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ąWertuja c akta i stronice ksia z ekę
Jubileusz Bierunia Starego stwarza sprzyjaja ca okazje do przybliz enia dzisiejszym
mieszkan com jego przeszśosci. Tym bardziej, z e zastawiśa ona swoj trwaśy slad na stronicach
ksia z ek i w zakamarkach archiwow. Jubileusz moz e sie zarazem stac okazja dla
dowartosciowania tego, do nie niedawna miasteczka, w oczach rodowitych Bieruniakow oraz
tych, ktorzy dopiero niedawno zwia zali z nim swoja przyszśosc. Jest to szczegolnie potrzebne
wtedy, gdy o najbliz szym otoczeniu o tej tzw. ąmaśej ojczy‚nieę, wie sie niewiele.
Utarśo sie bowiem przekonanie, z e tylko to co dotyczy spraw i instytucji wielkich jest
godne uwagi, a maśe musi sie samo bronic przed niepamie cia . Forma obrony moz e byc tylko
pamie c. Tylko ona potrafi ą,wyrwac przeszśosc z przepasci zapomnienia.ę
A moz e uda sie , przy rocznicowej sposobnosci, odnale‚c w jego dziejach takie wartosci,
ktore i dzisiaj swieciśyby blaskiem?. Nie zaniknie poczucie cia gśosci swojej historii i wśasnej
toz samosci, skoro ciekawosc poznania wśasnych korzeni jest w Bieruniu dosc powszechna.
Niestety jego sprawy byśy, i sa zbyt marginalne by udaśo sie przycia gna c uwage
zawodowych historykow.
Tymi poszukiwaniami zbiorowego rodowodu zajmuja sie wie c z koniecznosci amatorzy
czyli, jak ich scharakteryzowaś, sprzyjaja c im zarazem, Szymon Kobylin ski: ąintruzi bezprawnie wdzieraja cy sie na teren zastrzez ony dla ludzi z akademickim dyplomemę. Pozostaje
do rozstrzygnie cia dylemat: czy czekac na ewentualne zainteresowanie i opis z wyz yn
akademickiej katedry, czy tez zadowolic sie uśomnym opisem, ktory wyjdzie z ra k
pasjonatow bez fachowego przygotowania?
Komitet Obchodow 600-lecia Dzielnicy Tychy-Bierun Stary zdecydowaś sie na tych
drugich.
Dzie ki pasjom niewielu moz e trwac pamie c u wielu. Pamie c, ktora pozwala uswiadomic
sobie fakt, z e warto rowniez byc kontynuatorem, skoro jest sie zawsze mimowolnym
dziedzicem.
Mimo, z e Bierun byś jednym ze starszych miast gornosla skich nie doczekaś sie on
dotychczas ogolnie doste pnego opracowania historycznego. Najwczesniejszym, znanym
autorowi tych sśow, jest siedmiostronicowy artykuś G. Ś ysko ąZur Geschichte der Stadt
Berunę, ktory ukazaś sie w roku 1914 w okazale wydawanym periodyku
popularnonaukowym ąOberschlesienę. Podtytuś pisma brzmiaś (w tśumaczeniu);
ą,Miesie cznik dla piele gnowania wiedzy i prezentacji interesow Gornego Sla skaę.
Znacznie obszerniejsza, bo licza ca z gora dwiescie stron, jest ąMonografia historyczna
Bierunia Staregoę. autorstwa wielce zasśuz onego archiwisty i badacza dziejow Gornego
Sla ska - Ludwika Musiośa. Praca ta napisana zostaśa w roku 1953, przy finansowym wsparciu
wieloletniego starobierun skiego proboszcza ks. Jana Trochy. Jej maszynopis jest ogolnie
doste pny w Bibliotece Sla skiej w Dziale Zbiorow Specjalnych oraz w archiwum w
Pszczynie.
Autorem szczegośowego opisu parafii oraz obydwu kosciośow jest ks. Jan Kudera.
Rowniez ta praca jest doste pna w archiwum, a takz e w bibliotece Kurii Diecezjalnej w
Katowicach.
Troche dodatkowych informacji o Bieruniu, a zaczerpni e tych z polskoje zycznej prasy
sla skiej z prześomu wieku XIX i XX, podaje Danuta Wagstyl w swej pracy magisterskiej
ąMonografia Bierunia Starego w latach 1387 Ź 1914ę.
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O bierun skim rzemiosle pisaś nie tak dawno Jerzy Polak. Jego artykuś ąStatut Cechu
Krawcow w Bieruniu z 1685 rokuę zostaś opublikowany w pierwszym numerze ąMateriaśow
Muzeum Wne trz Zabytkowychę w Pszczynie.
Bierunia dotycza rowniez obszerne fragmenty nie drukowanego opracowania ąHistoria
rzemiosśa w Pszczynie i Ziemi Pszczyn skieję, ktorego autorkami sa Teresa Wśodarska
i Bronisśawa Spyra. Maszynopis tej pracy znajduje w Bibliotece Sla skiej oraz u inspiratorow
napisania tej pracy czyli Cechu RzemiosśRoz nych w Pszczynie i w Tychach.
Nieco odmienny charakter ma praca ąZ badan nad przeszśoscia dialektu sla skiegoę.
Re kopis z XVIII i XIX wieku. Ksia z ka roz nych ciekawych rzeczy. Co sie Dziaśo kiedy na
Swiecie. Jakie Reperonki przi Kosciośach w Miasteczku w Bieroniuę.
Jej autorem jest byśy nauczyciel przedwojennego gimnazjum w Miko śowie, a naste pnie
profesor Uniwersytetu Wrocśawskiego, historyk je zyka polskiego i je zykoznawca Stanisśaw
Ba k. Zajmuje sie on przede wszystkim je zykiem autorow tej ąKsia z kię pisanej przez ojca,
Franciszka Michalskiego i jego syna, najpewniej w latach 1746Ź 1825. Mimo obiecuja cego
tytuśu, je zyk i tresc ich ąrocznej kronikię sa bardzo ubogie. Profesor S. Ba k tak ja
charakteryzuje: ązainteresowanie pisarzy ogranicza sie niemal wyśa cznie do ciasnego kre gu
drobnych, codziennych spraw gśownie miejscowych. Autorow zajmuje jedynie to co dzieje
sie w Bieruniu: poz ar miasteczka, pomor na ludzi i zwierze ta, cze ste w Bieruniu powodzie,
grady i ulewne deszcze, suche lata, nieurodzaje, g śod, droz yzna i to co wybudowano w
miescieę.
