew).

Z chwila nabycia Bijasowic w roku 1597 przez Abrahama Promnica, pana na Pszczynie,
zacze to karczowac  las w strone  rzeki Gostyni. Na tych łkopaniach biesowskichż , w dwoch
oddzielnych miejscach powstaśy dwie nowe osady. Jedna z nich otrzymaśa nazwe Jajosty lub
Jagosty, wiazace sie  z imieniem August, co gwarowo wymawiano Jagost, lub Jagust.

Druga osade , blizej Bijasowic, nazwano Kopanie. To łkopanież  czyli karczowanie lasu
Kobieli rozpocze to znacznie wczesniej. Juz  w Urbarzu w roku 1586 znajduje sie  wzmianka o
Kopani pod Biasowicami oraz o Jajostach (łJaiostż ).

W Urbarzu z roku 1640 pisze sie  natomiast o miejscowosciach: łBiassowitz und Kopaniż ,
a w tym z roku 1677 łde villa Kopaniaż . W owym czasie, zyśo tam 12 chaśupnikow. Z
biegiem lat przez karczowanie przysporzyli sobie tyle roli, ze pod koniec XVIII wieku
uchodzili juz  za zagrodnikow.

Urbarium z roku 1800 podaje, ze mieszka tam 12 zagrodnikow oraz zaledwie 3
chaśupnikow maśorolnych. Kilku bezrolnych zamieszkiwaśo komora u tych pierwszych.

Na pośudnie od Bijasowic, w kierunku rzeki Gostyni, znajdowaś sie  duzy staw zwany
Goscinny, o ktorym jest juz  mowa w dokumencie z roku 1360 jako o łstawie nad brzegiem
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Goscinyż . Tutaj to, pod Kopania, powstaś okośo roku 1650 mśyn, ze wzgle du na swe
pośozenie nazwany Goscinnymż  a w XVIII wieku łGoscincemż .

Z kronikarskich zapiskow sporzadzonych w owych czasach poznajemy niektorych
kopanskich mśynarzy: w roku 1677 byś nim Marcin, w roku 1699 Mikośaj Chrobok, w roku
1746 łBisaga, de molendino Goscziniecż , a rowno czterdziesci lat pońniej Marcin Rzepus
łmolitor de Kopanż .

Oprocz mśyna staśa tam rowniez  karczma, nazwana w roku 1731 ł karczma goscinnaż  lub
łprzy stawie goscinnymż .

W ńrodśach pochodzacych z 1679 jest tez  mowa o łMarcinie, starym karczmarzu z
Kopanż . W czasach nowszych wśascicielami miejscowej oberzy byśa rodzina
Gonsiorczykow.

W XVII wieku Kopan byśa gmina, z wojtem Jakubem. Jednak swej samodzielnosci nie
zachowaśa ona. U swych poczatkow zasiedlona przez wychodńcow z Bijasowic, z upśywem
lat utraciśa swa odre bnosc  administracyjna stajac sie  tych Bijasowic zaledwie przysiośkiem.

S CIERNIE

W doste pnych materiaśach ńrodśowych ze S cierniami spotykamy sie  bardzo wczesnie.
Nadworny archiwista ksie cia pszczynskiego Ezechiel Zivier w pracy łGeschichte des
Fuerstentums Plessż  wydanej w Katowicach w 1906 roku, podaje oryginalne brzmienie (po
śacinie) dokumentu lokacyjnego miasta Z ory, wydanego w Raciborzu przez ksie cia
raciborsko-opolskiego Wśadysśawa dnia 24 lutego 1272 roku. Dowiadujemy si e  z niego, ze
ksiaz e  miaś zamiar na miejscu wsi Z ory (łSariż ) zaśozyc  warowne miasto (dla umocnienia
obronnosci swoich ziem. Wies jednak byśa wśasnoscia prywatna i nalezaśa do dworzanina
ksiaz e cego Chwalisza. Ksiaz e  Wśadysśaw zaproponowaś wie c wymiane  wsi Z ory na swoja
dziedziczna wies S ciernie (łScirnaż ). Ten wiekowy dokument dokśadnie wyznacza granice
S ciern.

Zaczynaśy sie  one łod dolnych granic pośozonych blisko lasu, ktory cze sto jest nazywany
Ciele ciniec (łCielencinsarż ) i dalej rozciagaja sie  az  do rzeki zwanej Wilkaż . Z drugiej strony
sie gaśy Le dzin, strumyka Koprzywiny i Brzeski oraz lasu Kobiela (łCobellaż ). Jak widzimy,
udokumentowane nazwy lasow Ciele ciniec i Kobiela istnieja juz  ponad 700 lat, a w mowie
potocznej istnieja zapewne jeszcze dśuzej.

Pomie dzy Bieruniem a S cierniami od XVI do poczatkow XIX wieku rozciagaś sie  tak
zwany Wielki Staw Bierunski. Z biegiem czasu zaczaś on zalewac  grunty nalezace do
prywatnych wśascicieli S ciern i Bojszow. Totez  cze sto poszkodowani domagali si e
odpowiedniego odszkodowania od pana na Pszczynie. W kronikach i dokumentach
wzmiankuje sie , ze juz  9 grudnia 1538 roku Jan Turzo, pan na Pszczynie, daruje Janowi
S ciernskiemu wiesZabrzeg jako odszkodowanie za zalew gruntow sciernskich.

Kilka miesie cy pońniej, dnia 7 marca 1539 roku ten sam Jan Turzo daruje Jakuszkowi
S ciernskiemu łrole zemankowskież  przy Zabrzegu oraz las Jasien za łzatopienie nieco
gruntowż  w S cierniach.

W roku 1544 Jan S ciernski otrzymaś jako odszkodowanie cze sc  gruntow gośawieckich,
jakie w tym celu Jan Turzo kupiś od owczesnych wśascicieli Gośawca.

Jak o tym juz  wspomniano, S ciernscy i Biasowscy pochodzili z jednego rodu i byli tego
samego herbu. W roku 1536 S ciernie miaśy dwoch wśascicieli Janow S ciernskich.
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Dla odroznienia, jeden z nich nosiś przydomek łZemnanekż . Siedza oni na S cierniach do
roku 1593, kiedy to pojawia sie  ich nowy wśasciciel Suśkowski. Jeszcze pońniej, wies nale-
zaśa do hrabiny Anny von Arce oraz jej spadkobiercow, a od 1848 roku do majora von
Graeve na Kopciowicach.

W roku 1718 w S cierniach zyśo 6 siodśakow, 10 zagrodnikow, 14 chaśupnikow
i 1 karczmarz.

F. A. Zimmermann podaje, ze w roku 1783 byśo tu tylko 3 siodśakow i 13 zagrodnikow Ó
razem 70 osob. Byś tu rowniez  folwark i owczarnia. Okośo 1860 roku do dominium nalezaśy
tez  kamieniośomy i piec do wypalania wapna. Obszar dominialny liczyś 610 morgow
gruntow, w tym 500 morgow ziemi ornej. Natomiast 6 siodśakow, 7 zagrodnikow i 20
chaśupnikow posiadaśo jedynie niecaśe 300 morgow roli i 101 morgow pastwisk. Byśy tam
takze prywatne kamieniośomy oraz piec wapienny, ktorego wśascicielem w roku 1929 byś
PaweśPawliczek.

