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WPROWADZENIE
O bazie z ro dźowej do dziejo w Bierunia wzmiankowano ju˙ niejednokrotnie w ro ˙ nych
opracowaniach tej serii wymieniajac najczesciej trzy wiodace w tym zakresie zespoźy
Wojewo dzkiego Archiwum Panstwowego Katowice, OddziaźPszczyna: Archiwum Ksia za t
Pszczynskich, Landratsamt Pless oraz zespo ź Magistrat Miasta Bierunia. Nie sa to
wszak˙ e jedyne zespoźy dysponujace zbiorem dokumento w z interesujacego nas zakresu.
Wiadomosci dotyczace ro ˙ nych zagadnien bierunskich XIX wieku znalez c mo˙ na w
aktach zespoźo w: Okre g urze dowy Bierun Stary (1872ó 1939); Okre g urze dowy
Urbanowice (1874ó 1914); Koenigliches Kreisgericht zu Pless; Katasteramt Pless;
Kreisschulinspektion Pless (1802, 1872ó 1922); Amtsgericht zu Pless (1769, 1877ó
1922); Kreisausschuss Pless (1821, 1872ó 1922), oraz zespo ź: Zbio r akt gruntowych
sa do w w Pszczynie (1714ó 1975).
Zakres bazy z ro dźowej dotyczacej XIX wieku w poszczego lnych zespoźach obejmuje
tematycznie wiekszosc zagadnien towarzyszacych codziennosci mieszkanco w tych tereno w.
Najbogatsza dokumentacja dysponuje zespo ź: Magistrat Bierun Stary utworzony z akt
okresu od 1826 do 1945 i dotyczacy wyźacznie miasta Bierunia Starego. Liczy on 931
jednostek (co odpowiada 6,5 metrom bie˙ acym). Akta dotycza caźoksztaźtu spraw
organizacyjnych, spoźecznych, administracyjnych i gospodarczych miasta. Dokumenty te
przechowywane byźy w ratuszu miejskim Bierunia Starego, w pomieszczeniach
suterenowych stanowiacych miejskie archiwum, gdzie przetrwaźy okres okupacji i front 1945
roku. W latach 1951 i 1957 przejete zostaźy one przez Archiwum Panstwowe w Pszczynie.
Z dokumentacji wieku XIX zachowaźy sie akta normatywne od roku 1853 (do 1920), akta
personalne ó od 1895 (do 1918) inne, dotyczace nieruchomosci miejskich Ś od 1826 (do
1924), akta finansowe ó od 1336 (do 1922), akta dotyczace zakźado w miejskich ó od 1896
(do 1920), akta szkolne i koscielne Ś od 1847 (do 1920), akta stra˙ y po˙ arnej Ś od 1892
(do 1914), dotyczace handlu i rzemiosźa ó od 1894 (do 1914), dotyczace przemysźu ó od
1873 (do 1906), akta budowlane ó od 1873 (do 1921), dotyczace spraw wojskowych
i wojennych ó od 1851 (do 1920), dotyczace podatko w ó od 1894 (do 1921), akta
opiekuncze Ś od 1873 (do 1913), akta dotyczace rolnictwa Ś od 1865 (do 1913), dotyczace
odbudowy miasta po po˙ arze w 1945 ó od 1846 do 1874, akta Urzedu Stanu Cywilnego Ś
od 1874 (do 1919) i akta Spo źki Wodnej ó od 1880 (do 1913).
Innym dziaźem zasobnym w bieruniana jest zespo ź Archiwum Ksia za t Pszczynskich,
bedacy jedynym zachowanym w Polsce archiwum suwerennych pano w feudalnych,
posiadajacych do poźowy XIX wieku caźkowitawźadze administracyjna, polityczna, sadowa
i gospodarcza na znacznej czesci Go rnego Slaska. Liczne reformy administracyjne
i gospodarcze, uwźaszczenie chźopo w i rozwo j przemysźu spowodowaźy ó w drugiej
poźowie XIX wieku ó utrate tej wźadzy i przeksztaźciźy to w koncern przemysźowo-rolniczy.
