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óOkruchy z dziejow Bierunia ...ż
Po„oz one na wschodnich krancach historycznej dzielnicy sla skiej sedziwe miasteczko
gornosla skie Bierun (prawa miejskie uzyska„o w 1387 r.) w po„owie XVIII stulecia znalaz„o
sie nie opodal owczesnej nowej granicy polsko-pruskiej. Jednak w obu wojnach sla skich
(1740-1742 i 1744-1745), a takz e w wojnie siedmioletniej (1756-1763) wielkie armie
Prusakow zaz arcie walcza cych o nasza ziemie sla ska z Austriakami i ich sojusznikami, W te
strony jakos specjalnie nie dociera„y. Po rozbiorach zas Rzeczypospolitej ta nowa granica
sta„a sie rubiez a austriacko-pruska (scislej mowia c galicyjsko-pruska ). Sam Bierun - jak
wiadomo - lez a„ w Kotlinie Oswiecimskiej, posrod niewielkich pagorkow
(200 - 300 metrow npm.), nad skromna rzeka Mleczna , lewym dop„ywem Gostyni zwanej
takz e Gostynka , beda ca z kolei lewobocznym dop„ywem Wis„y.
W tamtych czasach - jakz e przeciez juz odleg„ych - Bierun by„ stosunkowo niewielkim
miasteczkiem prywatnym, nalez a cym do pszczynskiego wolnego panstwa stanowego. Od
po„owy XVI wieku, a wiec przez d„ugie stulecia, miasteczkiem tym, podobnie jak i ca „ym
wolnym panstwem pszczynskim, w„ada„stary baronowski rod von Promnitzow.
W 1765 roku w Bieruniu tylko 34 sta„ych mieszkancow posiada„o prawa w„asciwych
mieszczan, 57 osob mia„o status ludzi wolnych, a 15 by„o komornikami. Katastralna wartosc
miasteczka wynosi„a wtedy 5106 reichstalarow. Na owe czasy by„to dosc spory maja tek.
Az 49 osob sposrod mieszkancow osady uprawia„o rozmaite rzemios„a. Mieszczanie
bierunscy posiadali tez przywilej piwowarski, ale dotyczy„ on jedynie terytorium samego
miasta. Natomiast prawo pedzenia gorza„ki mia„y - niestety - wy„a cznie zwierzchnie w„adze
dominialne.
Od 13 czerwca 1767 roku pszczynskie wolne panstwo stanowe sta„o sie w„asnoscia
ksia z ecej rodziny von Anhalt-Koethen. Ksia z eta ci nalez eli do jednych z najwiekszych
i najmajetniejszych owczesnych latyfundystow sla skich. Dnia 7 kwietnia 1768 roku podleg „e
zwierzchnosci wolnego panstwa stanowego pszczynskie rycerstwo, z„oz y„o nowym swym
panom zgodnie z feudalnym obyczajem prawnym nalez ny im, uroczysty ho„d wiernosci
i pos„uszenstwa. Nastepnego dnia to samo uczyni„a ca„a s„uz ba dworska, a wreszcie
13 kwietnia mieszczanie Pszczyny, Miko„owa oraz naszego Bierunia tudziez wszyscy
pozostali poddani. w pierwszym zas rzedzie nader liczne rzesze ch„opstwa.
Na pocza tku lat osiemdziesia tych XVIII wieku (oko„o 1782 - 1783 roku) w Bieruniu
znajdowa„o sie 90 domostw. Urza d magistracki obsadzany by„ w tamtych czasach osobami
wybranymi przez pszczynskie w„adze ksia z ece. Sprawa zreszta zupe„nie zrozumia„a. Sk„ada„
sie on z burmistrza, trzech rajcow i pisarza miejskiego, a wiec „a cznie z pieciu osob.
Funkcjonowa„ tu wtedy takz e pruski urza d celny, obs„ugiwany przez zaledwie jednego (!)
pracownika - poborce ce„. Widocznie ruch na tej trasie by„ wowczas jeszcze niewielki, a
roz nej masci przemytnicy nie przekraczali granicy w sposob legalny.
W osadzie znajdowa„y sie dwie swia tynie: stary katolicki koscio„ parafialny pod
wezwaniem Swietego Bart„omieja oraz dawny, bodaj szesnastowieczny, drewniany koscio„ek
cmentarny pod wezwaniem Swietego Walentego. Ten drugi usytuowany by„ na wschodnim
krancu miejscowosci. Parafia bierunska wchodzi„a w sk„ad dekanatu pszczynskiego. S„uz be
duszpasterska wsrod wiernych pe„ni„o w niej zwykle dwoch ksiez y - proboszcz i wikary.
W tym miejscu chyba wypada dodac, z e przed wiekami, w nied„ugim czasie po g„osnym
reformatorskim wysta pieniu Marcina Lutra, idee nowego wyznania ewangelickiego dotar„y
i do wolnego panstwa pszczynskiego, do jego miast i wsi, a wsrod nich rowniez do naszego
sedziwego Bierunia. Wkrotce tez , co-najmniej jeden z koscio„ow znalaz„ sie w reku
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ewangelikow. I dopiero w czasach kontrreformacji sytuacja pod tym wzgledem ponownie
gruntownie sie odmieni„a. W 1623 roku bowiem (a wiec podczas straszliwej wojny
trzydziestoletniej) po wiekowej prawie przerwie do parafii bieru nskiej powroci„ proboszcz
katolicki, tym razem juz na sta„e.
