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”Bierun , obecnie Bierun  Stary... jest wprawdzie miaśo znacza cym miasteczkiem
prowincjonalnym, kto re niczym sie  w historii nie zapisaśo, a jednak jest rzecza  interesuja ca
i warta  trudu zajrzec w dzieje nawet tak maśego miasteczka. Juz chociazby ze wzgle du na
przywia zanie do miejsca, jest rzecza poza dana  pisac o stronach rodzinnych, aby przez to
wzbudzic choc troche  miśosci do ziemi ojczystej...ń . Tak pisaś w 1915 roku bierunianin Jerzy
Lysko w swoich przyczynkach do historii Bierunia Starego.

Niniejsze opracowanie ma przede wszystkim sśuzyc miśosnikom Bierunia oraz wszystkim
zainteresowanym historia  i sztuka  regionu jako informator, az do czasu ukazania sie
obszerniejszej pracy na ten temat. Szkic ten jednak w spos o b rzetelny wykorzystuje Óro dśa
archiwalne oraz doste pna  literature  przedmiotu. Tymczasem powinno to wystarczyc dla
sprostowanie wielu mylnych, a nawet bśe dnych danych zawartych w niekt o rych publikacjach,
do kto rych Bierun  jakos nie miaś szcze scia.

KOS CIO ‚  S W. BART‚OMIEJA

Zabytkowy koscio ś sw. Bartśomieja jest juz co najmniej czwartym kosciośem pod tym
wezwaniem zbudowanym na tym miejscu.

Dzieje kosciośa

Pierwsza wiadomosc o kosciele sw. Bartśomieja w Bieruniu pochodzi z Liber
Beneficiorum Jana Dśugosza i zapisana zostaśa okośo 1450 roku. Brzmi ona w tśumaczeniu:
”,Bierun , miasto... w kto rym jest koscio ś drewniany pod wezwaniem sw. Bartśomieja, filia
kosciośa macierzystego w Le dzinach... koscio ś w Bieruniu jest swiezo (noviter)
zbudowany...ń . ‚acin ski przysśo wek ”noviterń  znaczy od nowa, na nowo, swiezo. Jak wie c w
tym wypadku nalezy go tśumaczyc, czy jako ”nowoń , a wie c ”swiezoń  zbudowany, czy tez
jako ”od nowań , ”na nowoń  zbudowany? W wypadku drugim, znaczyśoby to, ze nie jest to
pierwszy koscio ś w Bieruniu, bo byśby tylko ”na nowoń , ”od nowań  zbudowany, tzn.
w miejsce jakiegos dawnego. Na dodatek juz w roku 1441, a wie c jeszcze przed wiadomoscia
podana  przez Dśugosza, w aktach konsystorza krakowskiego wzmiankowany jest
”Bartśomiej, wikary z Bieruniań . I znowu pytanie: czy mie dzy imieniem tego wikarego, a
wezwaniem kosciośa zachodzi jakis zwia zek? Nie jest to miejsce na rozstrzyganie tych
problemo w, bezpieczniej be dzie przyja c tymczasem, ze koscio ś ten zbudowano kro tko przed
1440 rokiem. O jego wygla dzie i wielkosci niestety nic nie wiadomo.

Naste pne wzmianki o jeszcze og o lniejszej tresci pochodza  z lat 1598 i 1619, tj. z czas o w,
kiedy koscio ś ten byś w re kach protestanto w. Jednak dopiero sprawozdanie wizytacyjne
ostatniego ewangelickiego dziekana w Pszczynie, Jana Hoffmanna, z 1628 roku, m o wia c o
dwo ch istnieja cych w Bieruniu kosciośach stwierdza: ”Koscio ś w miasteczku jest dobrze
zbudowany, ma trzy dzwony i kawaśek piaszczystej roli...ń . Jest to znowu niewiele, ale skoro
byśy az trzy dzwony, to musiaśa byc i dzwonnica, a byc moze i sygnaturka.

Na wielkoskalowej mapie Hindenberga z 1636 roku narysowane s a  owe dwa kosciośy
i jeden z nich, okazalszy, z ogrodzeniem, w samym srodku miasta, jest pewnie kosciośem sw.
Bartśomieja. Ukazany jest jednak bez dzwonnicy i tylko z sygnaturk a . Na ogo ś jednak
kosciośy na tej mapie potraktowane sa  dosc schematycznie, choc przyznac trzeba, ze sa
i takie, kto re narysowano tak, jak wo wczas wygla daśy. Pierwszy nieco szczego śowszy opis
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kosciośa znajdujemy dopiero w protokole wizytacyjnym z 1685 roku. Czytamy tam: ”Bierun ,
miasto. Posiada koscio ś drewniany, starodawny, niezbyt śadny, lecz przynajmniej dobrze
pokryty, pod wezwaniem sw. Bartśomieja Apostośa.., znajduja  sie  w nim trzy bardzo stare
ośtarze. Chrzcielnica drewniana jest w srodku kosciośa, zakrystia drewniana...ń . Byśo ro wniez
ogrodzenie woko ś kosciośa, gdyz wizytator nakazuje go proboszczowi naprawic.

Ten koscio ś spśona ś w czasie wielkiego pozaru miasta, jaki wybuchś 21 lipca 1677 roku
przy pe dzeniu wo dki u arendarza zydowskiego. Pozar zniszczyś wo wczas caśe miasto, za
wyja tkiem pośozonego na przedmiesciu koscio śka sw. Walentego i kilku domostw poza
miastem.
Dnia 9 maja 1680 roku pośozono fundamenty pod nowy drewniany koscio ś w Bieruniu, a 22
grudnia tegoz roku poswie ciś go ks. Franciszek Szafran ski, dziekan pszczyn ski. Pracowano
jednak nadal nad jego wykon czeniem i dopiero w 1686 roku proboszcz daje absolutorium i
zaswiadczenie o ukon czeniu dzieśa kowalowi oraz ciesli imieniem Jacek z Mysśowic. Jak
wynika z rachunko w miasta Bierunia i wydatko w koscielnych, ten odbudowany po pozarze
koscio ś  miaś dzwonnice . Ośtarz gśo wny zostaś wykonany w Zorach. Po Óniej Ź  jak sie
dowiadujemy ze starych inwentarzy Ź  koscio ś zostaś wyposazony jeszcze w dwa boczne
ośtarze pod wezwaniem Najswie tszej Maryi Panny i sw. Antoniego. Przed ośtarzem gśo wnym
znajdowaśa sie  krata (balaski) ”na ksztaśt marmuru malowana, drewniana.., krzyz na postrzod
kosciośa i Maria Magdalena pod Krzyzem i Naswietsa Panna y S. Jan... Krzcielnica drzewina,
malowana wposrzotku kosciośa... aniośo w malowanych na drzewie przy Ciborium kle cza cych
2ń , jak tez ”obrazow na scianach wielkich 8ń . W 1705 roku ”przybyśa szczego lna ozdoba
kosciośa, malowanie caśego kosciośa sprawione nakśadem ksie dza Adalberta Gawin skiego,
dziekana pszczyn skiego, pochodza cego z Bieruniań .

Protoko ś wizytacyjny z 1720 roku potwierdza powyzsze, dodaja c tylko, ze ośtarze sa
ro wniez malowane, a mensa ośtarza gśo wnego murowana, ambona malowana jest na kolor
czarny, sciany sa  mocne, podśoga kosciośa uśozona jest z desek, lamperia malowana, ch o r
drewniany, malowany, o mocnych scianach, na nim ”organ alias pozytyw o 8 gśosachń .
Koscio ś jest zamykany na dwoje drzwi, dra giem, dobrze i starannie. Co do zewn e trznego
wygla du, sprawozdanie to mo wi, ze z kosciośem zśa czona jest drewniana dzwonnica kryta
gontem (tak jak i koscio ś), na niej dwa dzwony, a na kosciele wiezyczka. Cmentarz woko ś
kosciośa otoczony jest drewnianym ogrodzeniem, pokrytym gontowym daszkiem.

W miare  upśywu lat wymieniano oczywiscie zuzyte sprze ty, zakupywano nowe
i przeprowadzano remonty. Przy jednym z takich powazniejszych remonto w zatrudniony byś
w 1725/26 roku ciesla Woyciech Kolton. Koscio ś ten, drugi z kolei, istniaś blisko sto lat.

W latach 1770Ź 1776 za czaso w ks. proboszcza Karola M. de Posadowskiego
wybudowano na jego miejscu nowy murowany koscio ś. Ks. Proboszcz Jan Kanty Zychon  w
swoim ”Opisaniu porza dnym Stanu Wewne trznego i zewne trznego Kosciośa Parafialnego
Bieron skiego pod Tytuśem S. Bartśomieia Apostośa... w roku 1791ń  pisze o nim: ”Koscioś
Parafialny w Miasteczku Bieroniu iest murowany, wielki chor w czworogran podśugowaty,
maśy chor wpuś Octogonu czyli wpuś osmiorgi... Byś koscioś drewniany, w Roku 1776
wymurowany jest od Parafianow z wierza  murowana , kto ra juz byśa stane śa w Roku 1770ń .

W tym kosciele w ”Roku 1794 wystawiś sie  Ośtarz Wielki nowy... zas ośtarz stary
przerobiś sie  na Ośtarz boczni S. Antoniegoń . Two rca  tego nowego ośtarza byś rzeÓbiarz
Matys Hanipel z Lublin ca. ”Roku 1796 tenze sam Ośtarz Wielki daś sie  Stafirowac czyli
odmalowac i wyzśocicń , kto ra  to robote  wykonaś ro wniez ten sam ”Mayster Matys Hampelń .

”W 1810 roku Jan Paweśczyk Mieszczanin Bieron ski daś wymalowac Obraz S.
Bartśomieia do Wielkiego ośtarza przez Maximillana Muentzner Malarza ń . W ”Roku 1811
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Pobiśa sie  wieza caśa blacha cenowana . W 1821 wymalowaś sie  i wybieliś koscio śń . Te  prace
wykonaś ”sztukater Walenty Filippi z Mikuśowań . Zas ośtarze, cho r i ”troyga wielkich drzwi
koscielnych farbami olejowymiń  pomalowaś malarz Michaś Piwowarski. W tym samym roku
”wyflastrowaś (wybrukowaś) sie  koscio śń . W 1833 roku ks. proboszcz J. Hawlitzki zbudowaś
nowa  zakrystie  w miejsce starej i ciasnej, a o wczesny burmistrz Bierunia Jo zef Niesyto alias
Prus, ufundowaś przy kosciele kaplice  pod wezwaniem sw. Barbary. ”Przez to Ź  jak pisze
proboszcz J. Hawlitzki Ź  koscio ś zyskaś nie tylko na przestrzeni, ale r o wniez na symetrii,
gdyz kaplica ta byśa po przeciwlegśej od zakrystii stronie kosciośa. Kaplica byśa sklepiona
i tak jak zakrystia miaśa dach jednospadowyń . W naste pnych latach 1836Ź 1837 koscio ś
otrzymaś jeszcze 14 nowych Stacji Drogi Krzyzowej, namalowanych przez Franciszka
Peikerta. Ostatnia , wie ksza  inwestycja , kto ra zmieniśa nieco wygla d tego kosciośa, byśo
wykonanie dwo ch otworo w okiennych w prezbiterium.

Na podstawie powyzszych danych, zaczerpnie tych ze starych inwentarzy, rachunko w
koscielnych oraz po Óniejszych opiso w, znamy dobrze wygla d tego kosciośa, a nawet jego
wymiary. Byś to wie c koscio ś utrzymany w stylu ludowego baroku, murowany, kryty
gontem, z trzema wejsciami: gśo wnym z przedsionka pod wieza  i bocznymi w srodku nawy
od pośudnia i po śnocy. W sumie miaś 12 okien. Z pośudniowej strony prezbiterium
znajdowaśa sie  zakrystia, od strony po śnocnej kaplica sw. Barbary. Wieza posiadaśa
cebulasty, barokowy heśm z przeswitem, tak samo jak wiezyczka na dachu kosciośa. Wieza
i sygnaturka pokryte byśy blacha . Na wiezy znajdowaś sie  zegar i cztery dzwony. Widac
wie c, ze koscio ś ten mocno przypominaś koscio ś sw. Klemensa na go rce w Le dzinach.
Powstaś bowiem w tym samym czasie i byc moze byś dzieśem tego samego budowniczego.

W 1845 roku koscio ś sw. Bartśomieja razem z caśym miasteczkiem zno w padś ofiara
pozaru. Sa siedni proboszcz ks. dziekan J. Galleja z Le dzin, kto ry braś udziaś w akcji
ratowniczej, tak opisuje tragedie  mieszkan co w Bierunia: ”Dzien  9 czerwca 1845 r. byś dla
spokojnych mieszkan co w miasta dniem przerazaja cym, gdyz w tym dniu straszliwy pozar w
cia gu kilku godzin zamieniś wszystkie domy razem z kosciośem w popio ś. Po zerwaniu
gontowego dachu kosciośa, od strony gdzie ogien  szalaś najbardziej, sa dzono, ze koscio ś da
sie  uratowac. Bolesne zśudzenie! Od wznosza cego sie  ku go rze zaru, zapaliśa sie  drewniana
konstrukcja krytej blacha  kopuśy wiezy i od tego momentu znikśa juz wszelka nadzieja.
W kro tkim czasie caśy koscio ś staś w pśomieniach, a jego pie kne dzwony obwieszczaśy
grobowym tonem przemijalnosc wszystkiego co ziemskie. Kiedy tak cie zko doswiadczony
lud dojrzaś pśomien  na wiezy, upadś je cza c i pśacza c na kolana: ach! dlaczegoz i to ostatnie
miejsce naszego schronienia w naszej ne dzy ma nam byc zabrane!ń .

Po pozarze przyszśy lata ne dzy, gśodu i choroby. Choroba nie oszcze dziśa ro wniez
proboszcza. Wreszcie, po pokonaniu r o znorakich przeszko d, jakie powstaśy w zwia zku z
zamierzona  budowa  nowej swia tyni, poswie cono dnia 14.VI.1851 r. kamien  we gielny.
Projekt budowy i potrzebne obliczenia wykonaś Kro lewski Inspektor Budowlany J o zef Linke
z Raciborza, a kierownikiem budowy zostaś ”magister murariusń  Augustyn Kern z Gliwic.
Przed rozpocze ciem budowy rozebrano sklepiona  kaplice  sw. Barbary oraz mury wypalonej
zakrystii.