Wszystkie te przemiany znalazźy odbicie w zachowanych dokumentach. W aktach
dotyczacych interesujacego nas wieku zachowaźy sie cenne materiaźy z ro dźowe do dziejo w
rolnictwa prawie stu wsi go rnoslaskich (w tym i wsi podbierunskich) oraz miast: Pszczyny,
Bierunia, Mikoźowa i Mysźowic.
Kolejnym zespoźem dysponujacym dokumentami dotyczacymi Bierunia i wiosek jego
parafii (lecz nie tylko) jest zespo źlandratury pszczynskiej (czyli powiatu pszczynskiego).
Pierwsze powiaty na terenie Slaska powstaźy bezposrednio po jego aneksji przez panstwo
praskie. Powiat pszczynski powstaź w 1742 roku i obejmowaź bardzo rozlegle tereny: od
Mysźowic na po źnocy a˙ po przedmiescia Bogumina na poźudniu. Na terenie powiatu
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pszczynskiego byźo 5 miast: Pszczyna, Bierun, Mikoźo w, Mysźowice, Wodzisźaw, 126 wsi,
151 folwarko w, 34 koscioźy parafialne, 40 szko ź ludowych. Ponadto: 122 mźyny, 2 wielkie
piece hutnicze, 5 pieco w fryszerskich, 1 mźot cejnarski.
W roku 1783 powiat liczyź27 241 mieszkanco w. W latach 1816/1817 w wyniku reformy
administracyjnej powiato w, powiat pszczynski zostaź powa˙ nie okrojony, po źnocny obszar
ziemi mysźowickiej wraz z wsiami: Brzezinka, Brzeczkowice, Bogucice, Bryno w, Jano w,
Katowice, Rozdzien, Sźupna, Szopienice, Zaźe˙ e ó wźaczono do powiatu bytomskiego. Na
poźudniu zas caźy okreg wodzisźawski oraz wsie dawnego klucza boguminskiego wcielono
do utworzonego wtedy powiatu rybnickiego. Stan ten przetrwaźdo roku 1922.
Akta tego zespoźu obejmuja tematycznie wszystko, co wchodziźo w zakres
funkcjonowania powiatu ó zatem i miasta Bierunia oraz okolicznych wiosek ó (dla tych
tereno w liczaone 62 jednostki i obejmujawszelkie dziedziny ˙ ycia: rolnictwo, administracje,
budowy szlako w komunikacyjnych itp.).
Zespo ź: Okre g Urze dowy Bierun Stary liczy 89 jednostek akt, z kto rych wiekszosc
dotyczy jednak poczatko w wieku XX.
Okregi urzedowe jako takie zostaźy powoźane na podstawie pruskiej ordynacji o
powiatach (z 13 XII 1872 r.). W dokumentacji, kto ra po nich pozostaźa najwiekszagrupe akt
stanowia akta policyjne dotyczace nielegalnych i legalnych przekroczen granicy, spraw
obyczajowych, kryminalnych, sanitarnych, przemysźu i handlu oraz listy goncze. Osobna
grupe stanowia wszelkiego rodzaju instrukcje i relacje nawiazujace do sposobo w
zapobiegania wystapieniom politycznie wrogim wobec panstwa pruskiego. Ponadto znalez c
tam mo˙ na nieco danych nawiazujacych do kultu ˙ ydowskiego i gospodarki wodnej.
Z wyszczego lnionych temato w dokumentacje wieku XIX reprezentuja dane dotyczace
przekroczen granicy (zachowane od roku 1872), obcokrajowco w zamieszkaźych
i zatrudnionych na tym terenie (dane od roku 1896) oraz instrukcje I sprawozdania dotyczace
stanu dro g, mosto w i gospodarki wodnej.
W zespole: Okre g Urze dowy Urbanowice zawierajacym tylko 6 jednostek sa akta
dotyczace ustalania granic okregu urzedowego, nadzoru nad zebraniami, polskimi
bibliotekami, zabawami i nadzoru nad zakźadami przemysźowymi.