Nim jednak do tego dosz„o, owczesny pan na Pszczynie, baron Zygfryd von Promnitz,
przez spory kawa„ czasu dosc zrecznie i skutecznie lawirowa„, obchodza c wszystkimi
sposobami cesarskie zarza dzenia kontrreformacyjne. Dodajmy: zarza dzenia nader surowe
i bezwzgledne. Ale trzeba przyznac, z e sprzyja„ temu sam fakt przynalez nosci dekanatu
pszczynskiego do diecezji krakowskiej, na ktorej terenie z zasady nie stosowano przymusu
przy ónawracaniu ewangelikow na katolicyzm, jak to mia„o miejsce w krajach rozleg„ej,
arcykatolickiej monarchii austriackiej.
W latach osiemdziesia tych XVIII wieku w Bieruniu mieszka„y 402 osoby (chociaz liczba
ta - z uwagi na czesta niedok„adnosc owczesnych spisow ludnosci moz e byc nieco zaniz ona).
Rolnicze okolice Bierunia nalez a„y raczej do s„abo zaludnionych, przynajmniej w skali
Sla ska. Rowniez i sami mieszkancy miasteczka utrzymywali sie g„ownie z ciez kiej i mozolnej
pracy na roli, tudziez z uprawiania rozmaitych rzemios„. Z y„o w nim wowczas az
11 kusnierzy, 5 krawcow, 4 szewcow, 4 garncarzy, 3 kowali, 2 rzeŁ nikow, 2 stolarzy,
1 p„ociennik, 1 szwarcownik, to znaczy farbiarz czarnego p„otna, wreszcie
1 piekarz. — a cznie zatem by„o tu 34 rzemieslnikow - fachowcow. Wynika z tego, z e praca w
rzemiosle zajmowa„a sie co trzecia rodzina mieszkaja ca w miescie. Pewnego zas rodzaju
specjalizacja tego dzia„u gospodarki miejskiej by„o niewa tpliwie kusnierstwo. Byc moz e z
kusnierzami wspo„pracowali rowniez wzglednie liczni krawcy. Ciekawe tez , z e liczba
rzemieslnikow rowna„a sie liczbie osob posiadaja cych tu prawa w„asciwych mieszczan.
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Gleby zalegaja ce w bliz szym lub nieco dalszym sa siedztwie Bierunia nalez a„y - z grubsza
rzecz biora c - do srednich klas jakosciowych. W interesuja cym nas bliz ej XVIII wieku
uprawiano na nich przede wszystkim z yto, owies, gryke i ziemniaki, natomiast juz w
mniejszych ilosciach pszenice i jeczmien.
Uprawa ziemniakow nasili„a sie tu szczegolnie w ostatnich dekadach XVIII stulecia. Do
ich spopularyzowania w powiecie pszczynskim przyczynili sie robotnicy sprowadzeni do
tutejszych hut z Saksonii w 1734 roku. W efekcie po wiat ten przez XVIII i pierwsze
dziesieciolecie XIX wieku wyraŁ nie przodowa„ w uprawie ziemniakow na ca„ym Sla sku.
W 1763 roku w Pszczynskiem wysadzono 481 korcow ziemniakow, a zebrano 2703 korcow.
W nastepnych latach uprawa tej rosliny nadal szybko sie rozpowszechnia„a. W 1764 roku
zebrano juz 6336 korcow ziemniakow. W kolejnym 1765 roku wysadzono ich 1353 korce,
wykopano zas 7903 korce, z tego 2278 korcow na gruntach folwarcznych i 5628 korcow w
innych gospodarstwach. Srednia wydajnosc wynosi„a wiec 6 bulw.
Pewien gruntowniejszy prze„om w uprawie ziemniakow na Sla sku dokona„ sie dopiero z
pocza tkiem lat siedemdziesia tych XVIII wieku. Wielki nieurodzaj bowiem w latach 1770 1773, a w jego nastepstwie straszliwy g„od, przekona„y szerokie rzesze ludnosci o ogromnej
wrecz poz ytecznosci uprawy tej rosliny i prze„ama„y pokutuja ce dota d bzdurne przesa dy o jej
szkodliwosci dla zdrowia ludzkiego. Anonimowy autor pisa „ w roku 1787 na „amach
poczytnego miesiecznika óSchlesische Provinzialblaetter, z e w miejscowosciach po„oz onych
na prawym brzegu Odry ziemniaki obok kaszy gryczanej sta „y sie juz jedna z g„ownych
potraw ludnosci, zw„aszcza uboz szej. Coraz czesciej uz ywano ich tez do karmienia zwierza t
gospodarskich. A to z kolei pozwala„o na wydatny wzrost ich pog„owia.
Ziemia pszczynska mia„a takz e nieŁ le rozwiniete - jak na owczesne skromne moz liwosci pszczelarstwo, g„ownie w postaci pasiecznictwa. Intensywniejsze bartnictwo w tamtym
okresie by„o juz bowiem w gruncie rzeczy przesz„oscia , choc tu i owdzie spotyka„o sie
jeszcze lesne barcie. W 1806 roku w ca„ym powiecie pszczynskim znajdowa„o sie 3210 pni
pszczelich. Natomiast chow zwierza t gospodarskich - ogolnie rzecz biora c - w owych czasach
raczej nalez a„do nieco s„abszych dzia„ow pszczynskiego gospodarstwa wiejskiego.