Koscio ś bowiem miaś byc wie kszy i wyzszy. O dawnych jego wymiarach mo wi nam pro g
kamienny, zachowany do dzis w srodku obecnego kosciośa, a wyznaczaja cy pocza tek
dawnego presbiterium. W starej swej cze sci koscio ś zachowaś strop drewniany, belkowy, zas
nowa jego cze sc, wraz z kaplicami tworza cymi transept i prezbiterium, otrzymaśa sklepienia
krzyzowo-kolebkowe.
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Zmieniś sie  ro wniez styl kosciośa, kto ry zgodnie z o wczesnym zamiśowaniem do stylo w
historycznych, nabraś cech neoroman skich. Budowe  ukon czono 27.IV.1857 r. i w tym stanie
koscio ś dotrwaś do 1948 r. Pod koniec wojny, w 1945 roku pociskami artyleryjskimi
uszkodzona zostaśa co prawda konstrukcja dachu i cze sc muro w, jednak po remoncie koscio ś
odzyskaś swo j pierwotny wygla d. W tym samym czasie kosciośowi groziśo powazne
niebezpieczen stwo, gdyz Niemcy zmagazynowali przy po śnocnej scianie kosciośa duza  ilosc
amunicji. W 1943 roku dokonano istotnej przebudowy, usuwaj a c dotychczasowa  zakrystie
i znajduja cy sie  nad nia  boczny cho r, dobudowano ro wnoczesnie z obydwu stron
prezbiterium nowe zakrystie. W latach 50-tych dokonano jeszcze jednej zmiany.
Powie kszono mianowicie okna w prezbiterium, a w transepcie wyśamano nowe, wielkie okna
w miejsce dawnych maśych, podwo jnych na poziomie parteru i okra gśych na poziomie pie tra.
Zamurowano ro wniez wejscie do nawy gśo wnej od strony pośudniowej. Witraze w tych
samych latach, wedśug projektu art. pl. Zdzisśawa Gedliczki z Krakowa wykonaśa krakowska
firma witrazowa Paczka. Dawne witraze w prezbiterium ufundowane zostaśy przez parafian
w 1932 roku jako podarunek dla o wczesnego proboszcza ks. dra Karola Wilka z okazji jego
srebrnego jubileuszu kapśan skiego. Przedstawiaśy sw. Karola Boromeusza, imiennika
proboszcza, sw. Augustyna Doktora Kosciośa oraz Dobrego Pasterza. Projektowaś je Jan
Nyga mś., a wykonaśa firma Gierich i Salbert w S wie tochśowicach.

Z tych starych, uszkodzonych w czasie dziaśan  wojennych w 1945 roku witrazy,
zachowaśy sie : okra gśy witraz Dobrego Pasterza oraz fragmenty witrazy sw. Augustyna i sw.
Karola Boromeusza. Polichromie  otrzymaś koscio ś w 1879 roku, a drugi raz byś malowany w
1927 roku przez art. pl. Jana Nyge  starszego. Zachowano jednak w o wczas polichromie
XIX-to wieczna  na sklepieniu prezbiterium. Obecna polichromia, z 1962 roku, o tematyce
wzie tej z Apokalipsy sw. Jana (strop, sklepienia i śuk te czy), jest dzieśem art. pl. E.
Czarneckiego. Sceny z zycia sw. Bartśomieja w prezbiterium i stacje Drogi Krzyzowej
wykonano technika  al fresco, tzn. na mokrym tynku, zas kompozycje na śuku te czy i 14
swie tych Wspomozycieli na filarach i pilastrach transeptu technika  sgraffito.

Gśo wny ośtarz, drewniany, dzis juz nie istnieja cy, wykonaś w 1857 r. Jan Gajda (1827Ź
1911), znany sla ski malarz, rzeÓbiarz, pisarz oraz dziaśacz spośeczno-narodowy, autor
licznych polichromii i obraz o w na Go rnym S la sku. Nastawe  ośtarzowa  w stylu
po Ónobarokowym, zdobiśy cztery kolumny korynckie z aniośkami na architrawach, pilastry,
figury czterech ewangelisto w, woluty i ornamentyka. W szczytowej cze sci znajdowaś sie
okra gśy obraz olejny, przedstawiaja cy Tro jce  swie ta . a w cze sci centralnej obraz sw.
Bartśomieja. Ta nastawa ośtarzowa zostaśa usunie ta w 1962 roku. Pozostawiono jedynie
figury ewangelisto w, kto re ostatnio, niestety, ro wniez zostaśy usunie te. Obraz ośtarzowy sw.
Bartśomieja, dzis zawieszony na centralnej scianie prezbiterium, jest dzieśem artysty malarza
Rafaśa Schalla z Wrocśawia (jest zreszta  sygnowany), a nie jak bśe dnie podano w Katalogu
Zabytko w, Droessego z Pszczyny. Z powodu tego obrazu ośtarzowego wybuchśa wielka
awantura. Historia ta jest interesuja ca i znamienna na te czasy, dlatego warto j a  tu
przytoczyc.

Malowanie obrazu ośtarzowego rzeczywiscie zlecono pierwotnie sekretarzowi
powiatowemu (Kreis Sekraeter) Droessemu w Pszczynie, kt o ry przyja ś juz nawet za to cze sc
zapśaty, a obrazy (chodziśo ro wniez o obrazy do ośtarzy bocznych) wykonano. Kiedy
dowiedziaś sie  o tym Ksia ze  Pszczyn ski Jan Henryk XI Hochberg, do kt o rego nalezaś
patronat nad kosciośem bierun skim, skierowaś list do Ksie cia Biskupa Wrocśawskiego
Henryka II Foerstera, pisza c m.in.: ”(...) proboszcz Hawlitzki zleciś namalowanie obrazu do
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ośtarza gśo wnego i dwo ch ośtarzy bocznych czśowiekowi, kto ry nie jest fachowcem ani nie
ma znaczenia jako samouk (...)” jesli do tego weÓmie sie  pod uwage  jeszcze i to, ze ten z
kolei zleciś namalowanie tych obraz o w malarzowi pokojowemu (...)” to trudno poja c,
dlaczego Rada Parafialna tak waznego przedsiewzie cia nie zleciśa jakiemus renomowanemu
malarzowi. Jako patron kosciośa czuje  sie  upowazniony w takiej sytuacji upomniec parafian,
mieszkan co w mojej dziedziny i osmielam sie  zwro cic uwage  na te  sprawe  (...)
Pszczyna 9.III. 1857 rokń .

Na to biskup odpowiedziaś listem z dnia 13.III.1857 roku, dzie kuja c za informacje
i zapewniaja c, ze juz podja ś odpowiednie kroki, by zapobiec realizacji niefortunnego
przedsiewzie cia proboszcza Hawlitzkiego, a w naste pnym liscie z dnia 26.V.1857 roku
informuje Ksie cia Pszczyn skiego, ze kazaś sobie ”jeden z tych obrazo w, kto re tymczasem
zostaśy jednak juz namalowane, przesśac do Wrocśawia, w celu zbadania przez
rzeczoznawco w. Wynik tej pro by usprawiedliwia caśkowicie zatroskanie.., zakazaśem przeto
proboszczowi uzywania tego obrazu dla cel o w koscielnych oraz nakazaśem uniewaznic
umowe ń . Na skutek tego, Rada Parafialna kieruje dnia 19.X.1857 r. list do Ksi e cia
Pszczyn skiego, powiadamiaja c go, ze ”Ksia ze  Biskup zaproponowaś do wykonania trzech
obrazo w ośtarzowych doswiadczonych w swojej sztuce malarzy: malarza historycznego
Rafaśa Schalla i Hammachera...ń . Dnia 3 kwietnia 1858 roku Rafaś Schall kwituje odbio r
goto wki za trzy obrazy wykonane dla Bierunia, a ks. proboszcz Jan Hawlitzki, notuje w Liber
proventuum, ze ”nareszcie w tym roku (1858) wykonane zostaśy przez malarza historycznego
(Historienmaler) Rafaśa Schalla z Wrocśawia trzy obrazy ośtarzowe. Mianowicie: obraz sw.
Bartśomieja do ośtarza gśo wnego, obraz Matki Boskiej R o zan cowej do jednego ośtarza
bocznego i obraz Chrystusa Dobrego Pasterza z owieczka , jako znak Opatrznosci Boskiej Ź
do drugiego bocznego ośtarzań . A wie c nie Serca Pana Jezusa, jak znowu bśe dnie podaje
Katalog Zabytko w.

Z tych trzech obrazo w, jak juz wyzej powiedziano, pierwszy znajduje sie  obecnie na
gśo wnej scianie prezbiterium, drugi wisi na ch o rze w kosciele sw. Walentego, a trzeci
znajduje sie  w magazynie probostwa.

Co staśo sie  z obrazami Droessego, nie wiadomo. Byc moze jeden z nich, obraz Serca
Pana Jezusa, faktycznie bez wie kszej wartosci, to obraz wisza cy aktualnie w przedsionku
probostwa. Droesse zreszta , jak to wynika z rachunk o w parafialnych, cze sc pienie dzy
zwro ciś.

Ośtarz boczny Najswie tszej Maryi Panny, drewniany, neobarokowy z 1859 roku,
wykonany zostaś wedśug rysunko w Jana Gajdy przez miejscowego stolarza Ignacego
Chudzikowskiego. Tylko figurki aniośo w na architrawach kolumn pochodz a  jeszcze ze
starego kosciośa, gdyz uratowano je w czasie pozaru. W srodku nastawy ośtarzowej znajduje
sie  zamknie ty po śkoliscie otwo r na obraz, a po jego bokach po dwie kolumny korynckie o
gśadkich trzonach. Ośtarz zostaś pomalowany i pozśocony przez Franciszka Pudeśko z
Gśogo wka. Ta pierwotna polichromia zostaśa niestety przemalowana w 1963 roku.

Znajduja cy sie  w ośtarzu obraz Matki Boskiej z Dzieci a tkiem, tzw. ”Matka Boska
Bierun skań , jest niewa tpliwie najstarszym i najznakomitszym zabytkiem w obecnym
wystroju kosciośa. Katalog Zabytko w datuje go na XVI wiek. Postacie Maryi i Dzieci a tka
malowane sa  na pśo tnie naklejonym na deski, a zśote z puncowanym ornamentem tśo,
wykonano wprost na podśozu z desek. Wizerunek jest zblizony do tego, kto ry okreslony
bywa jako Mater Theu Eleusa czyli Matka Boska Miśuja ca albo Litosciwa. W ikonografii
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chrzescijan skiej rozumie sie  przez to okreslenie obraz Matki Boskiej z tul a cym sie  do niej
Dziecia tkiem.

W szczego śach ikonograficznych spotyka sie  jednak dosc wielka  ro znorodnosc. Na
bierun skim obrazie Matka Boska w wianku r o zanym na gśowie, podtrzymuje prawa  re ka
przytulone do niej i wsparte o trzymana  przez nia  w lewej re ce kule  ziemska , spia ce Dziecie
Jezus z owocem granatu w ra czce. Zśote tśo obrazu w symbolice sredniowiecznej oznacza
chwaśe  Boza  lub niebo i przypomina nam, ze spogla damy tu w inny swiat, w rzeczywistosc
nadprzyrodzona . Wianek ro z nawia zuje do symboliki ro zy lub krzewu ro zanego, ulubionego
az do po Ónego sredniowiecza motywu śa czonego z tematyka  maryjna . Wianek ro zany na
gśowie ma przeciez ro wniez sśynna Duererowska Madonna R o zan cowa.
Jabśko granatu to symbol zmartwychwstania i niesmiertelnosci. Symbolika ta wskazywaśaby
na sredniowieczna  proweniencje  obrazu, choc sposo b malowania jest juz wśasciwy dla
czaso w po Óniejszych.

Obraz zdobia  barokowe korony, a niegdys zdobiśa go jeszcze srebrna sukienka i wota. Juz
w inwentarzach z kon ca XVII i pocza tku XVIII wieku czytamy o lampie i wotach ”przed
Ośtarzem Panny Marieyń , a w inwentarzu z pośowy XVIII wieku mamy taki ich opis: ”ośtarz
B.V.M. Korona srebrna wyzśoczysta na P. Jezusie y Naswdet. Pannie... swiat cum Cruce czo
Beatissima trzyma srebni...ń . Podobnie inwentarz z 1843 roku wylicza na obrazie: wielk a
srebrna , jednostronnie pozśacana  korone  na gśowie Matki Boskiej i mniejsza  na gśowie
Dziecia tka, sukienke  srebrna  na Dziecia tku i kule  ziemska  z blachy srebrnej oraz wiele
ro znych wot. Wszystko to, pro cz koron, zostaśo zdje te w czasie konserwacji obrazu w 1963
roku.

Przybranie obrazu oraz wota, swiadcza  o dawnym kulcie, a prawie do ostatnich czas o w
obchodzono tu tzw. ”odpust ro zan cowyń  w niedziele  po 7 paÓdziernika, czyli po liturgicznym
wspomnieniu NMP Ro zan cowej. Przypuszczalnie byś to obraz czczony szczeg o lnie przez
Arcybractwo Ro zan ca sw., zaśozone tu w 1744 roku, choc pierwsza wzmianka ”o Festo SS.
Rosariiń  w ksie dze dochodo w parafii pochodzi juz z roku 1735.

Ośtarz boczny swie tego Jo zefa, drewniany, neobarokowy, ro wniez dzieśo Ignacego
Chudzikowskiego, wg rysunk o w Jana Gajdy. W srodku ośtarza w po śkoliscie zamknie tej
niszy, gdzie niegdys miesciś sie  obraz, jest obecnie drewniana, barokowa figura sw. Jo zefa.
S wie ty, w prawej wycia gnie tej re ce trzyma lilie , a w lewej Dziecia tko. Pierwotnie Dziecie
Jezus sie gaśo prawa  ra czka  szyi sw. Jo zefa. W roku 1963 zostaśo to jednak zmienione przez
rzeÓbiarza Franciszka Szklorza, wg propozycji artysty plastyka E. Czarneckiego: obecnie
Dziecie  Jezus prawa  ra czka  bśogosśawi, a w lewej trzyma ptaszka. Nastawa ośtarzowa, za
wyja tkiem drobnych szczego śo w zdobniczych, jest identyczna jak w ośtarzu Matki Boskiej.

