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O kulturze ludowej Bierunia
i z yciu codziennym mieszkancow

” O kulturze ludowej Bierunia ...ą
W niniejszej ksiaz eczce opowiedziec mam o kulturze ludowej Bierunia Starego i jego
okolicy. Nie jest to zadanie ęatwe. Zajmujac sie kultura ludowa wyjasnijmy sobie najpierw,
z e kultura Ś to pojecie bardzo szerokie, miesci sie w nim ogoę wytworow, jakie powstaęy w
wyniku ludzkiej dziaęalnosci, wytworow materialnych (od budownictwa, odziez y, po
wszelkie narzedzia pracy i sposoby gospodarowania) i niematerialnych, a wiec duchowych
(jak sztuka czy wierzenia) i spoęecznych (zasady regulujace wspoęz ycie spoęecznosci,
zwyczaje i obyczaje). Jest to zatem niezwykle szeroki zakres zjawisk, r owniez wtedy, gdy
ograniczymy zainteresowania do z ycia ludu. Terminem ” ludą okresla sie zazwyczaj warstwy
spoęeczne, ktore z yja z pracy węasnych rak, utrzymujac sie z gospodarowania na roli lub
jak rzemieslnicy czy plebs miejski
z yjac w symbiozie z ludnoscia chęopska, najczesciej
wywodzac sie z niej, zachowujac te same wartosci kultury.
Powyz sze wstepne uwagi wydaja mi sie konieczne, by usprawiedliwic sie przed
czytelnikami, z e byc moz e tylko w czesci zaspokoje ich oczekiwania. Omowienie peęnego
obrazu kultury ludowej bliskiej nam oko licy Ś od technik uprawy roli i narzedzi
gospodarskich po zwyczaje, obrzedy i piesni Ś wypeęnic musiaęoby gruby tom. Zmuszona
jestem zatem do dokonania wyboru zagadnie n, do skupienia sie na niektorych,
charakterystycznych elementach kultury ludowej tej ziemi oraz zarysowania jej istotnych
uwarunkowan. Pragne skupic sie gęownie na realiach z ycia codziennego mieszkancow
Bierunia w latach miedzywojennych, zwracajac szczegolna uwage na te wartosci kultury,
ktore okazaęy sie najbardziej z ywotne i przetrwaęy do dzis.
Uwzglednienie takiego zakresu czasowego jest dla etnografa pracu jacego wspoęczesnie
tym bardziej ciekawe i pęodne, z e zbierajac w czasie badan terenowych relacje mieszkancow
dotyczace tego okresu natrafia na obfity materiaę, bowiem liczna jest jeszcze populacja ludzi,
ktorzy dokęadnie pamietaja lata 1918Ś 1939, na ktore przypadaęa ich męodosc . Stosunkowo
ęatwo jest zatem speęnic wymog weryfikacji zebranych informacji. Z kolei za lat, powiedzmy,
dziesiec bedzie to juz zadanie trudne.
Dwudziestolecie miedzywojenne to czas wprowadzania zasadniczych zmian w
niepodlegęej Polsce. To okres wielkich przemian cywilizacyjnych w caęym owczesnym
wojewodztwie slaskim. ich realizacji sprzyjaęa autonomia Slaska. Zasęuga wojewody
Graz ynskiego byęo skierowanie energii wspoępracownikow na zadanie kulturalnego
i cywilizacyjnego awansu ludnosci Slaska. Sęuz yęy temu elektryfikacja, rozbudowa sieci
kolejowej, budowa drog o twardej nawierzchni, regulacja rzek, a wreszcie
rozwoj
polskiego szkolnictwa i powoęanie Muzeum Slaskiego w Katowicach.
Zmiany dotaręy tez do Bierunia, ktory przed 1939 r. rozwinaę sie w dobrze urzadzone
miasteczko dystansujac sie coraz bardziej od wizerunku zapadęej, przygranicznej miesciny.
Dokonano elektryfikacji miasta (w 1924 r.), dotaręa tu komunikacja autobusowa (pierwsza
linia ęaczyęa Bierun z Mysęowicami), ulice wybrukowano granitowa kostka, a czesciowo
wyasfaltowano, zaęoz ono wodociag (W 1935 r.), wybudowano nowy ratusz (1933 r.), nowa
szkoęe dume miasta (w 1934 r.), klasztor Siostr Sęuz ebniczek NMP (W 1932 r.).
Z inwestycji, ktorych realizacje uniemoz liwięa wojna Ś rozpoczeto budowe kolei do
Tychow i Nowego Bierunia (z ktorej ukonczeniem wiazano wielkie nadzieje na oz ywienie
z ycia w miasteczku), planowano kanalizacj e miasta.
O wczesni baczni obserwatorzy oraz naukowcy postrzegali zatem lata trzydzieste naszego
wieku jako czas zasadniczego przeęomu i unifikacji kultury. W 1938 r. Ludwik Musio ę pisaę
(wprawdzie o Tychach, ale jego uwagi moz na odniesc tez do Bierunia):
nowoczesne z ycie raptownie niweluje te roz nice w obyczajach pomiedzy s sasiednimi
gminami (...) Dawne stroje, zwyczaje, podania juz tu nie sa na czasie, maja jedynie charakter
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zabytkowo-muzealny. Dawne stroje widuje sie dzisiaj juz tylko na scenie teatru ludowego.
Z ycie nowoczesne przerobięo rowniez psychike ludnosci. Nie lubuje sie ona w legendach,
wierzy tez jedynie w potrzeby i przejawy rzeczywistosci.ą 1 Dzisiejszemu badaczowi uwagi te
wydaja sie przedwczesne, moz na by je uznac za adekwatne dla lat wspoęczesnych. W koncu
pewne wartosci slaskiej kultury ludowej okazaęy sie tak z ywotne, z e przetrwaęy do dzis, np.
stroj slaskich ” chęopioneką . Zas z perspektywy roku 1990 lata trzydzieste rysuja sie nam jako
w peęni nasycone tresciami kultury tradycyjnej.
Kultura ludowa Bierunia i okolic nie byęa oczywiscie izolowanym zespoęem zjawisk.
Bierun znajdowaę sie przez stulecia w obrebie ” panstwaą pszczynskiego
niezalez nie od
swej przynalez nosci do Czech, Austrii czy Prus. Trwaęe w zasadzie granice takich
historycznych ziem miaęy podstawowe znaczenie w formowaniu sie wspolnych cech kultury
ludowej Ś w obrebie takich granic ksztaętowaę sie np. jeden typ stroju ludowego czy
budownictwa, a w swiadomosci mieszkancow powstawaęo stopniowo poczucie wspolnoty
(najczesciej w opozycji do ” ,obcegoą osiadęego po drugiej stronie granicy). Ziemia
pszczynska, do ktorej nalez y Bierun, jest klasycznym przykęadem tego zjawiska.
NajwyraŁniej widac to, gdy zestawi sie zasieg pszczynskiego stroju ludowego z granicami
dawnego ” panstwa stanowegoą , a poŁniejszego ksiestwa i wreszcie Ś powiatu
pszczynskiego. Zasiegi te pokrywaja sie. Przy tym granica poęudniowa i wschodnia zaznacza
sie wyjatkowo ostro, jako dawna granica panstwowa Prus i Austrii.
Tak wiec w wypadku wiekszosci tresci kultury ludowej nie sposob byęoby wydzielic
okolice Bierunia jako teren roz ny od sasiednich. Niemniej w pewnych szczegoęach roz nice
rysuja sie. Sa to zazwyczaj roz nice szczegoęow drugorzednych, ale one węasnie wyzwalaęy u
mieszkancow swiadomosc przynalez nosci do tej węasnie, a nie innej grupy spoęecznej czy
spoęecznosci lokalnej, byęy waz nym elementem identyfikacji. I tu znow nalez aęoby
przytoczyc przykęad stroju ludowego, ktory mimo wiernosci ogolnemu pszczynskiemu
kanonowi Ś dzieki miejscowej wynalazczosci wykazywaę pewne specyficzne odmiany.
