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Wbrew prawu czyli o przemytnikach,
k„usownikach, z„odziejach i ęinszych
wystepnychóBierunia i okolicy w XIX w.

ęWbrew prawu czyli o przemytnikach, k„usownikach, ...ó
Terytorialny rozwo j panstwa pruskiego, szybki i postepuja cy rozwo j gospodarczy
i ogromny wzrost gestos ci zaludnienia by„y cechami charakterystycznymi okresu
powojennego tj. lat po roku 1815. Wprawdzie intensywny rozw o j ludnos ci prawie wszystkich
panstw Europy datuje sie na druga po„owe XVIII wieku, lata powojenne by„y w zasadzie jego
kontynuacja przewyzszaja ca jednak wszelkie dotychczasowe zmiany. W przypadku gestos ci
zaludnienia Sla sk wyro znia„ sie zdecydowanie ws ro d europejskich populacji. Zjawisko to
zreszta posiada„o tu d„uga historie i zwraca„o na siebie uwage juz w wiekach poprzednich,
totez w po„owie wieku XIX ziemie te by„y nadal jedna z najludniejszych prowincji monarchii
pruskiej ustepuja c jedynie Nadrenii.
Intensywnos c wzrostu ludnos ci nie by„a jednak ro wnomierna we wszystkich regionach
Sla ska. Wyro znia„a sie pod tym wzgledem rejencja opolska (zamieszka„a w przewazaja cej
czes ci przez ludnos c polska ) a obejmuja ca obszary od okolic Grodkowa, Nysy, Prudnika ź
na zachodzie, okolic Kluczborka na po „nocy, Mys„owic i Bierunia ź na wschodzie oraz
G„ubczyc, Raciborza, Pszczyny na po„udniu. Liczba mieszkanco w w omawianym okresie
powiekszy„a sie tu s rednio o 50% i jedynie w okolicach typowo rolniczych wzrost g estos ci
zaludnienia waha„ sie w granicach: od 30 ź 35% na ca„ym Sla sku do 44% na Go rnym
Sla sku.
Sam Bierun i wioski jego parafii nie plasowa„y sie w rzedzie miejscowos ci z owa
demograficzna eksplozja , gdyz leza„y one na terenach tyfusu g„odowego z lat 1847 ź 1848
co mia„o znaczenie istotne dla prokreacji lat nastepnych.
W po„owie XIX wieku, a konkretnie ok. roku 1845, liczba miesz kanco w parafii
bierunskiej przedstawia„a sie nastepuja co: sam Bierun liczy„ 1210 mieszkanco w, Bijasowice
ź 583, Cielmice ź 540, Jaroszowiec ź 436, Pora bek ź 158, Sciernie ź 305,
Swierczyniec ź 411, Urbanowice ź 740, a kopieczne so„ectwo bierunskie ź 90. W roku
1865, a zatem po 20 latach liczba mieszka nco w zwiekszy„a sie do stanu: w Bieruniu ź 1334
oso b, w Bijasowicach do 584, w Cielmicach do 618, w Ja roszowcu do 471, w Pora bku do
173, w Scierniach do 369, w Swierczyncu do 456, w Urbanowicach do 880 i w so„ectwie
kopiecznym do 102.
Liczby te nie potwierdzaja wzmiankowanego wyzu demograficznego stanowia c zaledwie
przyrost rzedu od 10 do 13%. Nie znaczy to jednak, ze miejscowos ci owe pozostawa„y poza
strefami wp„ywo w ogo lnych przemian demograficznych i zmian zachodz a cych w sa siedztwie
najblizszym tj. w rozwijaja cym sie przemys le go rnos la skim, kto re ro wniez i tu wyciska„y
swe pietno.
W pomys lnych kierunkach rozwoju demograficznego na ca„ym Go rnym Sla sku wysta pi„y
z biegiem lat ewolucje niepoza dane. Naleza„o do nich ź miedzy innymi ź zwiekszaja ce sie
przeludnienie wsi. Narastaja ca w tym czasie liczbe mieszkanco w wsi go rnos la skiej,
stanowia ca od 85,7 do 87,5% ogo lnej sumy ludnos ci, tworzyli g„o wnie ma„orolni lub bezrolni
ch„opi, kto rych tylko czes c znajdowa„a zatrudnienie w rozwijaja cym sie lokalnie rzemios le
lub przemys le. W tej sytuacji, radykalnym przeobrazeniom uleg„a dawna struktura wsi,
powsta„y znaczne ilos ci ęludzi zbednychó tworza cych ogromna mase rezerwowej si„y
roboczej, ws ro d kto rej sporo by„o ludzi ęlu«nychó tj. nie zwia zanych z zadnym zawodem.
Spos ro d nich (lecz nie tylko z nich) wywodzi„y sie dosyc czesto ro znego rodzaju elementy
przestepcze, kto rych zreszta w zadnej spo„ecznos ci na przestrzeni wieko w nigdy nie
brakowa„o, a dla kto rych okazja do dzia„alnos ci wbrew prawu stawa„y sie wszelkiego typu
okolicznos ci ź zaro wno terenowe, jak i polityczne, spo„eczne czy sytuacyjne.
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Obszar po„udniowo wschodniej czes ci rejencji opolskiej (na kto rym znajdowa„a sie parafia
bierunska) wbija„ sie niejako w tereny zaboru rosyjskiego i austriackiego posiadaj a c tu, z
tymi panstwami dosyc d„ugie granice (w stosunku do obszaru). Cia gne„y sie one od
Mys„owic przez Bierun Nowy do Gocza„kowic Dolnych, w kto rych mies ci„a sie filia
bierunskiego urzedu celnego. Okolice te, gesto zalesione, a od pierwszej po„owy XIX wieku
z systematycznie rozwijaja cymi sie szlakami komunikacyjnymi (w 1824 roku ukonczona
zosta„a budowa pierwszej utwardzonej drogi na ziemi pszczynskiej biegna ca z Wroc„awia
przez Gliwice, Miko„o w, Bierun do Os wiecimia) ź by„y idealnym miejscem dla dzia„alnos ci
przemytniczej. Wprawdzie badania potwierdzi„y, ze przemyt na tych terenach nigdy nie
osia gna „ takiej perfekcji i skali jak mia„o to miejsce na granicy rosyjsko - austriackiej,
niemniej swym istnieniem zwraca„ uwage w„adz pruskich, a bywa„o, ze i niepokoi„ je swa
gwa„townos cia . Zdarza„y sie ź na przyk„ad ź przypadki, ze przemytnicy tworzyli ca„e
oddzia„y zbrojne atakuja ce wrecz straz graniczna . Z konca lat czterdziestych XIX wieku
pochodzi ęoznajmienieó w„adz zwierzchnich Pszczyny stwierdzaja ce, ze w okolicach
Bierunia, przy ęszwarcowaniuóbyd„a z zagranicy, usi„uja cym zapobiec temu straznikom ęw
dope„nieniu swych powinnos ci, od mieszkanco w powiatu tutejszego (...) uzbrojona reka
przeszkadzano i od Urzedo w wiejskich ochrony nalezytej nie udzielonoó. Przypadki takie
zdarza„y sie tu jednak sporadycznie, konkretnie ź g„o wnie w okresach klesk g„odowych lub
szerza cych sie choro b ws ro d byd„a, gdy wszelki nim handel zosta„ oficjalnie wstrzymany.