Ośtarz sw. Barbary, wzgle dnie sw. Rodziny. Ośtarz ten znajdowaś sie  w kaplicy po stronie
po śnocnej kosciośa. Uratowany w czasie pozaru, w 1845 r. byś potem przez pewien czas
ustawiony w kosciele sw. Walentego, by w 1856 roku wro cic z powrotem do nowego juz
kosciośa. Pro cz figur sw. Franciszka z Asyzu i sw. Antoniego oraz dwo ch aniośko w na
architrawach, zdobiśy go dwie kolumny jon skie i rzeÓbiona dekoracja chrza stkowo-
maśzowinowa, po zewne trznych stronach pilastro w. Pierwotnie znajdowaś sie  w nim obraz
sw. Barbary, dzieśo Rafaśa Schalla.
Drugim Ź  wystawianym na zmiane  Ź  byś obraz sw. Rodziny (XIX wiek), namalowany
jednak dosc nieudolnie i dlatego w 1942 roku zast a piony zostaś obrazem sw. Rodziny,
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namalowanym przez Jana Nyge  mśodszego. Dzis ośtarz ten juz nie istnieje. Usunie ty zostaś w
1962 roku, a obraz J. Nygi znajduje sie  w magazynie.

Ośtarz sw. Krzyza, de bowy, znajduje sie  w kaplicy po pośudniowej stronie kosciośa.
Projektowaś go Ks. Jerzy Schneider z TS z Oswie cimia w 1949 roku, a wykonali: Franciszek
Szklorz (snycerka) i W. Dśugon  (stolarka) z Bierunia oraz Kusin ski (metaloplastyka) z
Oswie cimia. Ośtarz ten powstaś w miejsce dawnego XIX-wiecznego ośtarza znajduja cego sie
przedtem w kaplicy sw. Barbary. Na scianie nad ośtarzem wisi wielki drewniany krzyz.
Korpus Chrystusa rzeÓbiony w drzewie, pochodzi z Amergau w Bawarii (1872). Z obydwu
stron krzyza na konsolach umieszczone sa  statuy sw. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej
Bolesnej, z terrakoty (XX wiek Ź  Francja).

Chrzcielnica
Podstawa kamienna, pochodzi prawdopodobnie z 1730 r., gdy z w rachunkach koscielnych

z tego roku, znajduja cych sie  w Archiwum Ksia za t Pszczyn skich, zanotowano ze
”kamieniarzowi od stawiania krzcielnice dano 2 Tw. ń  Czara marmurowa, puklowana, wg
Katalogu Zabytko w pochodzi z wieku XIX. Wydaje sie  jednak byc starsza. Pokrywa
drewniana z 1929 roku.

RzeÓby
Na szczego lna  uwage  zasśuguja  rzeÓby na konfesjonaśach i na balustradzie cho ru

organowego. Sa  one dzieśem Franciszka Szklorza z Bierunia Starego, kto ry w latach 1963Ź
1965 wykonaś je wedśug rysunko w E. Czarneckiego. Posiadaja  one charakter ludowy i sa
przykśadem dobrej sztuki tego utalentowanego rzeÓbiarze samouka.

Epitafia
W kosciele nie ma zadnych pśyt ani napiso w nagrobkowych. Stwierdza to juz w 1791 roku

w swoim ”pisaniu porza dnym stanu wewne trznego i zewne trznego kosciośa parafialnego
bieron skiego pod tytuśem S.Bartśomieja Apostośa (...)” ks. Jan Kanty Zychon , proboszcz
bierun ski pisza c: ”niemasz w kosciele zadnego murowanego Grobu ani zadnych Epitaphi
czyli grobowych napiso wń . Jest to co najmniej dziwne, gdyz wiadomo, ze ks. Jerzy
Odrobin ski, proboszcz bierun ski (1712Ź 1746) w swoim testamencie poleciś pochowac sie  w
kosciele przed wielkim ośtarzem, a gro b swo j przykryc wielkim kamieniem przygotowanym
jeszcze za zycia, odpowiednio zdobionym, z umieszczonym na nim wier szowanym polskim
napisem, przez siebie samego uśozonym. W dodatku zaznacza jeszcze, ze przy kopaniu grobu
poste powac nalezy ostroznie, tak, by nie uszkodzic grobu jego poprzednika, tam r o wniez
pogrzebanego. Chodzi tu prawdopodobnie o gr o b ks. proboszcza Jana Szczepankowicza (+
1673) lub ks. proboszcza Jerzego Leopolda Frankowicza (+ 1693), gdyz tylko ci dwaj jego
poprzednicy pogrzebani zostali w Bieruniu. Zapewne ta pśyta grobowa po zbudowaniu
nowego, murowanego kosciośa (1770Ź 1776) przykryta zostaśa posadzka .

Inne obrazy
Niewa tpliwa  wartosc zabytkowa  posiadaja  dwa sporych rozmiaro w obrazy z XVIII wieku,

zawieszone obecnie na tylnych scianach transeptu. Przedstawiaja  ”Pokśon pasterzyń
i ”Pokśon trzech kro liń , a wzorowane sa  na obrazach Rubensa o tej samej tresci i kompozycji.
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W magazynie znajduja  sie  jeszcze dwa obrazy, przedstawiaja ce ”Cierniem koronowanień
i ”S mierc sw. Jo zefań . Namalowaś je pochodza cy z Bierunia artysta-malarz Jan Nyga Starszy,
na zamo wienie i z fundacji bierun skiej rodziny Tyrol w 1904 roku. Niegdys, do 1962 roku,
wisiaśy one na cho rze, po obu stronach organo w.

Najcenniejszym zabytkiem Bierunia, cze sto zreszta  reprodukowanym w ro znego rodzaju
publikacjach, byś pochodza cy z kosciośa sw. Bartśomieja, malowany na desce, po Ónogotycki
obraz ośtarzowy przedstawiaja cy koronacje  Najswie tszej Maryi Panny. Prof. dr Tadeusz
Dobrowolski, Konserwator Okre gowy w Katowicach w okresie mie dzywojennym i kustosz
Muzeum S la skiego, tak o nim pisze w pracy ”RzeÓba i malarstwo gotyckie w wojewo dztwie
sla skimń : ”Dzieśem wysokiej, jak na nasze stosunki, wartosci, jest Koronacja M. B. ze
Starego Bierunia z pocza tku XVI w. utrzymana w ciemnej, lecz ciepśej gamie barwnej (...).
Bardzo jasno zarysowuja  sie  takie elementy obrazu jak bujne, ”konchoweń  faśdy szat,
flamizuja ce twarze Boga Ojca i Pana Jezusa, podśuzna twarz Matki Boskiej o dśugim
prostym nosie i drobnych, cienko nakreslonych ustach, dśugie, suche we Ólaste dśonie postaci
i po Óny typ pulchnych aniośko w, znany juz z mie dzyrzeckiego tryptykuń . Obraz ten, jak na
innym miejscu twierdza ten sam autor, ”(...) jest jednym z najpie kniejszych dzieś
omawianego obszaruń . W 1928 roku parafia za zgoda  Kurii Diecezjalnej oddaśa ten obraz w
depozyt do tworza cego sie  Muzeum S la skiego w Katowicach (kwit zachowany). Obraz
zreszta  wymagaś konserwacji, kto ra tez zostaśa przeprowadzona w 1930 roku przez artyste -
malarza J. Pochwalskiego z Krakowa.

W czasie okupacji Niemcy przewieÓli obraz razem z innymi eksponatami do
Landesmuseum w Bytomiu, gdzie zapisany byś w inwentarzu pod numerem 868. W 1945
roku obraz wywieziono i odta d slad po nim zagina ś. W 1947 r. ks. proboszcz Jan Trocha, na
pytanie o obraz, otrzymaś od o wczesnego dyrektora Muzeum sla skiego odpowiedÓ, ze
”prawdopodobnie zostaś on wywieziony do Czech z Prudnika, gdzie wi e kszosc obrazo w
sztuki koscielnej byśa pod koniec wojny zdeponowana ń . Pro by odnalezienia go nie daśy
dota d rezultatu. W ”Roczniku Muzeum Go rnosla skiegoń  w Bytomiu z 1963 r. czytamy:
”Najbolesniejsza  strata  sztuki sredniowiecznej jest zaginie cie obrazu ze Starego Bierunia pt.:
Koronacja Matki Boskiej z pocza tku XVI wieku. Wyro zniaś sie  on wsro d zabytko w tego
czasu wysokim poziomem artystycznym i wykazywaś pewne wspo lne cechy z malarstwem
innych obszaro w Polski.ń

Mieszkan cy Bierunia sa  niewa tpliwie bardzo przywia zani do swojego kosciośa
parafialnego, o czym swiadczy stan, w jakim jest zachowany. jest ”przyblizanie umysśom
i sercom swiata ducha, swiata tego co niemiano, ze sztuka nie jest w kosciele tylko dekoracja ,
z kto rej mozna bezkarnie zrezygnowac. Skarby sztuki nie sa  historycznym balastem, kto ry
musi byc tolerowany. Umieje tnoscia  i zadaniem sztuki w kosciele jest ”przyblizanie
umysśem i sercem swiata ducha, swiata tego co niewidzialne i czego nie mozna nazwacń . Jest
to swoiste gśoszenie Ewangelii. Dlatego tez ośtarz, figury i obrazy sa  nie tylko dzieśami
sztuki, ale ro wnoczesnie swiadectwami zywej wiary naszych przodko w. Niedobrze sie  zatem
stale, ze przed laty usunie to z bierun skiego kosciośa barokowa  nastawe  gśo wnego ośtarza
Jana Gnidy oraz ośtarz sw. Barbary (sw. Rodziny), tym bardziej, ze miejsca te pozostaśy
puste, gdyz projekt rzeÓbiarza prof. Bandury z Krakowa (1966), kt o ry proponowaś
umieszczenie na scianie prezbiterium rzeÓby Chrystusa i sw. Bartśomieja, nie zostaś
zrealizowany.
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Wiele jeszcze innych dzieś sztuki koscielnej pogine śo w cia gu lat, warto wie c zadbac
przynajmniej o te, kto re sie  zachowaśy, a moze nawet nalezaśoby pomyslec o przywro ceniu
na swoje miejsce tych, kto re przechowywane sa  w magazynach koscielnych.

KOS CIO ‚  S W. WALENTEGO

Koscio ś sw. Walentego, zwany przez mieszkan co w Bierunia pieszczotliwie
”Walencinkiemń , jest kosciośem drewnianym o konstrukcji wien cowej. S ciany z po śpśazo w
usztywnionych kośkami i lisicami, oszalowane sa  z zewna trz powyzej przydaszko w pionowo
deskami. We gśy wia zane sa  na nakśadke  z zachowaniem tzw. ostatk o w.

Zasadniczy ukśad przestrzenny kosciośa jest prosty, taki, jaki stosowano tu od wieko w
i skśada sie  z we zszego, zamknie tego tro jbocznie prezbiterium oraz szerszej, zblizonej do
kwadratu nawy. Do prezbiterium przylega od strony p o śnocnej prostoka tna zakrystia bez
okien, ale za to z trojgiem drzwi: do prezbiterium, na ambon e  i na zewna trz kosciośa.
Prezbiterium, nawa i zakrystia to pierwotne, najstarsze cz e sci budowli, gdyz kruchta o
konstrukcji szkieletowej, zbudowana zostaśa dopiero w 1845 roku w miejsce maśego
przedsionka krytego dwuspadowym daszkiem, kto rego slady dzis jeszcze widac nad portalem
wejsciowym na stryszku kruchty. Gontowy, dwuspadowy dach jest wyzszy pod nawa , a
nizszy nad prezbiterium, przy czym dach znad prezbiterium przechodzi nad zakrysti e . Po
zewne trznej, po śnocnej stronie kosciośa, prowadza  kryte gontowym daszkiem zamknie te
schody na cho r muzyczny. Wie Óba dachowa jest storczykowa.

Okna, za wyja tkiem jednego okienka w g o rnej cze sci czośowej sciany prezbiterium,
znajduja  sie  po jednej, pośudniowej stronie kosciośa (dwa w prezbiterium, dwa w nawie jedno
maśe, kwadratowe na cho rze), co jest charakterystyczne dla bardzo starych kosciośo w.
Poniewaz jednak te pierwotne okna miaśy niewielkie rozmiary, przepuszczaśy tez maśo
swiatśa, dlatego od XVIII w. zacze to je powie kszac. Otrzymywaśy wo wczas ksztaśt
prostoka tny i najcze sciej zakon czone byśy spśaszczonym śukiem. Taki wśasnie ksztaśt
posiadaja  okna w ”Walencinkuń , a otrzymaśy go prawdopodobnie w 1736 r., bowiem
rachunek koscielny z tego roku mo wi o zapśacie ”za okna nowe sklarzowi
Mikuśkowskiemuń .

Koscio ś nie posiada wiezy tylko szescioboczna  wiezyczke  na wschodnim kran cu kalenicy
nad nawa , z przeswitem i cebulastym, gontowym heśmem.

