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1.Rzemiosńo cechowe w okresie od XIII do konca XVIII w.

Bierun od najdawniejszych czaso w nalezań do Ziemi pszczynskiej i dzieliń z nia swoje
dzieje polityczne i gospodarcze. Baza ęro dńowa do badan nad dziejami tej ziemi jest bardzo
bogata, siega XIII wieku, lecz nie wszystkie dziedziny  zycia gospodarczego znalazńy w niej
jednakowe odzwierciedlenie. Do historii rzemios ńa posiadamy fragmentaryczne materiańy
archiwalne.

Pierwsze wzmianki o Bieruniu i okolicy pochodza z XIII i XIV wieku
(1242 r. Ledziny, 1337 r. Bierun i Urbanowice). Bierun byń wo wczas miasteczkiem lezacym
na starym szlaku handlowym prowadzacym z Krakowa przez Oswiecim
i Gliwice do Wrocńawia. Ta droga przewozono towary kolonialne i wyroby wschodnie, a na
blizszych odcinkach kwitń handel bydńem, sola oraz produktami rolniczymi
i rzemieslniczym.

Miasteczko to juz  w XIV w. byńo znaczacym osrodkiem handlu i skupiskiem rzemiosńa.
Wprawdzie jeszcze przez kilka wiek o w gńo wnym ęro dńem utrzymania jego mieszkanco w
byńo rolnictwo, lecz blisko pońowa zamieszkańych tam wńascicieli gospodarstw rolnych
zajmowańa sie dodatkowo rzemiosńem. Produkcja rzemieslnicza zaspokajańa ich wńasne
potrzeby, potrzeby chńopo w z okolicznych wsi oraz dworo w ksiazecych.

Pierwsza wzmianka o rzemiosle w Bieruniu pochodzi z 1387 r. Ksiaze opawsko-raciborski
Jan II nadań wo wczas Janowi Kusowiczowi tamtejsze sońectwo z dwoma zagrodami, trzema
stawami, mńynem o dwo ch końach oraz dwunastoma jatkami rzeęniczymi. Zezwoliń mu tez  na
osadzenie szewco w w dowolnej ilosci, a piekarzy tylu, ilu sie zdońa utrzymac. Pro cz
wymienionych zawodo w, w sredniowieczu swiadczyli tutaj usńugi na rzecz miejscowej
ludnosci krawcy, garncarze, ciesle, końodzieje, stolarze, bednarze, kowale, tkacze itd.

Wazna pozycje spońeczno-gospodarcza zajmowali mńynarze. W Bieruniu i w najblizszym
jego sasiedztwie znajdowańy sie 3 mńyny wodne. Jeden z nich byń usytuowany nad miejskim
stawem przy tzw. Zastawie, drugi óMńyn Borowyż  znajdowań sie przy drodze do Bojszo w,
trzeci óMńyn Norasaż  stań w poblizu rzeczki Gostyni, przy drodze do Urbanowie. Wszystkie
trzy mńyny jeszcze w drugiej pońowie XIX w. byńy czynne. Mńynarze byli zawsze zrecznymi
cieslami, poniewaz  musieli sami naprawiac wszystkie urzadzenia. Niekto rzy z nich trudnili
sie dodatkowo garncarstwem.

Z gospodarka rolna wiazańo sie ro wniez  browarnictwo. Do konca XV w. wszystkie
browary w ziemi pszczynskiej nalezańy do ksiazat. Browar w Bieruniu zostań przekazany na
wńasnosc miasta bez odszkodowania w 1525 r. Mieszczanie tutejsi nie korzystali z niego,
gdyz  miasto do konca XIX w. prowadzińo browar na wńasny rachunek. Chmiel uprawiano na
gruntach miejskich. W browarze zatrudniano stale piwowara i sńodownika. Ponadto magistrat
zlecań dorywczo ro zne prace miejscowym rzemieslnikom. Z rachunko w miejskich z lat 1631-
1683 wynika, ze Jan Kula otrzymań za roboty końo browaru, jako tez  od wiadra i okucia
miary wiertelowej 2 floreny renskie, Waliczek i Piecha za stawianie miejskiej sńodowni 4
floreny i 22 czeskich, za beczki bednarzowi zapńacono 13 czeskich i 3 czeskie na trunek, a za
4 obrecze. Do kadzi piwnych 1 zńoty i 18 groszy polskich. S lusarz otrzymań za okucie dwo ch
kadzi 1 zńoty renski i 7 czeskich.

Posiadamy tylko fragmentaryczne dane dotyczace ilosci rzemieslniko w prowadzacych
swoje warsztaty w Bieruniu. W 1629 r. byńo ich tutaj 34, w tym 15 szewc o w, 15 garncarzy, 3
kowali i 1 końodziej. W 1640 r. byńo juz  5 kowali. W 1672 r. w Bieruniu pracowańo tylko 6
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rzemieslniko w, w 1681 r. pieciu, a w 1683 r. zaledwie czterech. Urbarz z 1702 r. podaje tylko
jednego piekarza. Okońo 1780 r. ęro dńa wymieniaja znowu 34 rzemieslniko w: 3 kowali. 4
szewco w, 1 tkacz, 2 masarzy, 1 piekarz, S krawco w, 4 garncarzy, 1 farbiarz sukien, 2 stolarzy
i az  11 kusnierzy. Tak duza ilosc kusnierzy w mańym miasteczku mozna tńumaczyc tym, ze
mieli ńatwy dostep do sko r pochodzacych z handlu tranzytowego. W drugiej pońowie XVIII
w. w powiecie pszczynskim powstańy duze skupiska rzemiosńa tkackiego, zwńaszcza
sukiennictwa, nastawionego gńo wnie na eksport. Wprawdzie najwiekszy osrodek znajdowań
sie w Pszczynie, ale mozemy przypuszczac, ze ro wniez  w Bieruniu wzrosńo ilosc
przedstawicieli tego rzemiosńa.

W XV w. spotykamy juz  obywateli bierunskich w innych miastach S laska i w Krakowie.
Niekto rzy pochodzacy z Bierunia rzemieslnicy nabyli prawa obywatelskie Krakowa
i piastowali tam wysokie godnosci. S wiadczy to o tym, ze rzemiosńo w Bieruniu juz  w tym
czasie stańo na wysokim poziomie. W 1424 r. otrzymań prawa miejskie miasta Krakowa
Marcin Kaflarz, a w 1485 r. Stanisęaw z Bierunia. Ten ostatni byń zńotnikiem
i w 1494 r. zostań wybrany starszym krakowskiego cechu zńotniko w.

Informacje na temat ilosci rzemieslniko w zamieszkańych w Bieruniu do poczatko w. XIX
w. nie sa peńne. Zachowańy sie one gńo wnie w urbarzach, czyli w rejestrach powinnosci
panszczyęnianych. Dane w urbarzach nie obejmuja rzeęniko w ani piekarzy, poniewaz  czynsz
z jatek masarskich i ńaw piekarskich nalezań sie wo jtowi dziedzicznemu, czyli kopiecznemu.
Nie obejmuja one ro wniez  innych rzemieslniko w osiadńych na terenie wo jtostwa oraz tych,
kto rzy rzemiosńo traktowali jako zajecie uboczne.

W miare zwiekszania sie potrzeb spońecznych i umasowienia produkcji rzemieslniczej
postepowań rozwo j siń wytwo rczych w rzemiosle, udoskonalińy sie narzedzia i technika
produkcji. Uksztańtowane w tych warunkach zwyczaje od dawna stosowane w praktyce
trzeba byńo ujac w normy prawne. Takie normy dla organizacji rzemios ńa zawiera ordynacja
miasta Bierunia z 1547 r. Postanowiono w niej m.in. ze óStarsi (burmistrz i 3 rajco w) wezma
ku sobie z kazdego rzemiosńa mez o w, a z nich maja wybrac cechmistrzo w, kto rzy, gdy
wybrani beda, maja przysiege uczynic tak, jak starsi, aby kazdy swoich rzemiosń dogladań,
aby co sńuszne z rada starszych uchwalone byńo, a co niesńuszne, zniesione byńo. Takze ci co
pierniki pieka, maja miec cech z piekarzami, a jesliby przekazanie przestapiń, wtenczas go
starsi za to do kary pociagnac maja. Takze kramarzom a przekupcom starsi maja miary prze-
pisac
i dogladac, aby sie od nich sprawiedliwosc tak ubogiemu jak i bogatemu stańa. Takze wszelki
rzemieslnik, kto ry cech przyjmuje w ten cech sie wkupiń, ma dac, co postanowiono
sprawiedliwego, a to ma w pońowie cech na swe potrzeby obro cic, a druga pońowa ma byc
podzielona na trzy czesci; jedna mnie, druga na miasto a trzecia na mistrz o w rzemiosńa.
Takze kazdy, kto ry zostanie przyjety na nauke rzemiosńa, ma reczycieli dostarczyc, aby do
roku pozostań, a jesliby bez przyczyny uciekń, wtedy reczyciele maja miastu zapńacic jedna
grzywne.

Takze jezeli burmistrz starszego wezwań ku sobie w sprawie potrzeby miejskiej, a on
swawolnie nie przyszedńby do niego, ten aby bez litosci przepadń miastu 6 groszy, a tak samo
zreszta kazdy inny. Takze cokolwiek sńuzy do jadńa i picia mierzenia, czy to waga, cwiertnie,
wiertele, kwarta, ńokiec a olej, to starsi ustanowic maja i inne wszystko co zby dla dobra
gminy tegoz  miasteczka wiedzieli a uznaliż .