Ukazuja ce sie w tych okresach, w pszczynskim ęKreis-Blacieó ostrzezenia przed zakupem
byd„a niewiadomego pochodzenia pozwalaja domniemywac, ze pruska straz celna nie zawsze
stawa„a na wysokos ci zadania i nie zawsze zdo„a„a wytropic przemytniko w.
W przypadku kontrabandy z Austrii do Rosji stosowanie tego rodza ju ostrych metod by„o
zbedne; urzednicy austriaccy nie nalezeli do drobiazgowych i zbyt skrupulatnych, zas
rosyjscy zmieniali swe punkty widzenia w zaleznos ci od wartos ci ęprezento wói w zasadzie,
gdy chodzi„o o konkretne towary wszystko mozna by„o z nimi uzgodnic i za„atwic.
Spo„ecznos c przemytniko w ź zaro wno z okolic Bierunia, jak i ca„ego pruskiego
pogranicza otaczana by„a nimbem tajemniczos ci i romantyzmu. Zreszta oni sami kierowali
sie prawami tylko im znanymi, a ogo lnie wiadomym by„o, ze cechuje ich ogromne poczucie
odpowiedzialnos ci za podjete zobowia zania. Wiadomym tez by„o, ze powierzony im towar
pozostawiali bez opieki jedynie w przypadku zagro zenia utraty zycia. Dlatego tez z us„ug ich
korzysta„y zaro wno osoby prywatne jak i ca„e nieraz przedsiebiorstwa, zas jednorazowa
wartos c przemycanych przedmioto w siega„a nawet 4000 mk (przyk„adowo, w roku 1874,
1 krowa kosztowa„a od 40 do 44 mk, ciele ź od 63 do 70 mk, s winia ź od 60 do 62 mk).
Na granicy prusko-austriackiej i prusko-rosyjskiej mia„y w zasadzie miejsce dwa rodzaje
przemytu: duzy i ma„y, z kto rych ten pierwszy by„ szczego lnie interesuja cy gdyz jego roczne
obroty ęimportuói ęeksportuósiega„y miliono w marek.
Oficjalnie, w po„owie XIX wieku, w rejestrach g„o wnego urzedu celnego w Nowym
Bieruniu notowano import ro znego typu towaro w, np. chudych s win (62% ich ogo lnego
importu z Austrii do Prus), wo„o w (46%), koni (48%), „oju (33%), we„ny (31%), tytoniu
(20%) itp. Nieoficjalnie jednak, na ca„ym przygranicznym terenie kwit„ ro wnolegle, w ca„ej
okaza„os ci handel nielegalny, a pomys„owos c w tym zakresie przechodzi„a wszelkie mozliwe
przypuszczenia. Ro wniez zakres przemycanych towaro w znacznie przekracza„ rejestr
towaro w oficjalnego handlu zagranicznego. Zachowane dokumenty urzedu celnego w
Nowym Bieruniu pozwalaja odtworzyc wielkos c tego zjawiska i jego usytuowanie w terenie.
W okolicach Bierunia nie dochodzi„o wprawdzie do tak drastycznych przypadko w jakie
mia„y miejsce np. w Mys„owicach, gdzie pod koniec XIX w. kwit„ handel zywym towarem
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ź konkretnie m„odymi kobietami, nie mniej i tu nie brak by„o sytuacji niezwyk„ych, a w
kontrabandzie uczestniczy„y nieraz setki mieszkanco w wsi przygranicznych (nie tylko
bierunskiej parafii) przemycaja cych wszystko co dawac mog„o jakikolwiek zysk. Ws ro d
towaro w ma„ego przemytu z Austrii najpopularniejszym by„ tyton nabywany nader chetnie
przez wszystkich okolicznych karczmarzy. Przenosi„y go wiejskie kobiety w koszach
wype„nionych jagodami, grzybami, zio„ami itp. Czasem przenosi„y go ca„e zorganizowane
ękolejkióprzemytniko w, przekraczaja cych granice w regularnych odstepach czasu, jeden po
drugim ź wychodza c z za„ozenia, ze straznicy nie beda w stanie wy„apac wszystkich
i niekto rym z nich uda sie przenies c towar. Wiadomymi sobie drogami i s ciezkami
przemycano byd„o, pasze, sukno, tansze mas„o, itp., a z precjozo w ź przedmioty ze z„ota
i srebra. Z nimi zreszta wia ze sie sporo podan czy opowies ci kra za cych ws ro d mieszkanco w
wsi przygranicznych. Ich wa tki niezmiennie nawia zywa„y do przemytniko w czy
przewo«niko w (przewoza cych przez Wis„e kupco w z Austrii lub Prus), kto rzy „amia c
honorowy kodeks ich cechu dopuszczali si e morderstwa, na powierzonych swej opiece
podro znych przyw„aszczaja c sobie ich towar, dzieki kto remu stawali sie lud«mi majetnymi,
ale zyja cymi odta d z brzemieniem krwi i przeklenstwa. Skutki owego przeklenstwa
odczuwaja podobno do dzisiaj ich potomkowie, a zadne pokolenie nie zazna„o szczes cia i nie
oby„o sie bez rodzinnych tragedii.
Do nietypowych metod przemytu naleza„y pielgrzymki organizowane od wieko w przez
pobozny lud go rnos la ski. Nie bedzie przesada stwierdzenie, ze w ca„ym powiecie
pszczynskim nie by„o wsi, z kto rej nie udawanoby sie do miejsc pa tniczych.
W zapracowanym zyciu ch„opskich rodzin pielgrzymki by„y wielkim przezyciem; mia„o
ono opro cz charakteru typowo religijnego wyd«wiek takze wycieczkowy. Podro z taka,
trwaja ca czasem i kilka dni, by„a prawdziwym relaksem dla zapracowanych od wczesnego
rana do po «nego wieczora ludzi. Wedruja c przez nieznane okolice mijano obce wsie i miasta,
lecz szczego lna atmosfera religijnego podniecenia nie czyni „a drogi ucia zliwa .
Odwiedzenie cudownego miejsca by„o przezyciem wspominanym potem przez d„ugie lata
i czesto marzono by mo c udac sie raz jeszcze w podobna wyprawe.