Poza sprawy bierun skie sie gaja oni tylko wtedy, gdy wspominaja o pielgrzymce do
Cze stochowy oraz widza c uchodza cych na Zachod przed przesladowaniami, pokonanych
powstan cow z 1830 roku. Kronika ąpisana jest w je zyku miejscowym, wyuczonym od
rodzicow i wspośmieszkan cow miasteczka. Byli to ludzie prosci lecz pismienni. Ten poz ośkśy
re kopis papierowy pokryty dosc wyblakśym bra zowym pismem liczy 13 stronę.
Niestety zachowaś sie tyko odpis tej kroniki sporza dzony, jeszcze przed wojna , przez
owczesnego sekretarza miejskiego Jana Norasa. Obecnie jest on w posiadaniu jego corki,
wieloletniej nauczycielki, p. M. Drosiowej.
Autorka drugiego opracowania je zykoznawczego jest docent w Uniwersytecie Sla skim,
A. Kowalska. W artykule ąAkta miejskie z Bierunia z lat 1674Ź 1747ę, a zamieszczonym w
ąZaraniu Sla skimę z 1983 roku zajmuje sie ona specyfika polszczyzny w jakiej sporza dzono
te akta, a wie c obecnoscia w niej sśow obcych, archaizmow i dialektyzmow.
Nieco odmienny charakter posiada cenne wydawnictwo, jakim jest ąKatalog Zabytkow
Sztuki w Polsceę, a opracowane przez historykow sztuki z Polskiej Akademii Nauk. Pisza c o
zabytkowych starobierun skich obiektach autorzy wymieniaja ązespoś miejski a wie c rynek
i przylegśe do niego ulice, koscioś parafialny i cmentarz, krzyz e przydroz ne, cmentarz
z ydowski oraz figure Matki Boskiej Niepokalanie Pocze tej. Murowana zabudowa rynku
i dawnych ulic: Sśowackiego i Mikośowskiej powstaśa dopiero po poz arze miasta w 1845
rokuę. Domy w rynku sa ąw wie kszosci pie trowe, murowane, przewaz nie pie cioosiowe, z
dachami dwuspadowymi, krytymi dachowka ę.
O kosciele parafialnym pisze sie tam, z e zostaś wzniesiony przed 1441 r., stanowiś
pocza tkowo filie kosciośa parafialnego w Le dzinach. Dśugosz wzmiankowaś, z e byś on
drewniany. Nie przedstawia on zbytniej wartosci architektonicznej.
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Cenny jest natomiast obraz Matki Boskiej z Dzieci a tkiem, pochodza cy z XVI wieku,
znajduja cy sie w lewym bocznym ośtarzu. Jest moz liwe, z e z XVI wieku pochodzi
rowniez kamienna podstawa chrzcielnicy (sama czara marmurowa pochodzi zaledwie z 1857
r.)ę. O kosciośku pod wezwaniem sw. Walentego autorzy pisza : ąwzniesiono go
prawdopodobnie mie dzy 1598 a 1628 rokiem. Byśkilkakrotnie odnawiany i konserwowanyę.
Sposrod krzyz y przydroz nych ąkamiennych na wysokich postumentach ozdobionych
rze‚bami, cze sciowo polichromowanychę na szczegolna uwage zasśuguja : ten przy drodze do
Tychow (z r. 1310- vis a vis FSM-u), z pśaskorze‚bami Matki Boskiej, swie tych: Jana
Ewangelisty i Wojciecha; na Zakosciośku ąwielokrotnie odnawiany z pśaskorze‚bami Matki
Boskiej i swie tych: Jana Ewangelisty, Izydora i Marii Magdaleny u stop krzyz aę, przy drodze
do Le dzin (na Rudniku) z pierwszej pośowy XIX wieku z rze‚ba Matki Boskiej.
Inne krzyz e znajduja sie ponadto na Podugorach, przy Grobli, na ulicy Ś ysinowej,
Zdrowia, Bojszowskiej oraz na cmentarzu (z roku 1310). Na cmentarzu z ydowskim (czyli
tzw. kirkucie) zachowaśo sie kilkadziesia t steli nagrobnych z XVIII-XIX wieku.
Dodajmy; z e niektore z nich zostaśy przedstawione w albumie M. Krajewskiej
zatytuśowanym ąCzas Kamienię.
Za jedno z cenniejszych dzieś be da cych w zbiorach przedwojennego Muzeum sla skiego
uchodzi, zaginiony podczas okupacji obraz nazywa ny ąKoronacja Najswie tszej Marii Panny
z Bierunia Staregoę, pochodza cy z pocza tku XVI wieku. Przedwojenny dyrektor tego
Muzeum, ceniony historyk sztuki T. Dobrowolski tak o nim mie dzy innymi pisaś w
monografii ąRze‚ba i malarstwo gotyckie w wojewodztwie sla skimę (Katowice 1937):
,,Jest on dzieśem wysokiej jak na nasze stosunki wartosci. Utrzymany jest w ciemnej, lecz
ciepśej gamie barwnej, ktorej podstawa sa duz e plamy nasyconej czerwieni, mniejsze brunatnego fioletu i kilka odmian zieleni. Wykazuje on zwi a zki formalne z kilku innymi zabytkami
pochodzenia krakowskiego: wzajemne zbliz enie w zakresie typow figuralnych, kompozycji,
motywu anielskich chorowę. T. Dobrowolski zaliczaś go do nielicznych dzieś jakoby wyz szego stopnia, niosa cych stempel powaz niejszej tworczosci spośeczneję.
Obraz ten o ąwymiarach 189 na 156 cm malowany byś na drewnie, z czasem odnawiany.
Do czasu przeje cia go przez Muzeum znajdowaśsie w zśym stanie konserwacjię.
W tej tez pracy moz na znale‚c reprodukcje caśosci oraz wybranych ciekawszych
fragmentow tego dzieśa. Srodkowy jego fragment zreprodukowano rowniez w Kalendarzu
diecezji katowickiej ąZ tej ziemię na rok 1934.