Juz  w XIV i XV w. w miasteczkach ziemi pszczynskiej powstawańy organizacje cechowe
i wprowadzono przymus nalezenia do nich wszystkich mistrzo w rzemiosńa oraz kupco w
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prowadzacych samodzielne punkty sprzedazy towaro w. Gdy wmiescie dziańańo mniej niz  10
przedstawicieli danego rzemiosńa, tworzono cechy zbiorowe dla pokrewnych branz .

Do konca XVIII w. byńy to organizacje na wskros polskie. Pro cz zasadniczych
obowiazko w zajmowańy sie krzewieniem oswiaty, pielegnowańy polskie tradycje
i zwyczaje, tworzyńy atmosfere sprzyjajaca powstawaniu polskich piesni i polskiej literatury
ludowej.
Zycie cecho w regulowańy statuty i przywileje wydawane przez panujacych ksiazat. Cańe

zycie spońecznosci miejskiej obracańo sie w ramach zawartych w nich przepis o w. Statuty
bierunskie byńy wzorowane na pszczynskich. Oryginańy spńoneńy w czasie pozaro w miasta.
Do naszych czaso w przetrwańy wyńacznie odpisy sporzadzone w XVI i XVII wieku. Stanowia
one baze ęro dńowa do badan nad dziejami rzemiosńa w okresie do konca XVIII w.

Dla miasta Bierunia zachowańy sie odpisy statuto w cechowych rzeęniko w i piekarzy z
1387 r. szewco w z 1564 r., garncarzy z 1625 r., sukiennik o w z 1657 r.

Radca kamery ksiazecej Schaeffer napisań w swojej kronice, ze w 1657 r. Erdmann
Leopold Promnitz uzupeńniń statut sukienniko w pszczynskich wprowadzajac obowiazek
dwuletniej wedro wki czeladniko w oraz nowe przepisy dotyczace majstersztyku
i zatwierdziń go dla cecho w sukienniko w w Bieruniu i w Mikońowie. Bierunski cech krawco w
opierań sie na statucie cechu krawieckiego w Pszczynie. Kopie tego statutu otrzymań w 1669
r. Na tym tle doszńo nawet do procesu pomiedzy obydwoma cechami, gdyz  bierunski
twierdziń, ze statut jest jego wńasny. Sad ksiazecy orzekń w tej sprawie, ze cech krawiecki w
Pszczynie zńozyń odpis swojego statutu w kancelarii ksiazecej, kto ra go zatwierdzińa
i wreczyńa cechowi w Bieruniu.

Warunki pracy tutejszych rzemieslniko w byńy bardzo trudne. Rzeęnicy prowadzili ubo j we
wńasnych domach, tkacze mieli warsztaty w ciasnych mieszkaniach a p ńo tna bielili na ńakach,
szewcy sami garbowali sko re.

Statuty i przywileje cechowe sa ęro dńem informacji na temat nauki rzemiosńa
i wyzwalania czeladniko w. Mńodzieniec chcacy sie wyuczyc jakiegos rzemiosńa musiań odbyc
okres terminu i okres przymusowej wedro wki. Przy przyjeciu przedkńadań swiadectwo
pochodzenia. Przyjmowano tylko chrzescijan wolnego stanu, slubnych syno w rodzico w nie
uprawiajacych hanbiacego zawodu (np. hycla), nie nalezacych do narodowosci pogardzanej
(np. Cyganie). Okres pro bny trwań 2 tygodnie. W tym czasie uczen mo gń zmienic mistrza, o
ile ten go ęle traktowań. Po zgńoszeniu do cechu uczen uiszczań wpisowe, kto re byńo bardzo
zro znicowane. Cech kowali i slusarzy pobierań 1 guldena i 2 funty wosku, cech krawiecki 2
funty wosku, cech garncarzy 8 groszy i 2 funty wosku.

Nauka byńa na ogo ń bezpńatna, ale uczen musiań ja odpracowac. Trwańa przewaznie dwa
lata, w niekto rych zawodach nawet trzy. Jezeli ktos za nauke pńaciń, wo wczas skro cono mu
termin do 1 roku. W niekto rych rzemiosńach nowoprzyjety uczen musiań urzadzic goscine w
cechu lub poczestowac mistrzo w piwem.

Po ukonczeniu terminu zostań wyzwolony jako czeladnik. Fakt ten odnotowywano w
ksiedze cechowej i wydano czeladnikowi dyplom z pieczecia cechu. Przymusowa wedro wka
trwańa dwa lata. Po powrocie musiań jeszcze rok pracowac u mistrza, ale juz  jako czńonek
cechu.

Uzyskanie tytuńu mistrza byńo uzaleznione od wykonania majstersztyku. Rzeęnik musiań
kupic swinie, zabic ja i po oczyszczeniu oszacowac jej wage bez gńowy, przy czym mo gń sie
pomylic tylko 2 funty. W razie wiekszej pomyńki wpńacań do cechu 2 marki kary. Pńo ciennik
musiań wykonac w ciagu 12 tygodni 16 ńokci szerokiego lub 40 ńokci recznikowego pńo tna, 32
ńokcie drelichu, 41 ńokci cienkiego i 30 ńokci grubego pńo tna. Majstersztyk szewco w
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bierunskich polegań na wykonaniu dwo ch par nieprzemakalnych but o w. Kowal musiań okuc
zelazem chńopski wo z, zrobic siekiere, okuc konia i zrobic 4 podkowy. S lusarz wykonywań
zamek do drzwi z klamka i dwoma zasuwami. Szpornerzy robili ozdobne strzemiona

i ostrogi. W mysl przepiso w z 1630 r. krawiec wykonywań ornat z aksamitu, habit mnicha,
stro j i pńaszcz kobiecy, sukienne pokrycie na siodńo i namiot z drelichu. Bednarz robiń beczke,
okragńa wanne oraz-mocna beczke debowa. Stolarz robiń szafe, masywna skrzynie o 6
szufladach oraz sto ń z olchowego drewna. Czesc majstersztyko w zabierano na zamek.

Statuty i przywileje cechowe zawierańy szereg przepiso w dotyczacych technologii
produkcji rzemieslniczej. Do produkcji sukna nalezańo uzywac tylko dobrej weńny. Musiańo
ono miec przepisowa szerokosc i dńugosc, w przeciwnym wypadku pńacono do cechu kare. Za
nieprzestrzeganie obowiazujacych w tym zakresie norm rzemieslnikowi wymierzano kare
cielesna a jego towar palono publicznie. W 1630 r. cech sukiennik o w pszczynskich zwro ciń
sie do pana na Pszczynie z prosba o zatwierdzenie i poszerzenie przywilej o w, a to dlatego, ze
ludzie z obcych okolic wykupili weńne od chńopo w w ziemi pszczynskiej, stosujac niescisńe
miary, zas na targach i jarmarkach w Pszczynie, Bieruniu i w Miko ńowie sprzedawali
bezwartosciowe sukna. W zwiazku z tym Baltazar Promnitz zarzadziń, ze zaden obcy nie
moze kupowac weńny u poddanych w jego wsiach pod groęba jej konfiskaty. Pońowe skon-
fiskowanej weńny zabierań pan, zas druga pońowa nalezańa do cechu. Sukiennicy pszczynscy
uzyskali ro wniez  przywilej zapewniajacy im pierwszenstwo w zakupic weńny na targach w
Bieruniu przez godzine po jej wyńozeniu do sprzedazy.

Do kontroli jakosci sukna zostali wybrani sposro d czńonko w cechu dwaj inspektorzy.
Pobierali za to po 2 grajcary od kazdego wańka. W edykcie z 1724 r. dotyczacym zakazu
wywozu lnu czytamy, ze na tutejszych pńo tnach i welonach da sie zauwazyc Czarne pasma.
Sa one spowodowane tym, ze tkacze przy pracy zuja tyton i czyszcza knoty lamp a rak nie
myja i brud wkrecaja do nici. Edykt stwierdza, ze czesto len mocza w zgnińej wodzie i w
kloakach. Za niewńasciwe roszenie lnu szlachta pńacińa 12 talaro w kary, mieszczanie i bogaci
chńopi pońowe tego, zas biednych chńopo w za to wykroczenie skazywano na 43 godzin
aresztu. Za przestrzeganie tych wszystkich zarzadzen odpowiadań burmistrz miasta.

Produkcje rzeęniko w i piekarzy kontrolowań inspektor targowy wyznaczony przez
Magistrat. Ogladań on ro wniez  bydńo przeznaczone na rzez  i szacowań zabite zwierzeta. Ceny
na mieso byńy ustalone. Cesarz Karol V wydań specjalne zarzadzenie w sprawie
nadmuchiwania przez rzeęniko w cieleciny. Zabroniń tej praktyki, poniewaz  wiekszosc z nich
zuńa lub palińa tyton i miańa nieswiezy oddech. U piekarzy inspektor targowy zwracań
specjalna uwage na jakosc chleba, jego wage i cene. Zakwestionowane partie wypieku byńy
konfiskowane i przekazywane do dom o w opieki dla biednych. Za powt o rne przekroczenie
przepiso w mistrz piekarski pńaciń dodatkowo 1 kope groszy do kasy ksiazecej. Piekarze byli
ro wniez  karani gdy na rynku zabrakńo chleba. Za nieprzestrzeganie przepis o w ksiaze mo gń
zarzadzic wolny targ na chleb i mieso, a wtedy rzemieslnicy tych branz  ponosili wielkie
straty.

Krawcowi nie wolno byńo wykonywac prac kusnierskich. Czynnosci te byńy zastrzezone
przywilejem z 1585 r. dla cecho w kusnierskich. W przypadku ujawnienia takiego
wykroczenia winnemu odbierano wykonana robote a docho d z niej dzielono po pońowie
pomiedzy cech kusnierski a kase ksiazeca.

