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Postanowienia Kongresu Wieden skiego napaważy pesymizmem spożeczen stwo sla skie,
ktore nie bez niepokoju wkraczażo w nowy okres. Decyzje traktatow zawieranych na tymz e
Kongresie i stanowiska owczesnych mocarstw wobec przynalez nosci sla ska nie miaży
wżasciwie wpżywu na jego losy i na kontynuacje prowadzonej od ponad poż wieku
systematycznej germanizacji ludnosci tych ziem.
Postepowanie samych wżadz pruskich szybko pożoz yżo kres jakimkolwiek zżudzeniom, a
obietnice stworzenia reprezentacji narodu na braży zupeżnie innych tresci.
Plan organizacyjny nowej administracji przygotowany ju z byż w roku 1811, lecz do jego
realizacji przysta piono z chwila wydania edyktu (30 IV 1815 roku) o podziale pa n stwa
pruskiego na dziesiec prowincji. Do jednej z nich nalez aż Sla sk, ktory po roku 1816
podzielony zostaż na cztery rejencje: wrocżawska , legnicka , opolska , dzierz oniowska (ta
ostatnia ulegża likwidacji w roku 1820, a tereny jej wża czone zostaży do rejencji wrocżawskiej
i legnickiej). Rejencja opolska obejmowa ża 14 powiatow, do ktorych miedzy innymi ź
nalez aż takz e powiat pszczyn ski obejmuja cy pocza tkowo bardzo rozlegże tereny (z nich wyodrebniono w 1825 roku powiat rybnicki).
W skżad powiatu pszczyn skiego wchodziżo prawie sto wiosek i przysiożkow oraz trzy
miasteczka: Pszczyna, Bierun i Mikożow, z ktorych Bierun kilkakrotnie zmieniaż swoj status.
Ustroj samorza du miejskiego Bierunia i innych miast ukszta żtowany na przestrzeni
wiekow przetrważ do czasow przejecia tych terenow przez pan stwo pruskie, co nasta piżo
ostatecznie po wojnach sla skich.
Po roku 1765, gdy ukazaża sie nowa ordynacja dla miast, w mysl ktorej niektorym
miasteczkom odebrano prawa miejskie, a nadano sta tus osady targowej ź Bierun znalazż sie
miedzy nimi. Roz nica miedzy miastem wżasciwym, a osada targowa polegaża ź miedzy
innymi na tym, z e osada nie posiadaża rady miejskiej, a jej przedstawiciele traktowani byli
niemalz e jak reprezentanci wsi. Przepisy prawa pruskiego tzw. Landrecht dzieli ży w ogole
miasta na pan stwowe i prywatne, a wsrod nich wyroz niano miasteczka, ktore od typowej wsi
roz niży sie tylko tym, z e ich mieszkan com sżuz yżo prawo prowadzenia ” miejskich
procederowń np. targow, jednak bez moz liwosci organizowania wżasnych cechow
rzemieslniczych.
Nadanie prawa miejskiego zostażo zastrzez one w tych przepisach wyża cznie dla
panuja cego. Wedżug nich czżonkami tzw. gminy miejskiej byli wszyscy wpisani na list e
mieszczan. Organami gminy byżo zgromadzenie zżoz one z przeżoz onych cechow i innych
organizacji oraz magistrat pochodza cy z wyboru lub nominacji panuja cego.
Magistrat, czyli zarza d miasta byż wżadza wykonawcza zorganizowana kolegialnie,
rza dza ca miastem w granicach przyznanego mu samorza du. Prawo wyboru czżonkow
magistratu przysżugiważo wyża cznie samemu magistratowi, ktory byż uzupeżniany co pare lat
w drodze kooptacji, z tym z e dokoptowani czżonkowie magistratu musieli uzyskac
zatwierdzenie przez wżadze zwierzchnie. Na czele magistratu stal burmistrz pe żnia cy funkcje
gżownego przedstawiciela miasta. Oprocz magistratu istniaża w miescie rada miejska beda ca
organem uchważodawczym.
Miastu przysżugiważo prawo wydawania statutow dotycza cych policji i wiekszosci spraw
wewnetrznych miasta. Bierun , w okresie gdy podporza dkowany zostaż statusowi osady
targowej, pozbawiony byż tych wszystkich uprawnien , nie miaż takz e prawa posiadania rady
gminnej (miejskiej). Sytuacja ta ulegża zmianie w roku 1865 kiedy to krol Wilhelm II
przywrociż mu prawa miejskie, niestety, ponownie w roku 1880, pruska administracja
ograniczyża je i stan taki przetrważ do kon ca wieku XIX. Od wiosek przynalez nych do
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parafii bierun skiej: Bijasowic, Cielmic, Jajost, Jaroszowic, Sciern , Swierczyn ca, Pora bka
oraz Urbanowic.
Bierun roz niż sie w owych okresach statusu ni to miasta ni wsi, jedynie posiadaniem
burmistrza, wspomnianym prawem do organizowania targ ow i jarmarkow, nieco odmienna
architektura i liczba mieszkan cow (lecz nie ich zajeciami: wiekszosc z nich bowiem z yża z
pracy na roli, tak samo wiec, jak mieszkan cy podbierun skich wsi).
Kryteria dotycza ce wewnetrznego podziażu spożecznego tych miejscowosci oparte byży
gżownie na stanie maja tkowym i byży cażkiem inne na pocza tku wieku XIX oraz inne po
przeprowadzeniu reform uwżaszczeniowych tj. juz w drugiej pożowie tegoz stulecia.
W pocza tkach XIX wieku wyodrebniaży sie wsrod ludnosci rolniczej zasadniczo trzy
warstwy spożeczne: siodżacy, zagrodnicy i chażupnicy, wsrod ktorych takz e tworzyży sie
podziaży dodatkowe. Odroz niano zatem ” pożsiedlokowń , ” cwiercsiedlokowń ź w zalez nosci
od tego jaka czesc pierwotnego gospodarstwa posiadali. Rowniez wsrod zagrodnikow
spotykano takie kategorie jak pożzagrodnik, cwierczagrodnik. Rozroz niano takz e
chażupnikow z rola i bez roli. Zdarzażo sie, z e chażupnik, ktoremu dażo sie dokupic nieco
areażu awansoważ do kategorii zarodnika, chociaz faktycznie z zarodnikiem typowym nie
miaż nic wspolnego. O przynalez nosci do tych grup decydoważ zatem stan maja tkowy.
Siodżakami byli gospodarze ktorych wielkosc pol przekraczaża jeden żan, zas pola
zagrodnikow miaży areaż ź na ogoż ź rowny 1/3 żana, 1/2 żana. Pozagrodnikami czy nawet
pożchażupnikami nazywano chżopow dysponuja cych 2ź 4 morgami ziemi ornej.
W 1819 roku areaż ” siodżokowń wahaż sie najczesciej w granicach od 8 do 20 morgow.