Oprocz opracowan , w ktorych Bierun Stary i jego sprawy zajmowaśy wiele miejsca, cze ste
sa rowniez takie, w ktorych o jego dziejach, mieszkan cach i wydarzeniach zaledwie sie
wspomina. Wielokrotnie czyniś to zespoś autorow pracy ąTychy. Zarys rozwoju miasta
i powiatuę oraz Ludwik Musioś w monografiach Tychow i Pszczyny (wydanych jeszcze
przed wojna ), a takz e w ąDziejach szkoś parafialnych w dawnym dekanacie pszczyn skimę.
Szkolnictwem starobierun skim zajmowaś sie tez niedawno zmarśy historyk Kosciośa na
Sla sku ks. Pr. Maron w artykule ąSzkośa gornosla ska w ostatnich dziesie cioleciach przed
Kulturkampfem. (Na przykśadzie owczesnego powiatu pszczyn skiego)ę.
Wie kszosc prac dotycza cych powstan sla skich i plebiscytu zawiera informacje ba d‚ to
zwia zane z udziaśem bierun skich formacji powstan czych ba d‚ to z okolicznymi miejscami
walk. Dla przykśadu moz na tu wskazac na niezmiernie cenne wydawnictwo jakim jest
ąEncyklopedia Powstan Sla skichę. Inne tytuśy to M. Anusiewicza i M. Wrzoska -ąKronika
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powstan sla skichę, A. Szefera - ąLosy powstan cow sla skich w latach okupacji
hitlerowskieję, A. Rechowicza - ąZwia zek Weteranow Powstan Sla skichę, J. Kantyki ąUpamie tnione miejsca walk o spośeczne i narodowe wyzwolenie na Sla sku i w Zagśe biu
Da browskimę oraz K. Broz ka - ąPolska Sśuz ba medyczna w powstaniach sla skich
i plebiscycieę. W ąÓ rodśach do dziejow powstan Sla skichę znajduje sie np. pismo kierownika
szkośy w Bieruniu Starym, Powroslo, do Wydziaśu Wyznan i Szkolnictwa Rejencji w Opolu
z prosba o ąprzeniesienie w zwia zku z niebezpieczen stwem jakie mu grozi ze strony nienawidza cej go ludnosci polskieję.
Krotka wzmianke moz na znale‚c w opracowanym przez W. Iwanka ąSśowniku artystow
na Sla sku Cieszyn skimę. Autor wspomina tam organmistrza z Frydka nazwiskiem Horzieka,
ktory przez jakis czas pracowaśw Bieruniu.
O starobierun skich organach pisze J. Kruczek w szkicu ąZ dziejow budowy organow na
Ziemi Pszczyn skieję wyd. przez Towarzystwo Miśosnikow Ziemi Pszczyn skiej. O tym, z e
garna ce sie do sztuki teatralnej dzieci z Bierunia Starego zagra śy 25 grudnia 1920 r.
ąJaseśkaę, ąCiocie Jadzie z Krakowaę F. Baran skiego i ąNauczycielke Polska ę wzmiankuje
M. Piegz a w pracy ąZ ycie teatralne na Gornym Sla sku w latach powstan i plebiscytuę.
Z kolei J. Fojcik w ąMateriaśach do dziejow ruchu spiewaczego na Sla skuę podaje, z e w
ąSwie cie piesnię jakie odbyśo sie w Bieruniu dnia 17 X 1935 r. wzie śo udziaś 6 chorow.
O tym, z e w roku 1928 zamknie to szkośe dla mniejszosci niemieckiej wzmiankuje T. Fale cki
w pracy ąNiemieckie szkolnictwo mniejszosciowe na Gornym Sla sku w latach 1922-1939ę.
Wyzwolenie Bierunia Starego omawia F. Serafin w artykule ąPocza tki wśadzy ludowej w
powiecie pszczyn skimię oraz P. Dubiel w monografii ąWyzwolenie Sla ska w 1943 rokuę.
Wspomniany juz je zykoznawca S. Ba k w pracach ąPolszczyzna gornosla ska w
przedwojennej szkole srednieję oraz ąMowa polska na Sla skuę podaje wiele przykśadow
specyficznego sśownictwa, wymowy ba d‚ skśadni, spotykanych na terenie Bierunia Starego.
W drugiej z tych prac ilustruje ądialekty srodkowosla skie na prawym brzegu Odry,
pośudniowa cze sc pogranicza sla sko-maśopolskiegoę jednostronicowa opowiescia
ąWalentego Szorka, lat ponad 40, rodem ze Starego Bierunia ę spisana przez samego S. Ba ka
jeszcze w roku 1934 (zamieszczona rowniez w ąTekstach gwarowych z polskiego Sla skaę).
Jak widac z przedstawionych wyz ej przykśadow, a zaczerpnie tych zaledwie z ksia z ek
be da cych w posiadaniu autora tego wypisu wzmiank, Bierun Stary mimo prowincjonalnego
pośoz enia, pocza tkowo wzgle dem Pszczyny a po‚niej Katowic, zostawiśswoj malen ki slad na
kartach obrazuja cych historie i dorobek kulturalny Gornego Sla ska.
Wertowanie akt zgromadzonych w archiwum, to pierwszy krok do, g śe bszej penetracji
ązaka tkow przeszśoscię. W archiwum pszczyn skim akta dokumentuja ce starobierun ska
codziennosc i odswie tnosc sa dosc liczne. O najcenniejszych z nich pisano juz w Kalendarzu
Kopalni ąZiemowitę. Tutaj przyjrzymy sie tylko tym z lat mie dzywojennych. Jakie sprawy
zaprza taśy uwage magistrackich urze dnikow i mieszkan cow miasteczka? Ile wsrod nich jest
waz nych a ile drobnych?
Ktore sa jednorazowe, typowo lokalne, wyśa cznie bierun skie, a ktore powszechne
i uniwersalne? Kto wie, moz e te kilkustronicowe ąwypisy z archiwowę odsśonia choc jedna
ukryta wartosc tkwia ca w tym co przemine śo. To zbliz enie sie do czasow dziecin stwa
i mśodosci naszych rodzicow, a wieku dojrzaśego naszych dziadkow, przypomni nam osoby
i wydarzenia znane juz ledwie ze sśyszenia.
