BRONISŻ AWA SPYRA

GLOSSA DO POZ ARO W BIERUNIA
W XIX WIEKU
(materiaźy z rodźowe)

ż Gllosa do po” arow Bierunia w XIX w.ą

Glossa do po” arow Bierunia w 19 wieku
(materiaź y z rodź owe)
Drewniana zabudowa dawnych miasteczek z przylegaja cymi do siebie domami sprzyjaź a
powstawaniu groz nych po” arow. Bierun nie stanowiź pod tym wzgledem wyja tku.
Miasteczko to spź oneź o caź kowicie lub czesciowo w latach 1587, 1607, 1677. Ostatni po ” ar,
ktory strawiź je doszczetnie, miaź miejsce w 1845 r. Tragedia ta znalazź a szeroki odzew nie
tylko na caź ym Sla sku, ale tak” e w gźebi Rzeszy Niemieckiej. Zewsza d napź ywaź y datki na
odbudowe Bierunia, organizowano publiczne zbi orki pienie” ne na pogorzelcow. Krol
Fryderyk Wilhelm IV udzieliź miastu zapomogi w wysokosci 9000 talarow, natomiast pan
miasta ksia ” e pszczynski dostarczaź po niskich cenach materiaź y budowlane.
Dzieki tej pomocy na pogorzelisku powstaź o nowe, murowane miasto. Przy odbudowie
wybrukowano rynek i przylegaja ce do niego ulice, zainstalowano nocne oswietlenie w formie
olejnych latarni. Odbudowa przecia gaź a sie jednak w czasie, a podczas jej trwania popeź niono
szereg nadu” yc . Wymiar sprawiedliwosci zainteresowaź sie nimi dopiero w 1852 r.
W monografii Ludwika Musioź a pt. Bierun 㡠 miasto, koscioź i parafia, na str. 83 czytamy
ż ... Na jakis czas przed po” arem zjawiź sie w Bieruniu agent towarzystwa
ubezpieczeniowego, zachecaja cy obywateli i zarza d miasta do ubezpieczenia swoich domow
od ognia. Wowczas rada miejska miaź a uchwalic na publicznym posiedzeniu dwie sprawy:
1. Przysta pic do ubezpieczenia domow miejskich.
2. Po ubezpieczeniu podpalic miasto na 4 koncach dla uzyskania wysokich odszkodowaną .
Autor niniejszej monografii uwa” a to za zź osliwe pomowienie, ktore miaź o
zdyskredytowac owczesny zarza d miasta.
Proboszcz Hawlicki zeznaź przed sa dem, ” e czź onkowie Magistratu zabrali szpitalikowi
dwa korzystnie poź o” one budowiska i przekazali je swoim protegowanym i krewnym.
Z sumy 2400 talarow nie dali ani grosza na budowe domu opieki spoź ecznej, a przecie” w
tym czasie byź o w miescie wielu biedakow. Mieszkancy skar” yli sie, ” e nie otrzymali
przyznanych im na budowe zapomog w peź nym wymiarze i ” a dano od nich pokwitowania
odbioru wy” szych kwot, ani” eli faktycznie otrzymali.
Sprawa nabraź a wiekszego rozgź osu dopiero po po” arze cegielni miejskiej w 1849 r.
Dzisiaj trudno dociec, ile w tych wszystkich pomowieniach byź o prawdy, a ile zwyczajnej
zź osliwosci, wiec mo” e warto zapoznac sie bli” ej z tym, co mowia na ten temat materiaź y
z rodź owe z lat 1849㡠 1852, zachowane w Archiwum Panstwowym w Pszczynie (sygn. AKP
XIII 㡠 585), a tź umaczone z jezyka niemieckiego.
Pismo hr. Jana Henryka Hochberga do Ministra Spraw Wewne trznych w
Berlinie z 9 maja 1849 r.
Pożozone w moim pszczynskim wolnym panstwie stanowym miasteczko Bierun Stary
zostażo w 1845 r. cażkowicie zniszczone przez pozar. Pozostaży po nim tylko szcza tki
i popioży. Poszkodowani mieszkancy spotkali sie z wielkim wspo żczuciem spożeczenstwa
i napżyważy hojne dary pieniezne dla poratowania ich w nieszczes ciu. Powożano wo wczas do
” ycia specjalny komitet pod przewodnictwem starosty pszczy nskiego von Hippelća, kto rego
zadaniem byżo zabezpieczenie zebranych pieniedzy i dopilnowanie racjonalnego ich
wykorzystania przez pogorzelco w. Komitet zaproponoważ zainteresowanym wybudowanie w
Bronisź awa Spyra

2

ż Gllosa do po” arow Bierunia w XIX w.ą
ramach zebranych s rodko w pieca do wypalania wapna oraz cegielni. Obiekty te mia ży
stanowic maja tek miasta. Spożecznos c miejska wyraziża na to zgode, ale niewiele miaża z tego
pozytku. Wapiennika w ogo le nie zbudowano, zas cegielnia powstaża gżo wnie z drzewa
pobranego z moich laso w. Wprawdzie byża przez jakis czas w ruchu, jednak jej produkcja nie
pokryważa zapotrzebowania na cegże. Swiadczy o tym fakt, ze jeszcze dzis , po upżywie
czterech lat, wiele pogorzelisk nie zosta żo odbudowane i nadal stanowi s wiadectwo
nieszczes cia, jakie dotkneżo to miasteczko. Zbyt powolny postep w zakresie odbudowy miasta
zmusiż mnie do szukania przyczyn takiego stanu rzeczy. Ze zdumieniem dowiedzia żem sie, ze
cegielnia juz dawno zostaża unieruchomiona, a obecnie spżoneża w podejrzany sposo b.
Podobno brak byżo funduszo w na dalsze jej prowadzenie, chociaz wiadomo, ze w chwili
uruchomienia produkcji posiadaża wystarczaja ce s rodki, a produkt byż sprzedawany
pogorzelcom. Ci ostatni zeznaja , ze sprzedawano im cegże po wyzszej cenie anizeli
nabywcom spoza miasta. Jak sżysze, cegielnia ma jeszcze kilkaset talaro w dżugu, a ja
dotychczas nie otrzymażem naleznos ci w wysokos ci 121 talaro w 17 srebrnych groszy i 2
fenigo w za drzewo dostarczone dnia 27 lipca 1845 r. na budow e z moich laso w.
Administracja moich do br upominaża sie kilkakrotnie o zwrot tej naleznos ci, ale
bezskutecznie. Sprawa ta zaja żem sie nie ze wzgledu na nalezne mi pienia dze, ale przede
wszystkim dlatego, zeby uzyskac blizsze wyjas nienia i przesżuchac zyja cych jeszcze dzis
czżonko w o wczesnego Magistratu. W trakcie przesżuchan wyszży na jaw rzeczy, kto re jeszcze
bardziej podrywaja i tak juz sżabe zaufanie tutejszej ludnos ci do urzedo w. W kazdym razie nie
jest to w porza dku, ze pogorzelcy do dzis nie wiedza , co sie stażo z tymi 2000 talaro w, kto re
miaży im byc rozdzielone w formie zapomo g. Jako pan Bierunia czuje sie zobowia zany do
wyjas nienia tej sprawy jego mieszkancom, poniewaz kra zy tutaj zbyt wiele pomo wien
i zżos liwych domysżo w. Do mojego pisma zaża czam odpis umowy zawartej dnia 30
poprzedniego miesia ca z byżym burmistrzem Krupa i radnym Czempasem. Unizenie prosze o
informacje, czy nie znajduje sie tam powo d upowazniaja cy mnie do wszczecia urzedowego
s ledztwa. Ro wnoczes nie prosze o powiadomienie mnie o dyspozycjach w tej sprawie i o
rezultatach dochodzen.