Pierwotnie sciany kosciośa, tak jak to byśo powszechnie stosowane, spoczywaśy na
grubych, zazwyczaj de bowych krawe dziakach, tzw. przyciesiach podbijanych jeszcze
de bowymi klinami, tzw. peckami. Od stanu zachowania tych przyciesi zalezaś cze sto stan
caśej budowli, dlatego to w ”Rachunku Koscielnym przy Miescie Bieruniu S wie tego
Bartśomieja et swie tego Wallantegoń  z 1726 r. czytamy, ze ”od Podwazowania Kosciośka
Swientego Walle tego y Scian niekturych nowo wprawowania zapśacono wedśug Contract
Cziesśom 40 Twń . Obecnie koscio ś posiada kamienna  podmuro wke , kto ra  Ź  nie licza c
wspo śczesnych uzupeśnien  i napraw Ź  otrzymaś juz pod koniec XVIII w., gdyz w 1799 r.
proboszcz parafii zapśaciś za wyśamanie 26 siongo w kamieni do podmurowania kosciośa sw.
Walentego Janowi Babli 8 talar o w ren skich i 20 srebrnych groszyń .
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Wbrew opinii jednego z proboszcz o w bierun skich, wyrazonej w pismie do Rejencji
Opolskiej z dnia 16.11.1910 r., ze ”z innymi drewnianymi kosciośami go rnosla skimi jak np.
w Bytomiu, w Pszczynie sw. Jadwigi, tutejszego nie da sie  w ogo le poro wnywac Ź  sla ski
styl koscielny nie znalazś w nim swego wyrazuń , wśasnie koscio ś sw. Walentego ma
wszystkie cechy charakterystyczne dla g o rnosla skiej drewnianej architektury koscielnej,
wyro zniaja cej sie  na tle polskiego budownictwa tego typu, specyficznymi rozwi a zaniami
technicznymi i przestrzennymi. Kosciośy te, jak pisze Jo zef Matuszczak, jeden z wybitnych
znawco w tego budownictwa ”pozostaśy zawsze wierne nakazom wynikaja cym z
prawidśowego posśugiwania sie  materiaśem drzewnym w technice wien cowej, co nie zawsze
da sie  powiedziec o architekturze drewnianej, usiśuja cej nasladowac murowana  na ziemiach
Polski centralnej, zwśaszcza w XVIII wiekuń . Zgodnosc techniki z materiaśem jest jedna  z
cech tej architektury. Jest nia  ro wniez z reguśy oddzielny dach, nizszy nad prezbiterium, a
wyzszy nad nawa  oraz powscia gliwosc w stosowaniu elemento w dekoracyjnych. Koscio ś sw.
Walentego ma wszystkie te cechy, a poza bardzo skromna  dekoracja  portalu gśo wnego
i ledwo widocznym profilowaniem wewne trznego obramowania okien oraz lekko
zaznaczonym oslim grzbietem w nadprozu bocznego wejscia, innych dekoracyjnych detali
architektonicznych nie posiada. Caśa  jego ozdoba  jest harmonijnie skomponowana bryśa
budynku, nisko opadaja ce dachy i przydaszki, co razem tworzy bardzo malownicz a  caśosc.

Ma wie c racje  autor artykuśu o kosciele sw. Walentego, zamieszczonego w Gosciu
Niedzielnym w numerach 11 i 12 w 1930 r. pisza c:
”S wia tynia przedstawia w caśosci widok miśy i artystyczny. Jest to moze jeden z
najpie kniejszych koscio śko w drewnianych na S la sku o architekturze bardzo urozmaiconej,
lecz pie knie zharmonizowanejń .

Dzieje kosciośa
Jak kazda stara budowla, swiadek i pamia tka dawno minionych czaso w, ro wniez koscio ś

sw. Walentego budzi ciekawosc ludzka . Przede wszystkim pytamy o czas jego powstania.
Kto i kiedy go zbudowaś? Dziwna  wydaje sie  ro wniez jego lokalizacja poza obre bem
o wczesnego miasta. Dlaczego wśasnie na tym miejscu?

Wiadomo, ze wszystkie wazniejsze parafie w dawnym dekanacie pszczyn skim posiadaśy
W XVIII wieku wie cej niz jeden koscio ś. Pszczyna miaśa trzy, a w pewnym okresie nawet
cztery kosciośy. Byśy to: koscio ś parafialny Wszystkich S wie tych, sw. Jadwigi, sw. Krzyza j
sw. Wolfganga.

Mikośo w posiadaś trzy kosciośy: parafialny sw. Wojciecha, najstarszy sw. Mikośaja
i koscio śek sw. Anny. Nawet Le dziny, choc byśy tylko wioska , posiadaśy dwa kosciośy:
parafialny sw. Klemensa na go rce i sw. Anny w srodku wsi. Bierun , ba dÓ co ba dÓ
miasteczko, nie mo gś przeciez byc gorszy.

Koscio ś sw. Jadwigi w Pszczynie znajdowaś sie  poza miastem nowo ustrojowym, na
miejscu dawnej, przedkolonizacyjnej Pszczyny i byś prawdopodobnie pierwotnym kosciośem
parafialnym Pszczyny. To samo dotyczy kosciośa sw. Mikośaja w Mikośowie. Czyzby wie c
koscio ś sw. Walentego w Bieruniu, jak to zdaje si e  sugerowac ks. F. Maron , byś ro wniez
”pierwotnym kosciośem bierun skimń ? Pośozony byś przeciez niedaleko kopca Ź
”grodziskań . To okreslenie ”niedaleko grodziskań  jest jednak niescisśe, gdyz odlegśosc
mie dzy kopcem a kosciośem sw. Walentego jest prawie taka sama, jak mie dzy kopcem a
kosciośem sw. Bartśomieja.



”Pamia tki Przeszśosci Bierunia ...ń

ks. Jerzy Nyga 12

Dotyczy to ro wniez uwagi L. Musiośa, kto ry ”dla poro wnaniań  przytacza ”przykśad
miasteczka WoÓniki: i tam Ź  jak pisze Ź  istniaś w dawnych wiekach i istnieje  tam po dzis
koscio śek cmentarny sw. Walentego i tak samo pośozony jest przed miastem, na
przedmiesciu. (...)
Oba tez stoja  opodal starodawnych kopco w Ź  grodziskń . W WoÓnikach jednak koscio śek ten
rzeczywiscie jest ”opodalń , prawie tuz obok grodziska, podczas gdy w Bieruniu odlegśosc ta
jednak jest o wiele wie ksza.

Lokalizacja w Bieruniu ro wniez nie wydaje sie  byc najdogodniejsza pod budowe  kosciośa.
Powody jednak mogśy byc oczywiscie ro zne, np. mo gś on stanowic wotum za ocalenie w
czasie zarazy, co tśumaczyśoby ro wnoczesnie wezwanie i kult sw. Walentego jako patrona
chorych, lub byc forma  ekspiacji, zadoscuczynienia. W kazdym razie nie byś i nie jest
”Walencinekń  kosciośem cmentarnym, jak sie  go czasem nazywa, gdyz cmentarz powstaś tam
dopiero po Óniej. W pierwszej pośowie XVIII wieku i chowano tam pierwotnie ludzi zmarśych
bez sakramento w S w. lub innowierco w. Dopiero po wielkiej epidemii w roku 1737, kiedy
cmentarz w miescie nie mo gś pomiescic wielkiej ilosci zmarśych, zacze to coraz cze sciej
grzebac ro wniez na cmentarzu przy kosciele sw. Walentego. Tym bardziej nie mozna go
nazywac kosciośem szpitalnym, jak to czyni jeszcze w 1971 roku w swojej inwentaryzacji
konserwatorskiej koscio śka mgr inz. Wiesśaw Suckert, gdyz tzw. ”szpitalikń  zbudowano w
jego poblizu dopiero w 1847 r. po pozarze miasta, w czasie kto rego spśona ś dawny budynek
szpitalny, kto ry przed pozarem znajdowaś sie  w miescie, w poblizu kosciośa parafialnego.

Jo zef Matuszczak w swej ksia zce ”Z dziejo w architektury drewnianej na S la skuń  pisze:
”Najbardziej wydaje sie  tajemnicza lokalizacja poza obre bem wsi. Cze sto decydowaśa o tym
jakas legenda czy cudowne wydarzenie, kto re posśuzyśo za powo d wybudowania w takim
miejscu swia tyniń . Zas prof. J. Strzygowski, badacz drewnianych kosciośo w w Europie
zaznacza, iz do budowy pierwszych chrzescijan skich swia tyn  wybieraśa ludnosc miejsca, na
kto rych juz dawniej w czasach pogan skich wznosiśy sie  swia tynie. Podobnie juz w XVI w.
Joachim Cureus autor ”Gentis Silesiae annalesń  twierdzi, ze np. klasztor lubia ski zaśozono w
miejscu, gdzie oddawano czesc posa gowi bo stwa pogan skiego, kto rym miaś byc wedśug
dawnej opinii Mars. Jak sprawa sie  miaśa z ”Walencinkiemń  trudno dzis dociec. Mozna i tu
puscic wodze fantazji i jak chce jedna ze wsp o śczesnych na ten temat wypowiedzi uznac, ze
koscio śek zbudowano niegdys z drewna de bo w swie tego gaju, poswie conego pogan skiemu
bo stwu Perunowi (Perun = Bierun ), a wezwanie sw. Walentego wzie śo sie  sta d, ze imie  to
wywodzi sie  od śacin skiego sśowa valens, tzn. silny, mocny, gdyz okazaś sie  ten swie ty
mocniejszym niz Perun.

Przy tej okazji warto przytoczyc jeszcze naste puja ce fakty:
1. W rachunkach miasta Bierunia pod rokiem 1681 czytamy: ”przesśuchuja c Sarkowe

dziatki wzgle dem nalezienia pienie dzy przy kosciele S. Walentego zjinemi
officjalistami dano na trunek a zemly... 12 gr. ń . Musiaśa to byc niebagatelna suma
pienie dzy (skarb!) skoro na ratuszu odbyśo sie  oficjalne przesśuchanie. Jakie to byśy
pienia dze, starozytne czy wspo śczesne? L. Musioś pisze, ze ”byśy dyrektor liceum w
Bieruniu p. Franciszek Banot przechowywaś stare monety, kto re mu dzieci przyniosśy
jako znalezione w ziemi. Byśy mie dzy nimi i monety starorzymskień .

2. Przed I wojna  swiatowa , kiedy przenoszono kamienny krzyz przydrozny na cmentarz
przy kosciele sw. Walentego z miejsca gdzie staś pierwotnie, tzn. z parceli p. Szostka,
pod niewielkim kopczykiem  na kt o rym byś posadowiony, znaleziono podobno kosci
ludzkie.
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Wszystko to jednak domysśy, choc oparte na analogicznych sytuacjach stwierdzonych
gdzie indziej.

Pierwsze pro by wytśumaczenia powstania i lokalizacji koscio śka sw. Walentego w
Bieruniu pojawiśy sie  dosyc po Óno, bo dopiero w XIX wieku. Jeszcze bowiem w 1791 r.
proboszcz bierun ski ks. Jan K. Zychon  w swoim ”Opisaniuń  kosciośa i parafii pisze: ”Jest
blisko Miasteczka koscio śek czyli kaplica S. Walentego Me czennika, nie ma zadnych
provento w ani funduszu ani wśasney Supellectilem, opatruie sie  z kosciośa farnego. Od kogo
primitus wystawiony? nie wie sie . Restaurowany Roku 1776 (..)”. Juz jednak w 1814 roku,
tenze sam proboszcz Zychon  w pismie do Sa du Ksia ze cego Wolnego Pan stwa
Pszczyn skiego, w odpowiedzi na pytanie czy koscio ś sw. Walentego posiada jakies fundusze,
stwierdza: ”Koscio ś sw. Walentego, a wśasciwiej powiedziawszy kaplica, nie posiada
zadnego maja tku. Tenze tylko pocza tkowo z nabozen stwa pewnego furmana Ź  jak gśosi
tradycja Ź  zostaś zbudowany, bez pozostawienia dlan  jakiegos uposazenia i od tego czasu
zaopatrywany bywaś we wszystko co konieczne przez koscio ś parafialny (...).ń

O tym, ze koscio ś sw. Walentego nie posiadaś uposazenia wiadomo byśo juz z protokośu
wizytacyjnego z 1720 roku, w kt o rym zaznaczono:
”o jego uposazeniu nie wie sie ń . Ska d jednak ks. Zychon  wzia ś te  ”tradycje ń  o poboznym
furmanie, kto ry fundowaś koscio ś? Poza ta  jedna , jedyna  wzmianka  taka tradycja nie
zachowaśa sie  bowiem w Bieruniu. Z drugiej strony proboszcz Zychon  znaś pewnie dawne
bierun skie podania, gdyz nie tylko od 1777 r. w Bieruniu duszpasterzowaś, najpierw jako
wikary, a od 1786 roku jako proboszcz, ale pochodziś ze starej bierun skiej rodziny, w 1754 r.
w Bieruniu sie  urodziś i wychowaś. W kazdym razie wotywny charakter koscio śka Ź
oboje tnie kiedy i przez kogo zostaś wystawiony Ź  zdaje sie  stosunkowo najlepiej tśumaczyc
jego pochodzenie.

Naste pca ks. proboszcza Zychonia, ks. proboszcz Jan Chrzciciel Hawlitzki nie zadaś sobie
juz trudu sie gnie cia do ksia g parafialnych dla zbadania sprawy, gdyz w inwentarzu
parafialnym z 1843 roku pisze:
”Koscio ś sw. Walentego zbudowany zostaś z materiaśu byśego kosciośa parafialnego,
caśkowicie z drewna i obecnie nadaje sie  do remontu. Aktualnie sśuzy przede wszystkim jako
koscio ś pogrzebowy, chociaz prawie co tygodzien  odprawiana tam jest Msza sw., a w dzien
sw. Walentego obchodzony jest odpust ń .

Prawda  w tym jest tylko to, ze drewno pozostaśe z rozbio rki dawnego kosciośa
parafialnego (w latach 1770Ź 1776 zbudowano koscio ś murowany) uzyto do remontu
kosciośa sw. Walentego. O tym remoncie wspominaś przeciez ks. Zychon  w swoim
”Opisaniuń  z 1791 roku.

Najbardziej jednak rozpowszechniśo sie  i utrwaliśo twierdzenie, ze koscio ś sw.
Walentego przeniesiony zostaś do Bierunia z Pszczyny. Po raz pierwszy z twierdzeniem tym
stykamy sie  jednak dopiero w 1865 roku. Felix Triest w swoim ”Topographisches Handbuch
von Oberschlesienń  pisze: ”Koscio ś filialny sw. Walentego, drewniany w mieszanym stylu
gotycko-niemieckim, zbudowany pierwotnie w Pszczynie, zostaś za naste pcy Baltazara von
Promnitz podarowany do Bierunia i tam jako koscio ś parafialny postawiony; w roku 1768
przeniesiono go na obecne miejsce, a na dotychczasowym jego miejscu zbudowano ko scio ś
masywnyń . Nikt nie wie, ska d Triest wzia ś te  wiadomosc, czy oparś sie  w tym wypadku na
jakichs dokumentach, czy na przekazie ustnym. Ani w archiwach bieru n skich, ani w
Archiwum Ksia za t Pszczyn skich na taka  wiadomosc nigdy nie natrafiono. Byś to jednak
okres, kiedy w budownictwie panowaśa moda na gotyk. Trwaśa budowa katedry w Kolonii, a
w Katowicach budowano koscio ś Mariacki. Styl ten uchodziś wo wczas Ź  wbrew prawdzie
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historycznej, gdyz ojczyzna  jego jest Francja Ź  za narodowy styl niemiecki. Sta d
sformuśowanie, ze koscio śek zbudowany jest w ”mieszanym stylu gotycko-niemieckimń ,
choc samo o w sobie niezbyt sensowne, byśo chwytliwe. Za Triestem informacje  te
powtarzac zacze li inni. Pierwszy uczyniś to Hans Lutsch w swoim pomnikowym dziele
”Verzeichnis der Kunstdenkmaeler der Provinz Schlesien ń  wydanym w 1894 roku (tom IV)
pisza c: ”Koscio ś pogrzebowy sw. Walentego przed miastem, az do 1768 r. na miejscu
obecnego kosciośa parafialnego (kto rego poprzednik sprowadzony zostaś za Baltazara von
Promnitz z Pszczyny)ń . Naste pnie Herman Neuling w swoim nie mniej znacza cym dziele:
”Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters ń
(II-gie wyd. 1902) pisze:
”Bierun ... koscio ś parafialny sw. Walentego (...). Udokumentowane wiadomosci o
istnieja cym tu kosciele parafialnym nie sa  znane; obecny koscio ś pogrzebowy sw. Walentego
miaś dawniej byc kosciośem parafialnym. Okośo pośowy XVI w. (przed 1562 r.) zostaś tu
sprowadzony z Pszczyny i postawiony. Koscio ś jest drewniany. Obecny koscio ś parafialny
zbudowano w 1768 rokuń .