Jan Czempas
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Miejmy zarazem przy tym na uwadze sśowa znanego historyka mysli politycznej Marcina
Krola: ąPamie c przeszśosci wzmacnia wie ‚ narodowa , przydaje jej blasku i intensywnosci.
Spośeczna pamie c przeszśosci sprawia, z e patyna przykrywa wszystko po rowni, a
jednoczesnie dawne spory, dawne maśe sprawy, niskie zawisci i gśupie pogla dy staja sie po
rowni dla nas cenneę.
Zacznijmy ąwypisyę od problemu, ktory niestety, nie przestaś byc aktualny - pijan stwa.
Oto tresc pisma Urze du Policyjnego w Bieruniu Starym z 1930 roku: ąNiniejszym podaje do
wiadomosci, z e murarz W.N. z Bierunia Starego uznany zostaś za naśogowego pijaka. W
mysl 3 z Rozporza dzenia Policyjnego z dnia 1.07.1904 r. (Gazeta Urz e dowa Rejencji
Opolskiej str. 230) zabronione jemu jest podawanie trunkow alkoholowych oraz przebywanie
w lokalach wyszynkuę.
Otrzymanie jej potwierdzili podpisem wszyscy bierun scy owczesni ąrestauratorzyę;
Pinocy, Kocurek, Dśugaj, Barusiowa, Gomola. Byśo ich wie c pie ciu, w miasteczku
zajmuja cym obszar 20 km kw. i licza cym wowczas niewiele ponad trzy tysia ce osob
mieszkaja cych w 376 budynkach.
Umieszczenie osoby na liscie naśogowych pijakow lub publiczne ąobwośanie naśogowym
pijanica ę byśo ogśoszone w Urze dowce Starostwa Pszczyn skiego oraz, jak widzimy,
ąpowiadamiano wszystkich oberz ystow celem uniemoz liwienia zakupu napoi
alkoholowychę.
Sporza dzony w 1930 roku ąwykaz osob oddawaja cych sie naśogowemu pijan stwuę liczyś
siedem osob. Osma juz ktorys miesia c z rze du odwośywaśa sie od decyzji ąumieszczenia na
liscieę, uzasadniaja c to ąosobista nieche cia pana burmistrza Ferdy do rzeczonegoę.
W aktach jest tez prosba K.M. o ązniesienie z tej listyę . Na odwrocie pisma widnieje adnotacja: Pan radca Goj przychyla sie do zniesienia z listy naśogowych pijakow, a
egzekutorowi miejskiemu p. Hyczowi zaleca sie sledzenie zachowania sie M. przez miesia c
i sprawozdanieę.
Po miesia cu dopisano werdykt; prosby nie uwzgle dniono z powodu ąbraku poprawyę.
Sposrod siedmiu definitywnie uznanych za ąnaśogowych pijakowę az szesciu to bezrobotni,
siodma to ąparobek u pana B.ę. Rowniez osmy potencjalny oficjalny naśogowiecę pozostawaś
bez pracy. Moz na by to skwitowac sśowami; ąpili, bo czuli sie niepotrzebni odtra ceni. Ich
kwalifikacje staśy sie nieprzydatne w klasowo zorganizowanym spośeczen stwieę.
Czy nie byśby jednak taki wniosek zbyt pochopny? Rodzi si e natychmiast pytanie o
przyczyny sprawiaja ce, z e plaga alkoholizmu w spośeczen stwie bezklasowym nie sśabnie...
Tego pokrzywdzonego przez osobista nieche c pana burmistrza F. dotyczy oswiadczenie
jego z ony zśoz one 13.03.1929 r.
ąOd dśuz szego czasu oddaje sie ma z naśogowemu pijan stwu, przetrwania maja tek i w
pijanym stanie jest gro‚nym w otoczeniu jego: przeklina i trzaska, co nieraz zmusza mnie
poniewierac sie u obcych ludzi. Zacia ga lekkomyslnie dśugi na weksle. Sprzedaje grunt i
wszystko przepija. Wobec takiego stanu rzeczy, ja wraz z moj a rodzina istniec nie moge . O
ile powyz szemu stanowi rzeczy nie zostanie przez Urza d kres pośoz ony, wyprowadzi mnie i
moja caśa rodzine na najgorsza droge ne dzy, a ja musze ponosic wszystkie cie z ary dla
utrzymania jego i caśej rodziny, a to dopoty mi siś starczy. Jednakowoz tego dśuz ej zniesc nie
moge i obawiam sie mojego utraconego zdrowia i w tym razie moje dzieci by śyby
poz aśowania godne i, co nie chce nadmieniac, az eby kiedy przez takie poste powanie mojego
me z a mogśoby kiedy stac sie cie z arem miastaę.
Jan Czempas
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Ten sam trudny problem widoczny jest i w innym dokumencie. Oto ąprotokoś spisany z
WW, ktoremu przedstawiono, z e rzekomo bije ojca i urza dza awantury w domuę.
ąNie jest prawda , z e ja podniosśem re ke na ojca, natomiast ojciec przepija udzielone mu
zapomogi i bije matke tak, z e w ostatnim czasie byśa zmuszona nocowac w chlewie. Podczas
takich awantur staje zawsze w obronie matki, ktora jest szczupśa i nie podośa ojcu, ktory jest
gwaśtownego charakteru. Po udzieleniu mu ostatniej zapomogi wypowiedzia ś nawet te sśowa:
Pierony gśupi sa , z e dali mi pie tnascie zśotych. Wobec powyz szego prosiśbym, z eby ewentualne zapomogi udzielone byśy tylko mej matceę.
Zapewne niewiele zmieniśa w tym wzgle dzie ąwe drowna wystawa przeciwalkoholowaę,
o ktorej istnieniu powiadamia pismo Departamentu Sśuz by Zdrowia Ministerstwa Spraw
Wewne trznych, rozesśane do magistratow z poleceniem starosty powiatowego ąby udzielic
moz liwej pomocy oraz uśatwic jej urza dzenie i prowadzenieę. Miaśa ona za zadanie ądotarcie
do moz liwie wszystkich zaka tkow Rzeczypospolitej, celem uswiadomienia ludnosci o
zgubnych skutkach alkoholizmuę.