Pismo Ministerstwa Spraw Wewne trznych w Berlinie
do wolnego pana na Pszczynie hr. Jana Henryka Hochberga,
z dnia 8 czerwca 1849 r.
W zwia zku z pismem pana hrabiego informujemy, ze kro l dekretem z 14 sierpnia 1846 r.
przyznaż dla Bierunia zapomoge w wysokos ci 9000 talaro w na odbudowe miasta
zniszczonego pozarem w 1845 r. Zarza dziż, ze podziażem tej dotacji ma sie zaja c Kro lewska
Rejencja w Opolu, a w szczego lnos ci komitet odbudowy pod przewodnictwem starosty.
Minister Finanso w 23 sierpnia daż polecenie Skarbowi Panstwa, by przekazaż za
pokwitowaniem przyznane dla Bierunia 9000 talar o w do Gżo wnej Kasy Rejencji w Opolu, w
celu ich rozdysponowania. Ro wnoczes nie Rejencja otrzymaża zarza dzenie Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych z 22 sierpnia 1846 r. w sprawie powo żania do zycia komitetu
odbudowy pod przewodnictwem starosty pszczy nskiego. W zarza dzeniu tym zobowia zano
komitet do dokonania podziażu tych 9000 talaro w tak, by pogorzelcy mogli jak najszybciej
odbudowac swoje domy. Poradzono tez komitetowi, zeby czes c pieniedzy zachoważ na
konieczne a nie przewidziane wydatki w przysz żos ci. Nawia zuja c do tego zarza dzenia
Rejencja w Opolu pismem z 31 sierpnia 1846 r. poinformowa ża Ministerstwo Spraw
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Wewnetrznych o przeprowadzeniu podziażu zapomo g zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
Dnia 15 wrzes nia 1846 r. wpżyneża do kro la petycja mieszkanco w Bierunia o przyznanie im
wolnej od odsetek pozyczki na odbudowe domo w. Kro l odrzuciż ich pros be, poniewaz juz 14
sierpnia 1846 roku przyznaż miastu zapomoge w wysokos ci 9000 talaro w. O decyzji podjetej
w tej sprawie poinformowano po „niej hr Hochberga, deputowanego do Sejmiku
Powiatowego w Pszczynie, kto ry 29 maja 1847 r. wnio sż ro wniez pros be o przyznanie miastu
pozyczki.
To jest wszystko, co w tej sprawie mozna stwierdzic na podstawie akt Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych. Nie ulega wiec wa tpliwos ci, ze przesżane przez hrabiego za pos rednictwem
dyrekcji do br informacje o postepowaniu lokalnych urzedo w panstwowych sa co najmniej
nies cisże i wa tpliwe. Dalszych wyjas nien w tej sprawie bedzie mogża udzielic Rejencja w
Opolu. Ministerstwo informuje Wasza Wysokos c, zeby w przyszżos ci zapytania w tej sprawie
oraz skargi na postepowanie starosty lub Magistratu w Bieruniu kierowac do Kro lewskiej
Rejencji w Opolu.
Dzia„o sie w Bieruniu 22 listopada 1852 r.
Dekretem z 14 sierpnia 1846 r. kro l przyznaż zapomoge w wysokos ci 9000 talaro w na
odbudowe tutejszego miasta zniszczone go pozarem w 1845 r. Z sumy tej 1000 talaro w
przeznaczono na odbudowe ratusza. Pienia dze te zostaży zabezpieczone w Kasie Gżo wnej
Kro lewskiej Rejencji w Opolu. Wedżug zazalenia wniesione go do wżadz Rejencji, przy
podziale pozostażych 8000 talaro w dopuszczono sie naduzyc, wobec czego zlecono nizej
podpisanemu (pracownikowi sa dowemu Tannertowi) zbadanie zasadnos ci tej skargi.
Komisarz zleciż staros cie powiatowemu sporza dzenie imiennego wykazu odbiorco w
zapomogi, poniewaz z akt Rejencji nie wynika, kto z pogorzelco w ja otrzymaż.
W przedżozonym mi wykazie figuruje 57 nazwisk. Wszystkich wezwano dzi s na
przesżuchanie. Jestem zmuszony zaprotokożowac, ze w czasie trwania przesżuchan Kulski
(byży burmistrz) staż pod drzwiami izby sa dowej i nasżuchiważ, czy pozwani skżadaja zeznania
zgodnie z jego instrukcja . Nakaz opuszczenia przez niego tego miejsca nie poskutkoważ.
óWykaz zapomog otrzymanych przez pogorzelcow
(wed„ug zeznan sk„adanych przed sadem)
Lp. Imie i nazwisko
Ilos c talaro w
od burmistrza
od landrata
1. Jan Miernik
100
2. Jo zef Dziubany
50
3. Mateusz Bieronski .
100
4. Franciszek Paweżczyk
㡠
100
5. Wojtek Gawlik
170
6. Klimek Ficek
70
30
7. Marcin Noras
150
8. Tomasz Mika
100
50
9. Ignacy Tomala
100
10.Michaż Pia tek
50
50
11.Franciszek Krupa
100
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12.Mateusz Czempas
100
13.Michaż Kocurek
100
14.Jan Mistek 㡠 wyprowadziż sie przed trzema laty do Gożawca
15.Jakub Bżaszczyk
50
50
16.Franciszek Gawlik
100
17.Jan Latocha
200
18.Jan Smietana
150
19.Bartek Kocurek
100
50
20.Jakub Kocurek
100
50
21.Jakub Nowak
150
22.Walentyn Smiżowski
200
23.Mateusz Czempas
150
24.Jonek Danek
150
25.Franciszek Mrowiec
150
26.Jan Kaczmarczyk
100
27.Jan Pocza tek 㡠 zmarż. Wdowa nie wie
28.Paweż Gretka
200
29.Mateusz Paweżczyk
50(drugi raz nie pamieta ile).
30.Jerzy Bordecki
100
50
31.Paweż Smiżowski 㡠 zmarż
40 otrzymaża wdowa
32.Michaż Kocurek
100
33.Jan Mrowiec 㡠 zmarż. Nie wiadomo ile.
34.Jan Kostyra
150
35.Karol Kaczmarczyk
100
50
36.Abraham Kohn
㡠
200
37 Tomasz Czempas
㡠
50
38.Wojtek Miernik
99 i 20 sgr
㡠
39.Walek Bieronski
㡠
200
40.Zofia Karwot
㡠
200
41 Jan Strzerzyk
99 i 5 sgr
50
42 Jo zef Nyga
㡠
100
43 Tomasz Ryguża
㡠
100
44 Mateusz Gretka
㡠
100
45 Jan Fik
200
46.Jo zef Figiel
50
99
47 Michaż Czempas
198 i15sgr
50
48 Jan Nyga 㡠 zmarż. Wdowa nie pamieta
ile
49 Jan Nyga
㡠
150
50 Mateusz Seweryn
㡠
150
51 Mateusz Oszek
100
㡠
52 Paweż Malina
㡠
150
53 Walenty Michalski
100
50
54.Marcin Kocurek
150
55.Jan Bobla
100
56.Mateusz Możowski
100
50
57.Jan Wysocki
200
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W aktach zachowaź sie drugi wykaz sporza dzony przez zarza d miasta w 1851 r. Obrazuje
on stan odbudowy po upź ywie 6 lat od po” aru. Wynika z niego, ” e na 57 spalonych domow
ujetych w wykazie, 38 zostaź o ju” odbudowane. Pozostaź e 19 le” aź o jeszcze w zgliszczach
lub rozpoczynano odbudowe. Przytoczenie wykazu w caź osci zajeź oby zbyt du” o miejsca w
niniejszej pracy. Do grupy mieszkancow, ktorzy w 1851 r. nie przysta pili jeszcze do
odbudowy swoich siedzib nale” eli: Jan Miernik, Wojtek Gawlik, Michaź Kocurek, Jakub
Nowak, Paweź Malina, Jan Bobla, Maciej Moź owski. Koscioź odbudowano dopiero w latach
1851㡠 1858, zas nale” a cy do parafii dom opieki spoź ecznej w ogole nie zostaź odbudowany.