Pomijaja c caśkowicie baśamutne dane o kosciele parafialnym, wiadomo, ze informacje  o
przeniesieniu kosciośa sw. Walentego z Pszczyny Neuling zaczerpna ś z dzieśa Lutscha, gdyz
sam o tym pisze we wste pie.

W ten sposo b twierdzenie to wcia z na nowo przepisywane i powtarzane coraz bardziej sie
rozpowszechniaśo, do czego przyczyniśy sie  potem jeszcze publikacje w je zyku polskim.
Swobodnie poczynano sobie przy tym z datami. Sprowadzenie koscio śka z Pszczyny do
Bierunia, zaleznie od autora mogśo sie  odbyc w czasie od 1562 r. do 1725. G. Wydra w
.”Krajoznawstwie Powiatu Pszczyn skiegoń  z 1928 r. pisze: ”Koscio śek sw. Walentego zostaś
sprowadzony z Pszczyny okośo roku 1680ń . Ks. Leon Haron ski w artykule w Gosciu
Niedzielnym (1930 r.) pisze ”o przenoszeniu koscio śka z Pszczyny w 1677 r.ń , a w tym
samym roku dwutygodnik ”Ziemia S la skań  (nr 5) juz wie dokśadnie, ze kiedy ”dnia 21 lipca
1677 roku wielki pozar zniszczyś caśe miasteczko wraz kosciośem parafialnym pod
wezwaniem sw. Bartśomieja (...) szlachcic Baltazar na Pszczynie podarowaś miastu
drewniany koscio śek sw. Walentego, kto ry staś pierwotnie w Pszczynie. Koscio śek ten
sprowadzono do Bierunia i tu postawiono ń .

Co nalezy sa dzic o tej hipotezie? Rozprawiś sie  z nia  juz L. Musioś w swojej monografii
historycznej ”Bierun  Ź  miasto, koscio ś i parafiań . Wprawdzie nie mozna zaprzeczyc
mozliwosci przeniesienia kosciośa drewnianego, gdyz takie translokacje sie  zdarzaśy, nie jest
jednak prawda , ze koscio ś sw. Walentego staś pierwotnie na miejscu parafialnego w miescie,
gdyz o parafialnym kosciele sw. Bartśomieja mamy wiadomosci juz z XV wieku. Przede
wszystkim jednak w samej Pszczynie nigdy nie byśo kosciośa sw. Walentego ani tez kosciośa,
kto ry mo gśby byc kiedykolwiek przeniesiony do Bierunia. Najstarszy koscio ś pszczyn ski p.w.
sw. Jadwigi istniaś tam do 1939 r., o przenoszeniu kosciośa parafialnego nie moze byc mowy,
jeden koscio ś drewniany sw. Krzyza na wschodnim przedmiesciu, fundowany przez ksie zne
Helene  w 1444 r. spśona ś w czasie pozaru Pszczyny juz w 1454 r., drugi drewniany koscio ś
sw. Krzyza (pierwotnie sw.  Wolfganga) na zachodnim przedmiesciu istniaś tam az do 1816 r.
W swietle powyzszych fakto w hipoteze  o przeniesieniu kosciośa sw. Walentego z Pszczyny
do Bierunia, choc tymczasem zda zyśa sie  juz utrwalic nawet wsro d mieszkan co w Bierunia,
nalezy caśkowicie odrzucic.
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Fakty sa  naste puja ce. Historia kosciośa sw. Walentego rozpoczyna sie  w roku 1628. Z tego
bowiem roku pochodzi pierwsza historyczna wiadomosc o tym kosciele. Ostatni ewangelicki
dziekan pszczyn ski Johannes Hoffman w swoim sprawozdaniu z wizytacji dekanatu pisze:
”Miasteczko Bierun  ma dwa kosciośy, jeden w miescie i drugi poza miastemń . Dalej opisuje
juz tylko koscio ś w miescie. W notatce tej nie podano niestety ani wezwania kosciośa, ani
innych blizszych danych poza tym jednym okresleniem, ze znajduje sie  on ”poza miastemń ,
co byśo prawda , gdyz zwarta zabudowa miasta sie gaśa wtedy faktycznie tylko do obecnej
rzeczki, niegdys odpśywu stawu bierun skiego.

Naste pna  z kolei informacje  o kosciele sw. Walentego, i to znowu bez blizszych danych,
zaczerpna c mozemy ze znajduja cej sie  w Archiwum Ksia za t Pszczyn skich w Pszczynie,
wielkoskalowej mapy gospodarczej ziemi pszczyn skiej Andrzeja Hindenberga, sśynnej
”Ichnoortographia Plesniacań  z 1636 roku. W przedstawionej na tej mapie sylwetce miasta
Bierunia widac wyraÓnie dwa kosciośy. Znana jest dokśadnosc autora mapy, o kto rym L.
Musioś, jeden z pierwszych jej badaczy, pisze: ”Przy oznaczaniu osiedli (...) rysuje zespo ś
domo w raz wie kszy, raz mniejszy, wedśug wielkosci, wzgl. rozcia gśosci wsi czy miasta (...) z
ukśadu tych symbolicznych domk o w mozna dobrze odczytac ksztaśt danej osady (...)
Niekto re budynki ponadto maja  szczego lne schematyczne ksztaśty, kto re maja  symbolizowac
rodzaj wzgl. przeznaczenie budynku (...) Kosciośy (...) maja  na ogo ś takze schematyczny
symbol. Jednak caśy szereg kosciośo w narysowany jest w ksztaśtach jaki rzeczywiscie
posiadaśy w pocza tkach XVII wieku. Sa  to przeto rysunki wprost z natury np. kosciośy w
Starej Wsi pod Pszczyna , w Krzyzowicach i innych miejscowosciachń .

Potwierdzaja  to ro wniez inni badacze mapy, jak Johanna Kolenda i J o zef Szaflarski. Ten
ostatni przy tym zaznacza, ze ”wie kszosc kosciośo w na mapie to budowle raczej skromne,
kryte zwykle dachem z gont o w (niekto re nawet ze sśomy), ze srodka kto rego sterczy
zazwyczaj wiezyczka (z dzwonem); przypominaja  one w pewnym stopniu zachowane dzis
(zabytkowe) drewniane kosciośy na go rnosla skich terenach lesnych (...) przewazna cze sc
kosciośo w jest ogrodzona pśotem, przez kto ry prowadzi z jednej strony duza bramań .

Johanna Kolenda wskazuje na to w cytowanej juz pracy. Na mapie Hindenberga
odrysowany jest tez jeden z bierun skich kosciośo w z sygnaturka  na dachu i jakby
przybudo wka  z boku (moze to kryte schody na cho r?). Chodzi tu wśasnie o koscio ś sw.
Walentego, gdyz w odro znieniu od drugiego, widocznego w sylwetce miasta, nie jest on
otoczony ogrodzeniem. Ogrodzenie posiadaś raczej koscio ś parafialny na mapie w samym
srodku miasteczka, podczas gdy ten znajduje si e  prawie na jego skraju. Warto przy tym
zaznaczyc, ze w ”decreta reformationisń  do protokośo w wizytacyjnych dekanatu
pszczyn skiego z 1665 r., w kto rym, gdy chodzi o Bierun  mowa jest tylko o kosciele
parafialnym, znajduje sie  zalecenie, by proboszcz naprawiś ogrodzenie woko ś kosciośa.

Tak wie c z mapy Hindenburga znowu dowiedziec sie  mozemy tylko tyle, ze w 1636 r. w
Bieruniu byśy dwa kosciośy i ze jeden z nich znajdowaś sie  na skraju miasta.

Dziwic zatem musi brak wzmianki o kosciele sw. Walentego we wspomnianym protokole
wizytacyjnym z 1665 roku.

Natomiast w zachowanych w Archiwum Ksia za t Pszczyn skich Aktach Dekanatu
Pszczyn skiego (Teka I) na luÓnych kartkach zawieraja cych spisy kosciośo w znajduja cych sie
w Wolnym Pan stwie Pszczyn skim, a naleza cych do diecezji krakowskiej, trzykrotnie
wymieniono dwa kosciośy w Bieruniu. Raz zaznaczono, ze proboszcz w Bieruniu ma 2
kosciośy, drugi raz w dwo ch kolejnych pozycjach wyliczono ”koscio ś w Bieruniuń  a ponizej
”koscio śek poza miastemń . Za trzecim razem po wyliczeniu kosciośo w w Pszczynie
i Mikośowie zanotowano ”koscio ś parafialny w Bieruniu oraz koscio śek przed miastem p.w.
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sw. Barbaryń . To wezwanie sw. Barbary przypisac nalezy raczej pomyśce pisarza, gdyz ani w
tradycji bierun skiej, ani w zadnych innych dokumentach nie spotykamy sie  z takim
wezwaniem. Tym bardziej, ze wyzej wymienione pisma robia  wrazenie brudnopiso w,
notatek, wzgle dnie szkico w jakiegos oficjalnego pisma, kt o re niestety sie  nie zachowaśo.
Karty te nawet nie sa  datowane, ale z pewnych danych mozna wywnioskowac, ze pochodza  z
lat 60-tych XVII wieku. Tego rodzaju niefrasobliwosc w posśugiwaniu sie  wezwaniem
spotykamy i w czasach nam blizszych. W ”Przewodniku po Wojewo dztwie sla skimń  z
1937 r. czytamy np., ze w Bieruniu Starym istnieje ”drugi drewniany koscio ś sw. Jana
Nepomucena z XVII w., stoja cy na cmentarzuń .

Po raz pierwszy z nazwa  ”koscio ś sw. Walentegoń  spotykamy sie  w ksie dze wydatko w
”Expensa Ecclesiae Beronensis (...) ab Anno 1679 ń , gdzie pod rokiem 1680 czytamy:
”Cziesliowi od kosciola S. Valentego 4 Bohemń , a w przychodach tego samego roku ”Pan
Radny miejski daś na reparature  kosciośa sw. Walentego 5 czeskichń  (Dns Consul dedit pro
reparatione Ecclesiae S. Valentini 5 Boemicae). Z tego wynika, ze koscio ś sw. Walentego
istniaś tu juz od dawna, skoro wymagaś naprawy. O przesśuchiwaniu dzieci ”wzgle dem
nalezienia pienia dzy przy kosciele S. Walentegoń  w 1681 r. byśa juz mowa.

Odta d zreszta  juz prawie co roku w inwentarzach wzgle dnie rachunkach koscielnych
znajdujemy wzmianki o kosciele sw. Walentego.

W protokole wizytacyjnym z 1720 r. zanotowano ”Poza miastem jest drewniana kaplica
p.w. sw. Walentego (Ź ) Cmentarz otoczony jest drewnianem ogrodzeniem, tak jak i kaplica
dobrze zamykanym, o jej uposazeniu nic nie wiadomoń . Jest to pierwsza nieco dokśadniejsza
wzmianka o kosciele sw. Walentego.

W latach 1725 (data wyryta na nadprozu gśo wnego wejscia do kosciośa) oraz 1726
przeprowadzono gruntowny remont koscio śka, gdyz w rachunkach koscielnych zachowanych
w Archiwum Ksia za t Pszczyn skich w 1726 r. zanotowano wydatki ”od Podwazowania
Kosciośka Swientego Walla tego y Scian niekturych nowo wprawowania wedśug Contract
Czieslomń , ”od robienia Szendziol o wń , ”za Szendzielne GwoÓdzie Kowala mń  oraz ”za okna
nowe sklarzowi Mikuśowskiemuń . Byc moze wo wczas koscio ś uzyskaś swo j dzisiejszy, nieco
barokowy wygla d.

Nie licza c normalnych staśych napraw, naste pny powazny remont przechodziś Walencinek
dopiero w 1776 r. i w latach osiemdziesi a tych tego stulecia. O sygnaturce na dachu pierwsz a
wzmianke  znajdujemy w 1786 r., gdy mowa jest o dzwonkach: ”Dzwonki u S. Walentego na
wierzce, przy zakrystyi i ośtarzachń . Wreszcie pod koniec XVIII w. Ź    jak o tym juz byśa
mowa Ź  koscio ś otrzymaś kamienna  podmuro wke .

Mimo to w 1814 r. ks. prob. J. K. Zychon  zwraca sie  do Patronatu w Pszczynie o pomoc
finansowa  dla dokonania koniecznej reparatury kosciośa sw. Walentego. Wizja lokalna
przeprowadzona przez ksia ze cego architekta J. Puscha potwierdziśa koniecznosc remontu, a
nawet ”nowego pokrycia dachu kosciośa sw. Walentegoń .