Statuty i przywileje okreslańy strukture organizacyjna cechu i regulowańy zycie spońeczne,
kulturalne i towarzyskie jego czńonko w. Na czele cechu stal cechmistrz. Do jego obowiazko w
nalezańo reprezentowanie cechu na zewnatrz, zwońywanie zebran, przewodniczenie obradom.
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Kontrolowań on ro wniez  wspo ńbraci, odpowiadań za prace mistrzo w i zachowanie sie
czńonko w. Byń wybierany przez radnych miasta i czńonko w cechu. Cechmistrz byń
zaprzysiezony i skńadań slubowanie nastepujacej tresci; óJa N.N. przysiegam Panu Bogu
wszechmogacemu, ze bedac ja od Magistratu tutejszego za cechmistrza uwolony, chce byc
wierny a posńuszny Jasnie Wielmoznemu a wysoce urodzonemu panu (ziemi pszczynskiej),
panu burmistrzowi, panom rajcom, panu w o jtowi i panom przysieznym, rzad dobry miec, tak
ku cechowemu jak i obecnemu dobru na rozmnozenie miejskiej i cechowe patrzec, a
wszystko czynic i peńnic jako na godnego a wiernego cechmistrza przy miescie nalezy. Do
czego mi Panie Boze w Tro jcy S wietej jedyny dopomagaj i jego swiete ewangeliumż .

Udziań czńonko w w zebraniach cechu byń obowiazkowy. Zwońywano zebrania roczne, a
ponadto w razie potrzeby zebrania dodatkowe. Za nie usprawiedliwiona nieobecnosc na
zebraniu rocznym pńacono 1 florena, na zebraniu dodatkowym 4 grosze kary.

W Bieruniu zebrania odbywańy sie w swietlicy cechowej w ratuszu. Pietnasty punkt
instrukcji tego miasteczka brzmi: Jedna swietlica ta mniejsza, ma byc niekto remu rzemiosńu
najeta, w drugiej sesje maja sie odbywac. W czasie zebrania mistrz przestrzegań przepiso w
porzadkowych. W statutach cechu kowali i slusarzy czytamy: óJezeli wszyscy siedza w
pokoju cechu, a kt o ry z nich wstanie bez zezwolenia mistrza, daje p o ń funta wosku do cechu.
Kto chce skarge wniesc na cech ma wstac po uprzednim uzyskaniu zezwolenia cechmistrza,
jezeli tego nie uczyni, daje za kare funt wosku, a kto pierwszy mu przeszkodzi i za niego
mo wi, bedzie karany ro wniez  funtem wosku. Do cechu nie wolno przynosic nozy ani strzelb
oraz nie wolno w domu pozostawiac pozyczonej w cechu strzelby pod kara 1 funta wosku.
Kto rozpocznie kńo tnie w cechu musi dac za kare po ń cwiartki piwa. Jezeli cechmistrz cos
zawini ponosi podwo jna kareż .

Czńonkowie cecho w byli w miescie powazani i czesto zajmowali odpowiedzialne
stanowiska. W 1716 r. z powodu trwańej choroby wo jta w Bieruniu proponowano na to
stanowisko krawca Baltazara Latoche, poniewaz  znań jezyk niemiecki i umiań rachowac.

Czńonkowie musieli dbac o przestrzeganie przepis o w cechowych, o czesc i honor cechu.
Liczne paragrafy statut o w zwracańy uwage na solidarnosc kolezenska.

Gry hazardowe byńy zabronione. Za nieuczciwa konkurencje pńacono kary. Za odbieranie
sobie nawzajem czeladnik o w grozińa kara wiezienia, zas przekupiony czeladnik musiań w
ciagu trzech dni opuscic miasto. Zdrade tajemnicy zawodowej karano grzywna w wysokosci
2 floreno w.

Cech stanowi rodzine, kto ra troszczyńa sie o swoich czńonko w w razie potrzeby. Po smierci
mistrza wdowa po nim mogńa dalej prowadzic rzemiosńo a cech byń zobowiazany dac jej do
pomocy czeladnika. W pogrzebie znanego mistrza lub czeladnika musieli uczestniczyc
wszyscy czńonkowie cechu. Za przekroczenie tego przepisu p ńacono po ń funta wosku. Mistrz
stanu wolnego, wstepujac do cechu, powinien byń do roku sie ozenic, gdyz  w przeciwnym
razie pńaciń podatek óbykowyż . Przepisy cechowe regulowańy nawet tak osobiste sprawy jak
sposo b ubierania sie.

Cechy odgrywańy decydujaca role w rzemiosle do konca XVIII w. Poczatkowo byńy one
dęwignia postepu w tej dziedzinie gospodarki, lecz p o ęniej w miare rozrastania sie ich
przywilejo w i monopoli, coraz bardziej hamowańy rozwo j rzemiosńa i handlu.

Rzemiosńo byńo w tym okresie scisle zwiazane z handlem. Najstarszymi punktami
wymiany towarowej byńy karczmy. Tutaj ludnosc sprzedawańa pńody rolne i zaopatrywańa sie
w produkty rzemieslnicze. Z czasem funkcje te przejeńy targi i jarmarki. W 1545 r. kr o l
Ferdynand zatwierdziń dla Bierunia 2 jarmarki - na sw. Bartńomieja i sw. Stanisńawa. Po
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pozarze w 1677 r. Baltazar Promnitz zezwoliń Bieruniowi na dodatkowe jarmarki w swieto
Narodzenia Matki Boskiej i na niedziele po sw. Michale. Jarmark w tym czasie trwań 8 dni.
Na jarmarki do Bierunia przychodzili nie tylko chńopi z okolicznych wsi, ale r o wniez
rzemieslnicy pozostańych miast ziemi pszczynskiej. Przyjezdzali tez  kupcy
i rzemieslnicy z odlegńych miast m.in. z Krakowa, Oswiecimia, Bytomia, Raciborza, Zywca,
Zatora, Opawy, Brna. Mieszkancy Bierunia docierali ro wniez  ze swoimi towarami w tamte
strony. Odwiedzali rynki polskie, czeskie i niemieckie. W handlu z Polsk a funkcje
posredniko w peńnińy wsie Cheńm, Imielin i Kosztowy. Handlowano gńo wnie srodkami
zywnosci, produktami rzemieslniczymi, surowcami, sko rami, rybami, bydńem
i trzoda chlewna. Mieszkancy Bierunia posredniczyli w tranzycie i ro wnoczesnie handlowali
wńasnymi towarami. Jarmark zaczynań sie zwykle w niedziele, gdyz  wtedy najwiecej ludnosci
wiejskiej przybywańo do miasta.

Dniem targowym w Bieruniu byń poczatkowo poniedziańek. Po ęniej targ przeniesiono na
czwartek. Wszyscy kupcy i rzemieslnicy musieli w tym dniu wystawic swoje towary na
sprzedaz  pod kara 1 marki. Powto rne przekroczenie tego nakazu kosztowańo 2 marki. Rolnicy
mogli przywozic swoje produkty do miasta tylko w czasie targ o w i jarmarko w.

Karze podlegań kazdy rzemieslnik wynoszacy swoje towary na wies lub dokonujacy
zakupo w lnu, zboza, nici, owiec i weńny przed bramami miasta. Pozycja miejscowych
rzemieslniko w byńa obwarowana przywilejami. Cech piekarski miań w dni targowe
pierwszenstwo w zakupie zboza. Tylko jego czńonkowie mogli je nabywac miedzy godzina
7.00 a 10.00 rano. Z pierwszenstwa sprzedazy korzystali zawsze miejscowi rzemieslnicy.

Na targach i jarmarkach dziańali z ramienia magistratu dwaj inspektorzy. Czuwali oni nad
przestrzeganiem zarzadzen ksiazecych i przepiso w cechowych. Za swoja prace otrzymywali
l/3 zarekwirowanych towaro w.

Niemańe korzysci z handlu czerpali ksiazeta pszczynscy. Przy gńo wnych i bocznych
szlakach handlowych byńy rozmieszczone komory celne, w kto rych celnicy pobierali myta.
Komora taka znajdowań sie ro wniez  w Bieruniu. Ksiazece taryfy opńat celnych byńy pisane w
jezyku polskim i wystawiane na widok publiczny. W jednej z nich czytamy; óOd tych, kto rzy
ku Pszczynie sie puszczac, przez Miedzyrzecze albo Kopan ida, tylko w miescie Pszczynie, a
nie w mianowanych dziedzinach myto ma brane byc. Kto rzy jednak od Mikońowa, Bierunia
albo Paprocan pochodza, a na Pszczyne nie przychodza, maja oddac myto w Miedzyrzeczu
albo na Kopaniż . W Bieruniu wedńug taksy z 1536 r. pobierano myto w nastepujacy sposo b:
Od wozu z pszenica - 2 grosze (praskie) od wozu z sola - 2 grosze
od wozu z rybami - 1,5 grosza od wozu z obuwiem - 6 groszy
od wozu skombinowanego - 6 groszy od tony sledzi - 0,5 grosza
od wońu - 12 groszy
od wozu z chmielem - 3 grosze od swini lub owcy - 2 halerze.