Elementy roz niace charakteryzowaęy przy tym badŁ stroj noszony w jednej tylko
miejscowosci, badŁ na terenie np. caęej parafii. Pierwszym bowiem stopniem wspolnoty
terytorialnej wyz szym od spoęecznosci lokalnej wsi czy przysioęka byęy zbiorowosci parafii.
Uczeszczanie do jednego koscioęa parafialnego przez ludnosc kilku okolicznych wsi
umoz liwiaęo dosc czeste kontakty ich mieszkancow, sprzyjaęo bliz szemu poznawaniu sie (w
konsekwencji tez zawieraniu maęz enstw i koligaceniu sie rodzin), przekazywaniu informacji,
przejmowaniu niektorych nowinek, np. węasnie w szczegoęach kroju czy detalach
zdobniczych stroju. Ostatecznie wpęywaęo to na wyksztaęcenie sie z biegiem czasu pewnych
cech kultury
ęacznie z węasciwosciami gwary
wspolnych dla zbiorowosci parafii,
roz niacych sie nieco od parafii sasiednich. Tworzyę sie specyficzny system znakow, ktory w
czasie wiekszych zgromadzen: targow, jarmarkow, pielgrzymek do znanych miejsc
odpustowych
pozwalaę na dosc szybkie i z reguęy bezbęedne okreslenie, z jakiej wsi czy
parafii pochodzi napotkana osoba.
Podsumowujac zatem Ś przygladajac sie kulturze ludowej Bierunia i okolic musimy
miec swiadomosc , z e jest ona czescia wiekszej caęosci: kultury ludowej ziemi pszczynskiej, a
jeszcze szerzej Gornego Slaska.
Z kolei w obrebie dawnej, historycznej parafii bierunskiej (z Bijasowicami, Cielmicami,
Swierczyncem, Jaroszowicami, Urbanowicami, Scierniami) wystepowac moga pewne
roz nice pomiedzy poszczegolnymi miejscowosciami, w tym miedzy innymi pomiedzy
miejskim badŁ co badŁ Bieruniem, a okolicznymi wioskami.
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Wyjasnijmy jeszcze, z e aczkolwiek Bierun to miasteczko
kultura jego ludnosci jeszcze
przed II wojna swiatowa wykazywaęa cechy kultury typu ludowego. Przesadzaęa o tym
wielkosc miasteczka, jego funkcje, skęad ludnosci w 50% rolniczej, w 40% robotniczej. 2 Obie
grupy poza rodzajem zajec w ciagu dnia nie roz nięy sie systemem wartosci, stylem z ycia,
charakterem kontaktow ze spoęecznoscia, obyczajem, wreszcie gwara. Na roz nicowanie
stylu z ycia bardziej wpęywaę stopien zamoz nosci, niz rodzaj Łrodęa utrzymania. Co zas
najwaz niejsze
w ogromnej przewadze ludnosc Bierunia, jak i okolicznych wiosek, byęa
ludnoscia miejscowa, zasiedziaęa od dziada-pradziada. 3 Wspolne byęo zatem dziedzictwo
kultury ludowej i polskiej (ludnosc niemiecka w miasteczku przed 1939 r. stanowi ęa okoęo
2%).4
Wspoęczesnie problem okreslenia charakteru kultury mieszkancow Bierunia jest bardziej
skomplikowany. Nie miejsce tu jednak na nau kowe roztrzasania. Krotko i upraszczajac nieco
ustalmy, z e przewaz ajaca czesc mieszkancow Bierunia i ludnosc okolicznych wiosek to ludnosc autochtoniczna, slaska, bedaca dziedzicem wartosci rodzimej kultury kulowej. Wiele z
nich przetrwaęo do wspoęczesnosci, co stanowi specyfike caęego regionu slaskiego. W
zwiazku z wybudowaniem w latach siedemdziesiatych na bierunskich polach Fabryki
Samochodow Maęolitraz owych spoęecznosc miasta powiekszyęa sie o znaczna grupe ludnosci
napęywowej, co spowodowaęo zęoz ony proces integracji obu grup mieszkancow.
Problematyke te jednak swiadomie caękowicie pomijam jako rozsadzajaca ramy
opracowania.
Warto wszakz e zwrocic uwage na charakterystyczny proces Ś otoz w okresie
powojennego 45-lecia rozluŁnię sie znacznie zwiazek niektorych okolicznych wsi z
Bieruniem, zanikaęy stopniowo ich powiazania funkcjonalne. Po pierwsze wynikaęo to z
faktu wybudowania we wsiach węasnych koscioęow (w Jaroszowicach
Urbanowicach, w
Cielmicach), po drugie
rozbudowa Tychow, a nastepnie wcielenie do tegoz miasta
interesujacych nas jednostek osadniczych spowodowaęo ich ciaz enie juz nie do Bierunia, lecz
do Tychow jako duz ego centrum administracyjnego, handlowego, wreszcie targowego.
Jak juz wspomniaęam
wedęug Łrodęa z 1946 roku w Bieruniu byęo 50% ludnosci
dorosęej zatrudnionej w rolnictwie, 39% to robotnicy (z te go okoęo 500 osob pracowaęo w
miejscowej ” Lignozieą ), 4% to rzemieslnicy, 1%
kupcy Podobna struktura cechowaęa
okres miedzywojenny. Wyliczenie powyz sze nic nam jednak nie mowi o zroz nicowaniach
wewnatrz grup. Przede wszystkim zroz nicowana byęa ludnosc rolnicza stanowiac odbicie
dawnego podziaęu na ” siodęakową , zagrodnikow, chaęupnikow. Wspoęczesnie mieszkancy
Bierunia chetnie przypominaja nazwiska najbogatszych w latach miedzywojennych
gospodarzy, np.: Bęaszczyk, Hycz, Noras, Lubecki (jednoczesnie piekarz i węasciciel
cegielni), Kostyra. Okreslenie ” siedloką lub siodęoką nie byęo tu jednak uz ywane. Kto chciaę
byc zęosliwy
nazywaę bogatego gospodarza ” pamponiemą lub ” bambremą . Niektorzy
wszakz e informatorzy odz egnuja sie od stosowania takich nazw: ” przezwiskow sie nie robi,
bo to niepiyknieą . Duz e gospodarstwa okreslano tez terminem ” miejsceą , mowięo sie np. o
corce bogatego gospodarza ” dzioęcha z miejscaą . To ostatnie ma swoj odpowiednik we
wsiach pszczynskich poęoz onych nieco dalej na poęudnie w sęowku ” swojanaą (np. w
MiedŁnej czy Grzawie), zas zamoz ny gospodarz czy jego syn zwani byli tamz e ” swojokamią .
Biedni zas
wedęug powszechnie uz ywanego nazewnictwa Ś to ” dziadyą . Podziaęy
spoęeczne byęy przez ludnosc miejscowa postrzegane ostro, brane byęy zawsze pod uwage np.
przy kojarzeniu maęz enstw. Dzis, gdy powszechnosc zatrudnienia pozarolniczego zataręa
niegdysiejszy zwiazek pomiedzy stopniem zamoz nosci a liczba posiadanych morgow Ś
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swiadomosc pochodzenia z okreslonej warstwy spoęecznej utrzymuje sie w pamieci
zbiorowej.
Najbogatsze gospodarstwa
tak w Bieruniu, jak i okolicy - w okresie miedzywojennym
powszechnie jeszcze zatrudniaęy staęa sięe najemna: parobkow i ” dziywkią , umawianych na
sęuz be tradycyjnie w dzien swietego Szczepana. Drugi dzien swiat Boz ego Narodzenia byę
zarowno terminem zawierania nowych umow, jak odnawiania starych. Parobcy i ” dziywkią
wywodzili sie z grup ekonomicznie uposledzonych, sposrod dawnych komornikow,
chaęupnikow, zazwyczaj z okolicy, rzadko byli to przybysze z innych terenow.