Wreszcie w 1827 r. ks. prob. J. K. Zychon  w swoim testamencie zapisuje na ”przyszśa
masywna  budowe  kosciośa sw. Walentego sume  500 talaro wń . W 1836 r. po jego smierci
przedstawiciele parafii i miasta Bierunia zwracaj a  sie  wie c do ksie cia z prosba  o zezwolenie
na budowe  kosciośa sw. Walentego i to murowanego, uzasadniaja c to mie dzy innymi tym, ze
stan jego jest tak zśy, iz nie nadaje sie  on juz do dalszego remontu i zachodzi obawa, ze
pierwsza silna wichura moze spowodowac jego zawalenie. Koszty gmina chce pokryc z
zapisu ks. Zychonia i ofiar wiernych. Ksia ze  nakazaś zbadanie sprawy swemu architektowi
Lorenzowi, kto ry potwierdziś zśy stan budowlany koscio śka. ”Z zewna trz tego co prawda nie
widac, ale dokśadniejsze badania wykazuja , ze jego wne trze nie przypomina juz wne trza
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koscielnego, gdyz wie kszosc sprze to w zostaśa z niego usunie ta, cho r organowy grozi
zawaleniem, belki sa  przegnite, sciany pod wśasnym cie zarem scisnie te i przed zaśamaniem
chronia  je tylko zelazne kotwy, co jednak nie daje peśnego zabezpieczeniań  Ź  zapisano w
jednym z dokumento w. Jednak parafianie bierun scy, jak stwierdza budowniczy Lorenz,
pragna , by nowy koscio ś sw. Walentego, oczywiscie murowany, byś wie kszy od obecnego.
Miaś byc co prawda kryty gontem, ale wie Óba dachowa powinna byc tak silna, by potem
kiedys mozna go byśo pokryc dacho wkami. Poniewaz jednak gmina bierun ska zyczy sobie,
by koscio ś ten miaś dwie wieze, co nada wprawdzie caśosci wygla d imponuja cy, ale
ro wnoczesnie znacznie zwie kszy koszty budowy, budowniczy prosi ksie cia o decyzje  w tej
sprawie. W pismie z dnia 19.IX.1837 r. skierowanym do izby skarbowej ksi a ze  Ludwig von
Anhalt-Coethen ”poleca petentom z Bierunia dac odpowiedÓ, iz uwaza projekt budowy za tak
niepomiernie wielki i kosztowny, ze nie moze wyrazic na niego zgody, a tym bardziej
udzielic mu wsparcia. W interesie wśasnym gminy jest zwro cenie jej uwagi na ogromny
cie zar jaki bierze na siebie nie tylko przez budowe , ale i przez przyszśe koszta utrzymania
obiektu...ń  Na tym sprawa sie  zakon czyśa. Dalsze prosby kierowane do ksie cia i podpisane
przez przedstawicieli wszystkich gmin naleza cych do parafii bierun skiej nie wpśyne śy na
zmiane  jego stanowiska. Dzie ki temu jednak Walencinek zachowaś sie  do naszych czaso w.

Potem, po wielkim pozarze miasta w 1845 r., kiedy spśona ś ro wniez koscio ś parafialny, nie
myslano juz o murowanym, dwuwiezowym Walencinku. Nastaśy zreszta  na S la sku straszne
lata gśodu i ne dzy. Trzeba jednak byśo przeprowadzic remont koscio śka, a nawet go
powie kszyc, gdyz po pozarze sśuzyś on przez pewien czas jako koscio ś zaste pczy.
Dobudowano wie c w 1845 r. do niego przedsionek, ale juz w lekkiej konstrukcji
szkieletowej. Dokonaś tego podmajstrzy ciesielski Antoni Alker, jak swiadczy o tym
zachowany w Archiwum Ksia za t Pszczyn skich wystawiony przez niego rachunek.
Wspomniec ro wniez nalezy, ze w 1847 r. koscio śek otrzymaś kamienna  posadzke  z pśyt
piaskowcowych.

Do projektu zbudowania murowanego Walencinka wr o cono dopiero na pocza tku XX
wieku. W liscie konserwatora zabytk o w Prowincji sla skiej dra L. Burgemeistra z dnia
21.VII.1909 r., skierowanym do proboszcza ks. M. Bieloka i Rady Parafialnej czytamy:
”Prezydent Regencji Opolskiej powiadomiś mnie, ze rozwaza sie  mysl zasta pienia
katolickiego kosciośa pogrzebowego p.w. sw. Walentego w Bieruniu Starym budowl a
masywna , poniewaz znajduje sie  on w zśym stanie budowlanym i potrzebuje remontu. (...)
Wedle oceny rza dowego radcy budowlanego Moormana z Opola, kt o ry przy okazji ogla daś
koscio śek nalezy przyja c, ze ”koscio ś ten jest jeszcze w stosunkowo dobrym stanie i przy
odpowiedniej opiece moze byc zachowany jeszcze na dśugie latac. Opieraja c sie  na tej opinii
prosze , by zaniechac planu usunie cia starego kosciośa, a raczej wzia c pod uwage  jego
naprawe .ń

Ks. proboszcz M. Bielok nie zaniechaś jednak planu rozbio rki starego i budowy nowego
kosciośa, gdyz w naste pnym 1910 roku zno w skierowaś w tej sprawie pismo do Rejencji
Opolskiej tśumacza c, ze w koscio śku przy wie kszym przypśywie ludzi nie mozna juz
odprawiac nabozen stw z obawy przed zawaleniem sie  budynku, a poza tym koscio śek ten nie
posiada tej wartosci co inne znane koscio śki, jak np. w Pszczynie lub Bytomiu. Poparcie tym
razem uzyskaś od kro lewskiego inspektora budowlanego Hetscha, kt o ry stwierdziś, ze koszta
remontu nie stoja  w zadnym stosunku do wartosci budowli. Na tej podstawie Rejencja
Opolska 24.III.1910 r. orzekśa, ze nie przywia zuje juz do zachowania i odrestaurowania
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kosciośa sw. Walentego zadnego znaczenia i decyzje  w tej sprawie zostawia Radzie
Parafialnej. Na szcze scie zabrakśo pienie dzy do realizacji tych zamierzen .

Po wojnie w 1920 r. ks. proboszcz M. Bielok stwierdza, ze o budowie teraz nie mozna
nawet myslec, dlatego jest zmuszonym do remontu kosciośa. Stara sie  ro wniez o pomoc
finansowa  ze strony patronatu w Pszczynie, ale bez rezultatu. Dokonaś wie c tylko
koniecznych napraw. Remont koscio śka przeprowadziś dopiero w 1929 roku ks. proboszcz
Karol Wilk, na co otrzymaś od sla skiego Urze du Wojewo dzkiego zasiśek w wysokosci
2.000,Ź  zś. Wykonawca  byś mistrz murarsko-ciesielski Jo zef Banasch. Naprawiono dach,
okna, belki poprzeczne i podmurowanie od strony ośtarza i zamierzano ro wniez dokonac
remontu wne trza.

Dnia 14.X.1929 r. nasta piśo urze dowe uznanie kosciośa sw. Walentego za zabytek.
Powiadomienie o tym podpisaś i przesśaś do parafii o wczesny Konserwator Okre gowy dr
Tadeusz Dobrowolski.

Do prawdziwie gruntownego remontu kosciośa sw. Walentego doszśo jednak dzie ki
Inicjatywie ks. J. Trochy i to w okresie wojny. W pismie do parafii z dnia 14.VIII.l941 r.
konserwator zabytko w prowincji sla skiej p. Grundsnann pisze: ”podczas wizji 7.VIII.1941 r.
stwierdzono starannie wykonana  naprawe  dachu gontowego (...) Wne trze tego maśo
uzytkowanego kosciośa jest dosc zaniedbane i ro wniez winno byc odnowione. W tym celu
mozna usuna c dobudowana  po Óniej cze sc empory, a zachodnia  cze sc wzmocnic zestrzaśami
i sśupami przy scianach. Sklepienie kolebowe w prezbiterium i sufit nawy obic listwami
wzdśuz zśa czy desek i pomalowac...ń  Obiecaś nawet pomoc finansowa . Prace powyzsze
wykonano w 1942 r. Usunie to jednak nie tylko ”dobudowana  cze sc emporyń  od strony
po śnocnej kosciośa, ale przy okazji wymieniono caśe sklepienie deskowe prezbiterium i sufit
nawy, gdyz stare deskowanie uznano juz za ”bezuzyteczneń . Tak samo zerwano ”caśa  stara
konstrukcje  cho ru organowego i wszystko usunie toń . Zaśozono 8 betonowych fundamento w
pod sśupy cho ru i wykonano od nowa caśa  jego konstrukcje  razem ze sśupami. Wykonawca
byś budowniczy Jo zef Banasch z Bierunia. Szkoda, ze przedtem nie zbadano tych starych
sufito w od strony konserwatorskiej, gdyz jak to juz pisaś w 1930 r. ks. L. Haron ski: ”Zwykle
w starych drewnianych kosciośach na suficie w srodku lub gdzie indziej wypisana jest data
historyczna. Tak jest np. w koscio śku drewnianym w Centawie (powiat Strzelce) 1586 r.,
ro wniez w Chechle (p. Gliwice) itd. Moze i tu w kosciele znajduje sie  gdzie w ukryciu pod
malowaniem nowszym jakas stara data historyczna?ń . Czy byśa? Tego niestety nie dowiemy
sie  juz nigdy, a szkoda!

Dnia 28.V.1966 r. decyzja  Prezydium Wojewo dzkiej Rady Narodowej Ź  Wydziaś
Kultury w Katowicach (KL III-680/478/66) koscio ś sw. Walentego w Bieruniu Starym
wpisany zostaś do rejestru zabytko w wojewo dztwa katowickiego (nr rejestru 674/66 wznow.
R/46). W uzasadnieniu podano: ”Obiekt posiada wielka  wartosc artystyczna  i historyczna  o
duzym znaczeniu dla kultury polskiej ń . Przy tej okazji warto przypomniec, ze za zabytek
podlegaja cy opiece prawa uznano go juz w 1929 r.

Przetrwaś koscio śek czas wojny, mimo ze, jak pisze ks. praśat J. Trocha: ”w jego poblizu
padaśy bomby lotnicze i pociski armatnie, rani a c i zabijaja c ludzi. Koscio śek pozostaś jednak
nietknie ty. (...) Dwa razy uderzaśy w niego wyśadowania atmosferyczne, kt o re powodowaśy
szkody, jak np. rozczepienie belek na dachu i pod o r cho ru organowego. Sam koscio śek, choc
nie miaś jeszcze wtedy urza dzen  odgromowych, nigdy sie  nie paliśń . Dodajmy jeszcze, ze w
ubiegśych wiekach przetrwaś dwa pozary miasta.

Tragedia wydarzyśa sie  dnia 2 maja 1971 r. Dzien  pierwszego pozaru koscio śka. Oto jak
opisuje to ks. J. Trocha: ”Byśa to niedziela chśodna, kropiś lekki deszcz. W czasie Mszy sw. o



”Pamia tki Przeszśosci Bierunia ...ń

ks. Jerzy Nyga 19

godz. 9.00 mimo niepogody koscio śek byś peśen wiernych. (...) O g. 11.45 ks. Trocha
zauwazyś w swoim mieszkaniu dwukrotny chwilowy spadek napie cia w sieci elektrycznej. W
5 minut po Óniej przyleciaśy bez tchu dzieci z wiadomoscia , ze Walencinek sie  pali. Ks.
Trocha udaś sie  natychmiast na miejsce katastrofy. Zauwazyś silny dym i narastaja ce
pśomienie w okolicach gośych druto w doprowadzaja cych pra d do kosciośa. Doprowadzenie
byśo nowe, jak caśa siec w tej cze sci miasta. Swego czasu ks. Trocha prosiś na pismie Oddziaś
Sieci w Mikośowie o doprowadzenie pra du w drucie posiadaja cym izolacje , oraz o ponowne
zainstalowanie osobnych bezpieczniko w na ulicznym sśupie, tak jak to byśo w czasie
uzytkowania poprzedniej instalacji. Oddziaś Sieci odpowiedziaś takze na pismie, ze obecnie
sie  takich urza dzen  nie stosuje. W efekcie w czasie pozaru caśa instalacja doprowadzaja ca
pra d (...) byśa pod napie ciem, co powaznie utrudniaśo akcje  ratunkowa . Pra d raziś strazako w.
(...) Wyratowano caśy prawie inwentarz, wyja wszy same szkielety trzech ośtarzy, kto re
zostaśy uszkodzone, ale sie  nie spaliśy. Akcja ratownicza byśa bardzo sprawna. (...) Gasiśo
pozar 8 wozo w bojowych strazyń . W kon cu sytuacje  opanowano. Spśona ś jednak dach
i sygnaturka kosciośa. Zniszczeniu ulegśy sufity. Przyczyna  pozaru, jak orzekśa Prokuratura
Powiatowa w Tychach (3 Dz 16/71) ”byśo zwarcie instalacji elektrycznej przed tab lica
rozdzielcza ń .

Do odbudowy przysta piono prawie natychmiast. Juz 12.V.1971 r. pisza cy te sśowa
otrzymaś od ks. Biskupa Ordynariusza dekret ”przyjscia z pomoca  ks. dziekanowi J. Trosze w
odbudowie spalonego koscio śkań . 14.VIII.1971 ”zgode  na odbudowe  wie Óby dachowej w
zabytkowym kosciele drewnianym p.w. sw. Walentegoń  udzieliś Wojewo dzki Konserwator
Zabytko w w Katowicach. Dśugo czekano na sporza dzenie inwentaryzacji, kto ra  w kon cu
dostarczyś mgr inz. Wiesśaw Suckert. Jednak pomiary, podstawowe rysunki i zdje cia
zwe glonych cze sci konstrukcji wykonaś bezposrednio po pozarze art. pl. Eugeniusz Nyga, a
wiezyczke  Ź  sygnaturke  odtworzyś nawet w rysunku technicznym w skali 1:1. Oficjalnym
kierownikiem robo t budowlanych byś inz. arch. Kryspin Kindler. Odbudowa trwaśa do
listopada 1971 r. Ze strony koscielnej prowadziś ja , pod kierunkiem ks. J. Trochy, ks. Alojzy
Kubica, gdyz pisza cy te sśowa od 1.IX.1971 r. obja c musiaś placo wke  w Katowicach-Zaśe zu.
Potrzebne drzewo sprowadzano ze Skawiny, gonty z Pewelki. Ciesle pochodzili z
miejscowosci Podwilk i Harkabuz na Podhalu. Odpust sw. Walentego 14.11.1972 zgromadziś
wielka  liczbe  pielgrzymo w.

Odbudowanym koscio śkiem parafia cieszyśa sie  jednak zaledwie jeden miesia c po
odpuscie.