Niestety odnosnie samego Bierunia nie zachoważy sie szczegożowe dane dotycza ce wielkosci
poszczegolnych gospodarstw jego mieszkan cow. Wiadomo tylko, z e ża cznie zajmoważy one
okożo 1450r. Morgow roli uprawnej i 500 morgow ża ki. Natomiast dla podbierun skich wiosek
moz na podac kilka liczb charakteryzuja cych je. I tak, na przykżad w 1861 roku, w Cielmicach
na 618 mieszkan cow byżo 15 gospodarstw siodżaczych, 2 zagrodnicze i 47 chażupniczych; w
Bijasowicach byżo 29 zagrodnikow i 30 chażupnikow; w Jajostach ź 4 zagrodnikow i 10
chażupnikow; w Jaroszowicach ź 9 zagrodnikow, 35 chażupnikow; o Po-ra bku brak danych
a jedynie wiadomo, z e w 1861 roku liczyż on 173 mieszkan cow.
W Scierniach gospodarzyżo 6 siodżakow, 7 zagrodnikow, 28 chażupnikow (na 369
mieszkan cow); w Swierczyn cu byżo 42 chażupnikow a w Urbanowicach: 11 siodżakow, 4
zagrodnikow i 72 chażupnikow.
Odrebna warstwe mieszkan cow wsi stanowili komornicy mieszkaja cy najczesciej na
” komornemń u bogatszych gospodarzy lub maja cy wżasna , niewielka chażupe, z chlewikiem
na skromny dobytek. Niektorzy z nich posiadali malen kie skrawki roli ktora uprawiali, inni
zas za odrobek u siodżaka, mieli prawo wsiewania zboz a w jego czesc pola i zbierania
plonow z tej czesci.
Komornicy nalez eli do najbiedniejszych mieszkan cow wsi i najczesciej, nie moga c wyz yc
ze swego malen kiego kaważka gruntu wynajmowali sie na staże do pracy u gospodarzy lub do
prac sezonowych poza wsia .
Ta klasyfikacja mieszkan cow wsi spotykana w rejestrach z polowy XIX wieku, pod koniec
tego stulecia ulegża zmianie, a gospodarstwa dzielic zaczeto na sprzez ajne i bezsprzez ajne,
zas na pocza tku XX wieku ź w wykazach oficjalnych klasyfikowano mieszka n cow wsi
konkretnie wedżug posiadanego areażu.
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Jak moz na zauwaz yc proporcje wyszczegolnionych kategorii mieszkan cow wsi
podbierun skich byży roz ne, w wiekszosci jednak dominoważa ludnosc chażupnicza.
Po uwżaszczeniu, wskutek dowolnego dysponowania posiadan a ziemia , a zatem dzieki
moz liwosciom sprzedania jej lub kupienia skżad socjalny wsi ulegż zmianie ź najczesciej
jednak korzysc wyniesli mieszkan cy najbogatsi.
Sytuacja mieszkan cow samego Bierunia ź aczkolwiek zajmowali sie oni w wiekszosci
przypadkow rolnictwem ź pod wzgledem spożeczno-prawnym roz niża sie od sytuacji
chżopow pobliskich wiosek. Przede wszystkim byli oni obywatelami wolnymi i bez
problemow mogli opuscic w kaz dej chwili miejsce swego pobytu. Mogli takz e dowolnie dysponowac swoim maja tkiem ź sprzedac go, zastawic, zamienic, darowac itp. Chżop zas byż
tylko uz ytkownikiem obrabianego przez siebie gruntu, tote z mieszczanie swiadomi swych
praw traktowali chżopow z wyz szoscia ź nawet po okresie ich uwżaszczenia i uzyskania
niezalez nosci.
Z mieszkan cami Bierunia i okolicznych wiosek, opieraja cymi gżownie swe bytowanie na
roli zwia zana byża takz e nader liczna kategoria mieszkan cow, wystepuja ca w kaz dym prawie
gospodarstwie. Nalez eli do niej czeladnicy albo czeladÓ ź jak mowiono o nich potocznie. W
owczesnych, prymitywnie prowadzonych gospodarstwach wymagaj a cych ogromnego
wysiżku i tym samym wielu ra k do pracy, byli oni niezbedni. W ich skżad wchodzili
pastuszkowie, parobcy, sżuz a ce itp. Do grupy tej zaliczyc tez moz na byżo wiejskich
pastuchow zajmuja cych sie wypasaniem bydża niemal zawodowo. Dopoki chżopi mieli prawo
pasania bydża na dworskich pastwiskach kaz da wies miaża takiego wspolnego pastucha
gminnego: codziennie rano ida c przez wies daważ znak dzwonkiem lub gwizdaniem by
gospodarze wypedzali swe bydżo przed wrota zagrod, ska d przejmoważ je pod swoja piecze
i zapedzaż na pastwisko. Wieczorem w podobny sposob przyprowadzaż bydżo do wioski.
Bydżo obywateli Bierunia takz e wypasane byżo na wspolnym pastwisku, tzw. skotnicy, przez
pastucha opżacanego z kasy miasta. Nawiasem mowia c pastuch bierun ski nalez aża do
najlepiej pżatnych, a zatrudnionych przez miejska gmine pracownikow. Kaz dy, peżnia cy te
funkcje, mieszkaż w specjalnie wybudowanym dla niego domku ź pastuszyn cu, ktory
utrzymywany i remontowany przez gmine miejska , przetrważ do pożowy XIX wieku; tj. do
czasu likwidacji wspolnych pastwisk.
CzeladÓ zatrudniana w licznych gospodarstwach stanowiża ź w przekonaniu wżadz
zwierzchnich element nader niepewny i niebezpieczny tote z wżadze rejencji opolskiej
zaprowadziży (w pierwszej pożowie XIX wieku) obowia zek posiadania tzw. ksia z ek
sżuz ebnych, w ktorych kaz dy zatrudniony w gospodarstwie czeladnik dok żadnie zostaż
scharakteryzowany. O w ” dowod osobistyń zawieraż informacje (oprocz imienia i nazwiska
lub przezwiska) o wzroscie, kolorze oczu, wżosow, ksztażcie nosa, i wieku, zawieraż tez adres
rodzicow, informacje o przebytej sżuz bie wojskowej itp. Posiadaż tez specjalne rubryczki na
” swiadectwa pracyń dane przez kolejnych pracodawcow, u ktorych czeladnik sżuz yż.
Kaz dy gospodarz zatrudniaja cy nowego pachożka, czy innego pomocnika (w wieku
mżodzien czym lub starszym) zobowia zany byż pod groÓba kary 1 talara zameldowac go w
cia gu 24 godzin w miejscowym nadzorze policyjnym. Zreszta , podobny obowia zek cia z yż tez
na dziedzicu lub kaz dym dzierz awcy folwarku itp. Do sżuz by w gospodarstwach chżopskich
zgżaszaża sie najczesciej mżodziez wywodza ca sie z miejscowych biednych rodzin lub z
wiosek sa siednich.
Zdarzażo sie jednak, z e moz na byżo tu spotkac takz e ” wedrownychń tj. czeladÓ pochodza ca
spoza granic pruskiej monarchii. a szczeg olnie z terenow Krolestwa Polskiego. W takiej
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sytuacji, w jakiej byż Bierun i wioski jego parafii tj. pożoz enia na przygranicznych terenach
obcyń sżuz a cy zdarzali sie stosunkowo czesciej niz miażo to miejsce w gżebi powiatu, totez
nadzor policyjny byż tu sprawowany szczegolnie precyzyjnie.