Znanych miejsc pa tniczych by„o wiele w blizszej i dalszej okolicy, co wcale nie znaczy by
z parafii bierunskiej nie organizowano pielgrzymek do cudami s„yna cych sanktuario w
znacznie oddalonych. Zainteresowaniem szczego lnym cieszy„a sie Czestochowa leza ca
o wczes nie w zaborze rosyjskim. Do udaja cych sie tam z naboznymi intencjami pielgrzymo w
bardzo czesto w„a czali sie zawodowi przemytnicy wnosza cy do grupy pa tniko w liczne
chora gwie z najdrozszych gatunko w jedwabiu, ozdobione koronami i krzyzami ze z„ota,
srebra, tombaku, d„ugimi splotami jedwabnych wsteg i innymi licznymi dekoracjami.
Wracali zas bez tego wszystkiego, a religijne akcesoria pozbawione by „y teraz wszelkich
ozdo b.
Podobnie zreszta wykorzystywano pielgrzymki do miejsc cudami s„yna cych, a
znajduja cych sie na terenie zaboru austriackiego, np. do Kal warii Zebrzydowskiej z tym, ze
przemycano tu towary, poszukiwane na tych terenach.
Wspominaja c o pa tnikach nie sposo b pomina c pielgrzymo w ęzawodowychó, kto rzy
odziani w stro j pokutny przemierzali ogromne przestrzenie nie pomijaja c zadnej wsi.
Brak wprawdzie danych czy na omawianym pograniczu dopuszczali sie oni dzia„alnos ci
przemytniczej, wiadomym jednak by„o, ze ws ro d nich spotykano wielu oszusto w
wykorzystuja cych owe pa tnicze szlaki dla w„asnego wzbogacenia sie. Bazuja c na zarliwej
religijnos ci ludzi i ich naiwnej ufnos ci sprzedawali przero znego rodzaju akcesoria religijne
jak np. relikwie ro znych s wietych, kamienie ze ęs wietego miasta Rzymuó, jerozolimskie
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palmy, paciorki i krzyzyki ocierane o cudowne obrazy, ziemie z go ry Kalwarii, piasek z
domku Panny Marii z Loretto, dzwonki loretanskie (do dzwonienia w czasie burzy celem
ęodpedzeniaó ź pieruna), kartki z magicznym tekstem maja cym gwarantowac wszelka
pomys lnos c, a nawet zapewnic... odpust zupe„ny.
Autor z pierwszej polowy XIX wieku, zajmuja cy sie dziejami kultury ludowej tak
opisywa„ owych pa tniko w: ę(...) D„ugo w wielkiej powadze i znaczeniu byli. Lud nasz przed
pielgrzymem albo tez pa tnikiem z daleka czapkowa„, ca„owa„ w reke poboznego
wedrownika, rad wprowadza„ »ojca s wietegoö jak nazywano go, do chaty, gdzie posi„ek
i spoczynek bez zap„aty znalaz„. D„ugo bogaca c sie piegrzymim „upem oszukanej gawiedzi
uzywali najlepszego bytuó.
Zaznaczyc jednak trzeba, ze nie tylko mieszkancy wsi stawali sie ofiarami ich
przebieg„os ci. Ze skromnych zachowanych notatek wynika, ze bierunscy mieszczanie
miewali ro wniez nader miekkie serca i przyjmowali tego typu wedrowco w gos cinnie i bez
zastrzezen. Zreszta , spotykane jeszcze 20, 30 lat temu w domach starych mieszkanco w
Bierunia dewocjonalia oraz dewocjonalia mieszka nco w wsi dawnej bierunskiej parafii,
s wiadczyc mog„y o ich wspo lnym pochodzeniu, zas swa typowos cia potwierdza„y
przypuszczenia o pojawianiu sie tu, w ro znych okresach zesz„ego stulecia owych ęs wietych
wedrowco wó.
Jak wzmiankowano, sposobo w na nielegalny handel by„o wiele i jak oblicza„ szacunkowo
sam O. Bismarck, co roku tylko rza d Rosji carskiej traci„ wskutek nielegalnego importu
towaro w ok. 40 mln rubli na samych c„ach.
Nie mniejsze straty ponosi„a monarchia pruska i austriacka, totez zrozumia„ym staje sie, ze
te rodzaje ęimportuói ęeksportuóby„y sola w oku wszystkich trzech zaborco w i tepiono je z
ro wna zapalczywos cia .
Rozcia gaja ce sie na terenie ca„ego prawie powiatu pszczynskiego nieprzebyte lasy
sprzyja„y nie tylko nielegalnym handlarzom miedzynarodowym, lecz by„y takze terenem
innego rodzaju dzia„an wbrew literze prawa tj. k„usownictwa. Zaryzykowac wrecz mozna
twierdzenie, ze kazda prawie wies mia„a ws ro d swej spo„ecznos ci tego rodzaju specjalisto w.
Bierun, aczkolwiek nie graniczy„ bezpos rednio z rozleg„ymi lasami, mia„ je jednak w
niedalekim sa siedztwie. Obfituja ce w zwierzyne „owna , stanowi„y szczego lnego rodzaju
pokuse zaro wno dla mieszkanco w okolicznych wiosek jak i samego Bierunia (szczeg o lnie w
okresach zagrazaja cych g„odem, tj. na przedno wkach i w latach nieurodzaju). Ofiarami
k„usownictwa pada„y zwierzeta les ne i ptaki. Na omawianym terenie zy„y jelenie, sarny,
dziki, zaja ce, lisy, kuny, tcho rze, rysie, „asice, rzadziej wilki, zas z ptactwa ź kuropatwy,
bekasy, kwiczo„y, g„uszce, cietrzewie, nurki, jarza bki, przepio rki, dzikie gesi, kurki wodne
itd.
K„usownicy parafii bierunskiej nie byli ęmistrzami fachuótej miary co os„awiony gliwicki
Sobczyk, o kto rym kra zy„y i do dnia dzisiejszego kra za barwne opowies ci. Znani jednak byli
straznikom laso w ksia zecych (w latach czterdziestych XIX wieku) Wa„ek i Jura z Cielmic,
Kuba z Urbanowic, Micha„ ęalias Nogaó z Jajost, ęmasorz z Bieruniaó czy Albert
Grzonowiec ze Swierczynca, kto rzy raz po raz popadali w kolizje z obowia zuja cymi
przepisami i skazywani byli na grzywny lub kary aresztu.