Zbio r akt zgromadzonych w zespole: Koenigliches Kreisgericht zu Pless (Kro lewski
Sa d Powiatowy w Pszczynie) skźada sie miedzy innymi z licznych depozyto w testamento w.
Z dawnej parafii bierunskiej zachowaźy sie liczne testamenty mieszkanco w Bierunia,
Bijasowic, Cielmic, Jajost, Jaroszowca, wsi Porombek, Sciern, Swierczynca i Urbanowic.
Ciekawe satak˙ e zachowane akta Urzedu Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej
Bierunia dysponujace ksiegami narodzin, chrzto w, wesel i zgono w z lat od roku 1820 do
1874.
Inny zbio r dokumento w pochodzi z akt katastru-urzedu utworzonego (ustawaz dnia 21 V
1861 r.) dla wymiaru podatko w gruntowych. Ksiegi katastralne zaźo˙ ono w urzedach w 1865
roku i w ich skźad wchodziźy: ksiegi gruntowe (Flurbuch) zaźo˙ one na podstawie istniejacych
map oraz ksiegi zwane matrykuźami (Mutterrolle), w kto rych nanoszono wszelkie poprawki
zwiazane ze stanem posiadania danego wźasciciela, a tak˙ e ksiegi podatku budynkowego.
Zespo ź ten obejmuje 198 jednostek dotyczacych gmin i obszaro w dworskich byźego
powiatu pszczynskiego, z czego z parafii bierunskiej zachowaźo sie ich 17 (z Bierunia,
Bijasowic, Jaroszowca, Kopca, Porombka, Sciern i Urbanowic).
Archiwalia obejmujace problemy szkolnictwa podstawowego zgromadzone zostaźy w
zespole: Kreisschulinspektion Pless liczacym 706 jednostek.
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Nadzo r nad szkolnictwem podstawowym w panstwie pruskim spoczywaź poczatkowo w
rekach duchowienstwa katolickiego i ewangelickiego. Inspektorami byli w zasadzie dziekani
katoliccy i gźo wni pastorzy (dla szko ź ewangelickich), zas tzw. miejscowy nadzo r nad
szkoźami podstawowymi spoczywaźw rekach proboszcza danej parafii.
W roku 1872 uprawnienia te zostaźy odebrane duchowienstwu; w ich miejsce
wprowadzono instytucje inspektoro w swieckich (inspektoro w powiatowych) i tylko
miejscami (po roku 1885) lokalny nadzo r wro ciźdo kompetencji miejscowych proboszczo w.
Powiatowe inspektoraty byźy powoźywane poczatkowo dla terenu caźego powiatu i nie
podlegaźy wźadzy landrata. W miare rozwoju danego obszaru, gdy liczba szko ź zwiekszaźa
sie, zaczeto tworzyc w obrebie jednego powiatu dwa i wiecej inspektorato w (z nazwa
” powiatowył), a ich zasieg dziaźania siegaźnieraz poza zasieg administracyjny powiatu.
Inspektorat szkolny w Pszczynie utworzono w roku 1872, a z poczatkiem XX wieku
powoźano nastepne ó w Mikoźowie i w Mysźowicach. (Od tego czasu inspektorat szkolny w
Pszczynie ograniczony zostaźdo poźudniowej czesci powiatu).
Akta zespoźu zawieraja zarzadzenia wźadz szkolnych, zestawienia ucznio w w
poszczego lnych szkoźach, ogo lne statystyki szkolne, akta dotyczace pomocy szkolnych,
przymusu szkolnego, dane o nauczycielach, o ich uposa˙ eniach itp. Odnosnie interesujacego
nas terenu zachowaźa sie tylko dokumentacja Bijasowic, Cielmic i Swierczynca (w sumie 11
jednostek).