Wielkim ciezarem dla rzemieslniko w byńa renta feudalna w pieniadzach i w naturze.
Uiszczali ja na rzecz panujacych ksiazat i na potrzeby miasta. Ksiaze otrzymywań od
wszystkich rzemieslniko w stańy czynsz roczny. Szewcy bierunscy pńacili mu po 15 groszy

i po 2 kury. Akt nadania sońectwa w Bieruniu z 1670 r. zezwalań Jerzemu Wegrzynowi na
pobieranie od cechu szewc o w 3 guldeny i 30 grajcaro w rocznie. Rzeęnicy oddawali po ń
kamienia ńoju. Mieli tez  obowiazek utrzymywania ksiazecych pso w mysliwskich
i bezpńatnego uboju zwierzat na folwarkach. Na targach w Pszczynie musieli sprzedawac
mieso dla zamku o 1 halerza taniej od obowiazujacej ceny. Zdarzańo sie, ze urzednik ksiazecy
nie wpisań do ksiag rachunkowych zńozonej daniny, a kwity spńoneńy w czasie pozaru miasta.
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Spotkańo to rzeęniko w bierunskich, od kto rych zazadano ponownie za lata 1678-1687 17
kamieni i 17 funto w ńoju. Dńug ten spńacali wspo lnie przez kilka lat. Garncarze oddawali
rocznie na zamek po 3 mendle garnk o w, kowale pńacili ksieciu po dwa talary rocznie,
końodzieje po szesc talaro w, slusarze po 2 floreny i 24 grajcary, bednarze po 5 talar o w. Pro cz
tego skńadali daniny w gotowych produktach.

Krawcy bierunscy mieszkali w domach ksiazecych, za co byli zobowiazani do robo t
panszczyęnianych, kto re po ęniej zamieniono im na czynsz roczny w wysokosci 1 talara
i 12 groszy.

Rzemieslnicy mieli ro wniez  obowiazki wobec miasta. Kazdy kto chciań sie osiedlic w
miescie musiań uzyskac prawo obywatelskie przez zńozenie przysiegi na wiernosc
i posńuszenstwo wobec pana, wńadz miejskich i cechowych. Przy tej okazji wpńacań do kasy
miejskiej 1 guldena i musiań sie zobowiazac, ze bedzie utrzymywań w swoim mieszkaniu
muszkiet, 2 funty ońowiu, 1 funt prochu i sikawke. Kasa miejska pobierańa ro wniez  czesc
opńat od mistrzo w wstepujacych do cechu i od ich poreczycieli. Wpńywańy do niej ro wniez
czynsze za jatki rzeęnicze i ńawy piekarskie.

Wielkie obciazenie dla tutejszych rzemieslniko w stanowińy kontrybucje wojenne
i przemarsze wojsk. W XIII w. ziemie pszczynska pustoszyli Tatarzy i Rusini, na przeńomie
XIV i XV w. spladrowali ja Wegrzy, w pierwszej pońowie XV w. dańy sie jej dotkliwie we
znaki wojny husyckie a u schyńku tego wieku gńosnym echem odbińy sie tutaj walki
Wńadysńawa Jagiellonczyka z kro lem wegierskim Maciejem Korwinem.

Wiek XVII przynio sń zawieruche wojny 30-letniej. W 1657 r. zadńuzenie Bierunia z tytuńu
zalegńych podatko w i kontrybucji wynosińo 400 talaro w. Po wojnie zrujnowani rzemieslnicy
pńacili po 54 zńote od kazdego tysiaca szacunku, a na wyzywienie
i zakwaterowanie wojsk 5 zńotych miesiecznie od tegoz  szacunku. W 1680 r. przechodzińy
przez ziemie pszczynska na Wegry wojska brandenburskie. Bierun zapńaciń wo wczas 50
floreno w i 6 halerzy kontrybucji. W ńatach 1683– 1687 wprowadzono tutaj specjalny podatek
zwany przeciw Turkom. W 1698 r. w Bieruniu I w Ledzinach kwaterowańy wojska saskie w
drodze do Polski. W latach czterdziestych XVIII w. doszńo do zbrojnego konfliktu miedzy
Austria a Prusami i po cwiercwieczu wojen S lask znalazń sie w granicach panstwa pruskiego.
Obie walczace strony dopuszczańy sie gwańto w. Mieszkancy miasteczek i wsi uchodzili z
dobytkiem w lasy. Przejscie ziemi pszczynskiej pod panowanie Prus spowodowańo zupeńny
upadek handlu w tutejszych miasteczkach, a zw ńaszcza w nadgranicznym Bieruniu. Otwarta
droga na wscho d byńa zawsze wielka jego szansa. Ziemie polskie stanowińy dotad chńonny
rynek zbytu dla produkcji rzemieslniczej, a w latach nieurodzaj o w I klesk zywiońowych
zapewniańy dowo z zywnosci. Prusy zamkneńy teraz granice z Polska i wprowadzińy bariery
celne. Ruch na targach i jarmarkach w Bieruniu stopniowo zamiera ń.
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2.Zmiany zachodzace w rzemiosle w okresie pruskim od poczatko w XIX w. do
1921 r.

Pierwsza pońowa XIX w. przyniosńa z soba kleski nieurodzaju, drozyzne i gńo d. Wojny
napoleonskie spowodowańy wzrost podatko w i kontrybucji. Wsro d wycienczonej gńodem
ludnosci szerzyńy sie epidemie choro b zakaęnych. Wymarńo wo wczas wielu rzemieslniko w.
W powiecie pszczynskim do konca 1847 r. zmarńo 907 oso b z gńodu i 5070 na tyfus. W latach
1846-1848 wymarńo 12,5% tutejszych mieszkanco w.

Do tego doszńy jeszcze wielkie zmiany w technice produkcji. Na druga pońowe XIX w.
przypada gwańtowny rozwo j wielkiego przemysńu. Rzemiosńo przezywańo trudny okres w
walce konkurencyjnej z produkcja fabryczna. Wielu wykwalifikowanych rzemieslniko w
szukańo pracy w przemysle i ulegańo procesowi proletaryzacji. Udziań rzemiosńa w produkcji
kurczyń sie coraz bardziej. W tej sytuacji nie dańo sie nadal utrzymac przymusu cechowego.
Wńadze pruskie ustawa z 1811 r. zniosńy przymus cechowy i wprowadzińy w zycie zasade
wolnosci handlu i przemysńu. Kazdy, kto pńaciń podatek przemysńowy, miań prawo uprawiania
rzemiosńa na podstawie karty rzemieslniczej. Cechy mogńy istniec nadal, ale jako prywatne
i dobrowolne stowarzyszenia. W drugiej pońowie XIX wieku istniańa zupeńna dowolnosc w
przynaleznosci do cecho w.

Rzemieslniko w nie krepowańy pod tym wzgledem zadne ograniczenia terytorialne ani
branzowe. Dopiero ustawa pruska z 1807 r. dopuscińa moz liwosc tworzenia w okreslanych
warunkach cecho w przymusowych za zgoda wiekszosci czńonko w. Zasieg terytorialny
cecho w przymusowych zostań okreslony przez wńadze powiatowe. Ich centra stanowińy
miasta: Pszczyna, Bierun, Mikońo w i Mysńowice. Na tym tle powstawańy ciagńe spory
pomiedzy miasteczkami powiatu pszczynskiego. Zaistniań ro wniez  spo r miedzy Bieruniem a
Mikońowem o Tychy. W koncu wies te pozostawiono w okregu mikońowskim. W Bieruniu
niewiele utrzymańo sie cecho w wolnych, wiekszosc z nich w latach 1807-1900 zostańa
przeksztańcona w cechy przymusowe.

Bierunskie cechy przymusowe pro cz miasta Bierunia obejmowańy nastepujace wioski:
Bojszowy, Gońawiec, Jaroszowice Jedlina, Bierun Nowy, Kopciowice, Ledziny, Paprocany,
S ciernie, S wierczyniec, i Hońduno w, Cheńm Wielki, Cielmice, Czarnuchowice, Gac, Go rki,
Imielin, Smardzowice, Porabek i Zabrzeg.

Zarzady tych cecho w stanowili przewaznie mistrzowie mieszkajacy w Bieruniu.
Rzemieslnicy wiejscy bronili sie przed przymusem cechowym i nie brali prawie zadnego
udziańu w zyciu cecho w.

Nowa ustawa przemysńowa z 1811 r. zwolnińa rzemiosńo od ograniczen i ciezaro w
wynikajacych z feudalnych uprawnien wielkich wńascicieli ziemskich. Rzemiosńo przeszńo
spod wńadzy ksiazecej pod nadzo r wńadz miejskich. Specjalne komisje zńozone z
przedstawiciela magistratu i naczelnika okregu urzedowego (wńadza policyjna) kontrolowańy
ceny, wagi i miary. W 1847 r., w okresie wielkiego gńodu, za oszukiwanie na wadze i nie
wywieszanie cennika skonfiskowano cańy wypiek chleba trzem piekarzom z Ledzin
(Wachsnerowi, Fronczykowi, Karczynskiemu) i rozdzielono go bezpńatnie najbiedniejszym.
Szereg naduzyc wykrywano ro wniez  przy sprzedazy miesa. Mozna je byńo kupic taniej, ale z
nielegalnego ęro dńa. Niekiedy rzeęnicy nabywali je od zńodziei. Pismem z 25.X.1848 r.
landrat zawiadomiń rejencje w Opolu, ze w ostatnich latach rosnie ilosc kradziezy bydńa w
wioskach powiatu pszczynskiego. Skradzione bydńo zarzynano w lasach.
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Mieso przemycano ro wniez  do Polski i na Morawy. Szanujacy swo j zawo d mistrzowie
cechowi nie uprawiali tego procederu, ale byńo juz  wo wczas wielu nowych, uprawiajacych
rzemiosńo na podstawie karty rzemieslniczej.

Cechy utracińy swo j wpńyw na zycie i rozwo j rzemiosńa. Nie wszyscy rzemieslnicy
wykonujacy zawo d na podstawie swiadectwa przemysńowego nalezeli do cecho w i nie kazdy
mistrz bedacy czńonkiem cechu prowadziń wńasny warsztat. Niekto re rzemiosńa nie
posiadajace w miescie wymaganej ilosci przedstawicieli, ńaczyńy sie, by wspo lnie utrzymac
organizacje cechowa. Kazdy cech posiadań swojego opiekuna, kto ry z ramienia magistratu
uczestniczyń we wszystkich zebraniach i strzegń praworzadnosci uchwań cechowych.
Produkcja rzemieslnicza byńa nastawiona gńo wnie na rynki lokalne. Sńabe wyposazenie
techniczne warsztato w uniemoz liwiańo im walke konkurencyjna z wiekszymi osrodkami.