Inne kamieniośomy eksploatowane byśy przez Luisa Miedńwinskiego, wśasciciela
kamieniośomow na Gornym i Dolnym S laska. Zginaś on w wypadku drogowym w drodze do
Wrocśawia, kiedy przejezdzajac przez las pod samochod nagle wyskoczyś jelen. Wapien byś
przewozony furmankami do Bierunia Nowego, gdzie z kolei wypalano z niego wapno.

Kierownikiem produkcji byś Franciszek Sonsalla, peśniacy rowniez  obowiazki organisty w
miejscowym kosciele. Jednym z robotnikow obsśugujacych piec byś Paweś Grzywa.

Od zarania S ciernie nalezaśy do parafii le dzinskiej. Dopiero od 1864 roku staśy sie  cze scia
parafii starobierunskiej.

Administracyjnie zwiazane byśy jednak z Bieruniem Nowym. W roku 1929 S ciernie
posiadaśy wśasny Urzad Gminny a jego naczelnikiem byś Mateusz Madry. Urzad Stanu
Cywilnego i Urzad Okre gowy znajdowaśy sie  w Bieruniu Nowym. Po wojnie staśy sie
gromada nalezaca do gminy nowobierunskiej a naste pnie kolejno do Bierunia Starego
i Tychow.

PORABEK

Pierwotna topograficzna nazwa oznaczaśa wyrabany las, czyli łporabkiż . Na takich
Porabkach powstaśa osada o tej nazwie. Ta stara osada po raz pierwszy wymieniona jest w
dokumencie sprzedazy ksie stwa pszczynskiego w roku 1517 w pisowni czeskiej jako łwes
Porubkaż .

W dokumencie z 4 maja 1532 roku spotykamy zwrot: łaz  do potoku porubskehoż . W
ciagu wiekow spotykamy rozne nazwy i pisownie tej miejscowosci: Poremba, Pore ba,
Porombek, Porombeck, Porabek, Porambki, Porabki.

W Urbarium z 1536 roku Porabki sa nazwane łpusta wsiaż  tzn. zniszczona
i niezamieszkaśa. Na jej gruntach Bierunianie wypasali swoje bydśo, za co mieli oddawac
panom na Pszczynie 1 funt pieprzu, co stanowiśo w owym czasie rownowartosc  jednej
krowy. Pońniej te  danine  zamieniono na ekwiwalent pieni e zny.

Od pośowy XVI wieku zaczyna sie  jej stopniowa odbudowa. W dniu 14 czerwca 1575
roku Jerzy Skiedzinski sprzedaje Kopciewiec wraz z Porabkiem, Chmieliskiem i Zabrzegiem
swemu bratu Stanisśawowi Skiedzinskiemu o czym dowiadujemy sie  z aktu sprzedazy:

łOdsprzedaś wiesPorabki i Chmieliska, ze wszystka przynaleznoscia, z lasami, z karczma
i z zagrodnikami, jacy teraz sa i byc  moga, z wszystkimi innymi pozytkami, maśymi
i wielkimi, tego gruntu pore bskież .
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Z aktu podziaśu majatku kopciowickiego z 1574 roku dowiadujemy si e  natomiast o
granicach osady: łPorambki y Chmieliska ograniczone sam po granice Biasowskam,
Brzeskam y S ciernskamż .

W dokumencie z 1558 roku pisze sie  z kolei, ze łte Porabki i Chmieliska leza przy granicy
sciernskiej, zabrzeskiej, a biasowskiej a takze przy lasach Kobieli a S wierkuż .

Z analizy tych dwoch szesnastowiecznych ńrodeś wyrańnie widzimy, ze dzisiejszy Bierun
Nowy w duzej swej cze sci pośozony jest na terenie dawnych Porabek.

Od 1575 roku Porabek stale juz  nalezaś do panow łna Kopciowicachż . W roku 1780 byś tu
folwark, 8 zagrodnikow i mieszkaśo 28 osob. W 1855 roku zyśo tu juz  140 osob, a w 1861 Ó
173 osoby.

Jak podaje Feliks Triest w cytowanej juz  wczesniej pracy, w roku 1864 Porabek posiadaś
192 morgow roli, 15 morgow śak, 8 morgow pastwisk, 6 koni i 38 krow. Role okresla sie  jako
piaszczyste, na ktorych mozna byśo uprawiac  zyto i ziemniaki. Byśa tu rowniez  1 karczma,
1 kupiec i 2 krawcow. Dzieci z Porabka chodziśy do szkośy w Nowym Bieraniu, ktorych w
roku 1846 byśo 21. Niestety w naste pnych latach liczba mieszkancow systematycznie malaśa.

Pod koniec XIX wieku Porabek wraz z kolonia pore bska, folwarkiem Solce oraz
Ciele cincem utraciś samodzielnosc  i wśaczony zostaś do obszaru dworskiego w
Kopciowicach.

Na terenach Kopciowic, S ciern i Porabka, nalezacych do hrabiny Anny von Arce powstaśa
okośo 1830 roku kolonia, ktora nazwana zostaśa Bessdorf (Boesdorf) od nazwiska rodowego
wśascicielki wsi. Ludwik Musioś zwraca uwage  na fakt, ze zniemczony rod von Bees, to
wśasciwie staropolska szlachta łBesż  Ó  Biesy od ktorych wzie śy nazwe Bijasowice.

Miejscowa ludnosc  tej nazwy nie akceptowaśa, zachowujac jej tradycyjne polskie
brzmienie łKolonia Pore bskaż  z pońniejsza zmiana na Kolonie  Lesna.

W latach pońniejszych, Porabek staś sie  cze scia skśadowa Bijasowic oraz Bierunia
Nowego i zniknaś z miejscowego krajobrazu. Natomiast Kolonia Lesna pozostaśa
przysiośkiem Bierunia Nowego.

BIERUN  NOWY

Historia Bierunia Nowego jest niedśuga bo liczy zaledwie 165 lat. Jego powstanie wiaze
sie  scisle ze zbudowaniem przez Prusy pierwszej na Gornym S lasku szosy
mie dzypanstwowej prowadzacej z Wrocśawia przez Opole, Gliwice, Mikośow, Bierun Stary
do owczesnej granicy nad Wisśa, do Oswie cimia i dalej do Krakowa.

Juz  w wiekach srednich wiodśy te dy dwa szlaki handlowe. Pierwszy, tak zwany trakt
wolski, śaczacy stośeczny Krakow z Praga prowadzacy przez Skawine , Wielkie Drogi, Zator,
Oswie cim, Brzeszcze i Harme ze na most wislany łpod wiezaż  i dalej przez Wole , Pszczyne
do Cieszyna albo Raciborza i drugi, nieco wyzej, przechodzacy przez Zabrzeg zwany
zabrzeskim.

Trakt wolski miaś znaczenie mie dzynarodowe. Te dy to w roku 1471 krolewicz Wśadysśaw
Jagiellonczyk podazaś na tron czeski. Te dy tez , uciekaś z Polski krol Henryk Walezjusz.