Okoliczne lasy, ca„kiem spore i okaza„e, sk„ada„y sie wtedy g„ownie z drzewostanow
jod„owych, swierkowych ba dŁ tez sosnowych, jednakz e zwykle z pokaŁ nymi domieszkami
wielu gatunkow drzew lisciastych, wsrod ktorych spotyka„o sie deby, bia„e lub czerwone
buki, jesiony, klony, wia zy, lipy, olchy, brzozy itd., itd. Bardzo wiele drewna z pszczy nskich
lasow, jesli tylko pozwala„y na to odpowiednio wysokie stany wody, sp„awiano Wis„a ba dŁ to
do Krakowa, ba dŁ to jeszcze dalej. Ale do celu tego wykorzystywano i pomniejsze rzeki
pszczynskie, w tym rowniez Przemsze i nasza Gostynie (Gostyn), nie opodal zas Bierunia
istnia„a nawet specjalna przystan, w„asnie przystosowana do przygotowywania drewna do
sp„awu.
W XVIII stuleciu w lasach i po zaroslach, na polach i „a kach pszczynskich wystepowa„a
jeszcze w dosyc sporych ilosciach rozmaitego rodzaju zwierzyna „owna - p„owa i czarna, a
takz e rozliczne gatunki ptactwa. Polowano tu wtedy na sarny i zaj a ce, na lisy i dziki, z
ptactwa zas na g„uszce, cietrzewie, kuropatwy, dzikie gesi i kaczki, jak rowniez na roz ne
gatunki bekasow i ptactwa wodnego. A tego ostatniego by„o tu szczegolnie duz o.
Z sa siednich terenow Ma„opolski, zw„aszcza zas w okresie zimowym, czesto przechodzi„y
przez Wis„e lub Przemsze drapiez ne wilki. Rzecz jasna, dawa„y sie one mocno we znaki
tutejszej dziczyŁ nie. Totez walczono z nimi na wszelkie moz liwe sposoby, bezlitosnie, tak z e
w„asciwie rzadko ktoremu z nich udawa„o sie przetrwac w tych stronach az do nadejscia
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wiosny. Ongis bywa„o, z e z Ma„opolski przychodzi„y w Pszczynskie nawet wyg„odnia„e
niedŁ wiedzie oraz chytre rysie, alisci pod koniec XVIII stulecia o ich bytnosci w tutejszych
lasach od dosc dawna juz nie s„yszano, chyba z e przytrafi„ sie jakis zdesperowany wedrowny
samotnik. Jednak przed laty...
Z zimy 1634/1635 roku takie oto interesuj a ce informacje „owieckie znajdujemy w
notatniku pana na Pszczynie, Miko„owie, Bieruniu i szerokiej okolicy, hrabiego Baltazara
Erdmanna von Promnitza:
22 grudnia razem z panem hrabia Ulrykiem udalismy sie w strone Tych na „owy na
niedŁ wiedzia, ale
niestety
chytry ten zwierz uszed„ do Polski. Polowalismy wobec tego
jedynie na zwierzyne p„owa . Ubilismy dwie sarny, dzika i m„odego jelonka.
11 stycznia wyjecha„em do Tych w towarzystwie mojej pani ma„z onki na polowanie na
dzika. Na miejsce dotarlismy pod wieczor. 12 stycznia zajelismy stanowiska w lasach.
Ubilismy odynca, loche i kilka sztuk z dziczej m„odziez y. 9 lutego po po„udniu zastrzeli„em
bia„ego daniela. 10 lutego wybra„em sie na lisy w okolice — a ki, ale z aden sie nie trafi„.
Upolowa„em jeno kilka zajecy tudziez jednego z bika. 22 lutego zajelismy stanowiska w
lasach pod Tychami. Ubilismy dwa dziki, „anie, trzy sarny, dwa duz e rogate jelenie, jednego
czternastka i jednego dwunastka, oraz jednego nieparzystego dziesia taka.
2 marca polowa„em na „a kowskich mokrad„ach, gdzie ubi„em dwa wilki, dwa lisy i dwa
zaja ce. 8 marca wybra„em sie na wilki, ubi„em dwie sztuki oraz szesc zajecy. 21 marca w
nocy po„oz y„em nadzwyczaj duz ego basiora.
P„yna ca skrajem pieknej ziemi pszczynskiej Wis„a oraz inne jej rzeki, jak Przemsza,
uchodza ca do Wis„y poniz ej wsi Kopciowice, Gostynia, „a cza ca swe wody z krolowa rzek
polskich pod Bijasowicami, czy tez Pszczynka z Korzenica (Korzencem), na prze„omie XVIII
i XIX stulecia nie nalez a„y juz do zbyt obfitych w ryby. Niemniej jednak w Wisle „owiono w
owych czasach jeszcze opas„e karpie, z ar„oczne, t„uste szczupaki, wa sate, okaza„e sumy, a
trafia„y sie - tak to autentyczna prawda - nawet jakz e smakowite jesiotry i „ososie. — owiono
tez wegorze, szczegolnie w Przemszy.
Okolice Bierunia, podobnie zreszta jak niemal ca„a ziemia pszczynska, posiada„y dosc
dobre warunki przyrodnicze do intensywnego rozwoju stawowej gospodarki rybnej. Nader
liczne mniejsze lewobrzez ne dop„ywy gornej Wis„y zapewnia„y tez dostateczne nawodnienie
stawow, nawet wielkich. Totez nic dziwnego, z e chlubne tradycje tutejszej gospodarki
stawowej siegaja XV w.