Powstanie ” Lignozyą w Bieruniu, kopalni w Ledzinach (dawny ” Piastą ), rozwoj kopaln,
hut
i innych zakęadow przemysęowych w dalszej okolicy (Katowice, Mysęowice, Wesoęa)
stworzyęo rynek pracy, ktory zapewniaę utrzymanie licznym rodzinom miedzy innymi w
Bieruniu. Podejmowanie pracy w przemysle poza węasnym miastem wymagaęo od bierunian
wielu wyrzeczen w zwiazku z niedorozwojem komunikacji. Robotnicy (r owniez kobiety,
przede wszystkim niezamez ne) wstawali bardzo wczesnie, czasem o trzeciej w nocy,
wedrowali na piechote do Ledzin do kopalni lub Ś tez pieszo Ś do Nowego Bierunia do
stacji kolejowej, dalej zas dojez dz ali koleja. Czasem z Ledzin podjez dz ano ” bankaą do
Kosztow, a po przesiadce
koleja np. do Wesoęej. Jesli dotarcie do pracy byęo zbyt
czasochęonne
i kęopotliwe, robotnicy Ś rowniez z onaci i dzietni Ś wynajmowali w pobliz u swej huty czy
kopalni kwatere, a jeŁdzili do domu tylko na niedziele.
Prace zarobkowa w przemysle podejmowali nie tylko ci, ktorzy wywodzili sie z rodzin
bezrolnych i maęorolnych (z dawnych komornikow i chaęupnikow). Byęy to tez powszechne
decyzje synow z gospodarstw zasobniejszych, ktorzy w wypadku posiadania licznego
rodzenstwa nie dziedziczyli ziemi. Czasem wyposaz ani byli tylko w parcele budowlana
wykrojona z ojcowizny, czasem kupowali dziaęke za pieniadze z tzw. ” .spęatyą . Budowali
dom Ś z wiekszymi lub mniejszymi kęopotami finansowymi Ś szli do pracy do przemysęu.
Z dawnych gospodarskich synow przeksztaęcali sie w węascicieli maęych dziaęek: ogrodka
i ewentualnie kawaęka pola i powiekszali liczebnie grupe robotnikow.
Wszelako prace w fabryce czy w kopalni moz na byęo stracic . Zwęaszcza lata 30-te
ostrego kryzysu gospodarczego przyniosęy zjawisko bezrobocia oznaczajacego w wielu
wypadkach nedze rodzin nie posiadajacych innego ekonomicznego zabezpieczenia. Takim
zabezpieczeniem w wypadku bierunian byęa czesto dzierz awa kawaęka pola z majatku ksiecia
pszczynskiego, zwęaszcza gruntow znajdujacych sie za grobla, na miejscu osuszonego
niegdys wielkiego stawu. Te drobne zazwyczaj dzierz awy dawaęy moz liwosc posiania
odrobiny zboz a, zasadzenia kartofli w ilosci potrzebnej rodzinie do przez ycia
i hodowania
krowy.
A
kto
miaę
węasne
kartofle
i krowe Ś ten przez yę i kryzys. Dzierz awy te stanowięy znaczaca pomoc ekonomiczna dla
wielu rodzin jeszcze po 1945 roku. Stad wielu informatorow bolesnie pamieta fakt
rozwiazania umow dzierz awnych i przejecie poksiaz ecych pol przez PGR w latach 50-tych.
Skwapliwosc przejmowania gruntow w dzierz awe przez rodziny robotnicze dowodzi sięy
tradycyjnego wzorca zwiazku z ziemia charakterystycznego dla tych, ktorzy w pierwszym
dopiero pokoleniu znaleŁli sie w szeregach proletariatu przemysęowego, a wywodzili sie ze
spoęecznosci chęopskiej, wspoęz yli z taka spoęecznoscia, a takz e posiadali wyniesiona z domu
rodzinnego znajomosc prac gospodarskich.
Kaz da rodzina robotnicza czy chęoporobotnicza
podobnie jak rolnicza
jesli nie
dziedziczyęa domu po rodzicach, daz yęa do wybudowania węasnego, choc by skromnego,
Maria Lipok-Bierwiaczonek

5

” O kulturze ludowej Bierunia ...ą
domu. Ruch budowlany ” za starej Polskią byę zatem duz y, podobnie jak wspoęczesnie.
Bierun znacznie rozrastaę sie. Dosc liczna w miescie grupa zawodowa murarzy miaęa co robic , aczkolwiek biedniejsi budowali domy wyęacznie węasnymi sięami.
Roz ne to bowiem byęo budowanie. Bogatsi kupowali dobrej jako sci cegęe w cegielniach,
ktorych w okolicy byęo sporo, np. w miejscu, gdzie dzis wznosza sie hale FSM-u
(węascicielem byę Lubecki, zarazem piekarz, posiadajacy tez znaczne gospodarstwo), w
pobliskich Źawkach itp.
Wapno kupowano w Scierniach u niejakiego Pawliczka, węasciciela wapiennika, ktory
produkowaę tez dachowki. Cementu uz ywano mniej niz obecnie, najczesciej tylko na
sklepienia.
Tanszym sposobem
juz na poczatku XX wieku, ale takz e w latach miedzywojennych
Ś pozyskiwano materiaęy budowlane w ten sposob, z e rozpoczynajacy budowe domu
wynajmowaę od węasciciela kawaęek pola np. ” na Cheęmeczkachą , gdzie byęa dobra glina,
sam te gline kopaę, sam ukęadaę piec do wypalania, deptaę gline, formowaę cegęy. Jak
opowiada jedna z informatorek: ” w tych gliniankach, bardzo gęebokich, na dnie byę wegiel, to
potem tam byęy biedaszyby. Moj maz tez tam wegiel wydobywaę. Teraz to jest zasypane,
ludzie do tych dziur hasie wozili. Zasypali jeszcze za starej Polski ą . Bywaęo, z e takim
sposobem kopali gline i wypalali cegęy na zamowienie inwestujacego bezrobotni, z eby
zdobyc srodki na z ycie.
Cegęa, powszechny budulec w samym Bieruniu, w niektorych wsiach stosowana byęa
obok kamienia wapiennego, np. w Cielmicach czy Swierczyncu, w pobliz u ktorych
eksploatowano tzw. skaęe. Z drewna budowano juz tylko wyjatkowo, przede wszystkim
nieduz e obiekty pomocnicze, szopy. Niemniej w okresie tym licznie jeszcze spotyka ęo sie we
wsiach parafii piekne drewniane chaęupy zrebowe i monumentalne, stodoęy, w tym
osmioboczne. Rowniez stodoęy bierunskich gospodarstw, ze wzgledow przeciwpoz arowych
usytuowane w znacznym oddaleniu od budynkow mieszkalnych, niejednokrotnie jeszcze
byęy drewniane, zrebowe i kryte sęoma, co uwiecznięy stare zdjecia. Gwaętowne zanikanie
budownictwa drewnianego datuje sie na pierwsze dziesieciolecie po II wojnie swiatowej.
M. Gęadysz pisaę w 1953 roku: ” Ze 141 obiektow drewnianego budownictwa chęopskiego
wytypowanych w 1953 r. w powiecie pszczynskim i terenach sasiednich, do peęnej
inwentaryzacji architektonicznej i ew. przeniesienia do przyszęego skansenu (...) po kilku
latach zachowaęo sie zaledwie 68 budowli.ą 5
Bierunski miedzywojenny ruch budowlany spowodowaę rozpoczecie sie zabudowy miasta
na okoliczne pola. Budowano czasem w szczerym polu, gdzie komu przypad ęa dziaęka jako
czesc ojcowizny lub gdzie udaęo sie taka kupic , Powstawaęy nowe nazwy miejscowe, czasem
przesmiewne, na okreslenie tych siedlisk na odludziu, np. Wysro ęowiec.