Trakt zabrzeski prowadziś natomiast od strony Odry. W okolicy Bierunia przechodziś
przez zabagniona doline  rzeki Mlecznej a w Zabrzegu prowadziś az  do mostu na Wisle.

Na marginesie dodajmy, ze obowiazek utrzymania tego mostu we wśasciwym stanie mieli
wspomniani juz  wczesniej karczmarze zabrzescy. Po wojnie napoleonskiej rzad pruski
przebudowaś szose  prowadzaca od strony Gliwic i Wrocśawia, a w roku 1824 doprowadziś ja
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do Zabrzega. Konstanty Prus w pracy ŹZ przeszśosci Mikośowa i jego okolicyż  pisze, ze byśa
to łjedna z najprostszych i najszerszych drog na Gornym S laska, pomyslana i zbudowana
wedśug starego systemu pośaczen drogowych, kiedy jeszcze o kolejach zelaznych nie byśo
mowy. Zastapiśa ona starodawny szlak krakowsko-wrocśawski, bardzo pokre cony
i niewygodnyż .

Wczesniej, gśowny szlak handlowy z Wrocśawia do Krakowa przechodziś przez granice  na
Przemszy pod Dziec kowicami. Tutaj znajdowaśa sie  stacja pocztowa oraz graniczna stacja
celna. Po doprowadzeniu szosy do granicy pod Zabrzegiem wśadze pruskie wybudowaśy tam
Komore  Celna.

Jednak do czasu wybudowania urzadzen granicznych oraz mieszkan dla zatrudnionych
tam urze dnikow i celnikow, sprawy zwiazane z odprawa celna zaśatwiano w ratuszu
miejskim w Bieruniu.

Nowe przejscie graniczne zacze to z tej racji rowniez  nazywac  Bieruniem. W odlegśosci
okośo 1 km od tej wsi, przy folwarku Solec-Porabek wybudowano duzy, jak na owe czasy
gmach, w ktorym w roku 1830 umieszczono krolewsko-pruski Gśowny Urzad Celny, oraz
zakwaterowano zatrudnionych urze dnikow.

Budynek ten stoi do dnia dzisiejszego obok poczty i zamieszkuje go kilka rodzin. Wok oś
gśownego gmachu znalazśy sie  zabudowania gospodarcze, remizy towarowe, gospoda dla
podroznych, faktorie solne, domy mieszkalne oraz pojedyncze gospo darstwa. Nowa osada
pozostaśa na gruntach Zabrzega, Porabka, Kopciowic i otrzymaśa oficjalna nazwe  Bierun Ó
Zabrzeg. Jak juz  wspomniano, w roku 1833 nazwe  zmieniono na Nowy Bierun, a pońniej na
Bierun Nowy co jest na przykśad widoczne na gminnej piecze ci z roku 1930.

Oprocz Gśownego Urze du Celnego, w owym czasie, w Nowym Bieruniu znajdowaś sie  tez
Gśowny Urzad Pocztowy (od 1812 roku nadgraniczna stacja pocztowa znajdowaśa sie  w
Zabrzegu) oraz sad z prawem sadzenia przeste pstw kryminalnych. Szkośe  urzadzono tu w
roku 1824.

Dekretem z dnia 11 sierpnia 1843 roku rzad pruski udzieliś Spośce Akcyjnej łKolej
Gornoslaskaż  zezwolenia na budowe  jednotorowej linii kolejowej Mysśowice Ó  Nowy
Bierun. Budowe  rozpocze to w 1857 roku, a ukonczono 25 czerwca 1859. Drugi tor tej linii
dobudowano w latach 1911Ó 1915. Jednotorowe pośaczenie kolejowe pruskiego Nowego
Bierunia z galicyjskim Oswie cimiem nastapiśo 16 marca 1863 roku. Byś to ostatni odcinek
berlinskiej linii kolejowej. Niestety, juz  w roku 1866, podczas wojny austriacko Ó  pruskiej,
most kolejowy na Wisle byś po raz pierwszy wysadzony w powietrze.

Po zbudowaniu kolei gornoslaskiej oraz wśaczeniu Rzeczpospolitej Krakowskiej do
Austrii (1846 r.) szosa nowobierunska utraciśa swe dotychczasowe znaczenie komunikacyjne.
Gśowny Urzad Celny przeniesiono z Nowego Bierunia do Mysśowic, a na miejscu
pozostawiono jedynie zwykśy urzad celny. Nie przeszkodziśo to jednak w niczym rozwojowi
osady.

W roku 1860 w nowobierunskiej osadzie znajdowaśy sie , podobnie jak 30 lat wczesniej
mie dzy innymi wspomniany urzad pocztowy, urzad policyjny, stacja kolejowa, szkośa i dwie
karczmy. Wie kszosc  ziemi nalezaśa do spadkobiercow hrabiego Arce z Kopciowic, a do
pozostaśych wśascicieli nalezaśy jedynie 33 morgi gruntow ornych i 6 morgow śak.

Z yśo tu 426 osob gśownie celnikow, urze dnikow pocztowych i kolejarzy. Byśo tu az  11
budynkow urze dowych co wyrozniaśo Nowy Bierun sposrod innych miejscowosci powiatu
pszczynskiego.
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W pierwszym okresie Bierun Nowy nie byś samodzielna gmina ale traktowany byś jako
przysiośek gminy wiejskiej Zabrzeg. Juz  jednak w 1861 roku Bierun Nowy liczyś wie cej
mieszkancow niz  sama gmina Zabrzeg, do ktorej administracyjnie nalezaś. Urze dowe spisy
ludnosci podaja ilosc  mieszkancow Bierunia Nowego śacznie z Zabrzegiem. W roku 1870
utworzono samodzielna gmine  Nowy Bierun, do ktorej wśaczono wiesZabrzeg. Obszar
dworski w Zabrzegu pozostawiono przy obszarze dworskim w Kopciowicach.

W roku 1905 gmina Nowy Bierun liczyśa 670 mieszkancow, podobnie jak w latach
wczesniejszych, w wie kszosci pruskich urze dnikow celnych, pocztowych i kolejarzy. Wielu z
nich byśo pochodzenia polskiego o czym swiadcza takie nazwiska jak: Bochenek, Czarnecki,
Lipinski, Kupka, Czok, Wojcik, Jagoda, Kulik, S losorz, Ciupek. Karczmarzami byli w owym
czasie Maks Berliner, Emil Hadamicki, Izydor Koenigsfeld, Leopoldyna Kus, zas kupcami
Jerzy Hammer, PaweśKohlsdorf, Mueller i Krawczyk.

Liczna grupe  stanowili rzemieslnicy: rzeńnicy, murarze, ciesle, siodlarz, piekarz oraz
gornicy i hutnicy. Jedynie dwoch zagrodnikow, Jozef Jaromin i Filip Kucz, posiadaśo
wie ksze gospodarstwa zapewniajace im samowystarczalnosc . Pozostali to maśorolni
chaśupnicy. Kroniki wymieniaja: Bergera, Bibrzyckiego, Chrostka, Czypionke , Dutka,
łrozgaśe zionaż  juz  i wowczas rodzine Jarominow, Klaje , Kocura, Kolnego, Kruka, Lamika,
Michalika, Misiow, Morkisza, Mondrych, Okonia, Paweśczyka, Plewnioka, Przystolika,
Pstruche , Z mude  i Walusow.