Pomimo presji psychicznej jaka stanowiży owe ” ksia z ki sżuz ebne, w wieku XIX nie byżo
w zasadzie gospodarstwa bez sżuz by. Obowia zyważ zwyczaj, z e co roku, na sw. Szczepana
rozwia zywano lub wznawiano prace na rok nastepny. W dniu tym, caża czeladÓ tj. parobcy.
sżuz a ce itd. otrzymywali tzw. kolede tj. omowiona wczesniej nadwyz ke rocznej zapżaty. W
przypadku, gdy parobek lub ” dziywkań chcieli pracowac nadal u tego samego gospodarza
zwracali sie do niego sżowami: ” Gospodarzu urza dÓcie mnień i gdy sprawa przybraża
pomyslny obrot udawano sie do karczmy, by przy piwie umowic sie co do warunkow na rok
nastepny. O dniu tym mowiżo stare przysżowie: ,,Na swiety Szczepon koz dy sobie ponń , gdyz
w dniu tym sżuz ba nie podlegaża nikomu i nikt nie miaż prawa jej rozkazywac lub w
czymkolwiek przeszkadzac.
Liczba sżuz by zatrudnionej w chżopskich gospodarstwach zmniejszyża sie znacznie po
uwżaszczeniu, gdyz przecietnie zmniejszeniu ulegż areaż chżopskiego gospodarstwa, a tym
samym i zapotrzebowanie na parobkow. Wielu z nich zostaważo wiec wyrobnikami tj.
stażymi lub sezonowymi pracownikami niektorych zakżadow (w samym Bieruniu np. u
kramarzy, rzemieslnikow itp.) lub w rozbudowuja cym sie na terenie powiatu przemysle.
Omawiaja c spożecznosc miasta Bierunia i okolicznych wsi nie sposob nie wspomniec o
kategorii mieszkan cow wywodza cych sie zarowno z gospodarstw siodżakow, zagrodnikow,
chażupnikow czy komornikow. Tworzyli ja starzy gospodarze zwani tu wymownikami. Losy
seniorow z najbiedniejszych rodzin byważy czasem dramatyczne i choc na Sla sku szanowano
ludzi starych, zdarzażo sie, z e na przednowku, gdy brakoważo jedzenia - stary czżowiek nie
chca c byc ucia z liwym udaważ sie na z ebranie.
Problem z ebrakow i ubogich mieszkan cow wsi byż tu stale aktualny i wżadze rejencji
opolskiej raz po raz zwracaży na to uwage, apeluja c do przeżoz onych gmin by z ebrza cych
wysyżac do ich rodzin lub do szpitala wzglednie do ” ciepżej izby dla chorychń . Szpitale jako
urza dzenia charytatywne funkcjonoważy w wielu miejscowosciach juz od wiekow srednich
i w Bieruniu takz e - prawdopodobnie od XV wieku byża taka placowka. W wieku XIX
miejscowy wikary ksia dz Krupski zapisaż znaczna sume na utworzenie tu osobnego przytużku
dla starych, schorowanych kobiet. Obok niego istnia ż nadal szpital peżnia cy takz e role
przytużku dla ubogich i dopiero w drugiej pożowie XIX wieku staż sie lecznica .
Pobyt chorego lub starca w takiej placowce opżacaża gmina z ktorej pochodziż. Czesto,
gdy obowia zku tego nie wypeżniano lub gdy ” .wyleczenie chorego niemoz nem sie wydajeń
jak motywowano decyzje - zostaważ zwalniany po 4-5 tygodniach i... ponownie powi ekszaż
grono z ebrakow.
Rownie ciez ki i beznadziejny byż los sierot, ktorych nie brakoważo w z adnej Wsi ani
miescie, gdyz kaz da przetaczaja ca sie epidemia lub kleska nieurodzaju zbieraża obfite z niwo
wsrod niedoz ywionej ludnosci. Problem dzieci pozostażych bez rodzicow istniaż wiec od
dawna, a alarmuja cym staż sie szczegolnie po tzw. latach gżodowych 1846-1848, kiedy na
Gornym Sla sku zmarżo ża cznie ponad 50 000 osob, a przeszżo 10 000 dzieci zostażo bez
rodzicow. Jak wygla daża sytuacja w parafii bierun skiej niech zobrazuja dane z lat 1845-1848
(w 1846 liczba wszystkich mieszkan cow parafii ksztażtoważa sie na poziomie 4017 osob).
W 1845 r. liczba urodzin wynosiża 295, a liczba zgonow 199. W 1846 r. liczba urodzin
wyniosża 17, liczba zejsc 173. W 1847 r. urodziżo sie 128 dzieci, zmarży zas 404 osoby, a w
1848 r. przyszżo na swiat 35 dzieci, zmarżo 245 osob. W tej sytuacji nie byżo dosżownie ani
jednej miejscowosci bez sierot. W samym Bieruniu byżo ich 21, w Bijasowicach 15, w
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Cielmicach 16, w Jaroszowicach 28, w scierniach 12, w Swierczyn cu 18, w Pora bku 9 w
Urbanowicach 32. Pozostawione czesto na żasce losu dzieci wżoczyży sie po wsiach z ebrza c
i szukaja c schronienia. Wedżug prawodawstwa pruskiego osieroconymi dziecmi mieli
obowia zek zaja c sie ” wszelacy krewniń najczesciej jednak i tych krewnych brakoważo, a
dzieci pozostaważy bez pomocy.
W latach gżodowych zażoz ono w powiecie pszczyn skim kilka sierocin cow dziażaja cych
jednak na zasadzie tymczasowosci. Trafiaży do nich dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Wiele z
nich znajdoważo sie w stanie kompletnego wyczerpania i w krotkim czasie umierażo. Na
oproz nione wskutek smierci dziecka miejsce przyjmowano natychmiast kolejna sierote.
Dzieci silniejsze i bardziej odporne przyuczano do r oz nych zajec: chżopcow uczono
stolarstwa i umiejetnosci przydatnych w gospodarstwie rolnym lub plecionkarstwa.
Dziewczyny uczono krawiectwa i przysposabiano do zajec domowych. Sieroty starano sie
rozlokowywac wsrod wiejskiej ludnosci, a juz z ukon czeniem 16 roku z ycia musiaży one
obowia zkowo zakżad opuscic.
Los sierot nad ktorymi opieke przejeli poszczegolni mieszkan cy wsi byważ roz ny. Po roku
1848 wżadze rejencji przydzielaży na ich wyz ywienie pewna ilosc ma ki i soli. Z chwila
jednak gdy przydziaży tych produktow ustaży (we wrzesniu 1849 roku) los dzieci
osieroconych uzalez niony byż wyża cznie od wraz liwosci osob opiekuja cych sie nimi. Dla
zobrazowania sytuacji przytoczymy tu fragment jednego z urz edowych pism landrata
pszczyn skiego: ” Z wielkim uz aleniem przekonażem sie jak nielitosciwie wielu mieszkan cy
powiatu sie obchodza z takiemi dziecmi, ktore wypuszczone z domow sieroczych do sżuz by
im dane byży. Przyja wszy wychowan cow z domow sieroczych uz ywali ich podczas lata w
gospodarstwie swem, a potem ich bez wszelkich wzgledow ludzkosci wypychaja od siebie
nie troszcza c sie bynajmniej o ich dalszy los. Na ostatku takie dziecie wprawdzie jeszcze na
siżach sżabe i niewydoskonalone nie wie sobie z adnej rady, chodzi po z ebraniu az na koniec
oddaje sie wżoczegostwu (...)ń . (Cytat przytoczony zostaż w oryginalnym, polskim
brzmieniu).