Dzia„o sie w Bieruniu 29 listopada 1852 r.
Kro lewska Rejencja w Opolu zleciża starostwu w Pszczynie przeprowadzenie dokżadnego
s ledztwa w sprawie nieprzestrzegania obowia zuja cych przepiso w w czasie pozaru miejskiej
cegielni w Bieruniu dnia 9 marca 1849 r. Wprawdzie z informacji przes żanych na ten temat
do Rejencji wynika, ze tutejszemu Magistratowi nie mozna czynic zarzuto w odnos nie
zaniedbania swoich obowia zko w w czasie pozaru, niemniej jednak do Rejencji dotarżo nowe
oskarzenie pod adresem Magistratu, w kto rym jako s wiadko w podano Jana Bordeckiego
i Jana Grabowskiego. Swiadkowie ci zostali dzis wezwani na przesżuchanie i stawili sie przed
sa dem. Zostali pouczeni, ze maja mo wic tylko prawde, poniewaz na za danie beda musieli
potwierdzic swoje zeznania przysiega .
Bordeckiego umieszczono w osobnym pokoju, a tymczasem Jan Gra bowski zeznaważ co
nastepuje: mam 30 lat, katolik, zonaty, ojciec trojga dzieci, utrzymuje sie z pracy fizycznej.
Na ile sobie dobrze przypominam, miejska cegielnia spali ża sie w 1849 r. Pewnej
marcowej nocy do mojego okna zapukaż wo„ny miejski Wojtek Gretka i zawożaż ”wstawaj
Grabowski, pali sie—. Zbudzony tym krzykiem wyskoczyżem z żo zka, ubrażem sie i pobiegżem
na rynek. Zastażem tam burmistrza Bijoka, radnego Saternusa i Kulskiego. Ten ostatni
zaprzegaż juz konie do miejskiej sikawki. Natychmiast po moim przybyciu pojechali s my na
miejsce pozaru. Kulski poganiaż biczem konie, by jak najszybciej dojechac, ale burmistrz
powstrzymaż go, mo wia c ”jed„ powoli, zeby ogien mo gż sie rozprzestrzenic—. Kulski jechaż
teraz powoli. Gdy dojechalis my na miejsce, nie byżo tam jeszcze nikogo. Bijok i Saternus
kazali nam, mnie i Gretce, ra bac belki i filary, zeby stodoży sie zawaliży. Zabronili nam gasic.
Odstawilis my wiec na bok sikawke strazacka , wzielis my swoje siekiery i zaczelis my rozwalac
pierwsza stodoże. Po zawaleniu spżoneża doszczetnie. Tak samo posta pilis my z pozostażymi
stodożami. Nastepne zawaliży sie, ale ogien zacza ż przygasac. Wo wczas Magistrat nakazaż
nam podżozyc ogien. Opro cz mnie polecenie to wykonali Jan Nyga alias Wojtasz, Jan
Bordecki, Wawrzyn Panek, Wojtek Gretka i piekarz Sonntag. W ten sposo b podpalilis my
pozostaże piec stodo ż. Nyga, Panek i Sonntag wża czyli sie do podpalania nieco po „niej.
Radny Saternus zmusiż mnie i Bordeckiego do ra bania krokwi, a poniewaz Bordecki byż za
maży, sam podnio sż go na dach. W miedzyczasie ktos nadszedż i Saternus poleciż
Bordeckiemu zejs c na ziemie.
Gdy obcy odszedż, wsadziż go na dach po raz drugi i Bordecki dalej ra baż krokwie. Bierunska
sikawka nie zostaża uruchomiona, a zadna inna jednostka strazy pozarnej nie zjawiża sie.
Kiedy mys my rozwalali i podpalali stodoży, na miejscu pozaru pojawiż sie egzekutor Babac
i zdziwiony zapytaż ”ludzie, co wy tu robicie? zamiast gasic podpalacie stodoży?—.
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Franciszek Kulski sżysza c to podszedż do Babaca i chwyciż go. Nie widziażem, czy Babac
zostaż pobity, poniewaz caży czas byżem zajety podpalaniem.
Widowisko to s cia gneżo wielu mieszkanco w miasta, lecz oni ro wniez nie gasili pozaru, a
raczej grzali sie przy ogniu. Wyczerpuja ca praca trważa juz od poźnocy, wobec czego
burmistrz Bijok i radny Saternus zaproponowali nam, zebys my poszli z nimi na s niadanie.
Okożo godziny 9.00 poszlis my wszyscy do Bierunia do kupca Wachsnera i spo zywalis my tam
chleb, s ledzie, wino i wo dke. W czasie s niadania wznoszono okrzyki ”wiwat, nasze stodoży
pżona —. Po spozyciu posiżku razem z przedstawicielami Magistratu wro cilis my na miejsce
pozaru, nadal ra balis my stoja ce jeszcze czes ci stodo ż i wrzucalis my je do pżomieni. Za prace
ta obiecano robotnikom 50 talaro w, jednak nie otrzymalis my nic poza s niadaniem. Nie wiem,
kto pierwszy podżozyż ogien.

Jan Bordecki podaż do protokożu: mam 40 lat, katolik, zonaty, mam jedno dziecko,
mieszkam w Bieruniu i utrzymuje sie z pracy fizycznej.
W marcu 1849 r. (daty dziennej nie pamietam) przyszedż pod moje okno wo„ny miejski
Wojtek Gretka i zawożaż ”wstawaj i chod„ do pozaru—. Wyskoczyżem z żo zka i zapytażem,
gdzie sie pali? Odpowiedziaż mi, ze pala sie stodoży cegielni. Natychmiast sie ubrażem
i pobiegżem na miejsce pozaru. Zastażem tam burmistrza Bijoka, radnego Saternusa, Gretke,
Grabowskiego i wielu innych. Saternus kaza ż mi ra bac wrota drugiej stodoży, a potem
wsadziż mnie na dach. Na rozkaz Bijoka i Saternusa wszyscy podpalali s my nastepne stodoży.
Okożo godziny 9.00 rano cztery z nich byży juz zburzone i strawione doszczetnie ogniem,
dwie ostatnie staży nienaruszone. Sikawki pozarowej nie uzyto. Razem z Bijakiem
i Saternusem poszlis my do Wachsnera na s niadanie. Po s niadaniu zgodnie z poleceniem
burmistrza wro cilis my, to znaczy Ja, Grabowski, Gretka i Wawrzek Panek, na miejsce
pozaru, rozwalilis my dwie pozostaże stodoży i podpalilis my je. Zadanie wykonalis my szybko.