W pierwszej pońowie XIX w. rzemiosńo tutejsze nie poczynińo prawie zadnego postepu, a
na pewnych odcinkach przechodzińo ciezka depresje. Jedne gańezie przezyńy tragiczny upadek
i zanikńy zupeńnie, inne zno w przechodzińy okres wzglednej koniunktury lub zastoju. Tylko
nieliczne cieszyńy sie dobrymi warunkami dla rozwoju.

Najlepiej prosperowańy rzemiosńa zajmujace sie produkcja i sprzedaza srodko w zywnosci,
gńo wnie piekarze, rzeęnicy i kupcy. Nie byńy dla nich straszne ani lata gńodu, ani rozwo j
przemysńu. Zapotrzebowanie na srodki zywnosci rosńo w miare powstawania coraz wiekszych
skupisk robotniczych. Wzgledna stabilizacja cieszyli sie szewcy, krawcy, kowale, siodlarze,
chociaz  dwa pierwsze rzemiosńa od drugiej pońowy XIX w. byńy coraz bardziej zagrozone.
Szewcy, kto rzy kiedys sami garbowali sko re i szyli obuwie, musieli z czasem zrezygnowac z
obu tych funkcji i zajac sie naprawa fabrycznego obuwia. Krawcom zagrazańa konkurencja
kobiet. Kowale, ciesle, stolarze, murarze z trudem znajdowali zajecie, gdyz  w miastach
prawie nic nie budowano. Szukali oni pracy w przemysle oraz przy budowie dro g i kolei.
Takie zawody jak tkacze, kapelusznicy, ponczosznicy, rekawicznicy, mydlarze, powroęnicy,
garncarze, farbiarze prawie zupeńnie zanikńy.

Ilosc rzemieslniko w w Bieruniu okońo pońowy XIX w. ulegańa ciagńym wahaniom. Z
zachowanych materiańo w ęro dńowych wynika, ze w 1853 r. pracowańo tutaj 60
rzemieslniko w, w tym 1 mńynarz, 2 piekarzy, 4 rzeęniko w, 1 garbarz, 20 szewco w,
1 kusnierz, 2 siodlarzy, 1 pilnikarz, 2 tkaczy, 11 krawc o w, 7 stolarzy, 1 końodziej, 2 bednarzy,
1 grzebieniarz, 1 garncarz, 1 szklarz i 2 slusarzy.

W tym czasie istniańy tutaj tylko 4 cechy: szewco w, krawco w, kowali i slusarzy,
rzeęniko w. W 1860 roku ęro dńa wymieniaja 7 kupco w, 6 restauratoro w i szynkarzy, 3 mńy-
narzy, 3 rzeęniko w, 3 piekarzy, 8 handlarzy zbozem, 4 handlarzy srodkami zywnosci,
1 handlarza konmi, 1 malarza, 6 krawco w, 10 szewco w. 3 bednarzy, 3 siodlarzy, 3 kowali,

6 stolarzy, 6 murarzy, 2 końodziejo w, 1 garbarza, 1 slusarza, 1 powroęnika, 1 zduna
i 1 tkacza, razem 30 rzemieslniko w. Z 1861 r. zachowańy sie informacje o istnieniu w

Bieruniu nadal 4 cech o w, mianowicie: szewco w, krawco w, rzeęniko w i rzemieslniko w
branzy metalowej. W tym czasie do cechu szewskiego nale zańo az  28 mistrzo w (23 szewco w,
3 siodlarzy, 1 powroęnik, 1 garbarz). W 1863 r. do Zjednoczonego Cechu Rzeęniko w

i Piekarzy w Bieruniu nalezańo 25 czńonko w, zas do cechu krawco w 21 mistrzo w tej
branzy. Cech ten obejmowań 9 krawco w z Bierunia, 3 z Ledzin, 2 z Gońawca, 2 z Jaroszowic,
1 z Cheńmu, 1 z Porabka, 1 z Czarnuchowic, 1 z Bierunia Nowego, 1 z Go rek. Wsro d
rzemieslniko w pojawiańo sie coraz wiecej po ńmistrzo w osiedlonych w promieniu 1 mili od
miasta oraz fuszero w i partaczy.

W latach 1905-1906 istniańo w Bieruniu 5 cecho w: Przymusowy Cech Kowali
i S lusarzy, Przymusowy Cech Stolarzy i Bednarzy, Przymusowy Cech Szewco w
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i Siodlarzy, Przymusowy Cech Krawco w, Wolny Cech Rzeęniko w.
Funkcje cechmistrzo w w tych cechach peńnili - kowal Jan Krupa, stolarz Jan Latocha,

szewc Paweę Dęugon, krawiec Gretka i rzeęnik PaweęBraja.
Wedńug statystyk z tego okresu w Bieruniu mieszkańo 168 rzemieslniko w. Najwiecej, bo

az  67 byńo wsro d nich murarzy. Takiego skupiska rzemieslniko w tej branzy nie posiadańy
nawet miasta wieksze od Bierunia. S wiadczy to o tym, ze w tym rejonie rozwijańo sie
pomyslnie budownictwo. Pro cz murarzy spisy mieszkanco w Bierunia odnotowańy w 1906 r.
10 ciesli. 6 stolarzy, 5 tynkarzy, 4 kowali, 14 szewc o w, 3 krawco w, 12 kupco w, 8 rzeęniko w,
.5 restauratoro w i szynkarzy. Pozostańe zawody miańy tutaj od 1 do 3 przedstawicieli. Byli
wsro d nich i powroęnik, 1 grzebiennik, 2 muzyk o w.

Bardziej szczego ńowe informacje na temat bierunskich cecho w od schyńku XIX w.
zachowańy sie w aktach miasta Bierunia. Zjednoczony Cech Piekarzy i Rzeęniko w zostań
zlikwidowany zarzadzeniem prezesa rejencji w Opolu z 23 VII 1899 r. W tej sytuacji 30
rzeęniko w okregu bierunskiego wystapińo z wnioskiem o utworzenie cechu przymusowego.
Zebranie organizacyjne odbyńo sie w grudniu 1899r. Cechmistrzem zostań F. Kocurek, jego
zastepca E. Hoinkis, sekretarzem K. Bendel, o kasjerem R. Dńugaj, wszyscy z Bierunia.
Czńonkowie tego cechu nie interesowali sie zbytnio zebraniami
i tylko niewielu brańo czynny udziań w zyciu cechowym. Zarzad cechu wnio sń skarge do
landrata w Pszczynie, ze zadne zebranie nie moze dojsc do skutku, gdyz  przychodzi na nie
zaledwie dwo ch albo trzech mistrzo w. W 1905 r. rzeęnik Tichauer z Jaroszowic doni o sń do
wńadz, ze na ostatnie zebranie pr o cz niego przybyń tylko rzeęnik Bieber z Bierunia.

Do 1906 r. Przymusowy Cech Rzeęniko w w Bieruniu, mimo ponaglen, nie przesńań do
landrata zadnego budzetu ani rachunku rocznego. Rzemieslnicy przyzwyczajeni juz  do
swobody, niechetnie znosili przymus cechowy. W 1909 r. kwartalne skńadki czńonko w
podwyzszono z 40 do 80 fenig o w, zas kary za nieobecnosc na zebraniu z 50 fenigo w do
dwo ch marek. Za przyjecie do cechu pńacono 3 marki. W 1913 r. cech ten oskarzyń u landrata
rzeęnika Srocinskiego, kto ry przybyń do Bierunia z Galicji, ze jest twardym Polakiem.
Domagań sie jego wysiedlenia. Pod koniec XIX i w poczatkach
XX w. wńadze panstwowe rozpoczeńy walke o podniesienie warunko w sanitarnych w tej
gańezi rzemiosńa.

Zakazano dokonywania uboju w prywatnych pomieszczeniach i przystapiono do budowy
rzeęni miejskich. Mimo surowych zakaz o w rzeęnicy potajemnie prowadzili nielegalny ubo j, a
mieso bez kontroli sanitarnej wywozili do okregu przemysńowego, gdzie zawsze znajdowali
chetnych nabywco w.

Po likwidacji Zjednoczonego Cechu Piekarzy i Rzeęniko w bierunscy piekarze przystapili
do Zjednoczonego Cechu Piekarzy, Mńynarzy i Cukierniko w w Mikońowie, kto ry istniań od
1893 r. W tym czasie cech ten liczyń 15 czńonko w. Do 1922 r. liczba jego czńonko w wzrosńa
do 32.

W chwili zorganizowania w Bieruniu w 1899 r. Przymusowego Cechu Krawco w, w
okregu tym pracowańo 25 mistrzo w cechowych tej branzy oraz 30 krawco w nie nalezacych
do cechu. Pierwszy zarzad tego cechu stanowili cechmistrz F. Gretka, G o ralczyk, Wilk i F.
Jagoda. wszyscy z Bierunia. Krawcy z okolicznych wsi nie przychodzili na ze brania i nie
pńacili skńadek. Za lata 1900-1905 ich zalegńosci z tego tytuńu wynosińy 36,50 marek. Cech
sciagnań naleznosc droga egzekucji.

W 1885 r. w Bieruniu zostań zorganizowany Zjednoczony Cech Szewco w, Pantoflarzy
Garbarzy, Kusnierzy, Powroęniko w, Siodlarzy i Tapicero w. Z tego zwiazku w 1899 r.
wyodrebniń sie cech szewco w. Rzemieslnicy tej branzy mieszkajacy w okolicznych wsiach
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bronili sie przed przymusem cechowym, twierdzac, ze gńo wnym ęro dńem ich utrzymania jest
gospodarka rolna.