Dobre checi wżadz pozostaważy najczesciej na papierze, a los wiejskiej sieroty,
traktowanej na ogoż jak Boz y dopust, byż ciez ki i nie do pozazdroszczenia.
W parafii bierun skiej wiekszosc mieszkan cow stanowiży osoby zwia zane z praca na roli. Do

kategorii plasuja cej sie niejako na drugiej po rolnikach pozycji nale z eli wiejscy
(i miejscy) rzemieslnicy, ktorzy po zniesieniu ograniczen cechowych i wprowadzeniu tzw.
wolnosci wykonywania zawodu (w 1810 roku) znaleÓli sie w zupeżnie odmiennej sytuacji,
gdyz wystarczyżo w zasadzie wykupienie karty rzemieslniczej i uiszczenie obowia zuja cych
opżat, by moc zaja c sie takim lub innym rzemiosżem. W samym Bieruniu byli mżynarze,
stolarze, krawcy, szewcy, bednarze, siodlarze, kowale, kożodzieje, murarze i po jednym
slusarzu, zdunie i tkaczu (w 1860 roku). W okolicznych za s wioskach proporcje
poszczegolnych rzemiosż byży roz ne. W Bijasowicach (w 1860 roku) byż 1 mżynarz
posiadaja cy mżyn wodny. W Cielmicach od wieku XVI niektorzy z chżopow zajmowali sie
wykorzystywaniem miejscowych pokżadow wapnia.
W Jaroszowicach na pocza tku XIX wieku czynna byża kuÓnica, tartak
i mżyn. Niestety brak jest danych o tym, czy przetrważy tu one caże poprzednie stulecie. W
Urbanowicach byżo dwoch mżynarzy (na pocza tku wieku XIX) oraz kowal i ciesla.
Rzemieslnicy ci posiadali na ogoż niewielki areaż ziemi i z yli gżownie z zamowien
wspożmieszkan cow. W miare rozwoju roz nych gażezi przemysżu oraz rozbudowy stacji
granicznej w Nowym Bieruniu mieszkan cami podmiejskich Wsi stawali sie czesto roz nego
szczebla urzednicy, dozorcy, pomocnicy biurowi, robotnicy przemysżowi, dominialni itp.
Wiesżawa Korzeniowska
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Dystans miedzy nimi a stażymi mieszkan cami wsi byż zawsze znaczny, a u prostych jej
mieszkan cow nie cieszyli sie oni zbytnia sympatia .
Mniejszy dystans cechoważ postawy chżopow wobec ksiedza, ktorego darzono ogromnym
szacunkiem (co okazywano kżaniaja c mu sie z czcia , cażuja c go w reke i zwracaja c sie do
niego w trzeciej osobie tj. przez ” oniń ). Ksia dz byż we wsi czy w parafii autorytetem najwyz szym, byż osoba wiarygodna co podkreslaży nawet wżadze pruskie. Na przestrzeni wieku XIX
parafia bierun ska wżodarzyli ksiez a: Jan Hawlitzki, peżnia cy jednoczesnie obowia zki
inspektora szkolnego, Augustyn Schumann, kt ory w okresie ” kulturkampfuń staważ odwaz nie
i zdecydowanie po stronie koscioża i ludu sla skiego, oraz ksia dz Mateusz Bielok peżnia cy
swoj urza d az do roku 1922.
Do osobistosci znacza cych w wiejskim srodowisku ź po ksiedzu i wojcie ź nalez aż
karczmarz, ktory podobnie jak ksia dz i wojt znaż wszystkich, ale o niejednym wiedziaż
znacznie wiecej niz ktokolwiek inny. W karczmie bowiem omawiano sprawy najwa z niejsze,
zażatwiano spory itp. Karczmarz mogż zatem pomoc i zaszkodzic. Byż tez w stanie udzielic
wielu cennych informacji osobom zainteresowanym; dlatego nale z ażo z yc z nim w zgodzie.
Zreszta nieraz ratoważ w biedzie udzielaja c poz yczek, a juz zawsze posiadaż najbardziej
aktualne wiadomosci
Karczma byża w kaz dej, nawet najmniejszej wsi, a w niektorych, jak na przykżad w
Cielmicach, Jaroszowicach, Swierczyn cu byży po dwie karczmy. W samym zas Bieruniu, w
1860 roku czynnych byżo 6 gospod i wyszynkow.
Scharakteryzowana spożecznosc parafii bierun skiej XIX wieku poża czona tradycyjnymi
wiezami tworzyża w omawianym okresie zwarta wspolnote, silnie zwia zana ze soba
emocjonalnie, a utrwalone od poko len wartosci wcia z miaży tu dominuja ce znaczenie.
Reprezentantem mieszkan cow wsi byż sożtys oraz dwaj przysiez ni czyli żawnicy, lecz do
czasow gdy przysta piono do realizowania reformy uwżaszczeniowej, administracje oraz
sa downictwo sprawoważ wżasciciel danych terenow. Przez niego mianowani byli zarowno
sożtys jak i żawnicy i zgodnie z jego poleceniami pe żnic musieli swa wżadze. W miare
realizowania reform sożtys staważ sie coraz mniej zalez nym od pana uzyskuja c pewna
samodzielnosc w podejmowaniu decyzji. Niemniej, sam jego wybor oraz wybor żawnikow
podporza dkowany byż zarza dowi dominialnemu lub powiatowemu ź co zreszta wżadze
rejencji raz po raz przypominaży w swych wytycznych: ” Foita naznacza
Pan stwo, lecz musi go obrac sposrod Czżonkow osiadżych w gminie skoro osoba zdatna
miedzy nimi sie znajduje (...)” . Owa podkreslana zdatnosc polegaża na tym, by osoba
typowana na wojta umiaża ” czytac i pisac i w swych obyczajach bez nagany byżań .
Zaznaczyc nalez y, z e udziaż gminy w wyborze swego przedstawiciela ograniczaż sie do
wytypowania trzech kandydatow, z ktorych wżadza zwierzchnia sama wybieraża osobe
najbardziej do tego nadaja ca sie. Wybrany tym sposobem sożtys czy wojt musiaż zżoz yc
przysiege.
W dokumentach Archiwum Ksia z a t Pszczyn skich zachoważa sie (z 1832 roku) rota
jednej z takich przysia g. Przytoczymy jej fragmenty w oryginalnym brzmieniu i pisowni
jako pewnego rodzaju ciekawostke obyczajowa , historyczna i jezykowa . ” Ia NN
przysiegam Panu Bogu wszechmoga cemu w Troicy swietey iedzinemu i wszystkim
Swietym Boz ym, z e gdy od gminu za Woyta obrany zostażem, Ia Kraiowi, Memu Pan stwu
i moim przeżoz nym wiernym i posżusznym bydz i Poz ytek i Dobro kaz dego czasu chce
miec na bacznosci.
Osobliwie przyrzekam Obowia zki moiego Urzedu sumiennie wypeżniac, miec Pozor na
dobro wsi
Wiesżawa Korzeniowska
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i Gminu, na Utrzymanie porza dku i spokoynosc i o tym Doniesienie czynic. Co mnie w
szczegolnosci rozkazano bedzie, bede jak nayscisley i podżug moiey moz nosci wypeżniaż
(...)ń .