Naczelnikiem gminy byś Emil Hadamicki, a jej sekretarzem miejscowy nauczyciel, Jozef
Materne. „awnikami gminnymi byli Maks Benliner i Jan Mis.

24 lata pońniej bo w roku 1929, w Bieruniu Nowym miesciśy sie :
Urzad Okre gowy, Urzad Stanu Cywilnego i Urzad Pocztowy. Naczelnikiem Gminy byś Karol
Chrostek, zas jej sekretarzem Karol Mis. Obszar gminy wynosiś wtedy 350 ha przy 1200
mieszkancach. Znajdowaśo sie  tutaj wiele mniejszych lub wie kszych przedsie biorstw
przemysśowo-handlowych. W łSkorowidzuż  dla wojewodztwa slaskiego w podanym wyzej
roku zapisano, ze wśascicielami niektorych przedsie biorstw i zakśadow byli: Katarzyna
i Oswald Bendel, Maksymilian Bendel i PaweśBrajer Ó  rzeńnictwo. Anna i Karol Chrostek,
Franciszek Gonszcz, Karol Hammer, Jan Jez , PaweśKohlsdorf, PaweśLubowiecki i Marta
Zmuda trudnili sie  handlem łtowarami kolonialnymi, mieszanymi i wyrobami tytoniowymi ż .

Oberze prowadzili Jan Drob, Emil Hadamicki, Leopoldyna Kus i Michaś Marek. Piekarnie
posiadali PaweśGoralczyk i PaweśSiemianowski. Zakśad krawiecki nalezaś do Ernesta
Pezdy, zas kuńnia do Wojciecha Malika. Mśynarzem prowadzacym mśyn parowy byś Alojzy
Krzykaśa. Wapiennik nalezaś do wspomnianego Luisa Miedńwinskiego.

Wie ksze przedsie biorstwa to wytwornia papy dachowej łKoszycki i Liberż , tartak parowy
i heblarnia Zjednoczonego Towarzystwa łWschodż , Majatek Ziemski Zabrzeg hrabiego
Thiele Ó Winkler oraz Majatek Ziemski Dominium Panstwowego Solec Ó Porabek.

W latach mie dzywojennych gmine  Bierun Nowy powie kszono przez przyśaczenie wsi
Bijasowice, Czarnuchowice i S ciernie. W 1973 roku gmine  Bierun Nowy wśaczono do gminy
Bierun Stary, a pońniej do Tychow.

Uruchomienie w dniu 3 grudnia 1975 roku Kopalni W e gla Kamiennego łPiastż  w
Bieruniu Nowym ostatecznie zdeterminowaśo przemysśowy charakter tej, dawnej,
przygranicznej osady.
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SZKO„A W BIERUNIU NOWYM

Zanim Zenon Adamik i Ryszard Piskorek rozpocze li kierowanie nowobierunskimi
szkośami podstawowymi, droga do powszechnej oswiaty byśa dśuga i trudna.

Przez wiele wiekow szkolnictwo i oswiata byśy we wśadaniu Kosciośa. W XVI wieku na
S lasku wszystkie wie ksze miasta i niektore mniejsze miejscowosci posiadaśy czynne szkośy
parafialne. Nalezy przyjac , ze wsze dzie tam, gdzie byśa parafia, byśa tez  szkośa parafialna.

Najstarsza ksie ga protokośow miasta Pszczyny z lat 1466Ó 1543 przechowywana w
archiwum miejskim wielokrotnie wspomina o tamtejszej szkole i rektorach szkolnych.

Z protokośow wizytatora biskupiego ks. Krzysztofa Kazimierskiego z roku 1598
dowiadujemy sie  o istnieniu szkoś w Le dzinach, Bojszowach, Cwiklicach i w Cheśmie.
Pierwsza wzmianka o szkole w Tychach pochodzi z 1628 roku, a o budynku w Bieruniu
Starym z roku 1677.

Za panowania krola pruskiego Fryderyka II, ogśoszono generalny regulamin o ustroju
szkolnym (z dnia 12 sierpnia 1763 roku) zapewniajacy krolowi wspośudziaś w decyzjach
dotyczacych spraw szkolnych.

Dekret wprowadziś na Gornym S lasku obowiazek szkolny dla ludnosci wyznania
ewangelickiego. Nie byś on jednak dostosowany do zmiany skśadu wyznaniowego
i je zykowego, jaki nastapiś na skutek wcielenia S laska wraz z przewazajaca liczebnie
ludnoscia katolicka i polska do ewangelickiego panstwa pruskiego. Dlatego tez  dla
unormowania tych problemow dnia 3 wrzesnia 1765 roku wydano nowe zarzadzenie,
przeznaczone wyśacznie dla katolickich szkoś na S laska pod tytuśem:,, Krolewsko-Pruska
Generalna Szkolna Ustawa dla Rzymskich Ó  Katolikow w Miastach i na Wsiach
Samowśadnego Ksie stwa S laska i Hrabstwa Glacuż .

Mozna z caśa pewnoscia stwierdzic , ze rok 1765 staś sie  prześomowy w dziejach
szkolnictwa ludowego na S laska i zapoczatkowaś reforme  szkolna w panstwie pruskim.
Nowatorski charakter tych zarzadzen przejawiś sie  przede wszystkim we wprowadzeniu
obowiazku szkolnego dla wszystkich dzieci od siodmego do trzynastego roku zycia.

Towarzyszyśy mu postanowienia karne za uchylanie sie  od tegoz  obowiazku. Ingerencja
panstwa w sprawy oswiaty przyspieszyśa proces oderwania szkoś parafialnych od Kosciośa
oraz otoczenia ich opieka i kontrola panstwowa. Nauczyciel miaś obowiazek prowadzenia
szczegośowej ewidencji dzieci szkolnych, prowadzenia dziennika lekcyjnego, planu
nauczania, oraz dostarczania wśadzom administracyjnym i policyjnym listy zaniedbujacych
nauke  dzieci. Powinien tez  byś corocznie przedkśadac  sprawozdania z wykonania planu
nauczenia.

Zanim wprowadzono pruska reforme  szkolna Kopciowice, Czarnuchowice i Zabrzeg
nalezaśy do parafii oswie cimskiej (do roku 1803), pośozonej wowczas łza granicaż . Dzieci
tych wsi nalezaśo przekazac  do najblizszej szkośy po stronie slaskiej lub urzadzic  dla nich
nowa szkośe . W krotkim okresie od roku 1797 do 1803 gminy te utrzymywaśy nauczyciela o
nieznanym juz  dzisiaj nazwisku.

Po jego wydaleniu, dzieci z tych trzech miejscowosci przydzielono z urze du do szkośy w
Cheśmie. Przydziaś ten byś jednak czysto formalny, gdyz  w rzeczywistosci nie wysśano tam
zadnego dziecka. Totez  do czasu uruchomienia szkośy w Bieruniu Ó Zabrzegu analfabetyzm
wsrod miejscowej ludnosci byś dosc  powszechny.