K„usownictwem, w jakims sensie jawnym, zajmowali sie mieszkancy zaro wno
Urbanowic, Jajost, Swierczynca, Cielmic, Pora bka, jak i innych wiosek granicza cych z
lasami. Chodzi„o tu mianowicie o podstepne wy„udzanie prawa do zabicia zwierzyny les nej
w przypadku, gdy niszczy„a ona ch„opskie uprawy. W okolicach, w kto rych pola ch„opskie
graniczy„y z lasami, zwierzchnos c odgradza„a je prowizorycznymi p„otami, kto re mieszkancy
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wsi, pod os„ona nocy raz po raz niszczyli lub przewracali. Zwierzyna zwabiona wolnym
dostepem do po l pozywia„a sie rosna cymi tam uprawami i... stawa„a sie ofiara , a zniszczone
po„a ź argumentem usprawiedliwiaja cym wystepek lub uzasadniaja cym roszczenia ch„opo w
wzgledem w„as ciciela laso w.
Przypadko w tego typu by„o tak duzo w okolicy, ze w pszczynskim ęKreis-Blacieów„adze
wrecz ostrzega„y, pod gro«ba kary, przed takimi sposobami dochodzenia do zysk o w,
zaliczaja c owe wybiegi do zwyczajnego z„odziejstwa. Jednak, pomimo ze ostrzezenia
i doniesienia takie pojawia„y sie w prasie stosunkowo czesto, sprawozdania policji i ksia zecej
s„uzby les nej pochodza ce zaro wno z lat czterdziestych jak i szes cdziesia tych utwierdzaja w
przekonaniu, ze incydenty te nie by„y czyms sporadycznym, wrecz przeciwnie ź dla wielu
mieszkanco w wsi stanowi„y «ro d„o na wpo „ legalnego i w miare regularnego dochodzenia do
wiekszych lub mniejszych zapaso w miesa. Trzeba bowiem pamietac, ze do lat
piecdziesia tych minionego stulecia, tj. do czasu przeprowadzenia reformy uw „aszczeniowej
w posi„kach mieszkanco w wsi mieso naleza„o do potraw pojawiaja cych sie bardzo rzadko
na sto„ach; jadano je tylko od wielkiego s wieta a i to w porcjach nieduzych i sprawiedliwie
rozdzielanych przez gospodynie, totez kazda sposobnos c urozmaicenia ch„opskiego menu
by„a przez mieszkanco w wsi skrzetnie wykorzystywana. Przypadki tego typu ękradziezyó
i innej, jak np. wypas inwentarza zywego na panskim, spotyka„ sie z duza tolerancja
mieszkanco w wsi. Szczego lna aprobata cieszy„y sie czynione na terenach dworskich szkody
i wrecz za niesprawiedliwos c poczytywano kary nak„adane na k„usowniko w i les nych
z„odziei. Uwazano bowiem, ze zaro wno las jak i les na zwierzyna ros„y bez wysi„ku ze strony
s„uzby dworskiej dlatego prawo powinien miec do nich kazdy, totez ze zbyt gorliwymi
straznikami laso w rozprawiano sie nieraz rygorystycznie. (Ku ich przestrodze szeroko
rozprawiano w latach trzydziestych, czterdziestych o losie Karola Goduli okaleczonego przez
k„usowniko w za zbyt formalne traktowanie swych obowia zko w).
Jak wzmiankowano, warunki terenowe Bierunia i okolicy sprzyja „y ro znego rodzaju
dzia„alnos ci przestepczej. W nieprzebytych lasach ukrywac mog„y sie watahy ęwystepnychó.
Wprawdzie dla samych ch„opo w bandytyzm jako taki nie stanowi„ zagrozenia, jednak bogaci
rzemies lnicy, karczmarze, kupcy lub inni bogatsi mieszkancy Bierunia nie zawsze byli
bezpieczni, a ich mieszkania bywa„y od czasu do czasu pla drowane w poszukiwaniu
pieniedzy i przedmioto w wartos ciowych. Przypadki owe (raczej sporadyczne), w„adze
skwapliwie wykorzystywa„y ź szczego lnie w latach po powstaniu listopadowym
i styczniowym ź do agitacji przeciw uciekinierom z zaboru rosyjskiego, sugeruj a c iz
wszelki bandytyzm jest ich udzia„em. Nakazywano wiec, pod gro«ba kary aresztu, by
ęwszelakie indywiduaó podejrzane o to, ze pochodza z ęruskiej Polskió odprowadzac
natychmiast do najblizszego posterunku policji.
O ile przypadki rabunkowego bandytyzmu naleza„y tu do rzadkos ci, drobne kradzieze
by„y niemal na dziennym porza dku. Bardzo czesto dopuszczali sie ich parobcy lub dziewki
s„uzebne zmuszeni do tego okolicznos ciami, tj. nedza czy g„odem.
Na ogo „ jednak po ustabilizowaniu sie ich zyciowej sytuacji rezygnowali z tego typu
dzia„alnos ci. Niestety, czesto czyn taki wpisywany bywa„ przez gospodarza lub policje do
tzw. ksia zki s„uzebnej (kto ra obowia zkowo posiadac musia„ kazdy ze s„uzby czeladniczej)
i tym samym utrudnia„ szanse ponownego zatrudnienia. Wprawdzie co niekt o rzy usi„owali
ęzgubicó ten swego rodzaju dowo d osobisty, lub co gorsze ź zafa„szowac jego dane; nie
zawsze jednak wybiegi te udawa„y sie. Np. w Bijasowicach parobek Jan Kostecki po
wykryciu przez gospodarza zmian w zapisach ksia zeczki uciek„ w nieznanym kierunku, a
listy goncze na pro zno wzywa„y go do powrotu celem wyjas nienia sprawy. Innym razem
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przez policje Bierunia (w 1833 roku) zatrzymany zosta„ 14 letni ch„opak nieznanego
pochodzenia z nogami tak owrzodzonymi, ze natychmiast umieszczono go w szpitalu.
Przerazony jednak ź prawdopodobnie ź nietypowa dla siebie sytuacja zyciowa niebawem
uciek„, okradaja c przed tym kilku wspo „pacjento w. Za drobne kradzieze poszukiwani byli
takze Franciszek Werner robotnik z Bierunia oraz Zofia Mansfeld z Urbanowic, ale i ich
miejsce pobytu pozosta„o nieznane policji.
Nie byli to jednak z„odzieje zawodowi lecz drobni ęprzyw„aszczaczeó cudzej w„asnos ci
(co nie znaczy, ze nie spotykano tu zawodowco w). Pocza tki takiej kariery bywa„y ro zne.
Z zeznan sk„adanych przed „awa przysieg„ych w Bieruniu lub w trakcie przes„uchiwan na
posterunkach policji wynika„o, ze najczes ciej, pierwsze kradzieze spowodowane by„y
potrzebami zaspokojenia g„odu, checia posiadania ciep„ej odziezy na mro«ne dni itp. Potem
delikwent brna „ coraz dalej az do kradziezy na wielka skale.
Na przestrzeni ca„ego XIX wieku dosyc czeste by„y przypadki kradziezy koni, byd„a,
trzody chlewnej czy drobiu. Ukradzione zwierze przeprowadzano najczes ciej do oddalonych
miast i bez trudu sprzedawano. Konie kradziono ze stajni ź najczes ciej noca , lub z pastwisk.