Po zaprzysiez eniu na sożtysa, wojta, burmistrza, żawnikow i pisarza gminnego, fakt ow
ogżaszany byż w urzedowym ” amtsblacień , zas od lat trzydziestych XIX wieku w
powiatowym ” kreisblacień , w stażej rubryce ” Personal-Chronikń przeznaczonej wyża cznie
na tego typu informacje. Dzieki tym notatkom zorientowac moz na sie, z e np. w roku 1849
w Cielmicach sożtysem byż chażupnik Wawrzyn Hażupnik, w Jaroszowicach - Paweż Noras,
w Pora bku - Paweż Gembolik, w Urbanowicach - zagrodnik Jan Grygiel, zas w samym
Bieruniu funkcje burmistrza peżniż Bijok.
W 1856 roku burmistrz Bierunia Erdmann Pytlik peżniż jednoczesnie funkcje wojta
kopieckiego i sożtysa Bijasowic.
W roku 1870 burmistrzem Bierunia zostaż Bialecki, a czżonkami magistratu byli Mateusz
Kruppa, Kulski, Lefeld, M. Lubecki i E. Szumann. W Bijasowicach sożtysem byż zagrodnik
Marcin Mrzyk, w Cielmicach - siodżak Paweż Biolik, w Jaroszowicach - chażupnik
Klemens Bulla, w Swierczyn cu - Kożodziej, w Pora bku ź Walenty Brzozowski, w
Scierniach ź chażupnik Stefan Chromy, a w Urbanowicach ź
Jan Pudeżko.
Rozpoczynaja cy swe urzedowanie sożtys, jak juz wspomniano, miaż do pomocy
żawnikow. O nich takz e informoważy wspomniane ” kreisblattyń i ” instrukcyeń
przypominaja c, z e ” Fojtowi powinna zwierzchnosc przydac przynajmniej dwoch
Urzedarzyń , ktorzy powinni byc osiadżymi gospodarzami a mez ami nieskaz onej sżawy
i obyczajow nienagannychń . Oni to najczesciej z sożtysem tworzyli urza d wiejski i sa d
wiejski. Niestety nie udażo sie zebrac kompletnych informacji o skżadzie żawnikow
poszczegolnych wsi parafii bierun skiej, dlatego przykżadowo podamy tu tylko kilku, z
niektorych wsi. Wiadomo z e w 1849 roku, w Cielmicach żawnikami byli Jan Janik i Jakub
Guzy, w 1861 roku w Urbanowicach urzedowali Paweż Gondzik i Tomasz Gruszka, zas w
Cielmicach - Tomasz Parys i Maciej Targiel. W 1886 roku w Por a bku żawnikami byli Jan
Mondry i Marcin Skowron. W 1870 roku, w Cielmicach urzedy żawnikow sprawowali
Rudolf Matuszek (lesniczy) i Mateusz Pluta (siodżak). W Jaroszowicach - Jozef Loska
(zagrodnik), Stanisżaw Noras (chażupnik) i Wojciech Siwy. W Pora bku Jozef Brzozowski
(zagrodnik), w Urbanowicach - Adam Pilorz (siodżak) i Jan HaÓnik.
Pomimo pomocy w postaci żawnikow, sożtys - po wiekowej, prawie niewolniczej
zalez nosci od pana - pierwsze kroki samodzielnego kierowania gmin a stawiaż raczej
nieudolnie. Wies nieufnie i powoli przywykaża do tej dota d nie znanej wolnosci i czesciowej
niezalez nosci. Na barki samego sożtysa spadżo bardzo wiele obowia zkow i trzeba przy-znac,
z e z trudem daważ sobie z nimi rade. Musiaż bowiem przewodniczyc gromadzie, peżnic
funkcje naczelnika wiejskiego urzedu policyjnego, byż reprezentantem urzedu skarbowego
zajmuja cym sie zbieraniem podatkow (w wioskach, w ktorych nie byżo poborcy podatkowego wyznaczonego przez ” zwierzchnoscń ) byż tez przewodnicza cym sa du wiejskiego. Musiaż
ponadto ukżadac wiejski budz et i kontrolowac na biez a co jego stan. Prowadziż tez liczne
wykazy, listy, protokoży itp. Miaż rowniez nadzor nad stanem wiejskich drog i chżopskich
budynkow, regularnym uczeszczaniem dzieci do szkoży, terminowym wpżacaniem podatkow
przez chżopow itp. Ponadto miaż obowia zek dbania o stan wiejskich urza dzen
przeciwpoz arowych, zgżaszania wżadzom o wybuchu epidemii wsrod mieszkan cow lub
zarazy wsrod gospodarskich zwierza t.
Pamietac nalez y, z e sożtysem zostaważ najczesciej mieszkaniec wsi posiadaja cy przeciez
takz e swoje wżasne gospodarstwo, ktore nadal musiaż prowadzic aby miec srodki do z ycia,
Wiesżawa Korzeniowska
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gdyz opżatyń za sprawowany urza d byży z reguży niskie, a ustalano je z ” dokżadnego
obrachowania i dochodzeniań wszelkich korzysci wynikaja cych ze sprawowania urzedu.
Nalez aży do nich ź grunta wiejskie przeznaczone do uz ytku kaz dego kolejnego sożtysa,
uwolnienie od podatkow na rzecz gminy i prac na rzecz wspolnoty oraz dochody z tak
zwanego ” zbiorczegoń (jez eli gmina nie posiadaża poborcy podatkowego). W podliczeniu,
ekwiwalent za ponoszone trudy byż skromny i w pierwszej pożowie XIX wieku uzalez niony
byż od liczby gospodarstw w danej wsi. Wioski o liczbie gospodarstw do 10 p żaciży sożtysowi
1 talara rocznie. Sożtys wsi licza cej od 10 do 20 gospodarstw otrzymyważ 2 talary, przy
liczbie do 40 gospodarstw -3 talary itd.
PoÓniej, pruskie ministerstwo spraw wewnetrznych ustaliżo wysokosc ekwiwalentu
pieniez nego na sume 10 talarow rocznie, co i tak nie byżo suma zawrotna , a jedyna
rekompensata za trudy byż szacunek jakim cieszyż sie kaz dy sożtys i ” daryń przynoszone
nieoficjalnie przez osoby maja ce cos do zażatwienia w urzedzie.
Pomimo warunkow stawianych przy wyborze sożtysa, czesto, a juz szczegolnie w
pierwszej pożowie XIX wieku byważ on niepismienny lub tez umiejetnosci pisania, czytania
lub liczenia posiadż w stopniu niewystarczaja cym. Zreszta nie ma sie czemu dziwic skoro do
lat dwudziestych XIX wieku dzieci z wsi nalez a cych do bierun skiej parafii uczeszczac
musiaży do szkoży w Bieruniu. Dopiero w 1824 roku powstaża szkoża w Urbanowicach, w
1839 - w Bijasowicach, a do roku 1890 powstaży szkoży w Cielmicach, Jaroszowicach
i Scierniach.