”W srode  14 marca 1972 r. o godz. 21.25 ogromna śuna oswietliśa Bierun  i okolice . Po raz
drugi pśona ś koscio śek sw. Walentego. Ogien  powstaś tym razem po po śnocnej stronie
koscio śka na schodach prowadza cych na cho r organowy. Przerzuciś sie  od razu na deski
oszalowania i ogarna ś bardzo szybko caśy dach gontowy. Z dachu obnizyś sie  na sufit
koscio śka (...) Pozornie nietknie ta pozostaśa tylko zakrystia i przedsionek koscio śka.
Nadpaliśy sie  znowu belki stropowe, tak ze trzeba je byśo zgodnie z ekspertyza  p. inz.
Szindlera z Warszawy, rzeczoznawcy do spraw rekonstrukcji zabytk o w przy Ministerstwie
Kultury i Sztuki znowu wymienic na nowe. (...) Parafianie znowu uratowali caśy ruchomy
inwentarz kosciośań  Ź  tyle zapisaś ks. J. Trocha. Niestety, szkody byśy tym razem
powazniejsze. Spśona ś np. wielki obraz sw. Bartśomieja pochodza cy prawdopodobnie z
kosciośa parafialnego.

Juz w czasie pozaru zorientowano sie , ze tym razem nasta piśo umyslne podpalenie. W
miejscu powstania pozaru znaleziono resztki wien co w zebrane z grobo w. Podejrzanym
okazaś sie  17-letni chśopak, pochodza cy z Hośdunowa. Byś oskarzony o 11 umyslnych
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podpalen . W czasie wizji lokalnej pokazywaś jak dostaś sie  na cmentarz, ska d wzia ś wien ce,
jak podśozyś ogien  i kto re dy uciekaś.

Powto rna odbudowa i tym razem nasta piśa sprawnie i szybko, tym bardziej ze gotowa byśa
przeciez dokumentacja architektoniczna. Zatrudnieni byli prawie ci sami ludzie. Mieli juz
doswiadczenie.

W ten sposo b koscio ś sw. Walentego dotrwaś do naszych czaso w, choc jak pisze J.
Matuszczak: ”Przecie tny zywot budowli koscielnej z drewna trwaś dwa wieki. (...) Dśuzszy
zywot zawdzie czaśa czasem wyja tkowej trosce ze strony parafian... ń . Historia kosciośa sw.
Walentego jest tego najlepszym przykśadem. Oczywiscie w cia gu dziejo w zmieniaśy sie
poszczego lne śatwo zmienialne elementy architektoniczne, takie jak: kszta śt sygnaturki,
okien, drzwi, empora, a nawet przedsionek, nie m o wia c juz o wystroju wne trza. Zaleznie
bowiem od czasu, w kto rym przeprowadzano remont, zawsze na swo j sposo b go
”modernizowanoń . Jednak zasadniczy ukśad przestrzenny oraz bryśa pozostawaśy takie same
i one przede wszystkim swiadcza  o jego dawnosci. W przypadku kosciośa sw. Walentego na
ich podstawie przypuszczalny czas jego powstania ustalic mozemy na druga  pośowe  XVI
wieku.

Wystro j wne trza
”Sufity i powierzchnie scian w prezbiterium, nawie i na emporze odczyscic ze starych farb

wapiennych, klejowych i olejnych; wyśugowac i tak wszystko wyczyscic, az ukaza  sie  sśoje
drewna. Po zdje ciu starych przemalunko w, powierzchnie  drewna przez laserunki
doprowadzic do jednolitej tonacjiń . Zgodnie z tym zaleceniem art. malarza Alfreda
Schneidera z Wrocśawia, kto remu w 1942 r. powierzono malowanie kosciośa sw. Walentego
w Bieruniu, zdarto za pomoca  stalowych wio ro w, szczotek i papieru sciernego az do drewna
dawna  polichromie  XVIII--wieczna , jaka byśa pod po Óniejszymi przemalunkami, a kt o rej
slady zachowaśy sie  gdzieniegdzie za ośtarzami, w rogach i trudniej doste pnych lub mniej
widocznych miejscach scian. Najlepiej zachowany fragment (Ukrzyzowanie Chrystusa)
znajduje sie  na scianie prezbiterium za gśo wnym ośtarzem.

Kiedy w 1929 r. zamierzano odnawiac wne trze kosciośa, Konserwator Okre gowy dr T.
Dobrowolski w pismie do parafii z dnia 18.y11929 T.
pisaś: ”O ile drewniany koscio ś posiada starodawna  polichromie , nalezy ja  konserwowac
i ewentualnie w razie potrzeby nawet restaurowac. Jezeli jednak takiej polichromii nie
posiada, nie mozna nowej zlecac zwykśemu mistrzowi malarskiemu. (...) Koscio ś zabytkowy
mo gśby polichromowac wyśa czenie artysta-malarz z peśnymi kwalifikacjami lub jakis malarz
wiejski o interesuja cym i samorodnym talencie...ń . Ro wniez o wczesny wikary bierun ski,
ks. L. Haron ski w swoim artykule o kosciele sw. Walentego, zamieszczonym w Gosciu
Niedzielnym nr 11 w 1930 r. pisze: ”Na jedno trzeba zwro cic uwage , czy pod starym
malowaniem nie znajduje sie  jeszcze starsze, dawniejsze o czym przekonacby sie  trzeba
usuwaja c ostroznie go rna  powśoke ń .

W 1942 r. niestety tego nie uczyniono, mimo iz niekto rzy ro wniez wo wczas na to zwracali
uwage  (jak np. Jan Nyga mśodszy). W ten sposo b pozbyto sie  niezwykle cennego elementu
wystroju.

Artysta Alfred Schneider wykonaś polichromie  stropu kosciośa. Byśo to malarstwo
patronowe o motywach geometryczno-roslinnych, powtarzaja cych sie  w pewnych odste pach.
Od czasu do czasu ozywiaś je jakis motyw zwierze cy, najcze sciej stylizowany gośa bek lub
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jelen . Polichromia ta razem ze stropem ulega zniszczeniu w czasie pozaru. Tylko na
balustradzie cho ru zachowaśa sie  jeszcze polichromia A. Schneidera.

Po drugim pozarze w 1984 r. nowa  polichromie  stropu, zatwierdzona  przez Konserwatora
Wojewo dzkiego i Diecezjalna  Komisje  do Spraw Sztuki Sakralnej wykonaś urodzony
i mieszkaja cy w Bieruniu art. malarz Roman Nyga, syn Jana Nygi mśodszego. Polichromia ta
doskonale dopasowana jest do charakteru wn e trza okreslonego barokowym wystrojem.
Ponadto tresc kompozycji figuralnych podkresla specyficzne znaczenie tego kosciośa, jako
miejsca pielgrzymkowego i osrodka kultu sw. Walentego w skali diecezji, a r o wnoczesnie
nawia zuje do tradycji i miejscowych podan .

Aby jakos zapeśnic pustke  gośych scian, sprowadzono w 1942 r. z parafii Wola stacje
Drogi Krzyzowej, kto re odkryś tam na strychu kosciośa mistrz malarski Jan Nyga. Stacje te,
zgodnie z odkryta  na XII stacji inskrypcja , fundowaś ”Joan Przybyśa sub Parocho Joanne
Sarcandro Piskorz w 1818ń  roku. Niestety, nie udaśo sie  odczytac nazwiska malarza.
Obecnie, po przeprowadzonej przez konserwatora zabytk o w Sabine  Nyge  konserwacji,
stanowia  one prawdziwa  ozdobe  kosciośa.

W 1943 r. zakupiono dla kosciośa witraze w firmie Ferdinand Mueller w Quedlinburgu,
kto re istnieja  do dzis.
Ośtarz gśo wny

Wolno stoja cy, podstawa murowana, retabulum drewniane nie przylegaja ce do sciany,
Cze sc dolna wczesnobarokowa z czterema kr e conymi kolumnami, pokrytymi ornamentem w
ksztaście winorosli, po bokach figury dw o ch swie tych biskupo w, z kto rych ten, kto rego
atrybutem jest ul pszczeli, to pewnie sw. Ambrozy. W go rnej cze sci swie ci apostośowie Piotr
i Paweś, figuralne przedstawienie Tr o jcy S w. i dwa aniośki na zwien czeniu. Niegdys zdobiśo
go jeszcze pie kne po Ónobarokowe tabernakulum z pśaskorzeÓba  Dziecia tka Jezus na
drzwiczkach, ale w latach siedemdziesi a tych zostaśo zniszczone.

Jak dowiadujemy sie  z XV-wiecznego ”Rachunku Koscielnego przy miescie Bieruniuń
zachowanego w Archiwum Ksia za t Pszczyn skich, ośtarz ten obecna  swa  forme  uzyskaś w
1826 roku. Wykonaś go snycerz z Frydka na Morawach. Wo wczas bowiem ”za Ośtarz nowy
do swie tego Wallantego Frideczkiemu Snycirzowi dano 33 Tw. ń  a ”Na Victualium
Koscielnemu ktory po Takowy Oltarz do Fritku wysśany byś 1.30ń . ”Mularzowiń , kto ry w
1727 r. wykonaś stolec pod Ośtarz S. Wallantegoń  dano 2 Tw. Polichromowany i zśocony byś
tenze ośtarz dopiero w 1729 r., gdyz ”Malarzowi od Zśocenia Ośtarza S. Walanttego dano 34
Tw 30 Grajcń  i to az w Bytomiu bowiem ”Furmanowi dwa razy iezdza cy po Ośt. S. W. do
Bytomia dano 1 Tw. 50 Grajc.ń , zas ”stolarzowi od stawiania Ośtarza S. Wal, po dwa Tw. 45
Grajc.ń  Wszystko to dotyczy jednak g o rnej cze sci ośtarza, zwśaszcza zwien czenia. Dolna
cze sc jak sugeruje Katalog Zabytko w, jest bowiem starsza, wczesnobarokowa i pochodzi z
XVII w., gdyz jak sie  dowiadujemy z protokośu wizytacyjnego z 1720 r., byś w koscio śku
ośtarz drewniany z obrazem sw. Walentego, ale jak zanotowano byś on ”Simipliciter
extructumń  czyli prymitywnie wykonany i widocznie nie podobaś sie  o wczesnemu
proboszczowi ks. J. Odrobin skiemu, kto ry zreszta  kazaś ro wniez wymalowac nowy obraz
ośtarzowy. Jest to obraz przedstawiaja cy sw. Walentego jako biskupa w otoczeniu chorych
i kalek. Na odwrocie tego obrazu (na pśo tnie) znajduje sie  inskrypcja: ”EX VOTO T:W: 1722
den 3 Dezember F: A: pinxitń  zas na desce, na kto rej pśo tno to jest rozpie te inskrypcja:
”Ex Voto T.V.Piota A.1723 F.A.P.Z.ń . Ro znica w datach powstania malowidśa wynosi jeden
rok. Inicjaśo w fundatora i malarza niestety nie udaśo sie  rozszyfrowac. W 1907 r. doszedś
jeszcze jeden obraz sw. Walentego przedstawiaja cy go jako kapśana stoja cego przed ośtarzem
i przywracaja cego wzrok niewidomej dziewczynce. Obraz ten jest dzieśem artysty-malarza
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Jana Nygi starszego. Obydwa obrazy mozna za pomoca  odpowiedniego mechanizmu
pokazywac na zmiane .

Po drugim pozarze ośtarz poddano zabiegom konserwatorskim, uzupeśniono uszkodzenia
i przywro cono pierwotna  polichromie . Dokonaśa tego konserwator zabytko w Sabina Nyga.

Ośtarz soborowy
Drewniany. Mensa polichromowana, zśocona, wsparta na dwo ch podstawach ozdobionych

rzeÓbionymi wolutami nawia zuje do barokowego wystroju wne trza. Ośtarz ten w 1978 roku
zaprojektowaś Eugeniusz Nyga, a snycerke  wykonaś inz. Jan Wieczorek.

Balaski
Przed ośtarzem drewniane, tralki jednolalkowe, polichromowane, pro jektowaś ro wniez

Eugeniusz Nyga w 1978 r. Wedśug XVIII-wiecznego inwentarza w koscio śku juz wo wczas
byśy balaski. Ks. proboszcz J. Odrobin ski zanotowaś: ”S. Valentini Capella Naprzod ma
zamnie Sprawiona  przed ośtarzem krotke  nowa ń . Balaski te nie zachowaśy sie .

Ośtarze boczne
Najstarsza  wiadomosc o drugim ośtarzu w kosciele sw. Walentego posiadamy z roku 1749.

W Registrum totius supelleotilis Ecclae Beronensis zapisano bowiem: ⣶u S. Valentego
ośtarze dwań . Jaki byś ten drugi ośtarz? W 1789 r. w Liber proventuum zanotowano, ze
Agnieszka Nygowa ofiarowaśa Obrus na ośtarz S. Krzyza u S. Walentego wyszywany z
korunkamiń . Wie c byś to ośtarz sw. Krzyza. Obecnie w koscio śku sa  dwa boczne ośtarze:
jeden Matki Boskiej i jeden sw. Antoniego.

Ośtarz p.w. sw. Antoniego
Drewniany, barokowy XVII/XVIII w., w srodku w oktogonalnej ramie obraz sw.

Antoniego z XIX w., po bokach pilastry i kolumny o ko rynckich kapitelach. Na zewna trz
kolumn figury swie tych me czenniko w w dalmatykach: sw. Szczepan i sw. Wawrzyniec. Na
architrawach dwie rzeÓby aniośko w. RzeÓby a  prawdopodobnie starsze od nastawy
ośtarzowej. Zwien czenie ośtarza w ksztaście szczytu domu barokowego o wykrojach
wolutowych. Ponizej obrazu dwie gśo wki anielskie w obramowaniu o ornamencie roslinnym.

Ośtarz p.w. Matki Boskiej
Drewniany, barokowy XVII/XVIII w., bardzo podobny do ośtarza sw. Antoniego. Nieco

odmienny, bardziej smukśy jest wykro j zwien czenia. Na szczycie gloria oraz dwie ozdobne
szyszki. Na architrawach rzeÓby: sw. Sebastian i sw. Jerzy. Z boku po zewne trznej stronie
pilastro w dekoracja chrza stkowo-maśzowinowa oraz figurki dwo ch swie tych niewiast.
Ponizej obrazu, w obramieniu z ornamentem kartuszowym zwijanym, roslinnym (akant)
i śuskowym, znajduje sie  śacin ski napis. Obraz Matki Boskiej w ośtarzu jest kopia  obrazu z
kosciośa parafialnego, wykonana  w 1942 r. przez jednego ze wsp o śpracowniko w Alfreda
Schneidera.