Ciekawe, z e nawet w szczerym polu powstawaęy domy wedęug projektu powtarzajacego
formy tradycyjnej zabudowy miejskiej centrum Bierunia, z sieni na przestrza ę, z drzwiami
wejsciowymi umieszczonymi we wnece, dosc wysoko, a wiec z kilkoma schodkami
prowadzacymi do drzwi. W znanych mi przypadkach ta forma domu, budowanego przecie z
w polu, a nie w pierzei ulicy
wybierana byęa przez inwestorow swiadomie (projekt
wyrysowaę wg z yczenia bierunski ” baumajsterą Banas), co mowi wiele o gustach, a takz e
aspiracjach budujacych. Jesli sasiadujace dziaęki byęy waskie i dęugie Ś budowano kolejne
domy przylegajace do siebie scianami szczytowymi, odtwarzajac charakter ciasnej zabudowy
miejskiej uliczki. Przykęadem moz e byc dzisiejsza ulica Kocyndra.
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Z wyposaz eniem mieszkan w meble nie mieli mieszkancy miasteczka kęopotow. W meble,
solidne, rzemieslnicze, kupowano za gotowke lub na tzw. odpęat zaopatrywaę sklep Kulasa w
rynku. W latach 20-tych i 30-tychj zmienięa sie moda w urzadzaniu wnetrz, rowniez w
okolicznych wsiach. Najstarsi wiekiem z yli jeszcze w otoczeniu sprzetow dawnych,
nabywanych w czasach węasnej męodosci. W izbie wzdęuz scian ustawiano pojedyncze ęoz ka,
czasem z szeroka deska wzdęuz boku przylegajacego do sciany, dwudrzwiowa szafe, wertiko,
komode. Na wsi znaleŁc moz na byęo we wnetrzu skrzynie wianne. Waz nym akcentem byę
” swiety katą roz nie komponowany, np.: figura Matki Boskiej pod klo szem, krzyz ,
swieczniki, bukiety sztucznych kwiatow. W kuchniach tylko u najstarszych znaleŁc moz na
byęo jeszcze wowczas ” starodawne romy, szranckią , ęawy, wypierane juz powszechnie przez
rzemieslniczej produkcji nowsze komplety kuchenne, z kredensem o zaszklonych g ornych
drzwiczkach, lakierowane na biaęo w przeciwienstwie do malowanych na braz starych mebli.
Męodzi, urzadzajacy sie od podstaw po slubie i
czesto Ś po wybudowaniu nowego domu,
meblowali sie wedęug nowej mody. Kupowali biaęe zestaw mebli kuchennych, z kredensami
najpierw waskimi, na szerokosc dwoch drzwiczek, poŁniej zas szerszymi, o trzech
drzwiczkach w dolnej szafce, a do izby komplety mebli sypialnych o podw ojnych ęoz kach
maęz enskich i trzydrzwiowej szafie.
Niezmiennie trwaęy w izbach stare komody, wyprobowane jako bardzo uz yteczny mebel.
Zmienięa sie tez dekoracja izby. Czesto poprzednio zawieszane nad ęoz kami krucyfiks i dwa
obrazy Ś np. ” Serce Jezusaą i ” Serce Maryią
zostaęy stopniowo wyparte przez oleodruki
o formacie poprzecznie wydęuz onego prostokata, wiec dostosowane do szerokosci
nowomodnych podwojnych ęoz ek. Tematyka tych oleodrukow (z ktorych wiele zobaczyc
moz na w bierunskich domach i dzis, powszechnie kupowane byęy jeszcze po wojnie, a nawet
obecnie) byęa stosunkowo maęo urozmaicona, np. swieta Rodzina na tle ciesielskiego
warsztatu swietego Jozefa, Chrystus w ogrodzie oliwnym itp. Na scianach izby zawieszano
tez starannie oprawione i zaszklone obrazki
pamiatki I komunii swietej, fotografie slubne
(starsze z nich to czesciej zdjecia zbiorowe z gosc mi weselnymi lub tylko z druz bami) i inne,
np. grupy dziewczat z kongregacji marianskiej czy pamiatkowe zdjecie z wycieczki do
Krakowa. Wieszano tez obrazy o tresci religijnej, ktore stanowięy pamiatke pielgrzymki do
ktoregos cieszacego sie sęawa sanktuarium, np. do Piekar czy Kalwarii Zebrzydowskiej.
Podobne obrazy znajdowaęy sie tez czesto w kuchni.
Ciekawym akcentem dekoracyjnym izby, umieszczanym tradycyjnie na scianie miedzy
oknami (jesli byęy dwa w izbie), a zarazem cenna pamiatka rodzinna, byę wianek slubny Ś
zasuszony, przemyslnie oprawiony w gęeboka, przestrzenna rame wraz z wstaz kami
i medalikiem kongregacji marianskiej. Posrodku, np. we wnetrzu wianka, wypisywano
nazwiska nowoz encow i date slubu, naroz niki wypeęniano malowana na jedwabiu lub
papierze sentencja z z yczeniami np. ” Niech Bog bęogosęawi nasz stan maęz enskią .
Wewnetrzne scianki szerokiej ramy wykęadano lusterkami. Wykonanie takiej oprawy wianka
sporo kosztowaęo. Nic zreszta dziwnego, bo wymagaęo to duz ego nakęadu pracy i zrecznosci
rzemieslnika wykonawcy. ” Zaskliwoęą bierunski ramiarz, węasciciel malutkiego sklepik.
Ozdoba pokoju by duz y wiszacy zegar z wahadęem.
Zarowno wtedy, gdy wypeęniaę izbe stary zestaw mebli (pojedyncze ęoz ka, waskie szafy,
wertiko, komoda, stoę), jak i gdy rozpieraę sie tam juz nowy komplet sypialny Ś izba byęa
wnetrzem paradnym, w ktorym od swieta przyjmowaęo sie gosci, jak rowniez ksiedza po
koledzie. Funkcje sypialne izby w tym nie przeszkadzaęy, byęy czyms oczywistym.
Zreszta od swieta ęoz ka nakrywano kapami, a stoę biaęym haftowanym obrusem. Stoę w
izbach urzadzonych ” po staremuą prostokatny, w nowszych sypialniach bywaę okragęy lub
Maria Lipok-Bierwiaczonek

7

” O kulturze ludowej Bierunia ...ą
owalny, a wiec o ksztaęcie wczesniej nie wystepujacym w meblarstwie ludowym,
stanowiacym typowe zapoz yczenie z kultury mieszczanskiej.
Reprezentacyjna funkcja izby sypialnej pochodzi ęa stad przede wszystkim, z e w
przewaz ajacej liczbie mieszkan byę to pokoj jedyny. W wiekszosci domy budowano tak, z e
mieszkanie skęadaęo sie z sieni, kuchni i jednej izby. Ubikacja znajdowa ęa sie oczywiscie w
podworzu. Taka powierzchnia mieszkalna zazwyczaj wystarcza ęa rodzinie, nawet licznej,
ktora nie odczuwaęa ciasnoty, jesli pomieszczenia te byęy obszerne. W razie potrzeby
dodatkowo wykorzystywano np. sien lokujac tam szafy. Powszechne tez byęo ustawianie w
kuchni ęoz ka i ” kolybkią . A wiec funkcje tych niewielu pomieszczen byęy wielorakie. Jesli w
domach, rowniez robotniczych i chęopo-robotniczych zbudowanych w ęatach
miedzywojennych, znajdowaęy sie dodatkowe izby
z reguęy odnajmowano je lokatorom,
miedzy innymi caęym rodzinom. Czasem domy budowano tak, z e zawczasu przewidujac
takie wykorzystanie drugiej izby
projektowano don osobne wejscie z dworu. Lokator, pęacac za najem izby, po trosze rekompensowaę koszty niedawnej budowy. Mamy tu zatem do
czynienia z przeniesieniem do nowych domow, rowniez robotniczych, wyprobowanych od
wiekow w chęopskich chatach funkcji mieszkalnej komory przeznaczonej dla komornika.