Znaczna odlegżosc od szkoży, warunki materialne (np. brak obuwia w zimie), zaj ecia przy
gospodarce rodzicow i inne powody lez aży u podstaw bardzo sżabej frekwencji uczniow. Np.
w zimie 1817 roku, a wiec w porze, w ktorej prac gospodarskich jest stosunkowo niewiele, w
dniu zapowiedzianej wizytacji szkoży w Bieruniu, na 117 uczniow zobowia zanych do nauki,
w szkole byżo tylko 75. W 1830 roku, rowniez w dniu zapowiedzianej wizytacji, na 160
uczniow, w szkole byżo ich tylko 89. Nadmienic trzeba, z e o dniu przyjazdu inspektora do
szkoży informowano wiejska spożecznosc kilka dni wczesniej, z koscielnej ambony, kżada c
nacisk na udziaż dzieci w lekcjach. Moz na zatem wyobrazic sobie jaka byża sytuacja w dni
” normalneń w cia gu cażego roku, gdy wszystko toczyżo sie normalnym trybem. Jakosc
frekwencji nie ulegża wiekszym zmianom wżasciwie przez caży wiek XIX i byża jednym ze
stażych problemow wżadz szkolnych rejencji.
Ze wzgledu wiec na ewentualne niedouczenie sożtysa, juz w 1804 roku dopuszczono w
wiejskich gminach stanowisko pisarza (i ewentualnie ź poborcy podatkowego). W miastach,
a wiec i w Bieruniu urza d ten znany byż od dawna: pisarz miejski musiaż byc biegży nie tylko
ukżadaniu roz nych pism i w prowadzeniu rachunkow miejskich, ale (np. w przypadku
Bierunia) musiaż wykazac sie znajomoscia jezykow urzedowych, uz ywanych w tamtejszych
kancelariach tj. jezyka czeskiego, niemieckiego i żaciny.
Ponadto, znac musiaż wiekszosc przepisow prawnych i zarza dzen administracyjnych.
Dlatego tez - jak czytamy w starych dokumentach - byż jednym z najbardziej honorowanych
urzednikow miejskich.
Urza d pisarza gminnego w srodowisku wiejskim byż nowoscia i z reguży, od samego
pocza tku funkcje te peżniż wiejski nauczycie], zas w okresie systematycznego zwiekszania sie
samodzielnosci wiejskiego samorza du byż on czesto faktycznym reprezentantem wsi. Do
niego bowiem zwracali sie jej mieszkan cy w sprawach wymagaja cych umiejetnosci pisania,
redagowania prosb, pism odwożawczych, zaz alen itp. (On takz e interpretoważ zalecenia
wżadz zwierzchnich i pomagaż w ich realizowaniu.
Z biegiem lat, i ta funkcja obwarowana zosta ża przez wżadze pruskie licznymi
Wiesżawa Korzeniowska
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zastrzez eniami: pisarzem mogż zostac mez czyzna, ktory ukon czyż 24 lata i mieszkaż na
terenie gminy. Musiaż on tez byc wybrany przez gromade i zatwierdzony przez land rata.
Poza tym, pisarz gminny, podobnie jak sożtys, zobowia zany byż do wiernosci najjasniejszemu
krolowiń i do posżuszen stwa przeżoz onymń .
Otrzymawszy uprawnienia miaż obowia zek uczestniczenia w kaz dej naradzie celem
spisania protokożu z jej przebiegu. Miaż tez obowia zek prowadzenia dziennika urzedowego
oraz gromadzenia wszystkich pism urzedowych.
Sożtys, wspomagany umiejetnosciami pisarza, i tak borykaż sie z naważem obowia zkow, z
ktorych do najbardziej przykrych nalez ażo peżnienie funkcji sedziego rozjemczego, gdyz
z ycie codzienne dostarczażo dziesia tki powodow do konfliktow, sprzeczek, bojek, ktore
trzeba byżo osa dzac, rozstrzygac lub żagodzic. Nie tylko ta powinnosc wymagaża cia gżych
kontaktow z mieszkan cami wsi. Wżadze pruskie zasypyważy niemal dosżownie podwżadnych
roz nego typu nakazami, zakazami. przypomnieniami, obwieszczeniami itp. Przekazywanie
ich mieszkan com wsi lez ażo w zakresie obowia zkow sożtysa, a sposob ich przekazywania nie
ulegż zasadniczo wiekszej zmianie przez caży wiek XIX. W przypadku gdy sprawa byża
nagla ca, daważ sożtys jednemu z żawnikow laske sożtysia , (ktora byża atrybutem wżadzy
sożtysiej i miaża potwierdzac prawomocnosc poczynan żawnika) i przekazyważ polecenia.
Upowaz niony przez sożtysa staważ na skrzyz owaniu wiejskich drog, a towarzysza cy mu
goniec wygryważ na tra bce sygnaż, na dÓwiek ktorego mieszkan cy wsi mieli obowia zek
gromadzenia sie wokoż wysżannikow.
Zdarzażo sie, z e w sprawach bardzo pilnych, gdy w pobliz u nie byżo żawnika,
mieszkan cow zwożyważ sam goniec (ktorego zreszta od dawna uwaz ano za jednego z
wiejskich ” urzednikowń ). Na pocza tku XIX wieku, goniec, oprocz obowia zku zwożywania
zebran peżniż tez funkcje stroz a nocnego. Byż poza tym zawsze gon cem tj. ża cznikiem miedzy
sożtysem a mieszkan cami wsi - miedzy wsia a wżadza powiatowa ; zatem zakres jego
obowia zkow zwia zany byż z sama nazwa tego ” urzeduń .
Czynnosci stroz a nocnego nie nalez aży do obowia zkowych funkcji gon ca, a jez eli
wykonyważ je, to tylko w rezultacie porozumienia miedzy mieszkan cami wsi a nim. Samo
bowiem stroz owanie wchodziżo w zakres dziażania wiejskiego samorza du, a problem
bezpieczen stwa nocnego wsi rozwia zywany byż w sposob dwojaki, w zalez nosci od
zamoz nosci jej mieszkan cow. Wioski zasobne materialnie wynajmoważy sobie stroz a
nocnego i opżacaży go. W innych zas ź stroz owanie peżnili wszyscy gospodarze, wedżug
ustalonej kolejnosci. W przypadku wdow lub ludzi starych wybierano zastepce, ktory z
obowia zku tego byż w stanie sie wywia zac.
Stroz uja cy danej nocy, wyposaz ony w laske i tra bke lub rog, wyruszaż o okreslonej
godzinie na ” patrolń . Czuwaja c nad bezpieczen stwem uspionej wsi miaż obowia zek
sygnalizowania swej obecnosci, totez dochodza c do kran cow wioski da ż krotko w tra bke.
Podnosiż tez alarm w przypadku poz aru, zauwaz onej kradziez y lub zagroz enia powodzia .
Po ukon czeniu dyz uru ź stawiaż laske pod drzwiami sa siada maja cego stroz owac w noc
nastepna . Tradycyjne nocne ” patroleń kolejnych mieszkan cow wsi zanikac zaczeży pod
koniec wieku XIX na rzecz stroz a lub kilku stroz ow opżacanych przez wies.
Oprocz wyszczegolnionych urzedow i form wspożdziażania wiejskiej spożecznosci,
najwieksza role w wiejskim samorza dzie odgryważa gromada czyli zgromadzenie
mieszkan cow cażej wsi celem wspolnego podejmowania decyzji.