Wśasciwe dzieje szkośy nowobierunskiej rozpoczynaja sie  ze wspomnianym juz  faktem
zbudowania przez Prusy szosy gornoslaskiej doprowadzonej do granicznego Zabrzega, oraz
usytuowania tam urze du celnego, co pociagne śo za soba napśyw pruskich urze dnikow wraz z



łMigawki historyczne z przeszśosci Bierunia Nowego i okolicyż

Gerard Mis 15

rodzinami. Nie troska o polskie dzieci, lecz o dzieci wśasne przyspieszyśa starania o nowa
szkośe .

We wspomnianym wyzej roku nabyto murowany dom w Nowym Bieruniu z
przeznaczeniem na szkośe . Budynek ten istnieje zreszta do dnia dzisiejszego i znajduje si e
przy szosie prowadzacej do Mysśowic na tzw. Goscincu (zaraz za tartakiem). W roku 1833
przeprowadzono w nim gruntowny remont. W protokole powizytacyjnym z 1835 roku
okreslono go jako łmasywny, obszerny i w dobrym stanież .

Pierwszym nauczycielem w tej szkole byś niejaki Weber pochodzacy z Niemiec.
Zajmowaś on to stanowisko do 1830 roku. Jego nast e pca zostaś Alojzy Willisch, urodzony w
roku 1802, i pracujacy w Nowym Bieruniu tylko do marca 1832 roku. Ksztaściś sie  on w
seminarium nauczycielskim we Wrocśawiu, a jego zdolnosci pedagogiczne inspektor szkolny
okresliś jako łdosc  dobreż  .

W latach 1832Ó 1838 nauczaś tu Edward Janeczko, urodzony w 1812 roku, rowniez
absolwent wrocśawskiego seminarium. To wśasnie za jego czasow rozbudowano
i wyremontowano budynek szkolny. W roku 1833 miaś on pod opieka 187 dzieci w jednej
klasie, w tym tylko 17 z Nowego Bierunia. Pozostaśe dzieci dochodziśy z Kopciowic,
Czarnuchowie, Zabrzega, Porabka, S ciern i Gorek.

Tylko jeden rok pracowaś w szkole Karol Lubecki urodzony w 1817 roku w Cwiklicach.
Wyksztaścenie zdobyś on w seminarium nauczycielskim w Gśogowku, gdzie uzyskaś bardzo
dobre swiadectwo. W Nowym Bieruniu ozeniś sie  z Niemka Otylia Littke, a naste pnie
przeniosś sie  do szkośy w Goczaśkowicach.

Od 1 sierpnia 1839 roku szkośe  w Nowym Bieruniu obejmuje Karol Bojdoś przybyśy tu ze
szkośy w Bijasowicach, rowniez  wyksztaścony (podobnie zreszta jak i jego naste pca) w
Gśogowku.

W roku 1841 zastapiś go Ludwik Paleta, pracujacy tu przez kolejne dwa lata. Najdśuzej,
bo od 1 wrzesnia 1843 az  do 1886 roku nauczaś w Nowym Bieruniu Karol Bautzke (Baucki).

W roku 1870 na 191 dzieci zobowiazanych do ucze szczania do nowobierunskiej szkośy,
regularnie chodziśo do niej zaledwie 75 uczniow, nieregularnie lecz łusprawiedliwionychż  Ó
47, a, jak to pisano łnieregularnie nieusprawiedliwionychż  Ó  169 uczniow. Szkośa posiadaśa
2 klasy, a jej stan charakteryzowano jako zśy. Sposrod opuszczajacych szkośe  tylko 12
uczniow potrafiśo porozumiec  sie  po niemiecku. Wymienieni nauczyciele nauczali dzieci w
je zyku polskim. Je zyka niemieckiego uczono jedynie przez dwie godziny tygodniowo.

Wie kszosc  nauczycieli pochodziśa z rodzin polskich, a przygotowanie pedagogiczne
zdobywali w seminarium nauczycielskim w Gśogowku, ksztaścacym kadry dla Gornego
S laska.

Wraz z nasileniem przez Bismarcka Kulturkampfu, na mocy zarzadzenia rejencji opolskiej
z 20 wrzesnia 1872 roku je zyk polski zostaś ze szkoś usunie ty. Tylko dla dwoch
najmśodszych rocznikow uczniow, nauka religii mogśa byc prowadzona w je zyku polskim.
Obowiazujacym je zykiem nauczania staś sie  wyśacznie niemiecki.

Ostatnimi nauczycielami (kierownikami) w okresie pruskiego panowania na tym terenie
byli: Jozef Materne oraz Feliks Sczuka. Tego ostatniego, typowego pruskiego pedagoga,
jeszcze dzis pamie taja najstarsi zyjacy mieszkancy Bierunia Nowego, gśownie za sprawa jego
surowych metod wychowawczych oraz łbolesnego smakuż  szkolnej dyscypliny.

Po przyśaczeniu, w roku 1922, cze sci S laska do Polski, organizacja polskiej szkośy zajaś
sie  Augustyn Hajduga. Po kilku miesiacach do pracy przystapiś jej pierwszy kierownik Ó
Stanisśaw Kamski, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. Szkośa kierowaś
do 1946 roku z przerwa w okresie okupacji, kiedy to hitlerowcy wprowadzili do slaskich
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szkoś ponownie je zyk niemiecki i niemieckich nauczycieli. Kierownikiem w owym czasie byś
Jozef Kraft.

Zaraz po wyzwoleniu Bierunia Nowego, ktore nastapiśo w dniu 27 stycznia 1945 roku, bo
juz  w lutym, z ogromnym zapaśem grupa nauczycieli, ktora miaśa szcze scie przezyc  wojne ,
przystapiśa do ponownego organizowania polskiej szkośy. Jako pierwsi do pracy stane li:
Stanisśaw Gasiorowski, Stanisśawa Przywara, Elzbieta Stawowy oraz Wśadysśaw Smośucha.

Uroczyste rozpocze cie nauki odbyśo sie  w piatek dnia 26 lutego 1945 roku. Sposrod 12
zatrudnionych przed wojna nauczycieli, powrociśo z wojny tylko 8.

Po smierci pierwszego kierownika polskiej szkośy Stanisśawa Kamskiego, jego naste pca
zostaś Franciszek Wiera, mgr nauk przyrodniczych, absolwent Uniwersytetu Jagiellonskiego
w Krakowie.

Najdśuzej w okresie powojennym, bo dziewie tnascie lat (1955Ó 1974), z ogromnym
oddaniem kierowaśnowobierunska szkośa mgr Karol Wierzgon, absolwent seminarium
nauczycielskiego w Cieszynie i Wydziaśu Pedagogicznego Panstwowej Wyzszej Szkośy
Pedagogicznej w Katowicach. Obecnym, czwartym z kolei powojennym dyrektorem jest
mgr Zenon Adamik.

W 1985 roku na osiedlu gorniczym oddana zostaśa do uzytku uczniow druga Szkośa
Podstawowa w Bieruniu Nowym. Jej dyrektorem jest mgr Ryszard Piskorek.