Lez a cy na wschod od naszego miasteczka, tuz zaraz za jego op„otkami, ogromny rybny
Staw Bierunski, niekiedy zwany
chyba z przesada
Jeziorem Bierunskim, nalez a„ w
tamtych czasach do jednych z najwiekszych sztucznych akwenow na ca„ym rozleg„ym Sla sku
(a dodajmy, z e by„o ich na tej Ziemi niema„o). Zajmowa„ on wszak 2212 morgow i 24 prety
powierzchni i siega„ niemal az pod zachodnie zagrody wsi Gorki. Od strony miasteczka
oddziela„y go okaza„e, mocno utwardzone groble.
Duz ych rozmiarow by„ rowniez staw w po„oz onych niedaleko od Bierunia
Jaroszowicach. Jego powierzchnia wynosi„a 981 morgow i 39 pretow. Staw ten usytuowany
by„na po„noc od swej macierzystej wsi. Oddziela„a go od niej solidna, bezpieczna grobla.
Mniejsze stawy znajdowa„y sie bodaj we wszystkich podbierunskich wsiach
i koloniach, a by„o ich tu wtedy bardzo, bardzo duz o. Podobnie jak i w ca„ej dalszej okolicy.
Na pocza tku XIX stulecia w powiecie pszczynskim doliczono sie az 563 stawow duz ych,
srednich i ma„ych (tak je wowczas klasyfikowano). By„a to liczba wprost imponuja ca,
wszystkie bowiem pozosta„e owczesne powiaty sla skie wyraŁ nie ustepowa„y pod tym
wzgledem ziemi pszczynskiej. Nic zatem nadzwyczajnego, z e do stron tych przylgne„a jakz e
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wymowna, a zarazem jakz e piekna i dŁ wieczna nazwa: z abi Kraj. Bo tez i by„o to prawdziwe
krolestwo tych co prawda ha„asliwych, ale za to sympatycznych i wielce przy tym
poz ytecznych dla srodowiska bezogonowych p„azow.
W stawach pszczynskich hodowano wtedy niemal wy„a cznie karpie, jedynie bowiem
wyja tkowo decydowano sie na bia„oryb lub czarnoryb. Natomiast trafiaja ce sie tu czesto
szczupaki chowa„y sie zupe„nie samorzutnie. Trudno zreszta temu sie dziwic! Do tak
zwanych stawow g„ownych
ostatecznych miejsc hodowli ryb - wpuszczano zazwyczaj
narybek trzyletni, a tylko w sporadycznych przypadkach - dwuletni. Po dalszym dwuletnim
odchowie juz w pe„ni doros„e karpie wy„awiano i sprzedawano. Do Stawu Bierunskiego
wsadzano jednorazowo od 300 do 500 k op m„odych karpia t.
By„o wtedy w zwyczaju gospodarczym, z e co pewien czas wode ze stawow rybnych
ca„kowicie spuszczano, a ich area„ obsiewano zboz em lub tez wykorzystywano jako „a ki,
dobre „a ki. Chodzi„o w danym wypadku g„ownie o regeneracje gruntow stawowych, ale
osia gano przy tym takz e pewne korzysci gospodarcze. Tak na przyk„ad w roku 1158/1759
dochod brutto z uprawy zboz na gruntach Stawu Bierunskiego wynios„ 3700 florenow, a w
roku nastepnym - 1759/1760 - nawet 8200 florenow, podczas gdy z chowu ryb analogiczny
dochod osia gna „ tu w 1757 roku tylko 1350 florenow, a w 1763 roku 2032 floreny. Znaczne
ilosci przeznaczanych na sprzedaz pszczynskich ryb stawowych -zwykle ogromna wiekszosc
od„owionych karpi i szczupakow - sp„awiano rzekami, zw„aszcza zas przep„ywaja ca tuz obok
Wis„a . S„uz y„y do tego specjalne skrzynie rybne. Duz o ryb pszczynskich sz„o przede
wszystkim do bogobojnego, niezbyt odleg„ego i ludnego Krakowa, do jego licznych
klasztorow, ale nabywa„y je i inne usytuowane nad Wis„a miasta polskie.
W roku 1786 po„udniowe rejony Gornego sla ska nawiedzi„o prawdziwe trzesienie ziemi,
na szczescie nie katastrofalne w skutkach. Mimo wszystko zjawiska takie nale z a„y w tych
stronach do rzadkosci. Tymczasem w nocy z 26 na 27 lutego wspomnianego wyz ej roku w
wielu miejscowosciach gornosla skich odczuto wyraŁ ne wstrza sy podziemne.
W malenkim Wodzis„awiu na przyk„ad gdzies oko„o godziny pierwszej po po„nocy w
licznych domostwach trzeszcza„y, a tu i owdzie nawet peka„y dachy, belki stropowe, sciany
lub drzwi. Ruchy takie trwa„y - o dziwo - dosyc d„ugo, Uspokoi„o sie dopiero oko„o godziny
trzeciej lub troche przed trzecia . Alisci o po„ do czwartej nasta pi„ ponowny silny wstrza s,
trwaja cy 4-5 minut. Chwia„y sie teraz niemal wszystkie budynki, rusza„y sie wszystkie wolno
stoja ce ba dŁ swobodnie lez a ce przedmioty, a takz e meble i „oz ka ze znajduja cymi sie w nich
domownikami. Brzecza„y okna, szklane sprzety i naczynia. Mocno wystraszeni mieszkancy
miasta w pop„ochu opuszczali swoje domostwa. Na dworze powietrze by„o jednak
czysciutenkie, a niebo pogodne, utkane niezliczon a iloscia swieca cych gwiazd. Tak spokojna
lutowa pogoda jeszcze bardziej potegowa„a tajemniczosc i groze zjawiska.