Ro wniez targi i jarmarki w miasteczkach by„y idealna okazja do tego rodzaju procederu, a
konie czekaja ce np. przy oberzach na swych pano w wyprzegano nieraz bez problemo w.
Korzystaja c z nieuwagi w„as ciciela koniokrad odjezdza„ szybko z miejsca postoju w boczne
drogi, by potem, w miejscu w miare bezpiecznym ęprzemodelowacó konia czyli...
domalowac mu gwiazdke na czole, lub naturalny znak zamazac, skro cic ogon, przycia c
grzywe itp. Manipulacje te utrudnia„y rozpoznanie konia przez w„as ciciela lub jego rodzine
i umozliwia„y bezpieczne oddalenie sie do innych wsi i miasteczek.
Nie uda„o sie wprawdzie dotrzec do danych o koniokradach z Bierunia lub okolicy (i nie
wiadomo czy takowi tu w ogo le byli) niemniej na s lady owego procederu mozna by„o sie
natkna c w postaci... konia ębez panaó jak okres lano w policyjnych og„oszeniach
pozostawione na drodze lub w lesie zwierzeta. Dok„adnie podawane miejsce odnalezienia
zguby, np. ęna drodze z Bierunia do Cielmicó, ęw lesie przy Jajostachó itp. pozwala„o
domniemywac o ew. trasach ucieczki czy schronieniu sp„oszonego koniokrada. Zreszta na
drodze wioda cej z punktu celnego w Nowym Bieruniu, kto ra wozono w g„a b panstwa
pruskiego liczne towary importowane z Austrii ź raz po raz mia„y miejsce ębezprawne
postepowaniaó.
W pierwszej po„owie XIX stulecia, gdy linie kolei zelaznej by„y nowos cia (pierwsza linie
kolejowa zbudowano na tych terenach w roku 1859 ź z Mys„owic do Nowego Bierunia)
rozwozeniem wszelkich towaro w zajmowali sie ch„opi dysponuja cy koniem.
By„ to rozpowszechniony wtedy sposo b podreperowywania ch„opskiego budzetu i owa
ęwekturancja ó trudni„a sie znaczna liczba mieszkanco w wsi i miasteczek. Napady na
przewoza cych towary zdarza„y sie raz po raz, ale wzmiankowana trasa stawa„a sie
szczego lnie czestym ęteatrem dzia„anó tego typu. (Jego czestotliwos c uzalezniona by„a
oczywis cie od stopnia atrakcyjnos ci wozonych produkto w czy surowco w).
W roku 1848, a wiec w roku tyfusu g„odowego, gdy na tych terenach ratowano sie
pozywieniem sporza dzanym z korzeni, kory, perzu, mleczy, lebiody, koniczyny, orzech o w
bukowych, zo„edzi, kasztano w (spozywanych bezpos rednio lub po odpowiedniej przero bce)
artyku„em nader poza danym by„a ...so l umozliwiaja ca przyprawianie md„ych lub wrecz
niesmacznych potraw. O tym, ze produkt ten by„ trudny do zdobycia s wiadcza dane z urzedu
landrata pszczynskiego dotycza ce rozdzia„u ma ki i soli dla sierot pozostaja cych pod opieka
mieszkanco w wsi (na jedno dziecko przyznawano 4 funty soli tj. oko „o 1,8 kg na kwarta„).
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Minimalne te racje z ledwos cia starcza„y dla jednej osoby, totez opiekunowie sierot i inni
mieszkancy wsi radzic musieli sobie w inny sposo b (oczywis cie o ile pozwala„o na to
zdrowie, si„y i zasoby finansowe). Kupowano ja zatem u domokra zco w, karczmarzy lub po
prostu ęzdobywanoója w wyprawach, o kto rych mo wi og„oszenie z urzedowej prasy 1848
roku: ęZdarzy„y sie znowu przypadki, ze tutejsi mieszkancy krysu zagranicznym furmanom
wioza cym so l z Nowego Bierunia, po czes ci przy na„adowaniu w magazynie, czes cia zas na
drodze do Gliwic w ja«dzie przeszkadzali a „adunek im zabrali, tak ze pomocy wojskowej na
ich obronienie zacia gac trzeba by„o. Takie bezprawne postepowanie nie mozna s cierpiec (...).
Przestrzegam wiec furmano w powiatu mego strzec sie takiego przeszkadzania wo«by (...)
i wskazuje w„adzy policyjnej w zdarzaja cych sie przypadkach ź natychmiast (...) wkraczac
i przestepco w aresztowac, a wys ledziwczy te sprawe protoko„y mi nades„ac do dalszego
poszukiwania, aby sprawco w pod„ug stanu okolicznos ci jako rozbo jniko w albo tumultanto w
ukarac moznaó.
Skradzione przedmioty lub wiktua„y zawodowi z„odzieje sprzedawali najczes ciej
karczmarzom, kupcom itp., kto rzy doskonale wiedzieli, ze nabyty przez nich towar pochodzi
ze «ro d„a nielegalnego; proponowali wiec za niego sumy niewielkie w poro wnaniu z
rzeczywista wartos cia . Oczywistym jest, ze tego rodzaju transakcje przysparza„y im
znacznych zysko w i nie by„o w zasadzie karczmarza, kto ry by od nich stroni„ (ryzyko by„o tu
minimalne, gdyz w interesie samych z„odziei leza„o, by nabyte towary sprzedac w okolicach
odleg„ych od ich by„ych w„as cicieli).
Sprawozdania sa dowe roi„y sie takze od rozpraw dotycza cych innego rodzaju kradziezy,
konkretnie przyw„aszczania sobie ziemi droga zaorywania miedzy, lub grunto w tzw. nawsia.
Fakt, ze ro wniez i te problemy poruszane by„y przez urzedowe pismo landrata s wiadczy, ze
nie naleza„y one do wykroczen rzadkich, a ro znorakie porachunki na tym tle znajdowa„y swo j
epilog w gromadzkich sa dach rozjemczych lub w powiatowym sa dzie w Pszczynie.
Epilogi w sa dach znajdowa„y takze postawy niekto rych mieszkanco w wsi wobec
poborco w podatkowych (lub so„tysa sprawuja cego ta funkcje w pierwszej po„owie XIX
wieku).
Gwoli s cis„os ci nadmienic nalezy, ze przez ca„y wiek XIX ch„opi opro cz podatku
gruntowego, kro lewskiego, uiszczac musieli wiele innych op„at, jak np. na potrzeby
komunalne, na zak„ady dla ociemnia„ych i chorych psychicznie, na sierocince, na
ęTowarzystwo ognioweó, na budowe dro g, na kominiarza lub konkretne potrzeby gminy itp.