Jak podaje pismo przewodnie ąwystawa zaopatrzona jest w bogate materiaśy statystyczne,
plakaty propagandowe, literature przedmiotu i posiada wytrawnego kierownikaę.
Wśadze miasta dosc dśugo nosiśy sie z zamiarem ąurza dzenia Sa du Grodzkiego w Bieruniu
Starymę, lecz dopiero w 1938 roku Rada Miejska przygotowa śa w tej sprawie ąMemoriaśę.
Charakter pośoz enia Bierunia St. jest najpowaz niejsza cecha , ktora przemawia za
postulatem wytyczonym juz od szeregu śat w przedmiocie starania sie obywateli o urza dzenie
Sa du Grodzkiego w tut. miasteczku, ktore jest osrodkiem wszelkiego z ycia kulturalnego
pie tnastu gmin pośoz onych w okolicy. Mysl zbudowania Sa du w Bieruniu St. sie ga juz
czasow zaborczych, kiedy to w roku 1852 Sa d Ziemski w Gliwicach uznaś taka potrzebe
i urza dzono w Bieruniu St. roki sa dowe, czyli tak zwane sesje wyjazdowe sa du owczesnego
znajduja cego sie w Pszczynie.
Oczywiscie, z e tylko maśa cze sc spraw zwia zanych z sa dem moz e byc na rokach
sa dowych zaśatwiona, a wśasciwie o ile rozchodzi sie o sprawy najz ywotniejsze dla
maśorolnego czy tez rzemieslnika lub kupca, to sa sprawy zwia zane z gruntami, nabyciem
i sprzedaz a , sprawy rodzinne nie sa zaśatwiane na rokach sa dowych i tego rodzaju obywatele
zmuszeni sa odbyc daleka droge do Pszczyny i kaz da taka podroz pośa czona jest oczywiscie
ze strata drogiego czasu i pienie dzy. Przecie tnie biora c wszystkie okoliczne gminy nie
posiadaja ce ani jednej dogodnej komunikacji z powiatowym miastem Pszczyn a , oddalone sa
od Pszczyny przecie tnie 20 km. Obwod Sa dowy nowo utworzony w Bieruniu St.
obejmowaśby, w razie przyśa czenia, pie tnascie okolicznych gmin z blisko 20.000
mieszkan cow i nie ulega wa tpliwosci, z e jeden se dzia z przynalez nymi urze dnikami mieliby
w caśej peśni do czynienia, pozatem stworzonoby nowa siedzibe adwokacka .
Bierun St. jako stare miasteczko odcie te od wszelkiego ruchu komunikacyjnego ma
najbardziej zaspane interesy z yciowe i na tym tle nigdy nie poczyniono ani nie podniesiono
inicjatywy do oz ywienia ruchu gospodarczego, ktory tak bardzo potrzebny jest dla tutejszej
zuboz aśej ludnosci. Juz ten fakt przemawia zatem, z eby pod tym wzgle dem nasta piśo jakies
polepszenie bytu, a do tego przyczyniśoby sie wielce urza dzenie Sa du Grodzkiego co
uwaz amy pod kaz dym wzgle dem nakazem chwili obecnej.
Jan Czempas

7

ąWertuja c akta i stronice ksia z ekę
Niezalez nie od poczynionych staran w tym kierunku przez czynniki samorza dowe,
prosimy az eby w tej materii wśasciwe wśadze raczyśy udzielic nam posśuchu i nie
przesa dzaja c kwestii odniosśy sie do naszych prosb pozytywnie. Z ywimy nadzieje , z e nie
zostaniemy zbyci proz na obiecka , jak to kiedys robiono z naszymi przodkami o ile
rozchodziśo sie o z ywotne interesy i polepszenie bytu polskiego ch śopa na Sla sku. Z peśnym
zaufaniem przedkśadamy te kilka motywow wyje tych z codziennego z ycia, be da c przekonani,
z e realizacja naszego postulatu nie spotka si e z trudnosciami nieprzezwycie z onymię.
Magistrat uzupeśniś ten ąMemoriaśę, do ąJasnie Wielmoz nego Pana Prezesa Sa du Okre g.
w Katowicachę, o kilka dodatkowych informacji:
1. biora c pod uwage pewne zestawienie z roku 1908, w ktorym na rokach sa dowych w
Bieruniu St. zaśatwiono w sprawach procesowych 664 terminy, 102 inne terminy, 139 spraw
gruntowych itp. dochodzen , w porownaniu do owczesnego stanu ludnosci i obecnego
przyspieszonego tempa z ycia te cyfry wzrosśy przynajmniej do 100 0/o wie cej.
2. do obwodu rokow sa dowych nalez a gminy: Bierun St. - 3.800 mieszkan cow, Bojszowy 644, Cielmice - 1030, Gorki - 45S, Hośdunow - 753, Jaroszowice - 329, Jedlina - 1169,
Le dziny - 3452, Paprocany - 399, Urbanowice - 1396. W konkluzji swiadczy to, z e jeden
se dzia z przynalez nymi urze dnikami w caśej peśni mieliby co do czynienia.
3. co do umieszczenia Sa du, Magistrat stawi na razie lokale w budyn ku starego ratusza
i dośoz y staranie o godne pomieszczenie urze dnikowę.
Pismo Magistratu wraz z ąMemoriaśemę zostaśo wysśane 4.4.1933 r., a juz za tydzien
otrzymano odpowied‚ Prezesa Sa du Okre gowego w Katowicach Wierzchowskigo:
ąOdnosnie do itd... komunikuje , z e nie przesa dzaja c jeszcze na razie kwestii pozytywnego
lub negatywnego odniesienia sie do tego memoriaśu, urza dzenie w miejscowosci Sa du
Grodzkiego wymaga rownoczesnie urza dzenia wie zienia. Zbudowanie wzgle dnie urza dzenie
takiego wie zienia przy sa dzie grodzkim musiaśoby kosztowac okośo 200.000 zś - albowiem
wymogi Minis. Sprawiedliwosci w tym wypadku sa znaczne, jez eli chodzi o przepisane
normy urza dzenia wszelkich ubikacji przeznaczonych do uz ytku wie ‚nia. Wobec tego prosze
o oswiadczenie sie , czy na wypadek ewentualnego przychylnego odniesienia si e do sprawy,
Magistrat byśby skśonny oddac budynek na wie zienie wg wymogow M.S.