S„absze nieco lub tez silniejsze wstrza sy podziemne, niekiedy po„a czone nawet z
potez nym hukiem, wysta pi„y podczas tej zagadkowej nocy miedzy innymi rowniez w
okolicach Raciborza, Kietrza, G„ubczyc, G„ogowka i Nysy, w bardziej juz odleg„ych
Za bkowicach Sla skich, na ziemi k„odzkiej, w Opolu i Brzegu - na zachodzie, na ca„ym Sla sku
austriackim, w wiekszej czesci Moraw oraz w wielu miejscach wschodnich po„aci Czech - na
po„udniu, wreszcie w Krakowie i jego okolicy - na wschodzie. W tym ostatnim mie scie
wed„ug owczesnych relacji wstrza sy by„y bardziej odczuwalne niz gdzie indziej, bodaj
najsilniejsze. Trzesienie to nawiedzi„o rowniez tereny wolnego panstwa pszczynskiego.
W samej ksia z ecej Pszczynie tudziez w jej nader rozleg„ej okolicy odczuto trzy mocne,
szybko po sobie nastepuja ce wstrza sy. Ludnosc w wielkiej trwodze opusci„a ciep„e „oz ka
i przytulne mieszkania. Dwor pana Karola von Gusnara w Paw„owicach zosta„ tak silnie
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potrza sniety, z e znajduja cy sie w jednym z jego pomieszczen kurantowy zegar stoja cy,
niespodziewanie wybi„ godzine i zacza „ grac, chociaz jego duz a wskazowka znajdowa„a sie
dopiero rowno miedzy godzina czwarta a pia ta .
W 1798 roku podatek akcyzowy w Bieruniu wyni os„ 1107 reichstalarow, 20 duz ych
groszy i 6 fenigow. (Taka by„a wtedy dok„adnosc liczenia i taka wartosc kursuja cej waluty!).
Miejscowosc nasza stanowi„a kanton wojskowy 50 pruskiego regimentu piechoty.
Na prze„omie XVIII i XIX stulecia w„adze Bierunia uz ywa„y pieczeci przedstawiaja cej
biegna cego jelenia, na ktorego rogach siedzi pelikan z piskletami. Pieczec ta nosi„a napis
nastepuja cej tresci: STAETEL. BERUN. S/PLESSNER CREYS.
Po reformie bardzo mocno juz podstarza„ego podzia„u administracyjnego,
przeprowadzonej w ca„ej monarchii pruskiej w latach 1816 - 1821, powiat pszczynski
wchodzi„w sk„ad nowo powo„anej do z ycia rejencji opolskiej.
Od siedziby w„adz powiatowych, to znaczy Pszczyny, Bierun by„ zatem oddalony o dwie
i po„ mili drogi, od siedziby swoich w„adz rejencyjnych, czyli Opola, o pe„ne 15 mil,
natomiast od stolicy ca„ej owczesnej prowincji sla skiej Wroc„awia az O bite 27 mil.
Po niezbyt chlubnym zakonczeniu sie niespokojnego okresu napoleonskiego, w po„owie
drugiego dziesieciolecia XIX wieku (oko„o 1816 roku) w Bieruniu z y„o sobie 618 dusz, w 99
domach. Znajdowa„ sie tu takz e specjalny posterunek pocztowy, obs„uguja cy zarowno samo
miasteczko, jak i okoliczne wioski.
W roku 1825 Bierun mia„juz 103 domow. Niestety, jego zabudowa cia gle by„a drewniana.
Funkcjonowa„a tu wtedy niewielka szko„a katolicka, w ktorej zatrudniony by„ zaledwie jeden
nauczyciel. Placowka ta podlega„a inspektorowi szkolnemu w powiatowej Pszczynie, a
patronat nad nia sprawowali sami ksia z eta pszczynscy. W miasteczku znajdowa„ sie wowczas
takz e skromny szpitalik dla pieciu ubogich. (Szpitale pe„ni„y wtedy przede wszystkim zboz ne
funkcje przytu„kow). Ponadto miesci„a sie tu krolewska ekspedycja pocztowa, podlegaja ca w
przytoczonym przyk„adowo 1825 r. urzedowi pocztowemu w Pszczynie. W 1840 roku
najbliz szy urza d pocztowy znajdowa„ sie natomiast w niedaleko po„oz onym, a dopiero
niedawno powo„anym do z ycia nadgranicznym Bieruniu Nowym.
Od stuleci dekanat pszczynski, razem z sa siednim dekanatem bytomskim, mimo tego z e
znajdowa„y sie na Sla sku, podlega„y pod wzgledem koscielnym diecezji krakowskiej.
— a cznosc ta zerwana zosta„a dopiero 16 lipca 1821 roku, kiedy to oba wspomniane dekanaty a wraz z nimi i parafia bierunska - na mocy postanowien bulli papieskiej óDe salute
animarumż przydzielone zosta„y do biskupstwa wroc„awskiego: "at insuper Decanatus
Plessensis, et Bythomiensis a Cracoviensi Dioecesi disjuncti...ż - g„osi„a bulla.