Taka oddzielna izba przydawaęa sie tez czasem dla starych rodzicow ” na wymowieą . Dopiero
nowa warstwa spoęeczna w miasteczku: zamoz niejsi urzednicy, rzemieslnicy
przyjeęa
wzory mieszczanskie rozbudowujac swe mieszkania o kolejny pokoj
jadalnie peęniaca tez
funkcje saloniku, wyposaz ajac go w piekne meble, zazwyczaj z ciemnego debu. Takie
moz liwosci stwarzaęy przede wszystkim wznoszone owczesnie Ś przed 1939 r.
nowe
budynki, specjalnie projektowane z uwzgl ednieniem potrzeb zasobnego inwestora. W
mieszkaniach tych zaczeęy sie pojawiac ęazienki, a ewentualne kolejne pokoje przeznaczano
na sypialnie dzieci.
Wroc my jednak do domow chęopskich i robotniczych. Jak juz wspomniaęam
w jedynej
izbie spano, a poza tym uz ytkowano ja ” od swietaą . Z ycie codzienne toczyęo sie wiec w
kuchni. Wiecznie krzatajaca sie tu kobieta
matka byęa zatem stale w centrum z ycia
rodziny. Czesto staęa tu tez maszyna do szycia (zazwyczaj ” singerkaą ). Najwaz niejszy
kuchenny ” warsztat pracyą Ś piec Ś bywaę kaflowy, ale czasem tylko ceglany. Uz ytkowano
tez chetnie z eliwne piece na wysokich nogach z pęyta do gotowania oraz ” z eleŁniokią jako
punkty grzewcze (te ostatnie rowniez w izbach). Jeden naroz nik kuchni po zasęonieciu kotara
z pęotna bywaę wykorzystywany jako pomieszczenie do przechowywania wan ny, ” kiblaą ,
” mietęyą i roboczych ubran ojca rodziny pracujacego w kopalni czy fabryce (ubrania te
noszono wowczas do domu).
Kuchnia rodzin dbajacych o estetyke otoczenia byęa wnetrzem o swoistym uroku.
Wylakierowane na biaęo kuchenne meble, komplety pęociennych, biaęych makatek
haftowanych kolorowymi nic mi (starsze zdobione byęy haftem jednobarwnym, niebieskim),
takiez portiery w drzwiach prowadzacych do izby, haftowane pęocienne ” zabkią przy
poękach, miejsca schowkowe: na wanienke do mycia naczyn i wielkie garnki pod stoęem oraz
na buty lub konewki pod ęawka zasęoniete wykrochmalonymi zaciagaczkami, ” romaą z
zawieszonymi kwiecistymi ” szolkamią i rzedem pojemnikow, swiety obraz na scianie, krzyz ,
kropielniczka przy drzwiach wejsciowych, wyszorowane do biaęosci surowe deski podęogi Ś
takie wnetrze mogęo byc przedmiotem dumy gospodyni.
Prawda jest jednak, z e nie we wszystkich domach panowaęa lsniaca czystosc , zwęaszcza
gdy zapracowana kobieta obarczona byęa gromadka maęych dzieci, a ponadto oporzadzeniem
gospodarstwa czy chociaz by ogrodu, praniem i szyciem.
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Szycie byęo umiejetnoscia dosc powszechna wsrod kobiet, wynosięy ja dziewczyny ze
szkoęy lub uczyęy sie od matek. Maszyna do szycia stanowięa waz ny nabytek w
gospodarstwie domowym, pozwalajacym w nastepnych latach na zaoszczedzenie znacznych
sum pieniedzy, ktore trzeba byleby pęacic ” szwoczceą . Niektore kobiety samodzielnie szyęy
tylko ubranka dzieciece, proste elementy węasnego stroju (koszule, fartuchy) oraz poszwy,
poszewki. zaciagaczki itp., uszycie czesci stroju wymagajacych wiekszych umiejetnosci, jak
” jakleą
i ” kieckią , zlecaja wyspecjalizowanym ” szwoczkomą . Te sprawniejsze krawcowe z reguęy
rowniez byęy samoukami, a radzięy sobie lepiej dzieki zrecznym rekom i przekazywanym
sobie wzajemnie ” mustromą . Odziez miejska, zwęaszcza meskie ” ancugią , szyli krawcy
(mez czyŁni) o fachowym przygotowaniu do zawodu, zrzeszeni w cechu.
W miare rozpowszechniania sie kobiecej mody miejskiej przybywaęo ” szwoczeką Ś
samoukow, ktora potrafięy uszyc wedęug nowej mody lz ejsze czesci odziez y (bluzki,
spodnice, sukienki), podczas gdy pęaszcze, kostiumy szyli krawcy Ś rzemieslnicy.
Domorosęe ” szwoczkią byęy najczesciej (nie zawsze) wyspecjalizowane: jedne znajac kroj
” jaklią i ” kieceką pracowaęy na potrzeby kobiet chodzacych ” po chęopskuą , inne szyęy tylko
odziez miejska. Podziaę ten utrzymuje sie do dzis, ale oczywiscie inna jest skala zjawiska
wobec kurczacej sie grupy kobiet noszacych stroj ludowy.
W miedzywojennym Bieruniu mniej wiecej poęowa kobiet nosięa sie ” po chęopskuą . Stroj
ten nosięy zarowno z ony rolnikow, jak i z ony robotnikow, rzemieslnikow czy majstrow z
” Lignozyą , zwęaszcza jesli same pochodzięy z gospodarstw. Pamietajmy, z e slaski stroj
ludowy, szyty z dobrych gatunkowo materiaęow, byę w swej wersji odswietnej bardzo
elegancki, kobiety wygladaęy w nim zamoz nie i czuęy sie lepiej ubrane od kobiet chodzacych
” po panskuą czyli po miejsku. Byęo tak na caęym Gornym Slasku, gdzie wczesne
wprowadzenie do kobiecego stroju ludowego tkanin fabrycznych Ś jedwabi, weęen,
aksamitow przyczynięo sie do wyjatkowej z ywotnosci stroju regionalnego. Wobec bogatej
oferty odpowiednich tkanin w sklepach ęatwo byęo pozyskac materiaę na uszycie nowych
” jaklią , ” kieceką , fartuchow w miejsce zniszczonych. Duz y byę w sklepach wybor roz nego
rodzaju dodatkow do stroju Ś koronek, gipiur, pasmanterii, a takz e gotowych chust Ś
pluszowych, weęnianych, gęadkich, kraciastych oraz najdroz szych tureckich. Dodatki
krawieckie moz na byęo tez kupic u handlarzy na targach, w tym rowniez chusty haftowane.
Tak wiec dostepnosc materiaęow, z jakich komponowany byę slaski stroj ludowy, a takz e
wysokie wartosciowanie tego stroju przez uz ytkowniczki Ś zarowno w kategoriach
estetycznych, jak i pod wzgledem jego wartosci materialnej, pieniez nej Ś zawaz yęo na jego
z ywotnosci. Do wymienionych wyz ej przyczyn tego zjawiska nalez aęoby dodac jeszcze takie
wartosci emocjonalne, jak polskosc chęopskiego stroju. W okresie uswiadamiania sobie przez
spoęeczenstwo narastajacego konfliktu narodowosciowego na S1asku, w czasach powstan
i plebiscytu, opisywany stroj nabieraę rangi symbolu. To wtedy powstaęo okreslenie ” matka
Ś Polkaą w odniesieniu do kobiety w stroju slaskim. Z tychz e powodow chetnie nabywaęy
taki stroj i ubieraęy sie wen na szczegolnie uroczyste okazje z ony lokalnych slaskich
politykow
i wysokich urzednikow, burmistrzow.