Zbudowanie wzgle dnie urza dzenie musiaśoby sie odbyc w caśosci na koszt tamtejszej
Gminy.
Na odwrocie widnieje adnotacja burmistrza zamykaja ca sprawe : ą,Przyjmuje sie do wiadomosci. Sprawe utworzenia Sa du Grodzkiego uchwala sie odśoz yc na po‚niejszy czasę.
Pomyslnie dla mieszkan cow zakon czenie znalazśa natomiast drobna sprawa z lutego
1937 r. ąaz eby Sa d Grodzki raczyś wyznaczyc terminy i wezwania do Sa du na wtorki i pia tki,
w ktorych to dniach istnieje regularna komunikacja autobusowa pomi e dzy Bieruniem Starym
a Pszczyna . W rachube wchodza gminy: Bierun Stary, Hośdunow, Jaroszowice, Sciernie,
Bojszowy, Jedlina, Bojszowy Nowe i Swierczyniec. Autobus przyjez dz a do Pszczyny o godz.
9.20 zas odjazd odbywa sie o godz. 14.30 przez co istnieje sporo czasu dla za śatwienia
roz nych sprawę. W odpowiedzi Sa d Grodzki pisze, z e ąse dziowie tutejszego Sa du
przychylaja sie do prosby. Sprawy karne we wtorki, a sprawy cywilne w pia tkię.
Jan Czempas
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W czasach gdy o samorza dzie terytorialnym mowi sie tak wiele na roz nych śamach, z
roz nych trybun i w roz nej tonacji przyjrzyjmy sie temu, czym zajmowaśa sie Rada Miejska.
Na pocza tku lat trzydziestych jej czśonkami byli: burmistrz R. Piprek, śawnicy: Bendel,
Goj, radni: Banasch, Byok, Bśaszczyk, Dudek, Drobik, Dziubany, Grabowski, Kostyra,
Krupa, Kocurek, Myalski, Niesyto, Nagi, Ryguśa, Urban czyk, Wisniewski, Wieczorek.
Przedstawimy zaproszenie wystosowane do radnych i śawnikow oraz program obrad (tym
razem wyja tkowo obszerny).
ąW poniedziaśek dnia 13 czerwca br. o godz. 18-tej odbe dzie sie posiedzenie Rady
Miejskiej, na ktora Szanownych Panow Radnych oraz Ś awnikow niniejszym zapraszam,
burmistrz Piprek.
Porza dek obrad:
1. Powzie cie uchwaśy w sprawie odsprzedaz y gruntu miejskiego w obre bie Kopca T. Nydze
pod budowe stodośy.
2. Wniosek kośodzieja J. Jaśowego z Bierunia St. o odsprzedanie mu gruntu miejskiego w
obre bie Kopca - pod budowe stodośy (teren na ktorym staśa jego stodośa przed spaleniem).
3. Ustalenie ceny za grunt maja cy byc odsprzedany p. W. Gopkowi przy ul. Mśyn skiej.
4. Wniosek S. Morawca z Bierunia St. o wydzierz awieniu mu gruntu miejskiego okośo 5
morg na Swierku dla celow ogrodniczych, zaaprobowanie projektu kontraktu dzierz awnego.
5. Zaaprobowanie wydatku w kwocie 86 zś wypśaconej na doz ywianie dzieci szkolnych za
miesia c marzec i kwiecien .
6. Zaaprobowanie wydatku okośo 180 zśna ąSwie to Piesnię.
7. Uchwalenie zakupu we z ow dla Straz y Poz arnej
8 Wniosek J. Kocurka i J. Kostyry o odszkodowanie za oddana ziemie pod droge Kopcowa .
9. Uchwalenie kwoty 227,49 zś na koszty procesowe Sprengelkapselfabrik c/a Magistrat
Bierun St.
10. Uchwalenie kwoty 144,30 zś na pokrycie kosztow umieszczonej w szpitalu M. K. w
zwia zku z jej porodem.
11. Sprawa odsta pienia terenu miejskiego pod boisko.
12. Sprawa przebudowania rynsztoka na ul. Ogrodowej.
13. Uchwalenie pewnej kwoty na dodatek w naturaliach do kuchni dla bezrobotnych.
14. Zaaprobowanie uchwaśy Komisji Ubogich odnosnie do przyznanych nowych wsparc dla
biednych miasta.
15. Sprawa obdzielenia biednych miasta w ziemniaki i w e giel.
R o z n e:
- Wniosek P. Pronobisa, P. Bycza, p. Smietany i p. Myalskiego o obniz enie czynszu
mieszkaniowego.
- Wniosek I. Wacśawowicza o subwencje za padśa krowe .
- Wniosek J. Latochy o jednorazowa zapomoge .
- Wniosek J. Kiwadowicza o podwyz szenie wynagrodzenia za nacia g zegara.
- Wniosek Gomoli o odsta pienie jego studni do uz ytku publicznego, ktora to Magistrat
winien gruntownie naprawic.
- Uchwalenie pewnej kwoty dla orkiestry za granie podczas uroczys tosci Boz ego Ciaśa.
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- Uchwalenie kwoty 30 zś dla pracownikow biurowych tytuśem wynagrodzenia za dokonany
spis bydśa.
- Uchwalenie statutu w przedmiocie poboru podatk ow od spadku i darowizn w miescie
Bieruniu Starym.
Zajrzyjmy teraz do teczki : etykieta ąZezwolenie na noszenie broni, 1931-1937 ę.
Jest tam plik podan od osob prywatnych oraz dyrekcji fabryki ąLignozaę. Oto jak
motywowano che c posiadania broni: J. Grabowski, mistrz murarski, pisze: ąWyjez dz am w
okolice w celach zawodu. Bardzo cze sto zachodza wypadki, z e dla wypśaty mych
pracownikow, ktorzy pracuja poza tutejsza miejscowoscia prowadze , przy robocie powaz ne
sumy pienie z ne i dla tego tez bron jest mi koniecznie potrzebnaę. Komendant posterunku
odnotowaś:
ąnie zachodza z adne przeszkody co do udzielenia petentowi zezwolenia, przyczem
nadmieniam, z e dane polegaja na prawdzie i petent na uwzgle dnienie zasśugujeę. Udzielono
zgody i adnotacja: scia gna c opśate 10 zśotychę.