W 1906 r. do Przymusowego Cechu Szewco w w Bieruniu nalezańo zaledwie 16 czńonko w,
kto rzy zatrudniali tylko dwo ch czeladniko w. W tym czasie do zarzadu cechu wchodzili:
Paweń Dńugon, Jan Leopold, Jan Noras i Sylwester Christ –  wszyscy z Bierunia. Wydziań
czeladniczy tego cechu skńadań sie z trzech czńonko w, z mistrza Augustyna Norasa oraz
czeladniko w A. Hycza i J. S mieńowskiego. Mistrzowie mieszkajacy we wsiach nie pńacili
regularnie skńadek czńonkowskich. Szewc ze Swino w zalegań az  za piec lat.

W okresie I wojny swiatowej zycie tego cechu zupeńnie zamarńo. Ostatnim sladem jego
dziańalnosci jest bilans z 1913 r. W 1916 r. cechmistrz Dńugon zawiadomiń landrata w
Pszczynie, ze dziańalnosc cechu szewskiego na okres wojny zostańa zamknieta, gdyz  w
Bieruniu pozostańo tylko dwo ch jego czńonko w. Cech wznowiń swoja dziańalnosc dopiero w
1931 r.

Przymusowy Cech Stolarzy, Bednarzy, Końodziejo w i Tkaczy w Bieruniu powstań ro wniez
w 1899 r. Do zarzadu weszli cechmistrz Latocha, stolarze Jan i Franciszek Hudzikowscy
i bednarz Karol Labus. Kilku rzemieslniko w wiejskich tych branz  z okregu bierunskiego
nalezańo wbrew przepisom do podobnego cechu w Mysńowicach, bojkotujac tym samym cech
w Bieruniu. Stolarz z Wartogńowca Jan Krzemien w 1909 r. przenio sń sie do wolnego cechu
w Mikońowie.

Z Bierunia napńywańy skargi do landrata w Pszczynie na stolarzy pozacechowych, kt o rzy
obnizali ceny usńug oraz na miejscowych ciesli uprawiajacych ubocznie stolarke. Ze skarg
tych wynika, ze w okregu bierunskim pracowańo wielu partaczy rekrutujacych sie z
niedouczonych ucznio w i czeladniko w galicyjskich. Czesto zdarzańy sie przypadki, ze
czeladnicy z Galicji otwierali warsztaty po stronie pruskiej i do chodzili do nich codziennie,
przekraczajac granice na podstawie stańej przepustki. W ten sposo b uwalniali sie od opńat
celnych przy sprzedazy swoich wyrobo w na S lasku. W 1906 r. dwo ch czeladniko w
galicyjskich otwarńo warsztat stolarski w Cheńmie Wielkim, odbierajac prace miejscowym
stolarzem. W tym samym roku Zydzi z Galicji zańozyli warsztat stolarski w Zabrzegu.
Produkowali tam masowo surowe krzesńa kuchenne i sprzedawali je w Niemczech.
Zatrudniali tu kilku robotniko w, kto rzy codziennie po pracy wracali do miejsca zamieszkania
po drugiej stronie granicy.

Stolarz Latocha utrzymań sie na stanowisku cechmistrza do 1913 r. potem czńonkowie
cechu wniesli skarge do landrata, ze od czterech lat nie zwońań on zadnego zebrania i ze nie
uznaje go wiekszosc czńonko w cechu. Po ustapieniu Latochy cechmistrzem zostań stolarz
Franciszek Hudzikowski. Przymusowy Cech Stolarzy, Bednarzy i Końodziejo w w Bieruniu w
1914 r. liczyń 30 czńonko w, zas w 1922 r. liczba jego czńonko w obnizyńa sie do szesnastu.

Zjednoczony Cech Kowali, slusarzy, Blacharzy i Rusznikarzy w Bieruniu zostań w 1899r.
przeksztańcony w cech przymusowy. Cechmistrzem zostań Jan Krupa z Bierunia.

W skńad zarzadu weszli; Jan Mildner z Urbanowic, Karol Bugaj z Bierunia, Jan Berger z
Hońdunowa  i Franciszek Berger z Bijasowic. W 1922 r. cech ten liczy ń 13 czńonko w.

Ustawa przemysńowa z 1811 r. nie od razu wyzwolińa rzemieslniko w ziemi pszczynskiej
od swiadczen feudalnych, ani tez  nie zlikwidowańa cańkowicie przywilejo w cechowych.
Rzemieslnicy stawiali opo r wolnemu handlowi i nadal utrzymywań sie monopol miejscowych
na targach i jarmarkach. Na przeńomie XIX i XX w. w Bieruniu odbywańo sie 6 targo w na
bydńo x 3 jarmarki rocznie oraz targ tygodniowy w czwartki. W regulaminach targowych
tutejszych miasteczek z drugiej pońowy XIX w. znajdujemy paragraf mo wiacy, ze kazdy
tutejszy rzemieslnik, np. szewc, rymarz, powroęnik, kowal, garncarz, tkacz itd. maja prawo
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wolnej sprzedazy swoich towaro w na tutejszych targach. Obcym rzemieslnikom nie jest to
dozwolone. W walce z obcymi popierańy miejscowych rzemieslniko w wńadze miejskie, kto re
czerpańy dochody z opńat targowych. W Bieruniu opńaty targowe miasto wydzierzawińo w
1902 r. Walentemu Figielowi. Dzierzawca za kazdy targ wpńacań do kasy miejskiej 133
marki.

Place targowe nie byńy tutaj utrzymywane w nalezytym porzadku. W 1910 r. obcy
rzemieslnicy przyjezdzajacy do Bierunia na targi i jarmarki skarzyli sie na bńoto
i nieczystosci zalegajace targowisko. Wynikańo to stad, ze w przeddzien jarmarko w odbywańy
sie tam targi na bydńo. Z powodu tych skarg stragany zostańy przeniesione na ulice Kro tka
i na ulice sw. Macieja.

Wbrew przepisom ustawy z 1811 r. ksiaze pszczynski nadal sciagań bezprawnie od
rzemieslniko w opńaty targowe. Z tego tytuńu jeszcze w latach 1811– 1821 wpńywańo do kasy
ksiazecej ponad 70 talaro w rocznie. W jednym tylko roku 1821 garncarze ziemi pszczynskiej
oddali bezpńatnie na zamek 1216 sztuk r o znych naczyn. W tym czasie na rzecz ksiecia
pobierano od wiekszego stoiska 2 srebrne grosze, od mniejszego 1 sgr., od wozu z garnkami
zaprzezonego w 2 konie 2 sgr i 15 garnko w, od wozu z 1 koniem 1 sgr
i 15 garnko w. Drobni sprzedawcy pńacili od stoiska 3-4 fenigi.

Ze skargi sukiennik o w gliwickich wniesionej do landrata pszczynskiego w 1821 r. wynika,
ze w Mikońowie pro cz cńa i postojowego pobierano bezprawnie tzw. ó.Zollbrodtż  w
wysokosci 3-5 fenigo w. Poborca wyjasniań, ze danine te pobiera sie od niepamietnych czaso w
nie tylko w Mikońowie, ale ro wniez  w Pszczynie i w Bieruniu. Dopiero w 1822 r. landrat
zabroniń ksieciu sciagania opńat z targo w i jarmarko w, lecz ksiaze wnio sń odwońanie od tej
decyzji do Ministerstwa Handlu. Minister zezwoliń mu, jako wńascicielowi targowisk, na
dalsze sciaganie danin i opńat w miasteczkach powiatu pszczynskiego. Mimo ciagńych sporo w
z miastami ksiaze utrzymań ten przywilej do pońowy XIX w. Straze ksiazece przemoca
zabierańy towar ze stoisk, gdy jakis kupiec lub rzemieslnik nie chciań uiscic opńaty. W tej
sytuacji obcy niechetnie przyjezdzali na targi i jarmarki w miasteczkach ziemi pszczynskiej.

W nauczaniu rzemiosńa w omawianym okresie zaszńy istotne zmiany, chociaz  uczniowie
nadal skarzyli sie na zńe traktowanie ze strony mistrzo w, a nawet bicie. Ze skarg wynika, ze
nie zawsze mieli dobre warunki mieszkaniowe, ze w pomieszczeniach towarzyszyńy im
pchńy, myszy i szczury.

Okońo pońowy XIX w. nauke praktyczna zaczeto uzupeńniac nauczaniem teoretycznym.
Poczatkowo adepci rzemiosńa korzystali ze szko l wyznaniowych. Nauka odbywańa sie w
niedziele. Powtarzano w nich nauke religii, czytanie, pisanie i rachunki. Dopiero w 1868 r.
szkońy zawodowe utracińy charakter wyznaniowy. Uczni o w podzielono na dwie klasy, nizsza
(Wiederholungsschule) i wyzsza (Fortbildungsschule). Pr o cz przedmioto w elementarnych
obowiazywańy teraz dodatkowo geometria, rysunek, fizyka, geografia i historia.

Do 1904 r. nauka odbywańa sie w niedziele. W tym roku do programu nauczania
wprowadzono ro wniez  rysunek techniczny, uproszczona ksiegowosc i kalkulacje. Frekwencja
ucznio w byńa zawsze sńaba. Przy egzaminie czeladniczym uczniowie musieli przed ńozyc
swiadectwo ukonczenia szkońy zawodowej. Skńadane z tej okazji swiadczenia feudalne
zastapiono opńata pieniezna, jednakowa dla wszystkich zawodo w.