W tym czasie nadszedż poborca podatko w Babac i zacza ż wożac ”ludzie, co wy robicie,
przeciez macie gasic a wy podpalacie nietkniete pozarem stodoży!—. Wo wczas podbiegż do
niego Franciszek Kulski, zżapaż go i zacza ż bic. W tej szamotaninie Babac zgubiż swo j
napiers nik. Kulski byż troche podpity i znecaż sie nad poborca , wobec czego pospieszyżem mu
z pomoca i wyrważem go z ra k Kulskiego. Nie jestem w stanie powiedziec, kto podżozyż ogien,
moge tylko stwierdzic, ze kiedy przyszedżem na miejsce pozaru paliża sie tylko jedna stodoża.
Pozostaże piec mys my burzyli i podpalali na polecenie przedstawicieli Magistratu. Za udzia ż
w tych pracach burmistrz Bijak wy pżaciż mi w goto wce 1 talar, 16 srebrnych groszy i 6
fenigo w.
Pozwany powiatowy poborca podatk o w zeznaż: nazywam sie Jerzy Babac, mam 48 lat,
katolik, zonaty, ojciec siedmiorga dzieci. Od 1 lu tego 1846 r. jestem zatrudniony w
Powiatowej Kasie Podatkowej w charakterze egzekutora.
W marcu 1849 r. (dziennej daty nie pamietam) udażem sie do Ledzin w celu
wyegzekwowania naleznych podatko w. W drodze powrotnej spotkażem w Jaroszowicach
zandarma Baumanna. On mnie poinformoważ, ze pali sie bierunska cegielnia. W pos piechu
wypiżem zamo wiony juz kieliszek wo dki i natychmiast pobiegżem na miejsce pozaru. Kiedy
tam przybyżem, ze zgorszeniem zauwazyżem, ze mieszkancy Bierunia wcale nie gasza ognia,
ale przy pomocy siekier rozwalaja stodoży, kto rym pozar nie zagrazaż. Obok staża bezczynna
sikawka napeżniona woda . Zmuszażem obecnych tam ludzi do gaszenia i sam chcia żem im
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przy tym pomo c, ale oni byli do mnie wrogo ustosunkowani. Mo wili ”co ty masz nam tutaj do
rozkazywania, id„ swoja droga —. Ja jednak nie chciażem odejs c. Wo wczas podeszża do mnie
caża masa ludzi i zaczeli mnie okropnie maltretowac. Zgubiżem przy tym swo j napiers nik.
Spos ro d napastniko w moge zidentyfikowac tylko burmistrza Franciszka Kulskiego. Zostażem
zmuszony do opuszczenia miejsca pozaru. Z radnym Gretka i robotnikiem Krupa poszedżem
do Bierunia i tam zrelacjonoważem przebieg wydarzen komisarzowi policji Krollowi. Kiedy
wychodziżem z jego domu podszedż do mnie rze„nik Orilka i oddaż mi zgubiony napiers nik. Za
ta przysżuge zapżaciżem mu 5 srebrnych groszy. Zeznaje pod przysiega , ze tego ranka nie
byżem pijany i ze powiedziażem tylko prawde.
Sledztwo kontynuowano w Bieruniu 30 listopada 1852 r.
Prowadza cy s ledztwo Tannert zwro ciż sie do sa do w w Pszczynie i w Bieruniu Nowym z
pros ba o przysżanie mu do pomocy na 2Ż 3 dni tżumacza przysiegżego jezyka polskiego.
Pros ba jego zostaża zażatwiona odmownie, wobec czego wczoraj wieczorem uda ż sie
osobis cie do Pszczyny, zeby ta sprawe zażatwic. Wro ciż jednak z niczym dzis o godzinie 3.00
nad ranem. W tej sytuacji w charakterze tżumacza zatrudniż nauczyciela szkoży Beinbrechta.
Na przesżuchanie stawiż sie byży stro z Wojtek Gretka i zeznaż co nastepuje: mam 48 lat,
katolik, zonaty, ojciec pieciorga dzieci, utrzymuje sie z pracy fizycznej.
W 1849 r. byżem stro zem w tutejszym mies cie. Z pocza tkiem marca w wyzej wymienionym
roku przyszedż w nocy do mnie na straznice syn rolnika Panka imieniem Walek i zawiadomi ż
mnie o wybuchu pozaru w miejskiej cegielni. Natychmiast pobieg żem z ta wiadomos cia do
burmistrza Bijoka, radnego Saternusa, mieszczanina Kulskiego i do ko morniko w
Grabowskiego i Borderskiego. Nastepnie wyprowadziżem sikawke pozarowa z remizy
i pomagażem Kulskiemu przy zaprzeganiu koni. W miedzyczasie doża czyli do nas wszyscy
pozostali, kto rych powiadomiżem o pozarze. Kulski poleciż swojemu parobkowi, zeby jechaż
szybko, lecz Bijok i Saternus kazali jecha c powoli, twierdza c, ze stodoży nie spala sie tak
szybko. Teraz parobek przestaż poganiac konie i jechalis my powoli. Bylis my w stanie pozar
ugasic, gdybys my zaraz po przyje„dzie wylali kilka konwi wody na zarzewie ognia w sto dole,
lecz Bijak i Saternus nie tylko, ze zabronili nam gaszenia, ale wrecz przeciwnie, kazali nam
podsycac ogien. Czes c z nas ra baża belki a pozostali zabierali z ognia p żona ce polana
i podpalali nimi dalsze czes ci stodoży. Ogien nie bardzo chciaż pżona c i cia gle przygasaż,
wobec czego Saternus zmuszaż nas do ra bania wiekszych kaważko w drewna na drobne czes ci,
by pozar mo gż sie szybciej rozprzestrzenic. Razem z Bordeckim rozdrabniażem drewno, zas
Bijok, Saternus i Grabowski podpalali nim nietkni ete ogniem dalsze stodoży. Kiedy na
miejsce pozaru zbiegli sie mieszkancy miasta, przedstawiciele Magistratu wycofali sie z akcji,
zlecaja c nam pozostażym podtrzymywanie ognia. Okożo godziny 9.00 rano poszlis my razem z
czżonkami zarza du miasta do kupca Wachsnera na s niadanie. Spozywalis my tam wino, piwo,
wo dke, bulki i s ledzie. W drodze powrotnej opro znilis my sikawke, zeby konie nie musiaży
cia gna c takiego ciezaru. Sikawka byża sprawna i mozna byżo z niej korzystac. W czasie
s niadania przedstawiciele Magistratu wyrazili pogl a d, ze najkorzystniejsze byżoby dla gminy,
gdyby spaliży sie wszystkie stodoży. Wo wczas miasto otrzymażoby peżne odszkodowanie z
tytużu ubezpieczenia przeciwpozarowego cegielni. Byży pisarz miejski a obecny burmistrz
Kulski przynio sż ksiege maja tku gminy i wyliczyż na poczekaniu, jakie straty poniesie gmina,
gdyby dwie ostatnie stodoży nie spżoneży. Przedstawiciele Magistratu doszli do wniosku, ze
trzeba je spalic. Na polecenie wżadz miejskich ja, Bordecki, Grabowski i Panek pod
przewodnictwem radnego Jakuba Saternusa wr o cilis my na miejsce pozaru, zeby tego
dokonac. Grabowski i Panek przenosili do dwo ch stoja cych stodo ż zarza ce sie kaważki
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potrzebne na podpażke. W niedżugim czasie caże miasto juz wiedziażo, ze dwie ostatnie
stodoży zostaży podpalone i na miejscu pozaru zgromadziża sie caża masa ludzi. Wszyscy nam
pomagali przy wykonywaniu naszych czynno s ci. W tym czasie radny Saternus wro ciż do
miasta, by, jak nas poinformoważ, przywie„c pusta sikawke. Tak tez sie stażo. Przywieziono
zupeżnie sprawna sikawke bez wody, a po „niej odwieziono ja znowu z powrotem.