Prawo udziażu w gromadzie mieli siodżacy, zagrodnicy i chażupnicy, czyli kaz dy
posiadaja cy jakis areaż umoz liwiaja cy prowadzenie gospodarstwa rolnego, a tym samym
kaz dy kto miaż obowia zek uiszczania swiadczen na rzecz gminy (np. utrzymania drog,
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szkoży, koscioża, itp.). Oprocz nich bowiem kaz dy mieszkaniec wsi zobowia zany byż do
pżacenia roz nego typu podatkow i nalez nosci stanowia cych dotkliwa ucia z liwosc zarowno w
okresie feudalnej zalez nosci wsi, jak i potem, w drugiej pożowie XIX wieku (jak wiele ich
byżo, zorientowac moz na sie z wyszczegolnien we wspomnianych juz ” kreisblattachń ).
Wsie parafii bierun skiej opżacaży ponadto skżadki na domy dla obża kanych, skżadki na
sejm prowincjonalny, skżadki na ubogich, skżadki do kasy ubezpieczeniowej, uiszczaży tez
opżaty komunalne, opżaty na rzecz koni cwiczebnych landwery, opżaty na z ywnosc dla
najbiedniejszych powiatu. Ponadto w powinno sciach mieszkan cow wsi lez ażo utrzymanie
koscioża parafialnego, remonty zabudowan probostwa, wynagrodzenie dla sożtysa, dla pisarza
gminnego, dla gon ca wynagrodzenie dla pożoz nej (ktora od drugiej pożowy XIX wieku byża
obowia zkowo w kaz dej wiekszej wsi), wynagrodzenie dla kominiarza, stroz a, koscielnego i
ewentualnie wynajetego przez wies stroz a nocnego. Do tego dochodziży wydatki ” na drobne
budowy gminneń i ” na posyżkiń .
Nie sposob wyszczegolnic tu wszystkich sum charakteryzuja cych wysokosc wnoszonych
opżat, dlatego przykżadowo podamy tu tylko niektore z wpżacanych przez miasto i wsie
bierun skiej parafii w roku 1849 i w roku 1870. (Dane liczbowe podano w talarach, srebrnych
groszach i fenigach: 1 talar = 30 srgr = 100 f.).

Miejscowos c
Bierun
Bijasowice
Cielmice
Jaroszowice
Pora bek
Sciernie
Swierczyniec
Urbanowice

Liczba ludnos ci
1320
660
603
481
177
329
430
966

Opę
aty na biednych
28 T 28 srgr 8 f
7 T 25 srgr 0 f
10 T 29 srgr 6 f
5 T 20 srgr 4 f
3 T 20 srgr 6 f
4 T 8 srgr 5 f
4 T 25 srgr 7 f
13 T 29 srgr 5f

Opę
aty na budowe
dro g
122 T 1 srgr 9 f
-----------------34 T 9 srgr 7 f
5T
6T
17 T
16 T 24 srgr 10 f
36 T

W roku 1870 uiszczano miedzy innymi nastepuja ce opżaty:
Miejscowos c
Bierun
Bijasowice
Cielmice
Jaroszowice
Pora bek
Sciernie
Swierczyniec
Urbanowice

Liczba ludnos ci
1604
639
664
606
213
365
500
971

Ubezpieczenie od Na zakę
ad dla
pozaru
obę
a kanych
71 T 19 srgr 8 f
40 T 4 srgr 3 f
6 T 5 srgr
15 T 6 srgr 9 f
2 T 13 srgr 10 f
16 T 4 srgr 8 f
1 T 12 srgr 4 f
15 T 2 srgr 4 f
12 T 20 srgr 2 f
4 T 16 srgr 3 f
6 T 23 srgr 2 f
8 T 26 srgr 11 f
29 srgr
11 T 24 srgr 1 f
6 T 19 srgr 8 f
21 T 24 srgr 8 f

Przykżadowo podane sumy dotycza opżat skżadanych przez gminy na cele, nazwijmy to,
pozagminne. Natomiast o prawie do uczestnicze nia we wzmiankowanej gromadzie
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” Z z ycia gminnej wspolnoty Bierunia i okolicznych wsi w XIX w.ń
decydoważy opżaty wnoszone na ” wydatki gminneń uzalez nione wyża cznie od wielkosci
areażu rolnego. Bezrolni mieszkan cy wsi nie mieli wobec gminy zobowia zan finansowych,
ale tez nie uczestniczyli w obradach gromady (pomimo tego pe żnoprawnie korzystali z dobr
wiejskiej wspolnoty, np. drog, szkoży, koscioża itp.). Sytuacje zwia zane z ta grupa
mieszkan cow wsi przybieraży nieraz paradoksalny obraz, gdyz juz w pożowie XIX wieku, jak
nadmieniano, we wsiach podbierun skich mieszkażo sporo urzednikow (bezrolnych),
bezrolnych kupcow, bezrolnych robotnikow itp. Owi bezrolni mieszkan cy wsi miewali czesto
wieksze wymagania kulturalne niz niepismienni chżopi, jednak odz egnywali sie od
ponoszenia wydatkow z tym zwia zanych. Tym wiec moz na tżumaczyc, a nie gżupota czy zacofaniem, opory chżopow wobec wszelkich nowosci, ktorych koszta ponosic musieli
wyża cznie oni. Dopiero uchważy rad gminnych z lat szescdziesia tych XIX stulecia zmusiży do
swiadczen na rzecz gminy wszystkich jej mieszkan cow.
W gromadzie decyduja ce gżosy mieli dosyc czesto gospodarze najbogatsi i najwiecej
uchważ zapadażo zgodnie z ich sugestiami. Nie do rzadkosci nalez aży jednak przypadki, w
ktorych dostosowywano sie do rad zagrodnika czy chażupnika. Czeste byży tez fakty, w
ktorych na sożtysa (jak juz przytoczono na konkretnych przykżadach) wies wytypoważa
najbiedniejszego z mieszkan cow, ciesza cego sie jednak ogolnym szacunkiem i powaz aniem.
Posiedzenia gromady odbyważy sie najczesciej w mieszkaniu sożtysa, pisarza gminnego
lub w szkole. Wytyczne rejencji z roku 1820 (zda ja c sobie sprawe z tego, z e w niejednej wsi
szkoży nie byżo) sugeroważy, iz zebrania te moga odbywac sie w karczmie pod warunkiem
jednak, ” z e karczmarze i szynkierze w takim przypadku nie smia ani przed zaczeciem ani
podczas gromady z adnych trunkow jakiegokolwiek gatunku przedawacń . Gromada
odgryważa w wiejskim samorza dzie role decyduja ca i byża jego gżownym ” organem
uchważodawczymń Debatoważa nad sprawami zleconymi przez wżadze, nad problemami
wżasnej spożecznosci (np. problem szkolnej absencji dzieci rozwi a zywano czasem w ten
sposob, z e wybierano sposrod gospodarzy dwoch ” dozorcow szkolnychń ktorzy
zobowia zywali sie przyprowadzac do szkoży najbardziej opieszażych uczniow).
Zmiany w organizacji samorza du wiejskiego wprowadzac zaczeto ustawa z roku 1850
i 1856. Nowosc polegaża jednak tylko na tym, z e w miejsce dawnej gromady wprowadzono
rade gminna , w ktorej uczestniczyc mogli roz ni ” posiedzicieleń nie tylko ziemi, ale i ” inszej
posiadżosci rownaja cej sie siodżactwuń .
Wniosek o zamiane gromady na rade gminna wyjsc miaż od samych uczestnikow dawnej
gromady, a ci, z reguży nowosc te przyjmowali bez entuzjazmu i wrecz z podejrzliwoscia .