W efekcie tego utrudnione teraz sta„y sie nader z ywe dota d kontakty, zw„aszcza religijne
i kulturalne, wschodnich po„aci ziemi sla skiej z sa siednia Ma„opolska , ze starym, prapolskim
Krakowem. A przeciez tereny po obu stronach granicy tak prusko-galicyjskiej, jak i niezbyt
odleg„ej prusko-rosyjskiej zwarcie zamieszkiwa„a ta sama ludnosc polska, na tych obszarach
w zdecydowanej wiekszosci katolicka.
W rozpatrywanym przyk„adowo nieco bliz ej roku 1825 w Bieruniu mieszka„o 734 osoby;
173 ma„z enstwa. W swej masie byli to katolicy (634 osoby). Stanowili oni bowiem a z 87,2
procenta wszystkich mieszkancow.
Oprocz tego z y„o tutaj jeszcze 10 ewangelikow (1,3 procenta) tudziez 90 bogobojnych,
starozakonnych Z ydow (11 i pol procenta). Ci ostatni mod„y odprawiali w jednym z
prywatnych mieszkan, pe„nia cym funkcje synagogi.
Sama osada zajmowa„a wtedy oko„o 50 morgow powierzchni. Mieszkancy posiadali
jednak jeszcze 1450 morgow roli oraz oko„o 500 morgow „a k. Trzymali 36 koni (w tym 3
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Ł rebaki), 236 sztuk byd„a rogatego, 96 swin tudziez 21 owiec, ale niestety, wszystkie by„y
nieszlachetnych ras. Z drobiu zas najliczniej hodowano gesi i kury.
W Bieruniu, ktory posiada„ wtedy status osady targowej (po niemiecku osiedla takie
nazywa„y sie Marktflecken), odbywa„ sie cotygodniowy targ ogolny, a szesc razy w roku
specjalne jarmarki. Jednodniowe jarmarki kramarskie odbywa„y sie zwykle w lutym, maju,
lipcu, sierpniu, w paŁ dzierniku i wreszcie w grudniu. Niekiedy jednak trafia „y sie pewne
drobne przesuniecia w tych miesiecznych terminach. Przy czym kaz dorazowo dnia
poprzedzaja cego jarmark mia„y miejsce targi na byd„o. Miasteczko nasze, podobnie jak
zdecydowana wiekszosc miejscowosci targowych, posiada„o w XVIII stuleciu w„asne - roz ne
od wroc„awskich - wzorce miar nasypnych (chociaz sam system miar by„ taki sam). Mierzono
nimi przede wszystkim zboz e, ale nie wy„a cznie. Dopiero bowiem w nastepnym stuleciu
wszystkie miary na ca„ym Sla sku zosta„y ustawowo ujednolicone. Oczywiscie, w dalszym
cia gu nie by„y to jeszcze miary metryczne.
Sa downictwo sprawowa„ w Bieruniu ksia z ecy sa d w Pszczynie, siedzibie w„ascicieli
rozleg„ych dobr pszczynskich. Piecze nad nim dzierz y„ zas pruski Wyz szy Urza d Sa dowy
(Ober-Landes-Gericht) w dosc odleg„ym Raciborzu.
W 1825 roku w miasteczku znajdowa„ sie browar. Natomiast tuz zaraz za op„otkami
osady pracowa„ wodny m„yn zboz owy. S„ynny swego czasu ogromny Staw Bierunski niestety - by„ juz wtedy osuszony.
Z pocza tkiem XIX stulecia nasta pi„ bowiem w ca„ej sla skiej gospodarce stawowej pewien
wyraŁ ny zastoj. Odnosi„o sie to rowniez i do stawowej hodowli ryb w ogromnych dobrach
pszczynskich.
Ich w„asciciele coraz wiekszy nacisk poczeli k„asc na rozwoj produkcji roslinnej
i zwierzecej (jak wiemy, dota d nieco zaniedbanej). Bardzo czesto dzia„o sie to kosztem
gospodarki stawowej. Z czasem nie tylko zaprzestano tu w ogole budowania nowych stawow,
ale szereg istnieja cych pozamieniano na trwa„e „a ki i pola. G„ownym bodaj powodem takich
posuniec gospodarczych by„ wzrost zapotrzebowania na zboz e. Ceny na nie w XIX stuleciu
ustawicznie ros„y. Ogolny zas rozwoj techniki upraw polowych, jak rozpowszechnienie
trojpolowki, sztucznego nawoz enia, melioracji gruntow itd., a w zwia zku z tym znaczny
wzrost wydajnosci, uczyni„y uprawe zboz bardziej op„acalna od gospodarki stawowej.
Rowniez rozwoj hodowli zwierza t zmusza„ rolnictwo do szukania nowych Ł rode„ paszy,
a wiec zwiekszy„a sie w istotny sposob rola „a k. Nie wolno tez bagatelizowac zmniejszania
sie wsrod ludnosci katolickiej rygorystycznego przestrzegania li cznych jeszcze cia gle postow.
Idee rodza cej sie epoki kapitalistycznej poczyni„y w tym wypadku spore wy„omy w
dotychczasowej mentalnosci ludzkiej.
W rozpatrywanym okresie cia gle jedynym urzedem miejskim w Bieruniu by„ w„asciwie
magistrat. Alisci jego cz„onkowie, chociaz wybrani teraz przez gmine miejska , nadal
podlegali zatwierdzaniu przez ksia z a t pszczynskich, tak jak i wszelkie decyzje podejmowane
przez ten urza d. Radni miejscy nie odbywali takz e z adnych posiedzen, bowiem jeszcze w
1840 roku nie obowia zywa„a tutaj ustawa o miastach. Dopiero w 1865 roku kr ol pruski
Wilhelm I osobnym dekretem nada„ naszej miejscowosci ponownie prawa miasteczka.