Dlatego buntownicze reakcje co bardziej krewkich ch „opo w nie naleza„y do rzadkos ci.
W roku 1849 og„oszenia policyjne obwieszcza„y, ze: ęNiekto rzy obywatele gminu sie tak
daleko zapomnieli, ze sie z Foyta albo Wybieracza przy pe„nieniu jejich s„uzby kto ra, jak
kazdemu rozumne mu wiadomo iusz przedtem zados c ciezka i trudna, to jest przy s cia ganiu
podatku albo tam gdzie trzeba fantowaniu, nie tylko wy s miewali i ich przezywali, ale im sie
w niekto rych pomieszkaniach w cale przeciwialió.
W podobny zreszta sposo b reagowano na kominiarza usi„uja cego wype„nic swe
powinnos ci, tj. skontrolowac stan komina, wyczys cic go i wyegzekwowac za to zap„ate.
W okresie, gdy kominiarz zacza „ regularnie obchodzic wiejskie zagrody, w zwia zku z
czym do licznych op„at dosz„a nowa ź w„as ciciele cha„up bezpardonowo wypedzali ich ze
swych obejs c argumentuja c to t„umaczeniem, ze ętakie cos ópotrafia robic sami i nikomu nie
beda p„acic za takie ęgupotyó.
Do przestepstw innego rodzaju dochodzi„o w zwia zku z obowia zkiem pe„nienia s„uzby
wojskowej. Naleza„a ona zawsze do powinnos ci bardzo ciezkich i niezmiennie kojarzy„ sie z
nia trud, niebezpieczenstwo, poniewierka.
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W panstwie pruskim obowia zek s„uzby wojskowej rozcia gniety zosta„ w roku 1814 na
wszystkich mezczyzn monarchii pruskiej. Trwa„ w sumie 19 lat: 3 lata w pu„ku, 2 lata w
rezerwie i po 7 lat w obronie krajowej pierwszego i drugiego powo „ania.
Wezwanie do s„uzby wojskowej zawsze napawa„o m„odych mezczyzn przerazeniem;
zreszta ca„y ceremonia„ towarzysza cy ęstowceónie dawa„ podstaw do optymizmu, gdyz od
pierwszych momento w towarzyszy„ mu os„awiony pruski dryl. Dla 20-letnich m„odych ludzi
oderwanie od stron rodzinnych i przejs cie pod dyscypline szczego lnego rodzaju niemal
zawsze „a czy„o sie ź w jakims sensie ź z szokiem, dlatego tez przypadki dezercji ze s„uzby
wojskowej lub niestawienia sie do punktu poborowego nie by„y czyms odosobnionym.
Na przestrzeni ca„ego XIX wieku listy goncze poszukiwa„y raz po raz rekruto w
wywodza cych sie z ro znych wsi (Cielmic, Bijasowic, Scierni, Jajost). Nie uda„o sie niestety
ustalic danych o ich kolejach losu. Wprawdzie czasem w ęKreis Blacieóodwo„ywano ten czy
inny list gonczy (np. dot. dezertera Jakuba Siwego z Urbanowic) ź niewiadomym jednak
jest czy mia„o to miejsce w zwia zku z jego ujeciem czy ze s miercia . Przypuszczac mozna
jedynie, ze koleje zycia by„ego lub niedosz„ego wojaka nie naleza„y z ca„a pewnos cia do
„atwych. Psychiczna presja cia g„ego strachu, cia g„ej obawy przed zdemaskowaniem stawa„a
sie czesto przyczyna wejs cia na droge przestepstwa, powiekszenia sie grupy w„o czego w
i ęwszelakich wystepnychó lub emigranto w przez ęzielona graniceó na tereny zaboru
austriackiego.
Osobnym problemem dla mieszkanco w wsi ca„ego pogranicza (i nie tylko) byli Cyganie
przemieszczaja cy sie ze wzgledna swoboda z kraju do kraju, z powiatu do powiatu.
Najczes ciej wedrowali ustalona od pokolen trasa i imali sie ro znych zajec ź w zaleznos ci od
rodzinnych tradycji danej grupy. Byli ws ro d nich ękonowa„yóczyli lekarze zwierza t.
Wiedze ź na pozo r tajemna ź dotycza ca tych umiejetnos ci przekazywano z ojca na
syna. Doskona„a znajomos c zwierza t gospodarskich, ich ępsychikió sprawia„a, ze praktyki
weterynaryjne okazywa„y sie autentycznie skuteczne.
Inna specjalnos cia Cygano w by„a sztuka kowalska; z mistrzostwem wyrabiali kot„y,
patelnie, rondle. Niekto rzy byli zas specjalistami od wypalania drewna na potaz, wegiel
drzewny, lub zajmowali sie produkcja smo„y.
Kobiety cyganskie opro cz wielu innych zajec oddawa„y sie z upodobaniem wro zeniu.
Owe wieszcze przepowiednie spotyka„y sie z ogo lnym uznaniem, co Cyganki
wykorzystywa„y nader umiejetnie wycia gaja c od naiwnych znaczne nieraz sumy. Wa„esaja c
sie po wsiach poznawa„y dok„adnie teren opracowywuja c przy okazji plany ewentualnych
kradziezy. Tabory cyganskie zatrzymywa„y sie najczes ciej w lesie, niedaleko wsi
i wykorzystuja c znajomos c ęrozpracowanegoó przez Cyganki terenu przystepowano do
grabiezy. Ofiara ich pada„y g„o wnie zwierzeta gospodarskie, dro b lub drobne, domowe
przedmioty stanowia ce wyposazenie cha„up lub gospodarskiego obejs cia. Ludnos c wiejska
mia„a zatem powody by odnosic sie do nich z niechecia , obawami, a czasem wrecz z
wrogos cia . Nierzadko przepedzano ich, szczuto psami ź w zaleznos ci zreszta od jakos ci
dos wiadczen zwia zanych z obecnos cia Cygano w na danym terenie.
Nie od rzeczy bedzie wspomniec o jeszcze jednym problemie, na kto ry w„adze pruskie
zwraca„y raz po raz uwage, a kto ry nie by„ jako taki przestepstwem, jednak w opinii wiejskiej
spo„ecznos ci uwazany by„ za czyn przeciw ęprawu Bozemuó; by„ nim problem nies lubnych
dzieci, z kto rym czasem zwia zane by„y przypadki dzieciobo jstwa. Dla owego ęuchronienia
mordo w dziecinnychó rejencyjny ęAmts-Blattó z 1832 roku zobowia zywa„ ękazda
bia„og„owe nie s lubnie wcia zy sie znayduia ca ó, by o swoim stanie ęzwierzchnos có albo
swoich rodzico w, wzglednie ęhebame, akuszera lub iaka insza szanowna kobiete uwiadomic
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i sie pod„ug iey przepiso w sprawowacó. Nakazywano takze, ze ępo„o g nie ma byc tajemnie
odbyty tylko znaleza ca pomoca ó oraz, ze ędziecko powinno byd« ukazane, niech bedzie
umar„e albo zywe; umys lny mord dziecka kare s mierci za soba cia gnie (...)ó.