Musze jeszcze dodac, ze w czasie pozaru pierwszej stodoży radny Saternus poleciż mojemu
synowi, zeby pomagaż przy rozprzestrzenieniu ognia. Ja jednak nie zezwoli żem mu na to,
poniewaz juz sam byżem w dostatecznym stopniu zajety ta robota . Kazażem mu odrzucic
pżona cy gont, kto ry trzymaż w rece. Wo wczas podnio sż go z ziemi piekarz Sonntag i on
podpalaż nim pozostaże stodoży. Przyznaje sie, ze w miare siż pomagażem przy spaleniu
cegielni, ale robiżem to na polecenie moich przeżozonych. Teraz sam widze, ze moje
postepowanie byżo karygodne. Nie wiem, kto pierwszy podżozyż ogien. Jak juz zeznażem na
pocza tku, o pozarze poinformoważ mnie syn komornika Panka.
Jako drugi z kolei zeznaważ w tym dniu komornik Wawrzyniec Panek, wiek 㡠 61 lat,
katolik, zonaty, ojciec czworga dzieci.
W 1849 r., kiedy spaliża sie tutejsza cegielnia, mieszkażem we wsi Kopiec, granicza cej z
Bieruniem. Pewnej marcowej nocy przybiegż do mnie na strych mo j syn Walek i zawiadomiż
mnie o pozarze, a nastepnie pobiegż do miasta, by zaalarmowac mieszkanco w. Ja
wyskoczyżem z żo zka, ubrażem sie i wybiegżem przed dom. Zobaczyżem, ze moje zabudowania
mijaja i jada z sikawka strazacka w kierunku cegielni burmistrz Bijok, radny Saternus,
obywatel Kulski oraz komornicy Gretka, Grabowski i Bordecki. Polecili mi, zebym pojechaż
razem z nimi do pozaru i tak tez zrobiżem. Kiedy przybylis my na miejsce paliży sie juz dwie
stodoży, trzecia nie byża jeszcze zagrozona ogniem. Odstawilis my na bok sikawke i na
polecenie Bijoka oraz Saternusa przysta pilis my do burzenia i podpalania dalszych stod o ż.
Zeby trzecia z nich szybciej sie paliża zwalilis my jej dach a drzewo wrzucalis my do s rodka.
Z dwo ch pierwszych stodo ż przenosilis my do trzeciej i czwartej pżona ce krokwie i czes ci
dacho w. W ten sposo b staneży w ogniu dwie nastepne. Okożo godziny 9.00 byżo juz po
pozarze. Wszyscy wyzej wymienieni poszli do kupca Wachsflera na s niadanie. Ja zostażem na
miejscu. W niedżugim czasie Saternus, Bordecki, Grabowski i Gretka wr o cili z miasta.
Poinformowali mnie, ze Magistrat postanowiż spalic dwie ostatnie stodoży. Ognia juz niestety
nie byżo, wobec czego Gretka i Bordecki przysta pili do ra bania krokwi i belek na drobne
czes ci, natomiast ja z Saternusem i Grabowskim przenosilis my je pod dwie ostatnie stodoży.
Potem podpalilis my wszystko pżona cymi wio rami i w ten sposo b zostaży one spalone.
Obserwoważ to zandarm Baumann, przez chwile porozmawiaż z burmistrzem Bijakiem
i opus ciż miejsce pozaru. Mimo usilnych staran nie udażo sie spalic doszczetnie tych stodo ż.
Na pogorzelisku pozostaży jeszcze nadaja ce sie do uzytku belki i krokwie. Mnie zlecono
pilnowanie tych niedopalonych szcza tko w. Za stro zowanie i za moja prace przy pozarze
otrzymażem od burmistrza Bijaka 18 srebrnych groszy. Ocalaże szcza tki drewna przewieziono
po kilku dniach na rynek i sprzedano je w drodze przetargu Walentemu Krupie i Tomaszowi
Gawlikowi. Nie wiem, kto podpaliż pierwsza stodoże, gdyz, jak juz mo wiżem, o pozarze
powiadomiż mnie mo j syn.
Pozwani na dzis Walenty Panek syn Wawrzynca i Jo zef Nyga nie mogli zeznawac,
poniewaz pierwszy z nich poszedż do Mikożowa, a drugi byż kompletnie pijany.
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Pozwany Franciszek Kulski zeznaż: mam 28 lat, katolik, zonaty, mieszczanin w tutejszym
mies cie.
Kiedy wybuchż pozar w miejskiej cegielni przyszedż do mnie burmistrz Bijok i kazaż mi
zaprzegac konie do sikawki strazackiej. Rozkaz wykonażem i osobis cie zawiozżem Bijaka
i innych na miejsce pozaru. W chwili naszego przybycia paliża sie jedna stodoża. Natychmiast
przysta pilis my do gaszenia ognia woda .
Ostatnie zdanie nie zgadzażo sie z zeznaniami poprzednich s wiadko w, wobec czego sedzia
prowadza cy s ledztwo przypomniaż Kulskiemu, ze ma mo wic prawde i ponownie zapytaż, czy
do gaszenia ognia uzyta sikawki? Otrzymaż odpowied„ twierdza ca . W dalszym toku
przesżuchania Kulski zeznaż, ze stodoży ra bano i rozwalano siekierami. Kiedy wszyscy byli
juz bardzo zmeczeni nadszedż poborca podatko w Babac i zmuszaż nas do gaszenia ognia.
Byżem zdenerwowany i zapytażem go, dlaczego sam nie gasisz? Wo wczas Babac zaatakoważ
mnie z siekiera w reku. Musiażem sie bronic i usiżoważem odebrac mu siekiere. Ja go nie
pobiżem, mocowalis my sie tylko. Nic nie wiem na temat powstania po zaru. Juz trzy lata
upżyneży od tego czasu i ta sprawa zatarża sie w mojej pamieci.
Nastepny z kolei zeznaważ Franciszek Bijok, lat 48, katolik, zonaty, ojciec dwojga dzieci,
mieszczanin, od 1847 r. burmistrz miasta.
W wojsku nie sżuzyżem i nigdy nie byżem o nic podejrzany. Miejska cegielnia spali ża sie w
marcu 1849 r. Po po żnocy, zaraz po wybuchu pozaru ktos przybiegż do mnie, dobijaż sie do
bramy i krzyczaż ”Ogien—. Wyskoczyżem z żo zka, ubrażem sie i wybiegżem na rynek. Zastażem
tam stro za Gretke i inne osoby przygotowuja ce sikawke strazacka . Wszyscy razem udalis my
sie, na miejsce pozaru. Stwierdzilis my, ze pżona dwie stodoży. Strazakom kazażem rozwalac
siekierami pala ce sie obiekty, by uratowac jak najwiecej materiażu budowlanego i zapobiec
rozprzestrzenianiu sie ognia. Ro wnoczes nie poleciżem uruchomic sikawke. Nie udażo sie
jednak ugasic pozaru, kto ry na suchym drewnie bardzo szybko sie rozprzestrzeniaż. W tym
momencie sedzia s ledczy upomniaż Bijoka, zeby mo wiż prawde, poniewaz ostatnia jego
wypowied„ przeczy zeznaniom stro za nocnego Gretki. Przypomniaż on byżemu burmistrzowi,
ze wszystko co powiedziaż bedzie musiaż potwierdzic przysiega . Bijak zeznaważ dalej: nie
przypominam sobie dokżadnie, czy uzyto sikawki, gdyz od tego czasu upżyneżo juz trzy lata.