Mineżo wiec jeszcze wiele lat zanim wyraz gromada - oznaczaj a cy debatuja ca wiejska
wspolnote - znikna ż ze wsi parafii bierun skiej zupeżnie. Ostatecznie, ordynacja gminna z 3
VII 1891 roku wprowadziża dokżadne, jednakowe przepisy organizacyjne dla wszystkich wsi
i obszarow dworskich pruskich prowincji wschodnich. Z jej wprowadzeniem w z ycie, rady
gminne staży sie faktycznymi przedstawicielami wiejskich spożecznosci, a niektore z nich
stac byżo nawet na wynajecie specjalnego lokali (choc najczesciej jednak miesciż sie on w
mieszkaniu sożtysa). Lokal rady gminnej wyposaz ony byż w specjalne atrybuty jak pieczec
gminna, laska sożtysa, ksiega rejestrow wojskowych, ksiegi podatkowe a czesto takz e - mniej
lub bardziej kompletne roczniki ” kreisblattowń tj. dziennikow urzedowych ukazuja cych sie w
kaz dym powiecie od lat trzydziestych. W pierwszych latach ich ukazywania si e odbierano je
w urzedzie landrata w Pszczynie, lecz juz w latach czterdziestych rozprowadzac je zaczeto
przez najbliz ej Wsi pożoz one urzedy pocztowe, czyli przez urza d w Bieruniu Nowym.
Okożo roku 1812 utworzona bowiem zostaża stacja pocztowa w Bieruniu Nowym
(Zabrzegu) podlegaja ca urzedowi pocztowemu w Pszczynie. Po wybudowaniu w
Wiesżawa Korzeniowska
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” Z z ycia gminnej wspolnoty Bierunia i okolicznych wsi w XIX w.ń
1824 roku szosy wioda cej z Wrocżawia, przez Opole, Gliwice, Mikożow, Bierun , do Krakowa
- na ten szlak skierowany zostaż caży ruch pocztowy. W Zabrzegu utworzono ekspedycj e
ekstra - poczty (ze wzgledu na przygraniczne tereny). Do roku 1855 w cażym powiecie
pszczyn skim dziażaży tylko trzy pocztowe ekspedycje: w Pszczynie, Mikożowie i w Nowym
Bieruniu. W samym Bieruniu (Starym) ekspedycje taka zażoz ono w roku 1865 i od tego
czasu ” kreisblattyń odbierano z samego miasta Bierunia.
Kaz da gmina miaża Obowia zek prenumerowania przynajmniej jednego egzemplarza, gdyz
poprzez nie wżadze rejencji informoważy o sprawach biez a cych, przypominaży o
obowia zkach, nakazach, zakazach, ogżaszano listy gon cze i tygodniowe aktualnosci.
Dostarczanie ” kreisblattowń do wioski lez ażo w zakresie obowia zkow gon ca; w kaz da
sobote udaważ sie on do miasta po ow ” dziennikń , ktory potem, u sożtysa byż do wgla du dla
kaz dego mieszkan ca wsi. Od lat czterdziestych zobowia zano takz e wszystkich karczmarzy do
prenumerowania tychz e pism. Tym wiec sposobem, zawarte w nich ogżoszenia mogży byc
szybko przekazywane mieszkan com wsi, gdyz , jak wiadomo, karczma byża w kaz dej wiosce
i nalez aża do miejsc najliczniej odwiedzanych.
Na pocza tku lat piecdziesia tych, tj. od uruchomienia tzw. poczty wiejskiej, wyznaczone
zostaży rejony przydzielone do istnieja cych juz ” ekspedycjiń . Kaz dy rejon z kolei skżadaż sie
z kilku okregow obsżugiwanych przez ” pocztarzań . W skżad takiego okregu pocztowego
wchodziżo czasem i dziesiec wsi oraz przysiożkow, ktore pocztarz obchodziż pocza tkowo trzy
razy w tygodniu. Przyniesione przesyżki doreczaż osobiscie lub w przypadku prac polowych
zostawiaż je u sożtysa, a osoby zainteresowane przychodziży po nie osobiscie.
Tak wiec sożtys - chca c nie chca c peżniż nieraz jeszcze jedna funkcje - doreczyciela
przesyżek lub ich przekaziciela, gdyz u niego takz e skżadano czesto pisma, ktore potem
pocztarz miaż odebrac i przekazac do wżasciwej ekspedycji pocztowej.
Omawiaja c z ycie wspolnot gminnych Bierunia i wsi przydzielonych do bieru n skiej
parafii, nie sposob nie wspomniec o tworze wyja tkowym chyba tylko dla Bierunia. Byżo nim
wojtostwo kopieckie (kopieczne) siegaja ce swymi dziejami pocza tkow Bierunia (jako, z e
funkcje wojta ża czyży sie - w okresie zakżadania osad - z miastami, zas sożtysa - wyża cznie z
wsiami).
Uniezalez nienie sie i usamodzielnienie wojtow kopieckich doszżo tak daleko, z e
posiadżosc ich pożoz ona w zasadzie w obrebie Bierunia, uchodziża za enklawe nie
podlegaja ca miejskim wżadzom tego miasta, lecz wojtowie jego jak wszyscy wolni ziemianie
podlegali zwierzchnictwu i sa downictwu ksiecia pszczyn skiego.
W wieku XVII wojtostwo bierun skie (kopieckie) wystepoważo jako samodzielna gmina.
Posiadażo ono wżasna pieczec gminna , a osiedleni na tym terenie chażupnicy byli poddanymi
wojta. W wieku XIX ta ... miejska wies traktowana byża juz jednak tylko jako przysiożek
i ostatecznie w 1870 roku zostaża wża czona w miejska gmine miasta Bierunia, by odta d
podlegac juz wszystkim jego przepisom. Kontynuowane z wiekow minionych lub
uksztażtowane na przestrzeni wieku XIX wiejskie samorza dy ukazaży, z e spożecznosc ta
umiaża rozsa dnie korzystac ze swych uprawnien , umiaża rozsa dnie ksztażtowac swe z ycie
zbiorowe i odznaczaża sie zarowno odpowiedzialnoscia spożeczna jak i umiejetnoscia
spożecznego wspożz ycia.
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WIES AWA KORZENIOWSKA ź dr, pracownik nauk. w Instytucie Sla skim w
Opolu, zam. w Goczażkowicach-Zdroju, specjalizuje sie w dziejach wsi gornosla skiej XIX
i pierwszej pożowy XX wieku oraz szkolnictwa i wychowania na G ornym Sla sku.
Opublikoważa ponad (30 artykużow naukowych i popularno-naukowych oraz ” Sla ska sageń
(Opole: 1985), ” Ziemie sla skie w granicach II Rzeczypospolitej. Procesy integracyjne ń
(wspożautor F. Serafin). W druku ” Gawedy z przeszżosci Gornego Sla skań , .O zapadnietych
zamkach, spia cych rycerzach i kochance diabża. Opowiesci ludowe Sla ska Cieszyn skiego
i Ziemi Pszczyn skiejń ponadto jako wspożautor: Sla skie zabawy i uciechyń
(red. I. Floren ska), ” Stronnictwo Ludowe w wojewodztwie Sla skim w latach 1931ź l939ń
(red. F. Serafin).
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