Nie zachowańy sie z tego okresu zadne materiańy ęro dńowe dotyczace szkońy zawodowej w
Bieruniu. Byc moze, ze praktykujacy w tamtejszych warsztatach rzemieslniczych uczniowie
dojezdzali do szkońy zawodowej w Mikońowie lub w Pszczynie. Wiemy, ze szkońa
pszczynska przyjmowańa ucznio w nie tylko z okolicznych wsi, ale nawet z Galicji.
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Egzaminy czeladnicze przeprowadzańy specjalne komisje egzaminacyjne. Obok
powiatowej dziańańy komisje egzaminacyjne w Pszczynie, Bieruniu i w Mikońowie.

W skńad tych komisji wchodzili przedstawiciele rzemiosńa, wńadz miejskich oraz
nauczyciele szkońy zawodowej. W latach 1859-1361 wyzwolona w Bieruniu 43 czeladnik o w.
Nadal obowiazywańa ich wedro wka. Czeladnicy z ziemi pszczynskiej wedrowali nie tylko do
miast niemieckich, ale ro wniez  na ziemie polskie, gdzie nie mieli trudnosci jezykowych.

W 1865 r. wyjechań tam m.in. czeladnik stolarski z Bierunia Pawe ń Malina. W czasie
obowiazkowej wedro wki nie wszyscy zachowywali sie nienagannie.

W 1860 r. policja w miescie Finsterwalde nakazańa czeladnikowi slusarskiemu
Wilhelmowi Sojce z Cheńmu Wielkiego, by udań sie niezwńocznie do domu najkro tsza droga
przez Zgorzelec, Legnice, Wrocńaw, Opole. Wydalono go za pijanstwo i urzadzanie awantur.
Kandydat na mistrza winien byń przepracowac co najmniej 3 lata w charakterze czeladnika.
Czeladniko w murarskich, ciesielskich i kamieniarskich obowiazywań okres piecioletni.

Rzemieslnicy angazowali sie coraz czesciej w dziańalnosc polityczna, spońeczna
i kulturalna. Faktem jest, ze w zaleznosci od wńasnych przekonan wspo ńdziańali tak z
polskimi, jak i z niemieckimi organizacjami. W nadgranicznym Bieruniu wiekszosc
rzemieslniko w byńa wierna polskim tradycjom. Wielu nalezańo do polskiego katolickiego
ruchu zawodowego, do Sokońa i polskich ko ń spiewaczych.

Wńadze pruskie uwazańy tutejszych ucznio w i czeladniko w za niebezpieczny element.
S wiadczy o tym instrukcja rejencji w Opolu, zawierajaca wskazo wki na wypadek zaburzen w
miescie. Nakazano w niej  uczni o w i gonco w trzymac w domu, a mistrzowie sa zobowiazani
zagrozic natychmiastowym wyrzuceniem z nauki bez zaliczenia przebytego terminu, o ile
kto rys z nich po sygnańach alarmowych osmieli sie wyjsc z domu. Dalej czytamy:

,,Z czeladnikami nalezy postepowac szczego lnie ostroznie. W wypadku alarmu  nalezy im
wydac rozkaz, by sie niezwńocznie udali do gospody wńasciwego cechu. Cechmistrz, naj-
starszy czeladnik oraz przedstawiciel strazy obywatelskiej maja obowiazek ich dopilnowac
i dac im zajecie w zaleznosci od potrzeb. Czeladniko w, kto rzy nie zechca sie
podporzadkowac powyzszym zarzadzeniom i zamiast udac sie do gospody, zostana na
ulicach, nalezy przez policje ostro ukarac, a tych, kto rzy nie pochodza z danego miasta,
natychmiast wydalicż .

Wńadze pruskie nie mylińy sie w swojej ocenie. Wielu mieszkanco w ziemi pszczynskiej w
poczuciu wiezo w ńaczacych ich z narodem polskim brańo udziań w powstaniu styczniowym.
Nalezań do nich m.in. czeladnik piekarski z Bierunia Walenty Krawczyk, kt o ry zbiegń do
Polski w 1863 roku i walczyń tam do marca 1864 r. Po rozbiciu oddziańu zostań aresztowany
przez Austriako w na terenie Galicji.

Z Bierunia w powstaniu styczniowym uczestniczyńo badę tez  dopomagańo powstancom
kilku mieszkanco w. Podejmowali sie tego mimo wzmocnionych patroli strazy granicznych
i surowych wyroko w wiezienia.

Wielu rzemieslniko w z tego miasteczka i z okolicznych wsi brańo czynny udziań we
wszystkich trzech powstaniach slaskich. Rzeęnicy na wńasny koszt utrzymywali obozujacych
tam powstanco w, gotowali im obiady. Z okregu bierunskiego w powstaniach slaskich
uczestniczyńo 30 murarzy, 3 kowali, 4 elektryk o w, 5 slusarzy, 3 tokarzy, 4 stolarzy, 1 malarz,
2 ciesli, 1 szewc, 1 piekarz i 1 rzeęnik. W sumie walczyńo w nich 55 rzemieslniko w z
Bierunia i okolicy.
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3. Rzemiosńo w okresie miedzywojennym 1922-1939

Po podziale S laska w 1922 r. wsro d przyznanych Polsce tereno w znalazń sie cańy o wczesny
powiat pszczynski. Na polskim Go rnym S lasku do pońowy 1933 r. obowiazywańa niemiecka
ordynacja przemysńowa. Zgodnie z ta ordynacja istniańy tutaj nadal obok cech o w wolnych ce-
chy przymusowe. Ulegńy one likwidacji dopiero w 1936 r. lecz nie na d ńugo, poniewaz  dwa
lata po ęniej na zadanie rzemieslniko w przywro cono znowu przymus cechowy.

Nie zachowańy sie zadne materiańy ęro dńowe dotyczace rzemiosńa w Bieruniu w
pierwszym dziesiecioleciu powojennym. Dane z lat trzydziestych nie sa peńne, poniewaz
mimo przymusu, nie wszyscy rzemieslnicy nalezeli do cecho w, natomiast branze posiadajace
w Bieruniu nielicznych przedstawicieli miańy swoje zwiazki cechowe w wiekszych miastach.

W latach 1933-1934 w Bieruniu byńo czynnych 49 warsztato w rzemieslniczych, w 1935 r.
ich liczba wzrosńa tylko do 50, natomiast w 1936 r. wedńug danych ęro dńowych pracowańo
tutaj az  144 mistrzo w cechowych. Byli wsro d nich ciesle, murarze, malarze, końodzieje, sto-
larze, kapelusznicy, krawcy i krawcowe, tapicerzy, kowale, slusarze, blacharze, siodlarze,
szewcy, piekarze, rzeęnicy, wedliniarze, fotografowie, fryzjerzy.

W latach 1934-1938 dziańańy w Bieruniu nastepujace cechy: Cech Kowali i S lusarzy,
Przymusowy Cech Krawco w, Przymusowy Cech Obuwniko w, Przymusowy Cech Stolarzy,
Przymusowy Cech Rzeęniko w.  Ilosc mistrzo w zrzeszonych w cechach wzrosńa w tym
okresie z 147 do 163. Jedynie w 1935 r. obni zyńa sie na 142.

Ilosc ucznio w zatrudnionych w warsztatach rzemieslniczych stale rosńa. W 1928 r. w 29
warsztatach zatrudniano 64 uczni o w, w 1934 r. w 19 warsztatach pracowańo 52 ucznio w,
natomiast w 1938 r. na 67 mistrz o w przypadańo az  150 ucznio w.

Wielki kryzys gospodarczy z lat 1929-1934 byń bardzo trudnym okresem dla rzemiosńa,
lecz mimo braku moz liwosci zbytu, liczba warsztato w stale rosńa. Czeladnicy, kto rzy w
wiekszosci nie znajdowali pracy u mistrz o w, byli zmuszeni do wykonywania zawodu na
wńasna reke, byle gdzie i byle jak, aby tylko przetrzymac ten trudny okres. Nie mieli oni
pieniedzy na opńacenie karty rzemieslniczej, wiec mnozyńy sie warsztaty nielegalne. W
Bieruniu w 1934 r. na 49 warsztat o w rzemieslniczych tylko 20 byńo prowadzonych legalnie, a
w 1935 r. na 50 warsztato w zezwolenie na prowadzenie rzemiosńa posiadańo zaledwie 27.
Najwiecej nielegalnych rzemieslniko w byńo w tych zawodach, w kto rych wykonywanie
rzemiosńa nie wymagańo wiekszych nakńado w. Z protokońu powizytacyjnego Starostwa
Pszczynskiego z 1935 r. wynika, ze w okregu bierunskim legalnie pracowańo tylko 5 kowali,
2 stolarzy, 5 krawco w, 1 malarz, 1 kaflarz, 2 slusarzy, 6 rzeęniko w, 7 piekarzy, 3 fryzjero w, 3
szewco w i 2 końodziejo w.

Stosunkowo najlepiej prosperowańo rzemiosńo w branzy spozywczej i krawieckiej. Kryzys
uderzyń przede wszystkim w te warsztaty, kto re peńnińy usńugi na rzecz przemysńu,
prywatnego budownictwa oraz urzedo w i instytucji panstwowych.