Dwie nastepne stodoży zburzylis my po to, zeby i one nie staży sie pastwa pozaru. Prace te
wykonywali strazacy az do godziny 9.00 rano. Ogien zostaż ugaszony, ale po czterech
stodożach zostaży tylko zgliszcza, bez iskierki zaru. Nie stanowiży juz one zadnego zagrozenia,
wobec czego strazacy odeszli z miejsca pozaru. Ja wro ciżem do miasta z sikawka , a poniewaz
byżem bardzo zziebniety, wsta piżem do kupca Wachsnera na s niadanie. Znajdowali sie tam
ro wniez i inni mieszkancy miasta. Pytano mnie, na jaka sume byży te stodoży ubezpieczone w
Prowincjonalnym Zakżadzie Ubezpieczen od ognia. Odpowiedzi na te pytania udzielili s my
wspo lnie z pisarzem miejskim Kulskim. Zaznaczylis my przy tym, ze dwa obiekty ocalaży, wiec
nie ma co liczyc na peżne odszkodowanie. Zyczeniem ogo żu byżo, zeby i te dwie ostatnie
stodoży spalic. W trakcie tych rozmo w przybiegli do miasta ludzie i wożali, ze pala sie obie
ocalaże stodoży. Wysżażem tam radnego Saternusa wraz ze strazakami. Uwazażem, ze mo j
powro t na miejsce pozaru nie jest juz konieczny. Nie potrafie wyjas nic przyczyny ani
pierwszego, ani drugiego ognia, wydaje mi si e jednak, ze drugi zostaż spowodowany przez
iskry z zarza cych sie jeszcze zgliszczy. Po upżywie trzech lat nie jestem w stanie powiedziec
nic blizszego na temat o wczesnego pozaru. Teraz sedzia odczytaż Bijokowi protokoży zeznan
Bordeckie go, Panka, Gretki i Grabowskiego, po czym postawi ż mu nastepuja ce pytania:
a) Czy poleciż wo„nicy jechac powoli, zeby ogien miaż czas sie rozprzestrzenic?
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b) Czy zabroniż uzycia sikawki strazackiej?
c) Czy Gretka i towarzysze przenosili pżona ce drewno i podpalali nim dalsze stodo ży?
d) Dlaczego po zapaleniu sie dwo ch ostatnich stodo ż nie udaż sie osobis cie na miejsce
pozaru?
Bijok odpowiadaja c na pytania zeznaż:
ad. a) Nie przypominam sobie, czy powiedziażem parobkowi Kulskiego ”jed„ powolią .
ad. b) Nie zabraniażem gaszenia ognia woda , ale tego, czy sikawka byża w uzyciu, nie
moge z caża pewnos cia potwierdzic.
ad. c) Pomagażem rozwalac pżona ce stodoży, gdyz w ten sposo b chciażem zapobiec
rozprzestrzenieniu sie ognia. Zapewniam jednak, ze nie podpalażem.
ad. d) Nie pojechażem osobis cie po raz drugi na miejsce pozaru, ale wysżażem tam
radnego Saternusa i strazako w. ”teraz sam widze, ze powinienem byż wo wczas dziażac z
wieksza troska i przezornos cia .—
Oskarzaja ce mnie zeznania i denuncjacje odrzucam z nast epuja cych wzgledo w:
1. Przed wybuchem pozaru ukarażem zone oskarzyciela Bordeckiego grzywna w wysokos ci
9 talaro w za zajecie gesi. Z tego powodu jej ma z mnie nienawidzi.
2. Rolnik Grabowski ukradż kiedys szynkarzowi gruba sko re, za co zapżaciż I talar kary.
3. Przeciw oszczercy Pankowi nie mam nic na obrone.
4. Byżego stro za Gretke zwolniżem z pracy, poniewaz oddaważ sie pijanstwu.
Po zżozeniu zeznan przez Bijoka przesżuchano radnego Saternusa, kto ry os wiadczyż:
nazywam sie Jakub Saternus, mam 46 lat, katolik, zonaty, ojciec szes ciorga dzieci. W
Bieruniu mieszkam od urodzenia, a od 5 lat jestem radnym tego miasta. W wojsku nie
sżuzyżem ze wzgledu na sżabe zdrowie, nie byżem karany.
Nie dowiedziażem sie nigdy, jak doszżo do powstania pozaru, kto ry dnia 9 marca 1849 r.
zniszczyż 6 stodo ż miejskiej cegielni. Na ile jeszcze dzis pamietam, wydarzenie to miażo
nastepuja cy przebieg: pewnej marcowej nocy w 1849 r. przyszedż do mnie stro z Gretka,
zapukaż w okno i zawożaż ”wstancie, panie Saternus, pali sie—. Obudziżem sie, wyskoczyżem z
żo zka, narzuciżem na siebie ubranie i pobiegżem na rynek. Zastażem tam Bijaka, Kulskiego,
Erichsena i innych. Nie wiedzielis my, gdzie sie pali, dopiero restaurator Erichsen.
poinformoważ nas, ze pżonie miejska cegielnia. W miedzyczasie mieszczanin Kulski
przyprowadziż swoje konie i zaprza gż je do sikawki strazackiej. Wszyscy pojechalis my na
miejsce pozaru. W chwili naszego przybycia dwie stodo ży staży w pżomieniach. Uratowanie
ich nie byżo juz mozliwe. Z koniecznos ci nasze dziażania zostaży ograniczone do gaszenia
ognia woda i do burzenia czes ci stodo ż, kto re nie zostaży jeszcze objete pozarem.
ż Gretka i towarzysze zeznali cos wrecz przeciwne go, wobec czego zapytano Saternusa, czy
on sam obsżugiważ sikawke, czy tez ktos mu przy tym pomagaż? Zapytany wyjas niż: hebel
sikawki uruchomiżem osobis cie, ale nie wiem na pewno, czy jeszcze ktos inny ze mna przy tym
wspo żpracoważ. Nie szczedzilis my wysiżku przy pozarze i chociaz 4 stodoży spżoneży, dwie
udażo sie nam uratowac. Po tak ciezkiej pracy bylis my cażkowicie wyczerpani. Kiedy juz nic
nie zagrazażo uratowanym obiektom, razem z Kulskim, Bijokiem i kilkoma innymi udali s my
sie do kupca Wachsnera na s niadanie. Przyszedż tam ro wniez komisarz policji Krall. Poleciż
on burmistrzowi Bijokowi, zeby posżaż ”na miejsce pozaru stro za, poniewaz obawiaż sie, ze
moga sie zapalic dwie uratowane stodoży. Do pilnowania pogorzeliska zostali wyznaczeni
Grabowski, Gretka, Panek i Bordecki. Ja zobowia zażem sie im towarzyszyc. Po drodze
spotkalis my ludzi, kto rzy nies li do miasta drzewo skradzione na miejscu po zaru. Jako stro z
porza dku musiażem sie na chwile zatrzymac i zwro cic im uwage, ze kras c nie wolno. Stro ze
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poszli naprzo d i przybyli na miejsce przede mna . Byżem oburzony, gdy spostrzegżem, ze
podpalono stodoży, kto re przedtem uratowalis my z takim trudem. W jednym ka cie
zauwazyżem pżona ce krokiew przeniesiona z innej stodoży. Rozkazażem, zeby ja wycia gneli
i natychmiast zgasili. Na pytanie, kto ponownie wznieci ż ogien, otrzymażem odpowied„: ze
komornik Grabowski, stro z miejski. Dzieki mojej interwencji druga stodoża zostaża
uratowana. Nie miażem tam juz nic do rabaty wiec wro ciżem do domu. Po upżywie godziny
przyszedż do mnie posżaniec burmistrza Bijaka i oznajmiż mi, ze obydwie stodoży spżoneży.