SZKO„A W BIJASOWICACH

Po wprowadzeniu przez pruskie wśadze szkolne obowiazku szkolnego w roku 1765, dzieci
z Bijasowic przydzielone zostaśy do szkośy w Bieruniu Starym. Na mocy kontraktu
zawartego z magistratem miasta dnia 20 maja 1781 roku, rektor otrzymywaś od gminy
biasowskiej rocznie 8 talarow i 20 groszy. W dniu 11 wrzesnia 1782 roku owczesny rektor
szkośy starobierunskiej Jozef Drabik skarzyś sie  jednak w pszczynskiej komisji szkolnej, ze z
Bijasowic łnie zjawia sie  ani jedno dziecko w jego szkole jak rok dśugiż .

Staśo sie  oczywiste, ze zorganizowanie szkośy w Bijasowicach jest niezbe dna
koniecznoscia. Ale dopiero 17 sierpnia 1825 roku inspektor szkolny Stanisśaw Kosmol
otrzymaś polecenie zbudowania i urzadzenia tu szkośy. W latach 1833 - 1839 okre gowy
inspektor szkolny Andrzej Gilge donosiś swoim prześozonym, ze dotad nie udaśo mu sie
zatrudnic  nauczyciela w Bijasowicach. Ubolewa rowniez  nad tym, ze tylko kilku chśopcow
chodzi do szkośy w Bieruniu Starym. Pozostaśe dzieci pozostawaśy bez wszelkiej opieki
szkolnej. Jeszcze w 1824 roku, po otwarciu szkośy w Nowym Bieruniu, Bijasowiczanie
rowniez  postanowili wybudowac  szkośe .

Upśyne śo 15 lat, zanim 1 marca 1839 roku w wynaj e tym budynku zagrodnika Uszoka
stojacym przy stawie kopanskim, pierwszy nauczyciel w Bijasowicach, Karol Bojdoś,
rozpoczaś swoje nauczanie. Wine  za przeciaganie sie  uruchomienia szkośy przez tak wiele lat,
ponosiś zarzad dobr ksie cia na Pszczynie, ktory nie miaś zamiaru ponosic  ustawowych
kosztow budowy. Dwor nie byś tez  zainteresowany w powszechnym zdobywaniu oswiaty
przez ludnosc  polska, gdyz  pozwalaśo to na najmowanie dzieci chśopskich do pracy.

Po kilkumiesie cznym pobycie w Bijasowicach, Karol Bojdoś przeniosś sie  jednak do lepiej
zorganizowanej szkośy w Nowym Bieruniu. Jego miejsce, na okres ponad jednego roku, zajaś
Teodor Schmeer. W tym czasie do szkośy ucze szczaśo juz  94 dzieci.

Kolejnymi nauczycielami byli: Antoni Lubecki (1840), Karol Sśota (1840Ó 1843) i Jozef
Lubecki (1843Ó 1848).
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W roku 1846 do szkośy ucze szczaśo 115 dzieci. W tym z Bijasowic 58, z Kopani 34 a z
Jajost 23. Frekwencje , jak na owe czasy, mozna by okreslic  jako zadawalajaca, gdyz
regularnie ucze szczaśo 61, a przecie tnie 54 dzieci. Dzieci w ogole nie ucze szczajacych na
zaje cia nie byśo. Byśa to zarazem jedna z nielicznych szkoś mogacych sie  wykazac  tak dobra
frekwencja. Rok pońniej obowiazkowi szkolnemu podlegaśo 103 dzieci.

Stan budynku byś zśy i stale sie  pogarszaś, dlatego wynaje to inny budynek od zagrodnika
Franciszka Jaromina. Za wynajem lokalu gmina pśaciśa poczatkowo 16 talarow, a pońniej 24
talary. Naste pni nauczyciele (kierownicy) to Franciszek Urbanczyk, PaweśBoder i Paweś
Kubica.

Nowy budynek szkolny postawiono w roku 1858 w przysiośku Bijasowic Ó  Kopani.
Patronem byś rowniez  ksiaz e  pszczynski, ktory daś na budowe  szkośy niezbe dne materiaśy.
Budynek byś masywny, a oprocz sali lekcyjnej posiadaś mieszkanie dla nauczyciela. Do
mieszkania doprowadzona juz  byśa łwoda przez rure ż , a odprowadzano ja do stawu
łPrzykryż , ktory byś pośozony ponizej szkośy. Jednakze po trzech latach woda, z tej badń co
badń kanalizacji, zalaśa piwnice. Wilgoc  byśa we wszystkich pomieszczeniach, a podśogi
zgniśy doszcze tnie.

W latach 1872Ó 1874 nauczycielem byś Jan Urbanek, ktory jednak zostaś pozbawiony
prawa nauczania przez Krolewska Rejencje  w Opola. Niestety, nie udaśo sie  ustalic
przyczyny ukarania. Dzieci byśy bez nauczyciela przez 5 miesie cy.

Zaniedbana szkośe  przejaś 1 marca 1875 roku Jozef Materne, ktory przeszedś po 15 latach
pracy do Nowego Bierunia. Dekada lat dziewie c dziesiatych ubiegśego wieku
charakteryzowaśa sie  cze sta zmiana pierwszych nauczycieli (kierownikow) i ich pomocnikow
czyli tzw. adiuwantow. Wymienmy nazwiska tylko niektorych z nich: Brysz, Kopton,
Buchta, Glabasnia, Namysśo, Bauch.

1 czerwca 1900 roku do Bijasowic przybyś Oskar Waniek. Szkośa byśa trzyklasowa, a
frekwencja utrzymywaśa sie  w granicach okośo 150 uczniow. Ostatnim kierownikiem szkośy
bijasowickiej przed zmiana panstwowosci (od 1907 roku) byśMaks Matysik. W roku 1916
ucze szczaśo do niej 135 dzieci: w tym polskich 122, niemieckich 2, oraz l1 okreslanych jako
dwuje zyczni. Podobny byś skśad etniczny uczniow w latach naste pnych.

Zapewne na tle je zykowym rozpoczaś sie  w maja 1920 roku strajk szkolny. 1 i 3 maja na
zaje cia szkolne nie przybyśo zadne dziecko. W dniach naste pnych do szkośy chodziśo
zaledwie 10 do 15 uczniow. Strajk zakonczono 21 czerwca tegoz  roku. Byś on
odzwierciedleniem dazen ludnosci polskiej na Gornym S laska do wyzwolenia narodowego
spod pruskiej hegemonii. Stanowiś on widoczny wyraz sprzeciwu wobec zapoczatkowanej
jeszcze Kulturkampfem antypolskiej akcji germanizowania szkośy ludowej.

Wiele podanych wyzej faktow znaleńc  mozna w łKronice szkośy w Bijasowicachż
zaśozonej w roka 1865, pisanej pie knym gotykiem, a udoste pnionej autorowi przez
p. mgr Karola Wierzgonia.

Oprocz tematyki szkolnej, kronikarze przekazali nam rowniez  informacje o gminie
bijasowskiej, uroczystosciach z okazji swiat panstwowych i szkolnych, festynach i swie tach
dziecka. Z kart kroniki dowiadujemy sie  tez  o pozarach, podpaleniach, wielkich powodziach,
napadach rabunkowych, wojnie austriacko-pruskiej w roku 1866, a tak ze o pierwszej wojnie
swiatowej i pierwszym powstaniu slaskim.