Konrad Gocman kierownik ąUrze du Kasy Chorych filia Bierun St.ę:
ąSprawowanie sśuz by mojej pośa czone jest z cze stymi wyjazdami przyczem transportuje
nieraz powaz ne kwoty pienie z neę. Zgoda, potra cic 20 zśę - bo po raz pierwszy uzyskaś
zezwolenie.
Antoni Kocurek - wskutek peśnienia sśuz by policyjnej w tutejszym okre gu mam roz nych
wrogo usposobionych osobnikow i na kaz dym kroku na roz ne szykany jestem naraz ony,
przeto prosze uprzejmie o przydzielenie mi zezwolenia na noszenie kr otkiej broni palnej kal.
7,65 mmę - wyraz ono zgode .
Antoni Gretka, rolnik - ąCze sto wyjez dz am w sprawach zwia zkowych w roz ne okolice
i cze sto bywam zaczepiany przez roz nych nieznanych mi awanturnikow, ktorzy grozili mi
biciem itp.ę. Adnotacja: ąskasowac 20 zśotychę.
Dr Wiktor Rybok, ąlekarz praktycznyę - Rodzaj zawodu praktyka lekarska zmusza mnie
cze sto do samotnych wyjazdow roz nego rodzaju przewozami. Wobec cze stych napadow w
ostatnim czasie, musze miec obrone w re ce. Wie c prosze uprzejmie o karte na bron
krotkopalna ę. Wyraz ono zgode .
Florian Kulka - ąjestem kierownikiem interesu rze‚niczego p. Tomasza Gomoli i w sprawach
tegoz interesu udaje sie do okolic Bierunia St. z wie kszymi sumami pienie z nymi, celem
zakupu bydśa do bicia. Czasy dzisiejsze sa niebezpieczne wobec tego do wśasnego
zabezpieczenia jest mi bron palna koniecznie potrzebnaę. Wyraz ono zgode i skasowano
nalez nosc.
Jozef Kiwadowicz - ąwykonuje funkcje waśowego przy tutejszej Spośce Wodnej przez co
zmuszony jestem przebywac przy urza dzeniach Spośki nieraz po‚na noca w ktorym to czasie
zagraz a mi niebezpieczen stwo napadnie cia, z uwagi na to z e urza dzenia irygacyjne cze sto
bywaja uszkadzane przez nieprzychylnych Spośce adjacentowę. Zgoda.
ąLignozaę corocznie otrzymywaśa okośo 40 zezwolen : dla dyrektora, straz y, konwojentow
i niektorych urze dnikow oraz szofera. Pozwolenie na noszenie broni otrzymywali r owniez :
naczelnik Urze du Pocztowo-Telegraficznego, Franciszek Mroczek ąszafner pocztowyę,
Hubert Lokay - aptekarz i Jan Stania -ąksia z e cy dozorca śa k i polę.
W Bieruniu Starym istniaśa tak zwana ąFundacja Szpitalę. Wyra‚nie o niej mowi
testament sporza dzony w 1340 roku przez miejscowego proboszcza ksi e dza
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Tomasza Krupskiego.
W roku 1936 tak ja charakteryzowano w raporcie ąMagistratuę przesśanym do Starostwa
w Pszczynie:
ąPrzytuśek miesci sie w tutejszej miejscowosci przy ul Marszaśka Piśsudskiego nr 32
(obecnie Krakowska). Zakśad jest fundacja koscielna , gdyz stoi pod zarza dem miejscowego
Urze du Parafialnego. Do fundacji nalez y parterowy niski domek murowany, maśy chlewik
i 15,92 ha gruntu. W domku sa 4 ubikacje (tzn. pomieszczenia). Grunt bywa wydzierz awiony
pomie dzy 24 maśorolnych gospodarzy. Roczny czynsz od nich wynosi 800 z ś. Dochody od
fundacji pobiera kaz dorazowo proboszcz miejscowy. Utrzymuje sie z nich remont budynku,
poza tym osoby umieszczone w przytuśku otrzymuja skromne zasiśki.
Akt fundacyjny nie istnieje, poniewaz zostaś zniszczony z innymi dokumentami podczas
wielkiego poz aru miasta 21.7.1677 r. W zakśadzie umieszczonych jest 6 starych kobiet.
Osoby przyjmuje sie z zasady w ten czas o ile jest w zakśadzie wolne miejsce, zas dana osoba
musi byc miejscowa i biedna. Osoby otrzymuja w zakśadzie jedynie skromne zapomogi
i kwatere . Poza tem obsśuguja sie same i kaz da ma swoja wśasna posciel. Budynek znajduje
sie w lichym stanie. Zakśad jest uz ytkowany od niepamie tnych czasow, gdyz zaśoz enie jego
sie ga XIV wieku. To samo dotyczy wydzierz awienia gruntu, gdyz zakśad sam nigdy nie
uprawiaśposiadanej roli.
Fundacja sama nie otrzymaśa w ostatnich l0-ciu latach z adnej subwencji zas jedynie
umieszczone tam osoby otrzymuja z magistratu miesie czne wsparcie do 10 zś oraz zapomogi
w naturaliach (we giel na zime , swiatśo, opalanie i wode do uz ytku)ę.
Z ewidencji poz arow Urze du Policyjnego Bierun St. dowiadujemy sie , z e w roku 1931
wysta piśy 4 poz ary (3 stodośy i 1 dom mieszkalny) Ź z powodu nieostroz nego obchodzenia
sie z ogniem), w 1932 roku rowniez 4 (1 stodośa, 1 dom mieszkalny, 1 mieszkanie Ź
wadliwe palenisko, oraz ąpoz ar drewnianej sciany zśa czonej z piecem kuchennym w
magistracieę), w 1933 roku 10 (6 stodoś, 3 domy mieszkalne Ź od uderzenia pioruna
i wadliwego paleniska oraz mśyn elektryczny Piekoszewskiego). W 1934 roku spśone śy 2
stodośy.