Jeszcze w latach 1936-1937 wielu rzemieslniko w tych branz  pobierańo zasińki dla
bezrobotnych. Niekto rzy rzemieslnicy bierunscy od lat prowadzacy wńasne warsztaty, teraz
musieli je zamknac. Mistrz slusarski Tomala jeszcze w r. 1933 nie miań zadnych zamo wien i
wykonywań tylko drobne zlecenia jak pińowanie kluczy lub naprawa gwintu. W latach 1932-
1934 byń zamkniety ro wniez  warsztat Rafańa Krupy. Jeszcze w 1935 r. z powodu braku pracy
zgńosiń zamkniecie warsztatu Jan Kubina, uprawiajacy swoje rzemiosńo od 34 lat. Teraz tylko
dorywczo naprawiań garnki i rury do pieco w. W latach kryzysu w branzy budowlanej
najbardziej ucierpieli dekarze. W 1934 r. magistrat miasta Bierunia nakaza ń urzedowi
budowlanemu. by wszelkie roboty wchodzace w zakres dekarstwa zlecań wyńacznie czńonkom
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cechu. Mistrzowie nie zatrudniali w og o le czeladniko w. Gńo wna sińa robocza stanowili
uczniowie pracujacy bezpńatnie. Zdarzańo sie, ze rodzice musieli mistrzom pńacic za nauke.
Niekto re warsztaty zatrudniańy po kilku lub kilkunastu uczni o w. Dotyczy to gńo wnie slusarzy.
Bezrobocie wsro d czeladniko w wciaz  rosńo. Wielu z nich pozostańo bez srodko w do zycia.

W 1932 r. na posiedzeniu zarzadu Zwiazku Cecho w Rzeęniczych podjeto uchwańe o
wprowadzeniu podatku od uboju w wysokosci 10 groszy od sztuki bydńa i 15 groszy od
trzody chlewnej i cielat. Pieniadze te przekazywano do cech o w na fundusz pomocy dla
bezrobotnych czeladnik o w rzeęnictwa.

W latach 1934-1939 w rzemiosle bierunskim nadal panowań zasto j. Nieznaczne ozywienie
nastapińo jedynie w grupie rzemiosń budowlanych i drzewnych.

Walke konkurencyjna zaostrzańa wzmozona produkcja chańupnicza i przemysń fabryczny.
Stolarze musieli ustapic w walce konkurencyjnej z fabryczna produkcja mebli sprzedawanych
na raty, rzeęnikom zagrazań nielegalny ubo j i doskonale prosperujace bekoniarnie,
produkujace ro wniez  na eksport, szewcy i garbarze byli bezsilni wobec czeskiej firmy óBataż .

Za gńo wny powo d kryzysu w rzemiosle rzemieslnicy uwazali podatki obciazajace stan
sredni i organizowali przeciw nim akcje protes tacyjne. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu
Zwiazku Samodzielnych Rzemieslniko w i Przemysńowco w w Bieruniu dnia l4 VI l929 r.
uchwalono rezolucje przeciw podatkom i domagano sie rewizji ich wymiaru.

Rezolucje wysńano do gńo wnego zarzadu z prosba o interwencje we wńadzach
wojewo dzkich. Na zebraniu tegoz  zwiazku 17 XI 1929 r. powońano do zycia pozyczkowa
kase rzemieslnicza dla Bierunia i okolicy. W 1932 r. odbyń sie w Bieruniu rzemieslniczy wiec
podatkowo-informacyjny. Na wiecu tym wybrano wspo lnego sekretarza dla wszystkich
bierunskich cecho w, poniewaz  nie wywiazywańy sie one nalezycie z zadan
i obowiazko w administracyjnych. Zostań nim kierownik miejscowej szkońy powszechnej Jan
Spyra.

Pod koniec lat trzydziestych organizacje cechowe utraci ńy swoje znaczenie na rzecz
Zwiazku Polskich Rzemieslniko w i Przemysńowco w. W latach 1937-1938 na terenie powiatu
pszczynskiego dziańańo 9 ko ń tego zwiazku. Końo w Bieruniu liczyńo az  76 czńonko w i pod
wzgledem liczebnosci wysuneńo sie na pierwsze miejsce w powiecie. Wiekszosc czeladniko w
byńa zorganizowana w Stowarzyszeniu Czeladnik o w Polskich. Powiat pszczynski posiadań 5
oddziańo w tego stowarzyszenia. Gńo wnym jego celem byńo podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, posrednictwo w zatrudnianiu czeladnik o w i walka o polskosc rzemiosńa.
Otoczyńo ono opieka ro wniez  ucznio w.

Nauka rzemiosńa odbywańa sie nadal w warsztatach pracy i w szkońach doksztańcajacych.
Pierwsze z nich organizowano juz  w 1923 r. Przemysńowa Szkońa Doksztańcajaca w Bieruniu
rozpoczeńa swoja dziańalnosc dopiero w 1929 r. Pro bowano ja otworzyc juz  18 IV 1928 r. ale
bez skutku, poniewaz  na lekcje przyszńo tylko dwo ch ucznio w.

Statut Przemysńowej Szkońy Doksztańcajacej w Bieruniu zostań opublikowany w
Urzedo wce Starostwa Pszczynskiego 17 III 1928 r. Do uczeszczania do niej byli zobowiazani
nieletni pracownicy zakńado w przemysńowych do ukonczenia 13 roku zycia oraz uczniowie
odbywajacy nauke w warsztatach rzemieslniczych az  do ukonczenia terminu. Zaro wno
przedsiebiorstwa jak i wńasciciele warsztato w pńacili za nauke w szkole od 5-20 zń rocznie od
ucznia. Uczniowie byli zobowiazani do odbycia 8 lekcji tygodniowo. Wedńug statutu
opuszczenie nauki z winy ucznia byńo karane grzywna lub 3-dniowym aresztem. Za
drobniejsze wykroczenia grozińo im 6 godzin karceru. Za rozmawianie na lekcji uczniowie
pńacili 1 zń kary, za palenie papieros o w 3 zń.
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Karano ich ro wniez  za uczeszczanie do publicznych lokali.
Z relacji starosty pszczynskiego z 1931 r. wynika, ze w tym czasie w aresztach urzedo w

policyjnych przebywańo wielu ucznio w szko ń zawodowych za opuszczanie lekcji.
Pracodawca za lekcewazenie obowiazku szkolnego uczni o w pńaciń za kazdego 20 zń kary.

Program nauczania z 1928 r. obejmowań jezyk polski, rachunki, korespondencje
i religie. W latach trzydziestych program ten poszerzono o historie Polski, geografie, rysunek
zawodowy, kalkulacje, materiańoznawstwo, chemie i fizyke przemysńowa.

W latach 1929-1939 nauczycielami szko ńy zawodowej w Bieruniu byli: Stanisńaw Czajka,
Jo zef Czaplinski, ks.Leon Haronski, Adolf KolIibabka, ks. Krzywon, ks. Jerzy Marekwia,
Zenon Pecolda, Rudolf Piprek, Jan Spyra, Karol Starzyk, Czesńaw Wielgus, Stefan Wo jcik.
Funkcje kierowniko w tej szkońy peńnili kolejno Jan Spyra i Zenon Pecolda. Opieke nad
szkońa sprawowańo specjalne Kuratorium, w skńad kto rego wchodzińo po dwo ch
przedstawicieli nastepujacych urzedo w i instytucji:
Magistratu miasta Bierunia, Rady Miejskiej, Izby Rzemieslniczej, S laskiego Urzedu
Wojewo dzkiego. Do grona tego wchodziń ro wniez  kierownik szkońy i po jednym
przedstawicielu kazdego cechu. W 1930 r. czńonkami Kuratorium byli m.in.: stolarze Jan
Hudzikowski, Karol Medrowski i Jan Kaczmarczyk, kowal Longin Flaczek, rzeęnik Paweń
Brajer, krawiec Franciszek Gretka. Dwaj pierwsi byli przedstawicielami Izby Rzemieslniczej,
pozostali reprezentowali cechy.

Szkońa byńa utrzymywana z dotacji miasta i S laskiego Urzedu Wojewo dzkiego oraz z opńat
pracodawco w. Jej wydatki w roku szkolnym 1929/30 wynosińy 5290 zń, w 1935/36 r. 2800 zń.

W latach 1933-1938 liczba uczni o w uczeszczajacych do Przemysńowej Szkońy
Doksztańcajacej w Bieruniu wzrosńa z 24 do 148. Reprezentowali oni branze: budowlana,
metalowa, drzewna, wńo kiennicza, spozywcza, sko rzana i usńug osobistych.

Izba rzemieslnicza w Katowicach w 1923 r. utworzyńa w powiecie pszczynskim 4 komisje
egzaminacyjne na mistrzo w - dla krawco w, piekarzy, szewco w i rzeęniko w. Wszyscy inni
rzemieslnicy mieli wspo lna komisje egzaminacyjna na obszar cańego wojewo dztwa slaskiego
z siedziba w Katowicach.
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Dr BRONISŃAWA SPYRA (ur. W 1926 r. W Kro lo wce, pow. Pszczyna) jest
absolwentka Wydziańu Historii Uniwersytetu Warszawskiego (studia I stopnia ze
specjalizacja archiwalna) oraz Uniwersytetu Wrocńawskiego (studia historyczne II stopnia).
Pracowańa przez 35 lat w archiwach panstwowych w Gliwicach (1952-1955)
i w Pszczynie (1956-1987). W obu plac o wkach peńnińa funkcje kierownika oddziańu
terenowego AP w Katowicach. Od 1 XI 1987 r. na emeryturze. Jako archiwistka
skoncentrowańa sie gńo wnie na opracowywaniu zasobu aktowego. Zdobyta w praktyce
wiedze archiwalna opublikowańa w kilkunastu artykuńach z dziedziny archiwistyki
i archiwoznawstwa. Najwazniejsze pozycje w jej dorobku naukowym to ksiazka pt.
óArchiwum Ksiazat Pszczynskich ꏗ przewodnik po zespońach 1287-1945ż , W-wa 1973,
oraz praca doktorska na temat slaskich archiwo w podworsko-przemysńowych. Opracowańa
ro wniez  kilka artykuńo w dotyczacych historii regionu pszczynsko-tyskiego.