W przeciwienstwie do ludowego stroju meskiego (ktory na ziemi pszczynskiej zostaę
zarzucony jeszcze przed I wojna swiatowa, wyparęy go zupeęnie ubiory o charakterze
miejskim)
ludowy stroj kobiecy w Bieruniu i okolicznych wsiach powszechnie noszony
byę w okresie miedzywojennym, a zachowaę sie do dzis, aczkolwiek obecnie nosi go juz
tylko najstarsze pokolenie.
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Na stroj ten, zwany pszczynskim, skęadaja sie: ” kieckaą Ś spodnica z przyszytym
stanikiem, ” jaklaą , fartuch, chusta wiazana pod broda
oraz nakrycia gęowy i ramion
przeznaczone na zime i chęodne dni wiosenne i jesienne w postaci ” plejtową Ś weęnionych
i aksamitnych pledow oraz ” haceką Ś bardzo grubych chust o bogatym asortymencie
wzorow.
” Kieckią najczesciej byęy i sa szyte z weęny, elanoweęny w kolorach ciemnych: czarnym,
granatowym, zielonym, brazowym, bordowym. W pasie ” kieckią sa gesto ukęadane w drobne
faędy mniej lub bardziej zaprasowane. Ozdoby ” kieceką stanowia
chociaz bywaja tez
” kieckią bez z adnych zdobien
”zogibkią czyli zakęadki, jedwabna czarna wstaz ka lub
czarne aksamitki ewentualnie jedwabne tasiemki przyszywane w dolnej cz esci spodnicy. Jej
dęugosc siega przewaz nie do poęowy ęydki. Gorna czesc ” kieckią stanowi ” lajbiką uszyty
badŁ z identycznego materiaęu jak spodnica, badŁ Ś dla oszczednosci Ś z tkaniny gorszej
gatunkowo. Pod ” kieckią kobiety zakęadaęy spodnice ” podspodnieą , a wiec halki uszyte z
biaęego pęotna, ozdobione doęem biaęym haftem dziurkowym, recznym lub fabrycznym,
zastepowanym tez zwykęa fabryczna baweęniana koronka. Na zime szyto spodnice
” podspodnieą z flaneli.
” Jakleą uszyte sa z weęny, jedwabiu, baweęny. Na ” jakleą zimowe przeznacza sie grubsze
weęny, aksamity i plusze. Za najbardziej eleganckie uwaz ane sa gęadkie, ciemne ” jakleą
stanowiace komplet z uszyta z tej samej tkaniny ” kieckaą . Jest to tzw. ancug. ” Jakleą maja
charakterystyczny kroj odroz niajacy je od takichz e czesci stroju bytomskiego. Te
pszczynskie, a wiec takz e bierunskie, posiadaja rekaw z bufka, niejednokrotnie wysoka
i charakterystycznie zaprasowana w ostry grzbiet, przy szyi stojke, czyli ” ęemiecą ,
wykonczona czesto biaęa waska koronka oraz asymetryczne, kryte zapiecie na zatrzaski,
dzieki czemu przod ” jaklią uformowany w szeroka plise moz na byęo ozdobic fantazyjnie
przyszywanymi guziczkami i ewentualnie koronka, u doęu ” jaklią przyszywano tez czasem
tiulowy ” szpicą .
” Fortuchyą szyto z adamaszku jedwabnego, gęadkiego jedwabiu, tafty, z orz ety, pęotna.
Ich dęugosc jest rowna dęugosci kiecki. Fartuchy noszone na niedziel e sa najczesciej
kwieciste, codzienne, pęocienne
kraciaste, pasiaste lub gęadkie. Fartuchy uszyte z
gęadkiego jedwabiu czy pęotna zdobione sa haftem recznym, gęownie o motywach kwiatoworoslinnych.
Typowe nakrycie gęowy miejscowych kobiet to chusta z cienkiej we ęenki kib elanoweęny,
ozdobiona dookoęa fredzlami, wiazana pod broda. Chusty te, zwane tez ” sztofkamią , bywaja
biaęe, kremowe, bez owe, popielate, a takz e Ś w wersji z aęobnej
czarne. Najbardziej
paradne chustki posiadaja jeden naroz nik haftowany recznie w kwiaty. Haftowaęy je Ś
podobnie jak fartuchy Ś kobiety samodzielnie lub kupowaęy taka zdobna chuste na targu,
najczesciej w Pszczynie.
Duz e ” plejtyą , najczesciej kraciaste weęniane, ale rowniez pluszowe lub weęniane we
wzor turecki (noszone wyęacznie w wieksze swieta) nosi sie zęoz one w prostokat wzdęuz
dęuz szych bokow, wkęada na gęowe lub ramiona przytrzymujac z przodu rekami.
Stroj swiateczny nie roz ni sie krojem poszczegolnych czesci odziez y od stroju wyjsciowego
codziennego (wkęadanego w razie wyjscia na zakupy, z wizyta czy do koscioęa w dzien
powszedni) lub codziennego roboczego. W zalez nosci od przeznaczenia uszyty jest z roz nych
tkanin, np. stroj codzienny
z kolorowych kretonow i flaneli.
Specyfika bierunska jest brak w zestawie stroju biaęych pęociennych chust zdobionych
haftem i koronka, zwanych
w zalez nosci od miejscowosci
” z urkiemą , ” czepidęemą ,
chusta ” twardaą lub ” czepcowaą . Chusta taka, bardzo strojna, wiazana z tyęu gęowy,
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stanowięa odswietne nakrycie gęowy mez atek w wiekszosci miejscowosci dawnego powiatu
pszczynskiego, miedzy innymi w pobliskich Tychach czy Bojszowach. Zwi azana byęa tez z
obrzedem oczepin. W Bieruniu do oczepin w czasie wesela u z ywano biaęej chustki
jedwabnej, nie zdobionej. Biaęe, kremowe i z oęte jedwabne chustki wiazane z tylu gęowy
podobnie jak ” z urkią nosięy latem mez atki na szczegolne uroczystosci, np. ” do obrazuą w
czasie procesji z okazji odpustu czy Boz ego Ciaęa.
Stroj bierunianek roz nię sie tez od stroju noszonego w okolicznych wsiach drobnymi
detalami. Bufki rekawa nie bywaęy tu tak wysokie i zaprasowane w sterczace krawedzie jak
np. w Cielmicach. ” Kieckią byęy nieco krotsze (” do poę ikierą czyli do poęowy ęydki),
podobnie ” jakleą . Faędy ” kieceką puszczano luŁniej niz np. w Bojszowach, gdzie
obowiazywaęo dokęadne zaprasowywanie faędow. Niektore z tych roz nic, wskazywanych
przez informatorki, dotycza jednak roz nych okresow w modzie chęopskiej, bo ta przeciez
ulegaęa rowniez pewnym zmianom. Np. skroceniu ulegaęy .” kieckią , zwęaszcza te na co
dzien, ” do robotyą , wykorzystywano pojawiajace sie na rynku nowe tkaniny, np. w latach 60tych stylon na fartuchy. Z kolei niemoz nosc zakupu po wojnie i wspoęczesnie niektorych
tkanin czy ozdob powodowaęo rezygnacje ze stosowania ich w stroju. Moz na stad ęatwo
odroz nic najstarsze ” jakleą i ” kieckią zdobione czarna tiulowa koronka, tzw. szpicem, od
szytych w bliz szych nam latach.