Nowe w„adze sprawi„y sobie szybko takz e nowa pieczec miejska . Widnia„ na niej dawny
herb, to znaczy biegna cy jelen z pelikanem na rogach. — acinski zas napis g„osi„:
SIGILLUM CIVITATIS BERUNENSIS.
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Na prze„omie lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku burmistrzem Bierunia by„
pan Niesyto. Godnosc radnych pe„nili panowie Michalski, Kolski i Gawlik, a funkcje pisarza
miejskiego sprawowa„ niejaki Gawron. Proboszczem parafii bierunskiej by„ wowczas ksia dz
Jan Z ychon. Wspomaga„ go dzielnie w pracy duszpasterskiej ksia dz Jozef Latosinski.
Dziatwe szkolna naucza„ organista Jozef Polaczek. Nie by„o w tym zreszta nic
nadzwyczajnego, gdyz w tamtych czasach funkcje organisty i nauczyciela zwykle bywa „y z
powodzeniem pe„nione przez te same osoby.
W 1840 roku w Bieruniu sta„o 116 domow, po czesci dosc masywnych, szczegolnie
tych usytuowanych przy Rynku. Jak widac wiec, w stosunku do roku 1825 by„ postep
g„ownie jakosciowy, a nie ilosciowy. Niemniej jednak wiekszosc zabudowy nadal by„a
drewniana i raczej nedznie sie przedstawiaja ca. Coz zatem dziwnego, z e w 1845 roku
spokojna te miescine dotkne„o straszliwe nieszczescie: potez ny bowiem poz ar poch„ona „
prawie wszystkie budynki.
W 1840 roku stary, kunsztownie wykonany drewniany ko scio„ek bierunski znajdowa„
sie juz w bardzo z„ym stanie, gdyz drewniana jego konstrukcja by„a mocno nadbutwia„a.
Atoli zmar„y sedziwy proboszcz Z ychon zapisa„ w swym testamencie 300 reichstalarow na
jego odbudowe, ktora wkrotce tez zosta„a rozpoczeta. Do katolickiej parafii starobierunskiej
nalez a„y w roku 1840 nastepuja ce okoliczne miejscowosci: Bijasowice, razem z koloniami
Jajosty i Kopan, Cielmice, Jaroszowice, Pora bek, Urbanowice, czesc Swierczynca, no i rzecz
oczywista sam Bierun.
Mieszkaja cy zas w Bieruniu nieliczni ewangelicy nalez eli do parafii ewangelickiej w
Starym Ho„dunowie, kolonii powsta„ej zaledwie w 1770 roku. Koscio„ ewangelicki
wzniesiono w tej miejscowosci dopiero w latach 1778 - 1780. Pierwszym pastorem by„ tu
Schleiermacher, ojciec s„ynnego ewangelickiego teologa. Parafia staroho„dunowska
obs„ugiwa„a ewangelikow z dosc rozleg„ych okolic, nawet mieszkaja cych na przyleg„ych, juz
zakordonowych terenach galicyjskich. Naboz enstwa odprawiano tu w dwoch jezykach - po
niemiecku i po polsku.
W roku 1840 w starobierunskiej szkole katolickiej dziatwe naucza„o juz dwoch
nauczycieli. Bezposredni nadzor nad szko„a sprawowa„proboszcz miejscowej parafii.
W tym samym 1840 roku miasteczko liczy„o sobie 1210 mieszkancow. Z liczby tej az
1096 osob (to znaczy 90 i po„ procenta) wyznawa„o katolicyzm, 103 osoby (czyli 3 i po„
procenta) by„o wyznania mojz eszowego, a zaledwie 11 osob (nieca„y 1 procent)
ewangelickiego. Jak z powyz szego wynika, w porownaniu do lat poprzednich najszybciej
wzrasta„a tutaj liczba ludnosci katolickiej.
Wiekszosc mieszczan bierunskich utrzymywa„a sie w dalszym cia gu z pracy na roli.
Jedynie niektorzy mieszkancy byli w stanie wyz yc wy„a cznie z zajec rzemieslniczych. Tak
wiec sytuacja w stosunku do poprzedniego stulecia pod wzgl edem podstawowych Ł rode„
utrzymania ludnosci nie uleg„a prawie z adnej zmianie. W miasteczku nadal tez funkcjonowa„
browar oraz usytuowany tuz za op„otkami osady stary, miela cy mieszczanskie i ch„opskie
zboz e, m„yn wodny.
Najbliz sza stacja kolei z elaznej - tego nowego, rewolucyjnego wprost w tamtych czasach
srodka lokomocji - znajdowa„a sie w Bieruniu Nowym przy linii biegna cej z Mys„owic do
Oswiecimia. Linie z Mys„owic do Nowego Bierunia (nieco ponad 18 km d „ugosci)
uruchomiono 25 czerwca 1859 roku, a wiec juz u progu drugiej po„owy XIX stulecia.
Natomiast odcinek z Bierunia Nowego do Oswiecimia otwarto dopiero 16 marca 1863 roku
(nieca„e 3,5 km d„ugosci). Za to jednak przebiega„a od dawna przez Bierun Stary g„owna
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szosa prowadza ca z Gliwic przez Miko„ow i Tychy do lez a cego tuz za kordonem
granicznego galicyjskiego Oswiecimia.