Ambona
Drewniana, zawieszona, przyscienna, barokowa o cechach ludowych, pochodzi

prawdopodobnie z 1728 r., gdyz w rachunkach koscielnych znajdujemy w tym roku zapis ”od
Ambony S. Walentego 60 Grajc.ń .
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Na baldachimie dekoracja w formie lambrekinu i ozdoby w ksztaście spśywo w wolutowych z
tablicami przykazan  na szczycie. Do lat siedemdziesia tych istniaś jeszcze stary drewniany
parapet schodo w na ambone .
Miaś ksztaśt pśaszczyzny ro wnolegśobocznej, ale nie o ka tach prostych tylko ustawionej
ukosnie. Pole srodkowe tego ro wnolegśoboku wypeśniaśa dosc prosta kompozycja malarska
przedstawiaja ca znana  scene  z legendy o sw. Augustynie, ukazuja ca  go nad brzegiem morza
rozwazaja cego tajemnice  Tro jcy S w. i obserwuja cego bawia ce sie  dziecko.
Parapet ten z chwila  kiedy wykonano nowe schody na ambon e  z pore cza , pewnego dnia po
prostu znikna ś.

Organy oraz inne elementy wystroju
Barokowe z pośowy XVII w., z dekoracja , ornamentem chrza stkowo-maśzowinowym.

Organy te byśy juz w kosciele sw. Walentego w 1786 roku, gdyz inwentarz koscielny z tego
roku notuje: ”u S. Walentego pozytyw o osmiu  gśosachń . W 1945 r. w rachunkach
koscielnych znajdujemy notatke  o naprawie instrumentu organowego w kosciele sw. Wa-
lentego przez stolarza Perkatscha. Pogśoska o pochodzeniu tego instrumentu z Orzesza wzie śa
sie  sta d, ze faktycznie taki instrument po pozarze w 1845 r. sprowadzono z Orzesza, ale tez w
rachunkach koscielnych w parafii Woszczyce czytamy pod dat a  1848, ze organista Hawel
otrzymaś zapśate  za naprawe  pozytywu organowego odesśanego w stanie nie do uzytku z
Bierunia, a w 1859 r. pozytyw ten przetransportowano do Orzesza. Tymczasem w Bieruniu w
1856 r. za naprawe  organ w kosciele sw. Walentego zapśacono organmistrzowi J.
Wochnikowi 9 talaro w i 20 srebrnych groszy. Z tego wniosek, ze organy znajduja ce sie  w
Walencinku sa  organami, kto re byśy tu juz poprzednio i prawdopodobnie pochodz a  z
kosciośa parafialnego, gdzie w 1698 r. ”ex collecta piorum fidelium eleemosyna sprawiono
pozytyw stoia cy o gśosach osmi cum pictura et deauratione kosztuj a cy do szescset zśotychń ,
co odpowiadaśoby wymienionemu po Óniej w 1786 r. znajduja cemu sie  w kosciele sw.
Walentego pozytywowi o osmiu gśosach, zas opis (”piotura et deaurationeń ) zgadzaśby sie  z
wygla dem tego instrumentu znanym nam z przedwojennej fotografii. Ostatnio po po zarach
koscio śka, w latach siedemdziesia tych, organy przeszśy, konserwacje  w zakśadach PKZ
Krako w. Przy tej okazji jednak zagina ś obraz przedstawiaja cy graja cego na lutni Dawida,
kto ry pierwotnie umieszczony byś z przodu na organo w. Obraz ten nie wro ciś juz z Krakowa
do Bierunia.

Wiele jeszcze interesuja cych szczego śo w kryje w sobie wne trze kosciośa sw. Walentego.
Przynajmniej na niekto re z nich warto zwro cic uwage .

Na belce te czowej mie dzy prezbiterium a nawa  Kosciośa znajduje sie  siedemnastowieczny
krucyfiks o cechach po Ónogotyckich oraz dwa po Ónobarokowe aniośki o cechach ludowych.
Niegdys kazdy koscio ś posiadaś ”in medio ecclesiaeń  (na srodku kosciośa) na belce te czowej
grupy ukrzyzowania, tzn. Chrystusa na krzyzu oraz NMP I sw. Jana pod krzyzem, a czasem
jeszcze sw. Marie  Magdalene  u sto p krzyza. Wiemy, ze tak byśo pod koniec XVII w. w
kosciele parafialnym w Bieruniu. W kosciele sw. Walentego zachowaś sie  z tego czasu tylko
krucyfiks i co rzadziej spotykane, dwa aniośki u jego sto p.

Oryginalny jest niewa tpliwie drewniany, rzeÓbiony po Ónobarokowy zyrandol z
krysztaśowymi wisiorkami zawieszony w nawie kosciośa. Odnawiany i uzupeśniany byś w
roku 1943 oraz po pozarach w 1971 i 1972 r.

Niegdys w koscio śku znajdowaśo sie  sporo ro znych obrazo w, po kto rych dzis nie ma juz
sladu. O niekto rych, jak np. w obrazie sw. Bartśomieja juz wspomniano. O zapisanym w
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testamencie i darowanym Walencinkowi przez ks. J. Odrobin skiego obrazie
przedstawiaja cym S w. Franciszka Salezego nic poza tym zapisem nie wiadomo. Dzis na
uwage  zasśuguja : obraz M. B. Bolesnej nad bocznym wejsciem, kto ry niegdys znajdowaś sie
w przedsionku kosciośa sw. Bartśomieja, wotywny, ludowy obraz M. B. Cze stochowskiej na
balustradzie cho ru organowego, a przede wszystkim obraz ”smierc sw. Jo zefań  z 1787 r. nad
wejsciem do zakrystii. Obraz ten w swoim ukśadzie ikonograficznym mocno przypomina
obrazy o tym samym temacie Antoniego Sebastiniego, malarza dziaśaja cego na Go rnym
S la sku wśasnie w drugiej pośowie XVIII w., a kto re znajduja  sie  w kosciośach w
Maciowakrzach (pow. kozielski) oraz w Solcu (paw. prudnicki). Tak tam, jak i tu le za ca w
srodku postac swie tego podtrzymywana jest przez Chrystusa, obok znajduje si e  Matka
Najswie tsza, a u go ry i u dośu obrazu aniośowie.

Z nowszych elemento w wystroju warto zwro cic uwage  na rzeÓby Franciszka Szklorza na
konfesjonaśach oraz na pśaskorzeÓbe  tego samego autora przedstawiaja ca  sw. Walentego
Cudotwo rce , a znajduja ca  sie  w przedsionku.

Koscio ś sw. Walentego jako sanktuarium

Nikt nigdy nie budowaś kosciośa tylko po to, by stworzyc dzieśo sztuki. Zadanie budynku
sakralnego nie polega bowiem na budzeniu doznali estetycznych. Ma on by c przede
wszystkim, jak to okresla soborowa Konstytucja o liturgii sw. ”znakiem i symbolem
rzeczywistosci nadziemskiejń  (KL 122), miejscem spotkania ludzi z Bogiem. ”Nalezy tez
stanowczo zachowac zwyczaj umieszczania w kosciośach wizerunko w S wie tych dla
oddawania im czci przez wiernychń  (KL 125). Tak wie c cel budowy kosciośa to przede
wszystkim cel religijny. Niezaleznie od tego jednak ”Koscio ś zawsze byś przyjacielem sztuk
pie knych, stale szukaś ich szlachetnych usśug i ksztaściś artysto w, aby naleza ce do kultu
przedmioty byśy godne, ozdobne i pie kneń  (KL 122). W ten sposo b ”z biegiem wieko w
powstaś skarbiec sztuki, kto ry z caśa  troska  nalezy zachowacń  (KL .123). Zreszta  gdyby nie
wśasnie charakter religijny tych dzieś, niejedno z nich nie dotrwaśoby do naszych czaso w. Nie
zawsze bowiem ceniono sobie to co dawne, co stare, a gusta zmieniaśy sie  zaleznie od epoki
i mody. Dlatego omawiaja c dzieśa sztuki koscielnej powinno sie  ro wniez wspomniec cos o
ich charakterze sakralnym, o ich znaczeniu religijnym, kultowym. Bez tego ich obraz nie
byśby peśny.

Koscio ś sw. Walentego w Bieruniu Starym to przede wszystkim pradawne miejsce kultu.
Sanktuarium na skale  diecezji. Miejsce pielgrzymek wszystkich cierpia cych i szukaja cych
”ucieczki w ro znych przypadkach, osobliwie w wielkiej chorobień  ludzi z blizszej i dalszej
okolicy. ”Nabozen stwo do sw. Walentego, kapśana i me czennika we wszystkich zśych
zdrowia afekcjach osobliwego i doswiadczonego patronań  znane bowiem byśo w Polsce i na
S la sku od dawna, jak swiadcza  o tym stare modlitewniki z XVII i XVIII wieku. Juz w
sredniowieczu zaliczano sw. Walentego do tzw. czternastu swie tych wspomozycieli. Jako
uzdrowiciela i wspomozyciela przywykli go traktowac wszyscy tutejsi jego czciciele.

Dokumentem wiary mieszkan co w Bierunia a zarazem swoistym zabytkiem wywodza cym
sie  z czaso w sredniowiecza jest spiewana tu po dzis dzien  piesn  o sw. Walentym:

O tym swie tym Walencinie
wielka sśawa o nim sśynie
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Jaki on to przesliczny byś
Oliwnemu drzewu podobien byś
Panny mu sie  dziwowaśy
Wielkie dary mu dawaśy

Stanisśaw Rospond w swoich ”Dziejach Polszczyzny S la skiejń  cytuja c powyzsza  piesn
pisze: ”Takie osmiosylabowce i taka rytmika cofa nas do pierwocin XV-wiecznej poezji
maryjnejń . Jest to zatem tez pewnego rodzaju dowo d na dawnosc koscio śka, ale tez i na
dawnosc kultu sw.Walentego w Bieruniu.

Dla miejscowej ludnosci ”koscio śekń  byś zawsze miejscem swie tym, miejscem ucieczki
i ocalenia. Zachowana kronika z pocz a tko w XIX w. podaje: ”Dnia 21 lipca Roku 1677
wygorzaśo caśe miasteczko Bieron i koscioś, tylko kosciośek swie tego Walentego zostaś, w
kto rym ludzie mieli skowanie...ń  zas ”w Roku 1803, 10-go lipca byśa wielka powoc, grobel
jaroszowska  zerwaśo... i na bieronskim stawie takze woda byśa wielka, ze asz goscincem
skonou grobli kolo kosciośka woda sla... a gospode smy mieli u swie tego Walentego, gdyz byś
strach z nami (...). A w innym miejscu ”W roku 1831 przezte  wolne polskom z moskolem,
nadśa sie wielka choroba, w Polsce nazwana Kolera Korpus, w ten cisz si e  zdaśo ze iusz nie
daleko Sondny Dzien , poniewasz kandy ta choroba sie przeniosśa to sie zdaśo ze jednego
cśowieka nie zostawi... donasz na granice przici e gśo woisko i wache  ostra  trzimali mieli
wolnosc tak kto rozkazowi nie usśucha, zaraz zastrzelic, ale ta choroba tego rozkazu
niesśuchaśa, przesśa i przez wachy do naszego kraju, najprzod do Heśmu, do Mysśowic i do
Bytomia, do Piekar... tylko nasze miastecko Bieron zaprzicyn a  swie tego Walantego
Bog Wszechmogoncy racyś opatrowac i oddalicń .

Jednak ro wniez caśa blizsza i dalsza okolica czciśa sw. Walentego pielgrzymuja c od
niepamie tnych czaso w do bierun skiego ”Walencinkań .

Juz ”Visitatio Ecclesiorum... In decanatu Plesnemsi ń  z roku 1720 pisza c o Bieruniu
podaje: ”est etiam capella extra oppldum tutuli s. Vi lentini (...) idulgentias habet pro festc s.
Valentmiń , (Jest takze kaplica poza miastem p.w. sw. Walentego (...) posiadaja ca odpusty na
swie to sw. Walentegoń ), a zachowane rachunki parafialne z lat 1720 ukazuj a  w jak
uderzaja cy sposo b w dzien  sw. Walentego wzrastaśa kolekta i to wielokrotnie, w por o wnaniu
z innymi swie tami i uroczystosciami. Jest to wytśumaczalne tylko wielkim napśywem
wiernych : okolicy w tym dniu, gdyz samej tylko biednej ludnosci miejscowej nie byśoby na
to stac. Proboszcz Jan Kanty Zychon , po gruntownym remoncie koscio śka, notuje w 1787 r.:
”Dnia 1 Juni dostaśem Odpusto w na dzien  S. Bartśomieja i S. Valentego, wiecznemi czasy,
kto rem wyza daś z Rzymu, na co jest Bulla Papalisń . W 1836 r. Parafia Bierun ska zwracaja c
sie  do Ksie cia Pszczyn skiego jako do patrona, z prosba  o zezwolenie na budowe
murowanego, dwuwiezowego kosciośa sw. Walentego argumentuje:
”wiadomo, ze wspomniany koscio ś cmentarny sw. Walentego jest licznie odwiedzanym
kosciośem pielgrzymkowym i dlatego potrzebuje wi e kszej przestrzeniń .

W okresie mie dzywojennym odpust sw. Walentego (obchodzonyy zawsze ipsa die tj. 14
lutego) scia gaś tśumy ludzi z caśej okolicy, zas w samym Bieruniu dzien  ten byś tak
uroczysty, ze dzieci nie miaśy lekcji w szkole.

Po wojnie liczba pielgrzymo w z roku na rok wcia z wzrasta, tak ze od wczesnych lat
powojennych weszśo w zwyczaj, ze sume  odpustowa  kazdorazowo odprawia Biskup. Stale
tez nadchodza  z ro znych, nieraz bardzo odlegśych miejscowosci, prosby o odprawienie w
koscio śku Mszy sw. o zdrowie.
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Koscio ś jest tez w posiadaniu autentycznych relikwii sw. Walentego, poswiadczonych
dokumentem : 28.11.1961 r.

Ten zywy kult jest zatem najlepsza  gwarancja  zachowania na przyszśe czasy tego jedynego
w swym rodzaju dokumentu wiary naszych przodk o w, ale tez i zabytku kultury o
nieposlednim znaczeniu dla caśego regionu.
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