Przypominano ponadto, ze ęgdyby uwodziciel bia„og„owy, iey rodzice, opiekuny lub
panstwo swoie obowia zki nie wype„niali to wten czas i one kare zas„uzyli. (...), a zwodziciele
nawet sa pod„ug prawa do utrzymywania dzieciecia swego obowia zanió.
Pomimo prawnych zabezpieczen, prokreacja nie usankcjonowana zwia zkiem ma„zenskim
by„a przez tradycyjna spo„ecznos c wiejska surowo potepiana. Potepienie to kierowano
g„o wnie przeciw dziewczynie oraz przeciw jej rodzicom, ze co rki ęnie dopilnowalió.
Panne z dzieckiem nazywano ęzowidka ó, zas jej dziecko ębechartemó lub ęznojdkiemó,
lecz «le je nie traktowano uwazaja c, ze nie jest ono niczemu winne. Ogo lnie jednak los matki
nies lubnej bywa„ gorzki i ciezki, a zachowane z wieku XIX piosenki ludowe:
ęA ja nie chcia„a matki pos„uchac
Teraz musza we dnie w nocy
Kolebka gruchacó
sa wymownym tego s wiadectwem.
Dzieci nies lubne by„y najczes ciej dziecmi biednych dziewczyn i gospodarzy u kto rych
s„uzy„y (lub ich syno w, ew. parobko w). Nie mog„y wiec liczyc na ma„zenstwo ze sprawca ich
nieszczes cia. Fakty jednak potwierdzaja , ze gospodarz (jes li poczuwa„ sie do ojcostwa) „ozy„
najczes ciej na utrzymanie dziecka, a nawet nieraz na jego wykszta „cenie. Zdarza„y sie jednak
i przypadki zatajenia cia zy, porzucenia noworodka (np. w 1851 przy drodze z Bierunia do
Urbanowic znaleziono ędziecie 8 tygodni licza ceó p„ci meskiej, nieznanego pochodzenia),
oraz przypadki dzieciobo jstwa. By„y one jednak bardzo rzadkie, a nies lubne matki raczej
godzi„y sie ze swym losem i z pokora i z oddaniem wychowywa„y swe ęnieproszoneó
dziecko obnosza c ta swoja wine do konca zycia z godnos cia .
Do bardzo nietypowych naleza„y sprawy, kto re wprawdzie nie mies ci„y sie w kodeksie
karnym i same w sobie nie by„y wystepkami przeciw prawu, nie mniej budzi„y u oso b co
bardziej s wiat„ych ź oburzenie i przerazenie. Wprawdzie juz na pocza tku XIX stulecia nie
praktykowano ich oficjalnie, jednak zachowane dokumenty potwierdzaj a , ze zdarza„y sie
jeszcze. Chodzi konkretnie o ... sa dy nad wampirami. Wed„ug zapisko w ęcia„a zmar„ych
bywaja dobywane z ziemi i przebijane ko„kiem drzewianymógdyz lud wierzy„, ze ęzmarli ci
stali sie krwiopijcami czyli wampiramió.
Postepowanie takie wia za„o sie ze swoista interpretacja przez lud dawnego prawa karnego.
Uwazano bowiem, ze przestepca kto ry zmar„ w„asna s miercia nie ponio s„szy za zycia kary
mo g„by nadal szkodzic ludziom w postaci upiora, a zatem, naleza„o dokonac na nim
egzekucji na jaka zas„uzy„, tj. przebic go klinem lub drewnianym ko„kiem. Ta norma prawna,
obowia zuja ca oficjalnie w wiekach XIV, XV i w XVI w stosunku do kobiet, kt o re zabi„y
w„asny p„o d (ęBia„og„owa, jes liby kto ra p„o d swo j kto ry by juz zywy by„ a cz„onki na nim
by„o rozeznac, zabi„a, ta pod„ug obyczaju ma zywo byc zakopana, a palem przebitaó) ź
zapad„a tak g„eboko w s wiadomos c spo„eczna , ze jeszcze d„ugi czas po jej uchyleniu zy„a w
postaci ludowego obyczaju i na niekto rych terenach (np. okolice Jajost) by„a praktykowana
ukradkiem jeszcze oko„o roku 1800.
Do innych spraw z pogranicza wiary w ciemne moce naleza„y oskarzenia o ęrzucanie
uroko wó. W 1827 roku, w Bijasowicach, urodziwa ź prawdopodobnie ź ęZofijaó
oskarzona zosta„a przed sa dem wiejskim o rzucenie w konkretnym dniu uroku na jednego z
zamozniejszych gospodarzy. Dziewczyna kocha„a sie w jego synu (zreszta z wzajemnos cia )
lecz ze wzgledu na swo j ęniski stanó(pochodzi„a z rodziny cha„upniko w) o zama zpo js ciu nie
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mog„a marzyc ź zreszta ojciec ch„opca zrobi„ wszystko co by„o w jego mocy, by
dziewczynie skutecznie wybic z g„owy owe amory.
W fatalnym dniu, w lipcu gospodarz o w dosta„ ogromnych boles ci brzucha i cudem go
uratowano. Oczywis cie o czary posa dzono natychmiast biedna ęZofijeó. Sprawa znalaz„a sie
przed wiejskim sa dem, a dziewczyne niemal zlinczowano. Wybroni„a sie udowadniaja c, ze w
czasie, w kto rym mia„a rzekomo rzucac uroki ź by„a po prostu matka chrzestna w
Urbanowicach. Oskarzyciele rad nie rad musieli oszczerstwo odwo„ac i zap„acic grzywne.
Posa dzenia o rzucanie uroko w nie by„y czyms odosobnionym, wrecz przeciwnie, w
o wczesnych czasach spotykano sie z nimi dosyc czesto (lecz posa dzenia o zauroczenie
konkretnych oso b zdarza„y sie w drugiej po„owie XIX wieku juz rzadziej, nie mniej na
wszelki wypadek zabezpieczano sie przed nimi na miare o wczesnych sposobo w mys lenia).
Powszechna natomiast by„a wiara w rzucanie uroko w na byd„o i inne zwierzeta gospodarskie.