Znajdujemy w niej rowniez  opis bulwersujacego miejscowa spośecznosc  bandyckiego
napadu rabunkowego, w ktorym miejscowi rzezimieszki zamordowali strzaśem w gśowe
niejakiego Noge  z Jedliny.
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Po przyśaczeniu do Polski w roku 1922 cz e sci S laska wraz z powiatem pszczynskim,
polska szkośe  w Bijasowicach trzeba byśo organizowac  od podstaw. Pierwszym
kierownikiem byś nieznany z imienia nauczyciel Stojewski a nauczycielka pomocnicza
Marta Szoenowna, znana z tego, ze w okresie okupacji hitlerowskiej ukryśa i przechowaśa
kronike  szkośy le dzinskiej.

Po dwoch latach kierownictwo szkośy, objaś Franciszek Leszczynski, ktory pracowaś tutaj
w nadzwyczaj trudnym okresie jaki nastaś po wielowiekowym zaborze pruskim. Po nim
przez dwa lata kierownikiem byśKudśek, a od 1929 do 1934 roku Gerard Marcy, ktory
wyrozniaś sie  sposrod dotychczasowego grona pedagogicznego szczegolnym zamiśowaniem
do muzyki. Wsrod uczniow zorganizowaś zespoś mandolinistow, ktory z powodzeniem
wyste powaś na licznych imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

Ostatnim kierownikiem bijasowickiej szkośy w okresie mie dzywojennym byś
Bolesśaw Niemcewicz. W tym miejscu nalezaśoby wspomniec  o bardzo ofiarnych
nauczycielach z tego okresu. Byli nimi: Marta Szoenowna, Stefania Wilkowna, Stanisśaw
Obara i Antoni Opioś. Po drugiej wojnie swiatowej dśugoletnim i bardzo oddanym swej
szkole kierownikiem byś Piotr Karbowski, a po nim Janusz Bśaszczyk.

Od 1974 roku szkośa w Bijasowicach jest filia Szkośy Podstawowej w Bieruniu Nowym, a
jej kierownikiem jest juz  od dziesie ciu lat Natalia Jach.

POWSTANIE KOS CIO„A W BIERUNIU NOWYM

W roku 1990 minie 65 lat od ustanowienia samodzielnej parafii w Bierunia Nowym.
Zanim do tego doszśo, mieszkancy dzisiejszej parafii nowobierunskiej przeszli dśuga droge
(dosśownie i w przenosni) oraz wśozyli wiele wysiśku w uzyskanie wśasnego obiektu
sakralnego.

Od najdawniejszych czasow, bo prawdopodobnie od XII wieku, az  do poczatkow XIX
wieku obszar ten nalezaś do parafii oswie cimskiej. Wedśug wzmiankowanego juz Liber
beneficiorumż  Jana Dśugosza do oswie cimskiej parafii nalezaśy Kopciowice, Bijasowice
i Czarnuchowice. Z koncem XVI wieku wizytator biskupi, ks. Krzysztof Kazimierski
sugerowaś przyśaczenie wymienionych wsi do kaplicy w Cheśmie, ze wzgle du na łnieśatwa
droge  do Oswie cimia z powodu dwu rzek: Wisśy i Sośyż .

W okresie reformacji Bijasowice, Kopan i Jajosty z polecenia protestanckich panow na
Pszczynie przekazane zostaśy do protestanckiego kosciośa do Bierunia (Starego) i pozostaśy
tam mimo, ze w roku 1530 koscioś bierunski powrociś do rak katolickich. Natomiast wsie
Kopciowice. Czarnuchowice i Zabrzeg nalezace do katolickich prywatnych wśascicieli, nie
zmieniśy swej przynaleznosci parafialnej, to znaczy pozostaśy nadal przy kosciele
parafialnym w Oswie cimiu. Po wojnach napoleonskich i Kongresie Wiedenskim, bulla łDe
salute animarumż  z dnia 16 lipca 1821 roku, papiez  Pius VII przydzieliś do biskupstwa
wrocśawskiego dekanaty bytomski i pszczynski, ktore dotychczas nalezaśy do diecezji
krakowskiej. Wymienione miejscowosci przeszśy do parafii cheśmskiej.

S ciernie w tym czasie nalezaśy do parafii le dzinskiej, a dopiero od l864 roku przynaleza
do kosciośa starobierunskiego. Tak samo zreszta jak Porabek.

Taki stan pozostaś do najnowszych czasow, kiedy to w obre bie parafii starobierunskiej
i cheśmskiej powstaśy dalsze samodzielne parafie, wzgle dnie kuracje. Jedna z nich byśa
erygowana w 1925 roku parafia w Bieruniu Nowym. Jej powstanie wiaze sie  scisle z
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zakupem budynku koscielnego oraz budynku mieszczacego plebanie . Jak juz  wspomniano w
innym miejscu, Bierun Nowy zamieszkiwaśa liczna spośecznosc  urze dnikow pruskich, w
wie kszosci wyznania ewangelickiego. Nalezeli oni do zboru protestanckiego w Hośdunowie.

Z powodu wielkiej odlegśosci od Bierunia Nowego (blisko pośtorej godziny drogi)
nabozenstwa ewangelickie odbywaśy sie  w miejscowej szkole. Dnia 7 lutego 1904 roku
protestanci utworzyli łWydziaś dla zbudowania ewangelickiego domu modlitw w Nowym
Bieruniuż . Juz  na pierwszym zebraniu organizacyjnym podano do wiadomosci, ze wśasciciel
majatku ziemskiego Solec, katolik Max Schultze darowaś grunt pod budowe  zboru.

Zwrocono sie  rowniez  do owczesnego pastora w Hośdunowie Siebera o przygotowanie
odezwy do mieszkancow by poparli budowe . Uczestnicy zebrania zobowiazali sie
przeprowadzic  zbiorke  pienie dzy. W swie to Apostośow Piotra i Pawśa, dnia 29 czerwca 1909
roku, poswie cono kamien we gielny, a juz  jesienia niewielki kosciośek byś gotowy.

Krolewska Rejencja w Opolu zastrzegśa sobie opracowanie planu i kierowanie bu dowa,
prowadzona przez budowniczego z Mikośowa Niepla. Budynek kosztowaś 20.000 marek, a
lezaca w jego sasiedztwie 2 morgowa parcela pod przyszśy cmentarz Ó  700 marek.

Utworzona gmina ewangelicka byśa filia kosciośa w Hośdunowie, a tamtejszy pastor
odprawiaś tu miesie cznie jedno nabozenstwo dla swoich wspośwyznawcow. Po przegranej
przez Rzesze  Niemiecka wojnie swiatowej, w okresie plebiscytu, zaprzestano odprawiania
nabozenstw a kaplica staśa opuszczona. Gdy stawaśo sie  coraz oczywistsze, ze Gorny S lask z
jego pośudniowo-wschodnia cze scia przypadnie Rzeczypospolitej Polskiej, niemieccy
obywatele wyznania ewangelickiego zacz e li opuszczac  Bierun Nowy i wyjezdzac  do Rzeszy.