Pierwsza po„owa XIX stulecia to okres stopniowego przyznawania wolnosci osobistej,
a w slad za tym i swobod obywatelskich ludnosci dota d poddanej ba dŁ zalez nej od w„ascicieli
feudalnych. Chociaz na razie by„y to swobody mocno jeszcze ograniczone rozmaitymi
nakazami i zakazami, ale mimo wszystko w stosunku do okresu poprzedniego - feudalnego by„y one wyraŁ nym i bardzo znacza cym krokiem do przodu. Juz w 1801 roku pruski edykt
krolewski znosi„ niewole ludnosci ch„opskiej. Dawa„ moz liwosci wzglednie swobodnego
opuszczania dobr swego pana. Pozwala„ na wolny wybor zawodu, na zawieranie ma„z enstw
wed„ug w„asnego li tylko uznania. Kaz dy, niezalez nie od stanowej przynalez nosci, mog„teraz
nabywac na w„asnosc ziemie. Natomiast ustawy z 1850 roku znosi„y wszelkie prawa
zwierzchnie panow feudalnych.
W zwia zku z nadaniem ch„opom wolnosci oraz ich uw„aszczeniem zorganizowane
zosta„y gminy wiejskie. Wy„a czono z nich obszary dworskie, ktore stanowi„y odrebne
jednostki administracyjne. Pozostawa„y jednakz e nadal kompetencje policyjne i ogolny
nadzor dworu nad wsia . Ostatecznie, rownosc wszystkich obywateli wobec prawa
wprowadzi„y dopiero pruskie konstytucje z burzliwych lat 1848 i 1850. Znosi„y tez one
wszelkie przywileje stanowe.
Ale lata czterdzieste XIX wieku to nie tylko Wiosna Lud ow, to takz e niebywa„e
nasilenie apokaliptycznych klesk z ywio„owych. Od 1844 roku na Gornym Sla sko nieurodzaje
powtarza„y sie w„asciwie corocznie. Wed„ug skrupulatnych obliczen wspo„czesnego tym
wypadkom swiadka doktora Katteya, radcy sanitarnego z Gliwic, w latach 1844 - 1847 z
ogolnej sumy 1460 dni we wschodnich powiatach G ornego Sla ska az 713 dni by„o
deszczowych.
Prawdziwa katastrofa nasta pi„a jednak w 1847 i na pocza tku 1848 roku. Kleska
nieurodzaju, a w jego rezultacie pot ez ny kryzys ekonomiczny pocia gne„y za soba okropna w
skutkach zaraze w wielu rejonach Europy. Wschodnie powiaty Gornego Sla ska ucierpia„y
bodajz e najdotkliwiej, a wsrod nich makabryczne wrecz przodownictwo przypad„o w udziale
powiatowi pszczynskiemu. Z g„odowego wycienczenia i od zarazy sposrod 69 000 jego
mieszkancow zmar„o tu wtedy oko„o 8 000.
Nieszczescie, jakie dotkne„o tutejsza ludnosc, porownywano z óczarna smiercia ż z
czasow sredniowiecza. W niektorych wsiach bezlitosna smierc poch„one„a do 20 procent
mieszkancow. Wymiera„y ca„e rodziny. Niektore zas cmentarze nie mog„y pomiescic
wszystkich zmar„ych. Po zjedzeniu ca„ych zapasow z ywnosci nie by„o czym dokonac
zasiewow. Ludzie z ywili sie koniczyna , lebioda , korzonkami traw, perzem, kora drzew. Jedli
nawet zwyk„a ziemie, ktora nie chcia„a ich teraz z ywic i utrzymywac. I wtedy to w„asnie
nadcia gne„a burzliwa Wiosna Ludow. Nieco wczesniej, jeszcze w 1847 roku, dobra
pszczynskie przesz„y w posiadanie rodziny von Hochbergow, potez nych magnatow sla skich,
w„ascicieli miedzy innymi ogromnego kompleksu maja tkowego w rejonie podsudeckiego
Ksia z a (Wa„brzycha, Swiebodzic, Szczawna Zdroju). W 1850 roku Hochbergowie nabyli
tytu„ksia z a t pszczynskich.
Dobra pszczynskie obejmowa„y wowczas oko„o 770 km2 powierzchni. By„a to srednia
wielkosc jednego sla skiego powiatu. To duz o!
Alisci druga po„owa XIX stulecia to zupe„nie inna epoka w historii Sla ska, a tym
samym takz e i w dziejach Bierunia Starego. To epoka w pe „ni juz kapitalistyczna, rza dza ca
sie innymi prawami i obyczajami, zarowno politycznymi, jak i spo„eczno-ekonomicznymi.
Epoka zupe„nie innych stosunkow.
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Miasteczko nasze wkracza„o w nia z bardzo skromnym zasobem maja tkowym, ktorego
z mozo„em dorobi„o sie w poprzednim okresie dziejowym. Jednakz e i kapitalizm nie
przynios„Bieruniowi Staremu jakiegos bardziej swietlanego rozkwitu.
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g„ownie dziejami Sla ska, geografia historyczna Polski oraz historia kartografii.
Na dotychczasowy dorobek tworczy sk„ada sie przesz„o 300 publikowanych pozycji
bibliograficznych. Wsrod waz niejszych prac nalez y wymienic miedzy innymi ksia z ki:
Rozmieszczenie produkcji roslinnej i zwierzecej na Sla sku na prze„omie XVIII
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