Sk„onnos ci do tego typu praktyk mia„y kobiety o ęurocznych oczachó, tj. w„as cicielki
teczo wek o intensywnym odcieniu zielono - niebieskim z ciemn a obwo dka na brzegach
teczo wki. Zachowa„y sie opowies ci o losach jednej z niebieskookich mieszkanek Scierni,
Agnieszce K., kto ra jako dojrza„a kobieta ęwyspecjalizowa„aó sie w rzucaniu uroko w na
byd„o powoduja c jego chorowanie lub ęzatrzymanieó mleka. Ilekroc przechodzi„a obok
wiejskiego pastwiska, zawsze kto res z pasa cych sie tam zwierza t ponosi„o konsekwencje jej
ęurocznych oczuó. Posa dzano ja , ze si„y swoje bierze od ros liny cz„owieka - podobnej, o
nazwie ęprzistympó, kto ra hodowa„a w piwnicy, a kto rej ga„a zki cofa„y sie przed dotykiem
cz„owieka, zas sok wzmacnia„ jego uroczne si„y.
Agnieszka raz po raz stawa„a przed wiejskim sa dem odpieraja c nienawistne ataki, i jak na
owe czasy, logicznie t„umacza c kolejne przypadki niedomagan zwierza t (w tym czasie tj. w
latach trzydziestych na terenie zaboru austriackiego dosy c czesto wybucha„y epidemie choro b
ws ro d byd„a i prawdopodobnie wskutek kwitna cego przemytu przenoszono je na sa siednie
obszary pruskiego pogranicza). By„a postrachem wsi i obiektem jej cia g„ych atako w („a cznie
z kilkoma pobiciami). W koncu da„a za wygrana i opus ci„a rodzinne strony przenosza c sie
ęgdzies na Go rny Sla skóznajduja c prawdopodobnie prace w rozwijaja cym sie przemys le.
Przegla daja c dziesia tki zapisko w w ksiegach sa dowych wychwycic mozna ź powiedzmy
ź regu„y dokonywanych w danej okolicy przestepstw, mimo ze na pozo r notatki niewiele
ro znia sie od siebie, gdyz prowadzone by„y wed„ug ustalonych schemato w. Ksiegami
sa dowymi ź uzywanymi wy„a cznie w przypadku rozpraw ź opiekowa„ sie so„tys lub wo jt.
Pisano w nich ęna zywoó, czy mo wia c inaczej ź od reki, na czysto. Niewprawnym pisarzom
(lub nietrze«wym) pisanie to nie zawsze sie udawa„o, sta d w tych ksiegach wiele skres len,
uzupe„nien, poprawek itp.
Ksiegi te przechowywano pieczo„owicie przez wiele pokolen. Zmienia„y sie w nich tylko
charaktery pisma, imiona wo jto w i przysieg„ych, ale styl pozostawa„ taki sam, zas tres c ich
czasami przynosi„a rewelacje, czasami stwarza„a pozory monotonii.
Sledzenie loso w ludzkich w oparciu o te akta sa dowe nie musi bynajmniej prowadzic do
wniosko w, ze mieszkancy np. Bierunia i wiosek jego parafii sk„adali sie z ludzi
nieuczciwych, „amia cych prawo, lub sk„o conych ze soba pieniaczy. Np. w zapiskach
sa dowych gospodarz z Jaroszowca Jan Miller (Miker?) wystepuje kilkakrotnie w latach
dwudziestych i trzydziestych jako oskarzony. By„ to cha„upnik i w kolizje z prawem popada„
czesto w zwia zku ze swoja sytuacja materialna ; np. pozyczy„ od kogos rad„o i nie spieszy„ sie
z jego oddaniem, „owi„ ryby z panskiego stawu, kiedy indziej z„apa„ kure, kto ra na ęplacó
przy jego cha„upie zab„a dzi„a. By„y to przekroczenia drobne i w sumie nie przekres la„y jego
wartos ci jako cz„owieka, skoro w tym samym czasie gromada czyli zgromadzenie wiejskie
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raz po raz proponowa„o go jako kandydata na so„tysa, co oznacza„o, ze jako gospodarz ź
minio kolejnych rozpraw ź by„ powazany.
Z kolei, zagrodnik z Jaroszowca, Walenty W. stawa„ raz po raz przed sa dem pod innymi,
ro znymi zarzutami: raz za pobicie na zabawie ęaze do krwieóparobka z Urbanowie, kto ry
mia„ czelnos c zalecac sie do jaroszowskiej dziewczyny. Innym razem ze z„os ci st„uk„ ęszk„oó
w karczmie. Jeszcze innym razem celowo sp„oszy„ konie jednemu ze statecznych gospodarzy
i w ogo le mia„ sk„onnos ci do awantur i niewybrednych dowcipo w. Pomimo tego, spo„ecznos c
Jaroszowca dostrzega„a w nim jakies cechy pozytywne skoro jemu w„as nie powierzono
zorganizowanie pos cigu za z„odziejem, kto ry ź w jakims sensie zbeszczes ci„ zw„oki.
Mianowicie, do izby, w kto rej leza„a zmar„a ęwdowa po starym Tomkuówkrad„ sie w„o czega
i doszczetnie ogo„oci„ pomieszczenie. Oburzeni sa siedzi i mieszkancy wsi wszczeli pos cig, a
na jego czele postawiono owego rozrabiak e Walka. Z„oczynce schwytano (nie zdo„a„ nawet
ujs c zbyt daleko poza wiejskie op„otki), skradzione przedmioty odebrano, zas samego
przekazano bierunskiemu posterunkowi policji.
***
Zaprezentowane opracowanie ujete zosta„o szkicowo i raczej ogo lnikowo, gdyz nie
miejsce tu na dog„ebne analizy ksia g sa dowych oraz na naukowe zg„ebianie spo„ecznych czy
psychologicznych aspekto w przestepczos ci wieku XIX. Tekst powyzszy potraktowany zosta„
jako ma„y dodatek do dziejo w parafii bierunskiej ź dodatek o tyle nietypowy, ze
podejmuja cy problematyke pomijana w wszelkich opracowaniach typu kronikarskiego oraz
w opracowaniach monograficznych ro znych miejscowos ci (jak gdyby problemy owe nigdy
i nigdzie nie mia„y miejsca). Tymczasem, w samych tylko powiatowych ędziennikachóczy
rejencyjnych ęurzedo wkachóminionego stulecia nie by„o ani jednego numeru bez og„oszen
policyjnych, listo w gonczych itp. i w zasadzie ęwystepne indywiduaó tworzy„y swoisty
koloryt spo„eczny kazdej go rnos la skiej miejscowos ci.
Zaznaczyc nalezy jednak, ze na tle wiekszych, miejskich skupisk, czy wsi granicza cych
juz wtedy bezpos rednio z rozwijaja cym sie przemys„em, Bierun wraz z wioskami jego parafii
oraz okolicznymi miejscowos ciami by„ oaza wzglednego spokoju i bezpieczenstwa, a
przytoczone w opracowaniu negatywne przyk„ady nie wyro zniaja w zaden szczego lny
sposo b jego mieszkanco w. By„y one po prostu ź uzywaja c zwrotu szablonowego ź cza stka
ęsamego zyciaóminionego stulecia. I niczym wiecej.
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