Byśa to przewaznie ludnosc  napśywowa i z chwila zaśamania sie  cesarstwa wracaśa w
swoje strony rodzinne. Pozostaśo tu jedynie kilka rodzin robotniczych. Rdzenna ludnosc
polska byśa ludnoscia katolicka. Widzac zblizajaca sie  po wiekach niewoli Polske ,
postanowiśa nabyc  budynek z zamiarem uczynienia ze zboru kosciośa katolickiego. W tym
tez  celu, na dzien 28 lipca 1921 roku naczelnik gminy Bierun Nowy, Bartśomiej Jaromin,
zwośaś zebranie katolickich mieszkancow Bierunia Nowego, Bijasowic i Czarnuchowic do
sali restauracyjnej Leopoldyny Kus (dzisiejsza restauracja łSzaśasż ).

Postanowiono rowniez  nabyc  dom pośozony po przeciwnej stronie kosciośa, nalezacy do
siodlarza i kupca Ludwika Patza, na budynek plebanii. Podczas zebrania wybrano komitet w
skśadzie: Bartśomiej Jaromin Ó Ó naczelnik gminy jako prezes komitetu oraz Klemens
Jaromin i Mateusz Petryas jako jego czśonkowie. Powzie to uchwaśe  rozpoczynajaca zbiorke
pienie dzy wsrod mieszkancow trzech gmin i miejscowych zakśadow pracy. Mieli sie  nia
zajac  upowaznieni przez zebranie delegaci.

Prace zwiazane z kupnem kosciośa i plebanii prowadziś z ogromnym znawstwem
i zaangazowaniem owczesny naczelnik Urze du Okre gowego Ó  Jan Waja. Juz  w 1919 roku
rozpoczaś on osobiscie pertraktacje z pastorem Andrzejem Wackwitzem z Hośdunowa w
sprawie kupna lub tymczasowego wydzierzawienia owczesnego zboru. Pastor odniosś sie
przychylnie do jego propozycji i przyrzekś mu poparcie w miejscowym zarzadzie gminy
ewangelickiej oraz w wyzszej instancji koscielnej.

Uzgodniono, ze wysokosc  ceny kupna ustala dwaj rzeczoznawcy, wyznaczeni przez kazda
z obu zainteresowanych stron. Rownoczesnie pastor prosiś naczelnika Waje  o
wstawiennictwo u przyszśych polskich wśadz administracyjnych na S lasku w obronie jego
protestanckich parafian. Na rzeczoznawce  ze strony ewangelickiej wyznaczony zostaś
budowniczy Koerber z dyrekcji maje tnosci ksie cia pszczynskiego, a ze strony katolickiej
budowniczy Korus z Brzezinki. Na poczatku 1922 roku dokonano wyceny budynku
koscielnego wraz z ruchomym inwentarzem tj. śawkami, organami, ambona, dzwonami
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i innym sprze tem. Budowniczy Koerber oszacowaś wartosc  kosciośa na 227.563 marki, w
tym inwentarz na 51.000, natomiast Korus na 140.846 marek (wraz z inwentarzem):

Ostateczna cene  po dśugich targach i korespondencjach uzgodniono na 200.000 marek.
Umowe  kupna zawarto 21 czerwca 1922 roku u notariusza w Pszczynie. Sprzedajacych
reprezentowaś wyposazony w peśnomocnictwa pastor Andrzej Wackwitz a kupujacych
naczelnik Jan Waja oraz czśonkowie powstaśego 15 grudnia 1921 roku tymczasowego
zarzadu koscielnego: Bartśomiej Jaromin Ó  naczelnik gminy Bierun Nowy, Jan Malcharek
Ó  naczelnik gminy Czarnuchowice oraz Jozef Magiera Ó  naczelnik gminy Bijasowice.
Zapśacono tez  od razu 150.000 marek, a reszte  miano uregulowac  w terminie pońniejszym.

Byśa to cena korzystna, gdyz  po odliczeniu amortyzacji budynku i sprz e tow odpowiadaśa
ona realnej wartosci w dnia zawarcia umowy. Galopujaca dewaluacja marki znacznie
podniosśa, juz  w krotkim czasie, wartosc  zawartego kontraktu.

Plebanie  ostatecznie nabyto dnia 21 sierpnia 1921 roku od wspomnianego juz  kupca
i siodlarza za cene  75.000 marek. Do ksie gi wieczystej transakcje  wpisano 24 kwietnia 1922
roku.

Zdawaśoby sie , ze fakt posiadania wśasnego kosciośa wszyscy przyjma z zadowoleniem, a
moze i z entuzjazmem. Tak sie  jednak nie staśo. Cze sc  mieszkancow Bijasowic
i Czarnuchowic nie chciaśa sie  przyśaczyc  do tworzacej sie  parafii nowobierunskiej.

Obawiano sie , ze ta nowa parafia be dzie jeszcze przez wiele lat obciazona sporymi
dśugami. Dziaśaśo rowniez  przyzwyczajenie oraz wie ń uczuciowa z dawnymi odlegśymi
kosciośami. Szczegolnie gśosno protestowaśa Gmina Bijasowice. Wystosowaśa nawet
pisemny protest do naczelnika Waji podpisany przez 23 mieszkancow. W owym czasie,
gmina Nowy Bierun liczyśa 1800 mieszkancow i nie byśa w stanie utrzymac  kosciośa oraz
proboszcza. Dlatego czśonkom zarzadu koscielnego tak bardzo zalezaśo na przyśaczeniu
Bijasowic i Czarnachowic do nowej parafii. W tej sprawie naczelnik Waja zwośaś wie c
przedstawicieli trzech gmin na dzien 26 lutego 1922 roku do sali restauratora Droba
(dzisiejszy sklep meblowy), aby podjac  ostateczna decyzje  kupna swiatyni.

Zdania zebranych byśy podzielone. Jedni byli za kupnem, drudzy przeciwni. Prowadzacy
zebranie kategorycznie oswiadczyś, ze nie zgadza sie  z tym, zeby parafia skśadaśa sie  tylko z
samej gminy Bierun Nowy. Ostrzegś zebranych, ze jezeli wie kszosc  z nich nie zgodzi sie  na
kupno kosciośa, to do spośki z naczelnikiem Bartśomiejem Jarominem w zakupionym
budynku koscielnym otworza kino. Wypomniaś im tez , ze sa niegodni wśasnego kosciośa
skoro odrzucaja tak korzystna okazje  kupna. Ostrzezenie wywarśo pozytywny skutek
i wie kszosc  zebranych zgodziśa sie  na zawarcie transakcji.

Koscioś zostaś wie c urzadzony wedśug wymagan liturgii katolickiej, a aktu poswie cenia
dokonaś w dniu 5 listopada 1922 roku ks. Mateusz Bielok, proboszcz starobierunski, z
polecenia delegata biskupa wrocśawskiego ks. Jana Kapicy. Trzy lata pońniej, Administrator
Apostolski przyznanej Polsce cze sci S laska ks. Teofil Bromboszcz dekretem nr 2072/25 z
dnia 25 lipca 1925 roku ustanowiś ostatecznie samodzielna parafie  w Bieruniu Nowym dla
łkatolickich mieszkancow gmin politycznych Czarnuchowice, Nowy Bierun i tej cze sci
Biasowic, ktora jest pośozona na wschod od lasa Ksie cia Pszczynskiegoż .

Pośudniowa granice  parafii tworza Wisśa i Gostyn łaz  do grobli na zachod od osady
Kopan usutejż .
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