Z ąWykazu aresztantowę wiadomo z e od 2.5.1930 roku do 17.11.1938 roku ąprzewine śo
sie ę przez areszt 80 osob, a od 17. 11. 1938 do 17 12.1938 r. Ź 29 osob. Pobyty w areszcie
najcze sciej byśy kilkugodzinne lub jednodniowe; najd śuz szy pobyt trwaś 3 dni. Przy kaz dym
nazwisku adnotacja: ąodsiedziaśę lub ąodpracowaśę.
W grudniu 1933 roku Rada Miejska rozpatrywa śa projekt wybudowania ą30 domkow dla
bezrobotnych na gruncie magistrackimę.
W kaz dym z bli‚niakowę (zlokalizowanych na Baran cu) miaśy mieszkac dwie rodziny.
Domki miaśy byc podpiwniczone, ze strychem, jednym pokojem na poddaszu a drugim z
kuchnia na parterze. Do tego dochodziśo poś morgi gruntu. Koszt skalkulowano na 3000 zś z
moz liwoscia spśaty przez 15 lat. Projekt budowy zostaś zarzucony poniewaz swoj wkśad
finansowy (w wysokosci od 200 do 600 zś) oraz wśasna prace zadeklarowaśo zaledwie 6
osob.
W maju 1937 roku Emil Nowak otrzymaś koncesje na ąwykonywanie zarobkowego
przewozu osob doroz ka samochodowa (czteroosobowy Opel z 1928 roku) na drogach
publicznych w obre bie miasta Bierunia Staregoę. Nieco wczesniej Jozefowi Setmanowi
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zezwolono na ąkomunikacje autobusowa Bierun Stary Ź Mysśowice oraz przewoz
wycieczek na drogach wojewodztw: sla skiego kieleckiego i krakowskiego, autobusem marki
Chevroletę. Linie Pszczyna Ź
Bierun obsśugiwaś zamieszkaśy w Pszczynie
Wilhelm Lengsfeld.
Kierowcy mogli korzystac z usśug, usytuowanej na Rynku, ąstacji benzynowej z pompa
i we z emę nalez a cej pocza tkowo do Standard Nobelę, a po‚niej do ąVacuum Oil Companyę.
Stacja dysponowaśa zbiornikiem na benzyne o pojemnosci 500 1. oproz nianym pompka
skrzydśowa z wlewem 2 fię. ąPompe z we z emę obsśugiwaś Wiktor Chlond wśasciciel skśadu
z elaza, rowerow i narze dzi wszelkiego rodzaju, sprze tu kuchennego i domowego, artyku śow
budowlanych maszyn do szycia radioodbiornik ow i artykuśow elektrotechnicznychę.
W roku 1934, a wie c wtedy, gdy zaśamanie gospodarki byśo najgśe bsze az 39 sposrod 85
pierwszoklasistow miaś) ojca bezrobotnego.
Wsrod 446 osob zatrudnionych w 1936 roku w ąLignozieę byśo 214 me z czyzn.
Z nauki w Szkole Doksztaścaja cej, czyli odpowiedniku obecnej Wieczorowej Szko śy
Zawodowej w latach 1934Ź 1933 korzystaśo odpowiednio 24, 48 88 i 143 uczniow.
Najwie cej w grupach: metalowej, drzewnej, wśokienniczej i spoz ywczej.
W roku 1931 maja tek samorza dowy (tzw. grunta miejskie) obejmowaś 133 ha uz ytkow
rolnych podnajmowanych przez 84 maśorolnych i 66 bezrolnych mieszkan cow. Maja tek
fundacyjny obejmowaś 16,7 ha i byś uz ytkowany przez 24 dzierz awcow maśorolnych, a
koscielny 10,75 ha - dzierz awiśo 3 maśorolnych chśopow.
W okresie mie dzywojennym byśo w Bieruniu przecie tnie od 50 do 80 koni.
Miesie czne wynagrodzenia brutto urze dnikow magistrackich w 1937 toku wynosiśy:
burmistrz R. Piprek 571 zś, sekretarz J. Noras - 357 zś A. Figiel - 200 zś, T. Myalski - 230 zś,
J. Kocurek - 150 zś, M. Labus - 450 zś, H. Myalska - 60 zś, J. Rycz - 274 zś, W Figiel -185 zś,
P. Kiwadowicz - 200 zś.
Sama ciekawosc, a nawet zafascynowanie przeszśoscia to zaledwie pierwszy krok do
refleksji nad nia . Aby cokolwiek mogśo istniec w zbiorowej pamie ci pokolen trzeba o tym
mowic: obrazem, znakiem, symbolem lub tekstem. Te kilkana scie stron to zaledwie uśomna
proba takiej wypowiedzi i skromne uzupeśnienie tego co napisali ks. J. Kudera, dr L. Musioś
i inni.
Moz e jednak udaśo mi sie choc w cze sci przybliz yc Bierun jego mieszkan com
i dowartosciowac to co uchodzi za niewarte pamie ci? Mam nadzieje , z e mimo cia gśych
przemian kulturowych jakie zachodza w kaz dej spośecznosci, spowolnieniu ulegnie
mimowolne zacieranie sladow przeszśosci, a przy tworzeniu ąnowegoę odsśonia sie czasami
wartosci tkwia ce w tym co przemine śo.
Recenzuja c na śamach ąGoscia Niedzielnegoę prace E. Kopcia ąMy i oni na polskim
Sla skuę, Andrzej Grajewski pisaś:
,,Brak refleksji o tamtych czasach mogśby spowodowac, z e nowa spośecznosc tworza ca sie
cia gle na tej ziemi (sla sku) byśaby wykorzeniona z tradycji swego pochodzenia, zanurzona
tylko w sprawach tera‚niejszosci w potoku z ycia pśyna cego nie wiadomo ska d, pozbawiona
pamie ci i wzruszen . Niechaj sśowa ązakorzenienieę, ątradycjaę, ąpochodzenieę, ąpamie cę,
ąwzruszenieę be da sśowami-hasśamię ktore, mam nadzieje , wystarcza za objasnienie celu
napisania tego tekstu. Przypuszczam tez , z e osoby, ktorych nazwiska pojawiśy sie w tych
ąwypisach z niedawnej przeszśoscię, nie miaśyby mi za zśe uczynienie z nich
ąminibohaterowę tego przegla du archiwalnych akt.
Jan Czempas
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