Trzeba tu dodac , z e ” jaklaą i ” kieckaą stanowięy tez dęugo stroj dziewczynek. Zdjecia grup
dzieci szkolnych az do lat 20-tych naszego wieku uwieczniaja tak węasnie ubrane
dziewczynki. To one pozostaęy wierne
az do poŁnej starosci obecnie
ludowemu
slaskiemu strojowi. W ostatnich latach przed II wojna nie ubierano juz dziewczynek w stroj
chęopski; pokolenie to dorastajac konsekwentnie nosięo sie juz wyęacznie po miejsku.
” Jakleą i ” kieckią byęy takz e podstawowym ubiorem dorosęych panien, od mez atek roz nię
je latem jedynie brak nakrycia gęowy. Wszakz e na szczegolne uroczystosci
na procesje czy
jako stroj druhny na wesela
ubieraęy bluzke ” kaboteką z krotkim bufiastym rekawem
przewiazanym wstaz ka w ęokciu, a zakonczonym szeroka ” koronka z takaz koronka wokoę
szyi. Na bluzke zakęadaęy gorset z ciemnego gęadkiego materiaęu, ktory przykrywaę gorna
czesc kiecki. Uzupeęniaę stroj jasny fartuch z jedwabnego, kwiecistego adamaszku, kwiecista
wstaz ka w pasie o dęugich koncach zawieszajacych sie z tyęu. Ten paradny stroj przejeęy tez
mez atki dodajac don jedwabna chustke na gęowe. Dzis wyjmowany jest z szaf i komod z
okazji odpustu swietego Bartęomieja
tak ubrane kobiety niosa w procesji swiete obrazy,
wykorzystuja przy tym autentyczne czesci stroju swych matek lub starszych sasiadek,
ewentualnie uzupeęniaja elementami szytymi wspoęczesnie.
Wesele w rodzinie byęo okazja do wyciagniecia z szaf najpiekniejszych ” jaklią , ” kieceką
i chust, miedzy innymi chetnie stroięy sie kobiety w swe wytworne jednobarwne ” ancugią
starannie dobierajac do nich kolor fartucha np.: bordowy ” ancugą zdobiony czarna tiulowa
koronka (” szpicą u doęu ” jaklią i podobna koronka naszyta na spodnicy), a do niego
srebrzysto-szary jedwabny fartuch w kwiaty i jasnoszara chusta.
Panna męoda, jesli szęa do slubu po chęopsku, ubieraęa stroj czarny, a wiec czarna ” jakleą
i ” kieckeą , zazwyczaj uszyte z tej samej tkaniny, jedwabiu lub we ęny (ewentualnie jedwabna
” jaklaą , weęniana ” kieckaą ) i czarne buty. Czarny stroj panny męodej rozjasniaę jasny fartuch
Ś biaęy, kremowy lub jasnozielony, zielone wstaz ki przy mirtowym wiencu, a czasami na
szyi niebieska wstaz ka z medalikiem kongregacji marianskiej. W chęodniejsze dni stroj panny
męodej uzupeęniaęa narzucona na ramiona chusta, zęoz ona w trojkat. Najchetniej kupowano
do slubu piekne chusty we wzor turecki o kolorycie zielonkawym, zielono-srebr nym lub
srehrno-niebiesko-1ioletowytm. Chusty te w nastepnych latach kobiety nosięy tylko na
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wielkie swieta, zęoz one wowczas w prostokat jako ” glejtą . Najstarsze mieszkanki Bierunia
przechowuja swe slubne chusty do dzis.
Pan męody w latach miedzywojennych (zreszta takz e juz wczesniej) wystepowaę
wyęacznie w garniturze miejskim, czesto w dęugim surducie, ozdobionym mirtowa roz dz ka z
zielonymi wstaz kami. Rozpowszechniony w okresie miedzywojennym jako uzupeęnienie
stroju pana męodego cylinder (” cylynderą Ś jak mowia starzy bierunianie) stosowany byę
tylko wtedy, gdy panna męoda ubrana byęa po miejsku w biaęa suknie.
Stroje slubne zazwyczaj starannie przechowywano, ubieraj ac tylko na szczegolne
uroczystosci, o ile noszace go osoby nie przytyęy zanadto z biegiem lat, z powszechna
intencja, by stroj ten sęuz yę po latach jako ubior ” do trumnyą . Zas mirtowy wianek slubny i
roz dz ke pana męodego czesto zasuszano i oprawiano, o czym pisaęam wczesniej.
Waz ne swieta koscielna (Boz e Narodzenie, Wielkanoc, odpust w pa rafii), pielgrzymki oraz
wesela byęy najbardziej atrakcyjnymi przerywnikami codziennosci Ś pracowitej,
monotonnej, niejednokrotnie pe ęnej mozoęu, kęopotow i biedy.
Sluby i wesela w omawianym okresie odbywaęy sie zazwyczaj w poniedziaęek, te
huczniejsze przedęuz aęy sie do wtorku i srody. Takie rozplanowanie wesela w tygodniu nie
powodowaęo kolizji z niedzielnymi obowiazkami wobec koscioęa.
Wesela w kaz dej miejscowosci byęy atrakcja i rozrywka dla caęej spoęecznosci. Wynikaęo
to stad, z e aczkolwiek zapraszano ” w goscią ograniczony krag krewnych i najbliz szych
sasiadow
gosci tych karmiono i pojono w domu rodzinnym panny męodej, ale potem
weselnicy zabierajac z soba ” koęoczą jako poczestunek miedzy posiękami Ś szli na tance
” na saleą , a zabawa ta byęa otwarta dla wszystkich chetnych, nie ęaczyęa sie bowiem z
kosztem poczestunku. Zabawy weselne sciagaęy zatem męodziez z caęej miejscowosci.
Ogolna zabawa przerywana byęa na czas nastepnego posięku
kolacji, na ktora zaproszeni
goscie udawali sie do domu weselnego, a po ich powrocie do gospody ta nce podejmowano
ponownie. Przygrywajacej orkiestrze pęacili druz bowie, ale ” przybytnią wpęacali rowniez na
orkiestre pewna kwote, np. po 50 groszy.
Dzieki instytucji ogolnodostepnych zabaw ” na salią wesela byęy zatem wydarzeniami
integrujacymi caęa spoęecznosc . Byęy oczekiwana rozrywka, a takz e okazja do zapoznawania
sie męodziez y, do kojarzenia kolejnych maęz enstw. Tzw. sale umoz liwiajace gromadne
zabawy zabezpieczaęy wiec istotne, pozytywne potrzeby spoęeczne. Trzeba o tym pamietac
analizujac infrastrukture Bierunia czy okolicznych wsi w latach miedzywojennych i
stwierdzajac, z e we wsiach byęy po dwie gospody, a w Bieruniu cztery; jest to nie tylko
wyliczenie miejsc wyszynku - chodzi rowniez o ” saleą .
,,Saleą sęuz yęy tez jako miejsca wystepow ludowych, amatorskich ” tyjatrową . Zachowaęy
sie relacje, a takz e zdjecia z wystepow zespoęu bierunskiego. Zespoę ten miaę w repertuarze
np. ” Wesele slaskieą , zas okoliczne wiejskie zespoęy teatralne najchetniej grywaęy jaseęka.
Kierowaę takim teatrem najczesciej miejscowy nauczyciel, we wsiach okolicznych czesto byę
on tez organista i prowadzię chor.
Teatry ludowo najczesciej przygotowywaęy przedstawienia i wystepowaęy zima, do czego
zachecaęy dęugie wieczory i mniejsza intensywnosc zajec gospodarskich. Zimowe wieczory
przynosięy wiec (przede wszystkim męodym, ale nie tylko) upragniona rozrywke. Jak
opowiada jedna z informatorek: ” zima byęo ciekawie, dzien sie męocięo cepami w stodole na
wieczor albo sie szkubaęo pierze, albo szęo na probe choru czy tyjatru.