Udażem sie na rynek i po raz drugi pojechażem z sikawka do pozaru. Uruchomiżem ja i w
miare mozliwos ci starażem sie uratowac co sie jeszcze dażo. Na miejscu pozaru pojawiż sie
poborca podatko w Babac i podszedż do drugiej stodoży, kto ra pilnoważ radny Gretka.
Podobno zostaż tam pobity, ale dlaczego doszżo da tego, nie wiem. Nie mam pojecia, kto po
raz drugi podżozyż ogien, prawde mo wia c, nigdy o to nie pytażem. Blizszych informacji na ten
temat bedzie mo gż udzielic komornik Mueller, poniewaz, jak zauwazyżem, pracoważ tam z
innymi. Chciażem ponadto podkres lic, ze dziażażem zgodnie z poleceniami burmistrza Bijoka.
Nie mam nic wiecej do powiedzenia.
Dzia„o sie w Bieruniu 2 grudnia 1852 r.
Ksia ze pszczynski jako patron kos cioża ofiaroważ drzewo potrzebne na odbudowe plebanii
spalonej w 1845 r. Po zakonczeniu prac budowlanych pozostażo jeszcze 16 pni drzewa
budowlanego, kto re prawdo podobnie przywżaszczyli sobie burmistrz Bijok oraz rajcy
miejscy Saternus, Gretka i Jagoda. W charakterze s wiadko w w tej sprawie wysta pili siodżacy
Walenty Krupa i Jan Nyga. Zawezwano ich na dzisiaj i zjawili si e. Po zapoznaniu ich z
przyczyna wezwania, jako pierwszy zeznaważ Jan Krupa: na polecenie Magistratu w ramach
obowia zko w panszczy„nianych miażem przewies c jasża z laso w ksia zecych na plebanie. Nie
mogżem wykonac tego polecenia, poniewaz ich tam nie byżo. Zeby nie wracac z pustym
wozem zażadoważem dwa kloce (to nie byży pnie budowlane) i zawiozżem je do tartaku w
Jaroszowicach, gdzie juz wczes niej byży zwozone pnie budowlane. Nie wiem, co sie z tym
stażo. Nic innego nie moge zeznac.
Pozwany Jan Nyga os wiadczyż: byżem pewny, ze deski potrzebne na budowe plebanii beda
ciete w tartaku w Jaroszowicach i kiedy zlecono mi zw o zke drzewa budowlanego, jeden pien
zawiozżem do Jaroszowic. Dopiero po „niej dowiedziażem sie, ze drzewo na budowe plebani
zostażo poddane obro bce nie tam, ale w Jedlinie. Kloca zawiezionego do Jaro szowic nie
odebrażem i nie wiem, co sie z nim stażo. Burmistrz Bijok byż dokżadnie poinformowany o
tym, zes my obaj tam zawozili drzewo i tylko on moze wyjas nic, co sie z tym drzewem stażo.
Dzia„o sie w Bieruniu 3 grudnia 1852 r.
Na dzis wezwano Augustiniego, les niczego z Ledzin. Zapoznany z przyczyna wezwania
zeznaż: drzewo potrzebne na budowe plebanii byżo przed piecioma laty oznakowane w moim
rewirze i wywiezione z lasu przez mieszkanco w Bierunia. O ile wiem, czes c zostaża
przewieziona do tartaku w Jaroszowicach i tam poci eta na deski. Nie wiem, czy wszystkie
deski zostaży zuzyte przy budowie plebanii, czy tez czes ciowo na inne cele. W lesie zostaż
jeden kloc i zgniż na miejscu. Upominażem czesto, zeby go zabrac, ale nikt tego nie zrobiż.
Nic blizszego nie moge w tej sprawie powiedziec.
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Pozwany sożtys z Jaroszowic Jan Noras, pouczony, ze ma mo wic prawde, wyjas niż: nie
moge udzielic jednoznacznej odpowiedzi na pyta nie, czy tutejszy Magistrat przywżaszczyż
sobie 16 pniako w budowlanych, kto re pozostaży z budowy plebanii. Wiem tylko tyle, ze 4 albo
6 pniako w zawieziono do mojego sa siada Banasia, tutejszego tracza. Bana s wyprowadziż sie
przed dwoma laty do Gostyni. Pewnego razu przyszed ż do niego budowniczy Raschdorf z
Pszczyny, kto ry kieroważ budowa plebania i kazaż mu pocia c te pniaki na deski. Deski te
zawieziono po „niej jego furmanka do jego mieszkania w Pszczynie. Raschdorf tżumaczyż sie
tym, ze drzewo zaoszczedziż przy budowie i dlatego kazaż je pocia c dla siebie.
Na przesżuchanie wezwano obwinionych w za zaleniu przedstawicieli Magistratu,
burmistrza Bijoka oraz radnych Saternusa i Gretk e. Po zapoznaniu ich z celem wezwania
zeznali: drzewo potrzebne do budowy plebanii mia żo byc ciete na deski w tartaku w
Jaroszowicach i tam tez przewieziono kilka pniako w. W niedżugim jednak czasie zabrakżo
tam wody i tartak zostaż unieruchomiony. Budowy nie mozna byżo zatrzymac, wobec czego
nie pozostażo nam nic innego, jak zlecic te prace miejscowym traczom. Wszystkie deski,
zaro wno ciete w Jaroszowicach, jak i te wykonane przez traczy zosta ży zuzyte przy budowie
plebanii. Nie pamietamy juz, kto przewoziż deski z tartaku w Jaroszowicach na plac budowy,
poniewaz od tego czasu upżyneża 4 lata. Ja, Bijok, zaprzeczam twierdzeniu, i z wiedziażem, ze
drzewo to przewozili Nyga i Krupa. Nie przypominam sobie r o wniez, ze z budowy jakies
drzewo pozostażo. Stanowczo os wiadczamy, ze ani kaważka z tego drzewa nie zuzylis my dla
siebie. Nigdy nie sżyszelis my o tym, ze budowniczy Raschdorf przywżaszczyż sobie czes c
pniako w przeznaczonych na budowe plebanii, kazaż je pocia c w Jaroszowicach i zawio zż do
swojego mieszkania w Pszczynie. Powiedzielis my prawde i na za danie sa du jestes my gotowi
nasze zeznania potwierdzic przysiega .
Dzia„o sie w Bieruniu 9 grudnia 1852 r.
Za spalony kos cio ż parafialny w Bieruniu gmina otrzymaża odszkodowanie w wysokos ci
1300 talaro w. Pienia dze te przejeża kasa miejska. Byżoby jednak niedobrze, gdyby lezaży one
tam bezczynnie i ”nie przynosiży zadnych korzys ci, wobec czego postanowiono je przekaza c
na przechowanie powiatowemu inspektorowi szkolnemu, proboszczowi Ha wlickiemu.