” Wyszkubkią gromadzięy dziewczeta i starsze kobiety na dęugie godziny wieczorne,
sprzyjajace wspolnemu spiewaniu i pogwarkom. Zapraszajaca do skubania pierza gospodyni
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czestowaęa kolacja, czasem tez ” koęoczemą . Na ” wyszkubkią zapraszano zarowno do domow
biedniejszych, jak i bogatych, miejskich, wszedzie, gdzie byęy panny na wydaniu sypano
bowiem pierzyny i poduszki, ktore byęy uwaz ane za podstawowe wiano przyszęej panny
męodej. Przed domem, w ktorym odbywaęy sie ” wyszkubkią , gromadzili sie czasem chęopcy
czekajac na okazje odprowadzenia panny do domu, a czesto figlujac.
Rytm codziennosci najsilniej przeęamywaęy oczywiscie swieta: Boz ego Narodzenia
i Wielkiejnocy. Specyficzny charakter i nastroj posiadaęy dni poprzedzajace swieta, oraz
okres po nich nastepujacy. Wszystko byęo szczegolne: przygotowania do swiat, porzadki,
pieczenie ” koęoczyą u piekarza, strojenie izby, wieczerza wigilijna, wspolne, rodzinne spiewanie koled, odwiedziny pastuszkow Ś trojki chęopcow w wieku szkolnym o skromnych,
prostych przebraniach, wreszcie
wizyta ksiedza po koledzie. Wielkanoc przynosięa
misteria Wielkiego Tygodnia w kosciele, malowanie ” jajecą , swiecone, uroczysta rezurekcje
i wreszcie poniedziaękowy dyngus: chęopcow chodzacych od domu do domu i polewajacych
dziewczeta, zwęaszcza te najmilsze, za co otrzymywali w upominku kraszone jajka i ęakocie,
podobnie jak boz onarodzeniowi kolednicy.
W latach miedzywojennych ludnosc Bierunia i okolic byęa stosunkowo maęo ruchliwa
przestrzennie, rzadko przemieszczajac sie poza obreb węasnej miejscowosci i miejsce pracy.
Wydarzeniem szczegolnym w z yciu jednostki byęy zatem wszystkie dalsze wyjazdy, a wiec
zarowno pielgrzymki (do Kalwarii Zebrzydowskiej, Piekar, Czestochowy), jak i wycieczki,
ktorych najczestszym celem byę Krakow i Wieliczka. Wycieczki organizowaęy zakęady
pracy, a takz e organizacje religijne dziaęajace w parafii. Jedna z mieszkanek Bierunia chetnie
opowiada o swym udziale w delegacji wysęanej do Krakowa na pogrzeb Pięsudskiego
i wiozacej beczke bierunskiej ziemi na kopiec sypany dla uczczenia pami eci marszaęka.
Wyprawy do sasiednich miast na zakupy byęy rzadkie, zwęaszcza w przypadku
mieszkancow samego Bierunia. Miasteczko posiadaęo bowiem znaczna ilosc sklepow
umoz liwiajacych zakup wszystkich podstawowych artykuęow na miejscu. A wiec przede
wszystkim w okresie nas interesujacym miaęo swe warsztaty i sklepy w Bieruniu szesciu
piekarzy, pieciu ” masorzyą (trzech w samym rynku). Sklepy te byęy otwarte rowniez w
niedziele, moz na byęo rankiem kupic kawaęek swiez ego miesa na niedzielny obiad (w
domach nie byęo wszak jeszcze lodowek), a mieszkancy odleglejszych wsi przybyli na msze
do swietego Bartęomieja mogli sobie kupic np. na droge powrotna ” z ymęyą .
Byęy w miasteczku trzy sklepy z tkaninami, wstaz kami, ” szpicamią tiulowymi do
obszywania ” jaklią , koronkami, np. sklep Norasa w rynku. W buty zaopatrywaę szewc
Dęugon. Kupowano je bardzo rozwaz nie, w razie faktycznej istotnej potrzeba Zarowno
dorosli, jak i dzieci szanowali niezwykle posiadane buty. Dla rodzin biedniejszych Ś takich
byęo w Bieruniu i wsiach sasiednich przeciez sporo Ś stanowięy one zawsze bardzo duz y
wydatek. Chodzono wiec przez caęe ęato boso, ubierajac buty jedynie w niedziele do koscioęa,
zima na co dzien do pracy przy gospodarstwie zakęadajac drewniane trepy. Podobnie dzieci,
ktorych wiele chodzięo do szkoęy ” po bosokuą , a zima czasem w trepach.
Kiedy kupowano buty dziecku, np. z okazji komunii, by ęy to czarne, wysokie, sznurowane
trzewiki, z reguęy wieksze niz stopa dziecka, z eby dęuz ej mogęy sęuz yc . Musiaę miec
oczywiscie buty, rowniez na co dzien, mez czyzna lub dziewczyna pracujacy poza
gospodarstwem.
Z biegiem lat zaopatrzenie rodzin w buty poprawia ęo sie, pojawięa sie roz norodnosc modeli,
niemniej we węasnym obejsciu latem nadal chetnie chodzono boso. Poza wymienionymi
artykuęami pierwszej potrzeby moz na byęo kupic na miejscu szeroki asortyment towarow
niezbednych w gospodarstwie badŁ w zwiazku z remontem czy budowa domu. Kupiec Klein
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w swym sklepie oferowaę: lakiery, pedzle, szablony, farby, smary, gips, cement, trzcionk e,
pape dachowa, blache cynkowa, rowery, maszyny do szycia, wirowki, centryfugi, ” oraz
wszelkie czesci i artykuęy staloweą .
W wielkim sklepie Kulasa kupowano meble, ale we wczesniejszym okresie skęad ten
zachecaę tez do kupowania obrazow, uprzez y konskiej, trumien, luster, jak gęosięy Ś po
niemiecku zreszta Ś napisy na zewnetrznej scianie sklepu jeszcze w czasie I wojny
swiatowej.
Na bierunskim rynku odbywaęy sie targi, w czwartki kwitę drobny handel, a w srody
handlowano konmi, krowami.
Byę zatem Bierun miasteczkiem zabezpieczajacym w zakresie handlu wiekszosc potrzeb
mieszkancow węasnych oraz okolicznych wsi. Ci ostatni jednak korzystali tez z usęug takich
handlowych osrodkow jak Pszczyna czy Oswiecim. Wedrowano do tych miast na zakupy
najczesciej piechota, rzadziej furmanka. Bojszow np. szęo sie ” piechtyą do Jedliny, tam
przeprawiano sie przez Wisęe ęodka, ewentualnie przy niskim stanie wod w brod, dalej droga
prowadzięa przez Babice do Oswiecimia. Do Oswiecimia chodzili tez czasem ” piechtyą
bierunianie na wieksze zakupy, np. po prosiaka, ciagnac za soba reczny wozek. W ostatnich
latach przed wojna oraz w okresie po II wojnie rozpowszechnięy sie rowery uęatwiajace
niesęychanie docieranie do sasiednich miejscowosci. Zauwaz my jeszcze, z e Oswiecim jako
miejsce zakupow stal sie ęatwo dostepny dla mieszkancow naszej okolicy dopiero po
odzyskaniu niepodlegęosci przez Polske w 1918 r. Ś wczesniej oddzielaę go kordon granicy
prusko-austriackiej.
Niniejszy szkic o z yciu bierunian w latach miedzywojennych nie wyczerpuje tematu. Jak
juz pisaęam na wstepie Ś stanowi swiadomy wybor okreslonych zagadnien. Stwarza to
zarazem moz liwosc rozwiniecia innych zagadnien w kolejne, odrebne opracowania.
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