Zgodnie z pismem ks. Hawlickiego te 1300 talar o w stanowiżo odszkodowanie z tytużu
ubezpieczenia pozarowego i nie byży to zadne prywatne pienia dze. Ks. Hawlicki sume ta
zżozyż w banku na oprocentowanie. Uzyskane w ten sposo b odsetki w wysokos ci 52 talaro w, a
nastepnie 14 talaro w wpżaciż w dniach 9 lipca 1848 r. i 18 lutego 1850 r. do kasy miejskiej.
Pierwsza wpżate pokwitowali burmistrz Bijak oraz radni Wachsner i Saternus. Druga wp żata
nie zostaża pokwitowana.
Odsetki w wysokos ci 66 talaro w nalezażo uja c w rachunkach przychodo w miasta, ale tego nie
zrobiono. Zwro cono im na to uwage podczas rewizji rachunkowos ci miejskiej, lecz
przedstawiciele Magistratu os wiadczyli, ze te 1300 talaro w pozyczyli ks. Hawlickiemu z
wżasnych pieniedzy i dlatego odsetki skasowali do swoich kieszeni.
Na dzis wezwano na przesżuchanie burmistrza Bijoka. Po zapoznaniu go z przyczyna
przesżuchania os wiadczyż, ze w tej sprawie brali ro wniez udziaż Wachsner i Saternus, wobec
czego on nie moze byc sam przesżuchiwany. Bijok oddaliż sie bez zezwolenia sa du. Zatrzymaż
go dopiero policjant Smiżowski. Po doprowadzeniu przez Smiżowskiego zeznaż: do udzielanej
ks. Hawlickiemu pozyczki dożozyżem z wżasnych s rodko w 500 talaro w. Pienia dze te
otrzymażem z powrotem. Z odsetek w wysokos ci 66 talaro w odebrażem trzecia czes c, czyli 22
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talary. Teraz zgodnie z decyzja Kro lewskiej Rejencji w Opolu oddam te pieni a dze do kasy
miejskiej.
Po zwolnieniu Bijoka przesżuchano radnego Saternusa, kto ry zeznaż:
Nie pamietam juz jaka kwote dożozyżem do pieniedzy pozyczonych inspektorowi
Hawlickiemu. Zapomniażem tez, jaki byż mo j udziaż w odsetkach. Do ks. Hawlickiego nie
mam pretensji, poniewaz caży mo j wkżad wraz z odsetkami otrzymażem z powrotem, a teraz
zostawcie mnie w spokoju.
Radny Wachsner podaż do protokożu: Pienia dze przekazane ks. Hawlickiemu nie
pochodziży z ubezpieczenia pozarowego, poniewaz to odszkodowanie w wysokos ci 1300
talaro w przechowywalis my u siebie, ja, jako kasjer oraz burmistrz Bijok. Prowadz a cy
s ledztwo zapytaż Wachsnera, czy ks. Hawlicki prosiż a pozyczenie mu 1300 talaro w z jego
prywatnych s rodko w? Odpowied„ brzmiaża: ”czegos takiego sobie nie przypominam—.
Nastepnie zapytaż go kontroler, czy uwidoczniona w ra chunkach miejskich z 1850 r. kwota w
wysokos ci 704 talaro w byża w kasie przechowywana w goto wce? Przesżuchiwany
odpowiedziaż, ze w kasie nie byżo goto wki, ale list dżuzny na budowe kos cioża z 18 lutego
1850 r. na 700 talaro w, podpisany przez ks. Hawlickiego. Pienia dze te pochodziży z
odszkodowania za zniszczenia spowodowane po zarem. Natomiast sporne 1300 talaro w ja,
Bijok i Saternus otrzymalis my od ks. Hawlickiego w cażos ci z powrotem. Na zyczenie
zwro cilis my mu jego list dżuzny. Na pytanie kontrolera o jego udziaż w odsetkach
wypżaconych przez ks. Hawlickiego, odpowiedzia ż ”nie pamietam—, a nastepnie os wiadczyż: z
caża stanowczos cia zaprzeczam oskarzeniu, ze pozyczyżem ks. Hawlickiemu za
oprocentowaniem 1300 talaro w pochodza cych z odszkodowania z tytużu ubezpieczenia
pozarowego. Domagam sie, zeby ks. Hawlicki przedżozyż list dżuzny z 9 lipca 1848 r., z
kto rego wynika, ze pienia dze pozyczylis my mu z wżasnych s rodko w.
Inspektor szkoży ks. Hawlicki zeznaż w tej sprawie: W 1848 r. przyszli do mnie
przedstawiciele Magistratu Bijok, Saternus oraz Wachsner i przynie s li mi 1300 talaro w,
kto re odebrali w Powiatowej Kasie Podatkowej. Byżo to odszkodowanie za straty poniesione
w czasie pozaru przez tutejszy kos cio ż farny. Prosili mnie, zebym przechoważ te pienia dze do
czasu rozpoczecia budowy kos cioża. Ja im zaproponoważem, zeby zamienic je tymczasem na
listy zastawne, by mogży przynosic docho d z odsetek. Wyrazili zgode na moja propozycje
i os wiadczyli mi, ze o ile prace budowlane zostana rozpoczete przed upżywem roku, oni
wypżaca zaliczkowo z wżasnych s rodko w potrzebne na to pienia dze. Os wiadczam, ze przy
przekazywaniu tych pieniedzy wyzej wymienieni poinformowali mnie, ze jest to
odszkodowanie za spalony kos cio ż. Nigdy nie uzgadniażem z nimi zadnej prywatnej pozyczki.
Prowadza cy s ledztwo przedżozyż ks. Hawlickiemu kwit wystawiony w Bieruniu 9 lipca
1848 r., z kto rego wynikażo, ze Bijak, Wachsner i Saternus udzielili mu takiej po zyczki.
Ks. Hawlicki wyjas niż: nie obejrzażem sobie dokżadnie wydanego mi przez Magistrat
pokwitowania, gdyz w przeciwnym wypadku byżbym je natychmiast odesżaż do ponowne go
zredagowania. Z bonifikaty pozarowej w wysokos ci 1300 talaro w na za danie Magistratu
zwro ciżem 18 lutego 1850 r. 600 talaro w. Wo wczas to wycofażem list depozytowy na 1300
talaro w i zniszczyżem go. W tym samym dniu sporza dziżem nowe pokwitowanie na pozostaże
700 talaro w.
***
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Dzis dla mieszkancow Bierunia Starego byź by istotny finaź tej caź ej sprawy w postaci
wyrokow sa dowych, lecz niestety, na tego typu materiaź y z rodź owe dotychczas nie
natrafiono. Byc mo” e dlatego, ” e zgodnie z kompetencjami instytucja powoź ana do
rozpatrywania takich spraw byź owczesny Sa d Powiatowy w Pszczynie. Sa dy panstwowe
najni” szej instancji rozpoczeź y swoja dziaź alnosc dopiero w poź owie XIX wieku, po
likwidacji sa downictwa stanowego na tym terenie. Z tego najwcze sniejszego okresu nie
zachowaź y sie ” adne akta spraw karnych.
Oceniaja c te historyczne ju” dzisiaj wydarzenia po blisko 150 latach, najwa ” niejsze
wydaje sie to, ” e niezale” nie od niedocia gniec oraz wzajemnych oskar” en i pretensji, w tym
czasie na miejscu drewnianego miasteczka powsta ź o piekne murowane miasto, ktore ju”
wowczas w gź ownych zarysach otrzymaź o swoj dzisiejszy wygla d.
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