Zbio r akt zespoźu: Amtsgericht zu Pless (Sa d Obwodowy w Pszczynie) liczy 1512
jednostek (co stanowi 8,6 mb.) obejmujacych sprawy majatkowe, emigracji zarobkowej,
stosunko w pozamaź̇ enskich, szko d wyrzadzonych przez bydźo i zwierzyne źowna, sprawy
najmu czeladniko w, sprawy dotyczace obelg, kradzie˙ y, obra˙ en ciaźa, paserstwa, oszustw,
przemytu itd. Dla interesujacego nas terenu zachowaźa sie dokumentacja rozpraw sadowych
mieszkanco w Bierunia, Bijasowic, Cielmic, Jajost, Jaroszowca i Swierczynca ó w sumie
115 jednostek.
Zespo ź: Kreisausschuss Pless (Wydzia„ Powiatowy w Pszczynie) powstaź z
dokumentacji organu samorzadowego i administracji ogo lnej bedacego jednoczesnie sadem
administracyjnym I instancji oraz organem wykonawczym sejmiku powiatowego. Liczy on
49 jednostek, wsro d kto rych znajduje sie 18 bieruniano w (dot. Bijasowic, Cielmic,
Jaroszowca, Nowego Bierunia, Sciern i Urbanowic).
Ostatnim z zespoźo w, w kto rym znajduja sie materiaźy z ro dźowe interesujacego nas
obszaru, jest zespo ź: Zbio r akt gruntowych sa do w w Pszczynie, liczacy 5334 jednostek, tj.
68,2 mb. Znajdujasie w nim akta gruntowe ro ˙ nych testamento w, dokumentacja kontrakto w,
ksiegi wieczyste, ksiegi pozwo w dotyczace sporo w granicznych, dokumentacja
uwźaszczeniowa, dotyczaca odstapienia grunto w pod rozbudowe trakto w komunikacyjnych i
przemysźu itp.
W zbiorze tym znajdujasie akta Bierunia, Jajost, Swierczynca i Urbanowic ó w samie 25
jednostek. Akta archiwalne (zaznaczyc tu trzeba, ˙ e pisane sa one gźo wnie odrecznie, w
jezyku niemieckim i pismem gotyckim) nie sa wszak˙ e jedynymi dokumentami czaso w
minionych. Ro wnie˙ liczne czasopisma wydawane zaro wno w jezyku polskim jak i
niemieckim Ś mimo woli stanowiadla potomnych dokumentacje tamtych lat.
Nie miejsce tu na analizowanie wszystkich tytuźo w prasy ukazujacej sie na Go rnym
Slasku w XIX wieku. Dosc wspomniec, ˙ e na terenie samego powiatu pszczynskiego ukazaźo
sie w tym okresie (od 1806 do 1900 r.) 11 tytuźo w.
Wszelakaproblematyke wsi i miasteczek go rnoslaskich poruszano w zasadzie na źamach
caźej edytowanej tu prasy i studia nad tresciakolejnych numero w pozwoliźyby odtworzyc nie
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tylko atmosfere owych czaso w, ale i ich ro ˙ norodna i zmienna codziennosc. Ze wzgledu
jednak na rozmiary niniejszego opracowania ograniczymy sie do nielicznych, wybranych
z ro deźkoncentrujac sie przede wszystkim na urzedowym powiatowym ” kreisblacieł.
Wczytajmy sie wiec w owe stare rekopisy i druki.

I. ROZPORZA DZENIA ADMINISTRACYJNE
” Amts Blatt der Koeniglichen Oppelnischer Regierung 1818, Stueck XLIX, s. 472Ś
476, nr 261: Zawiadomienie o wytyczeniu okre gu granicznego i nowych urze dow celnych.
Na podstawie obwieszczenia Przeswietnego Ministerium z bie˙ acego roku i miesiaca,
dotyczacego wprowadzenia nowych przepiso w celnych opublikowanego 26 maja b.r. ó
powiadamiamy mieszkanco w prowincji wschodnich Monarchii, ˙ e wedźug Ń 1 i 2 przepiso w
celnych z 26 maja (zob. Zbio r pr. dot. 9 nr 483) zostaź uformowany okreg graniczny (... tu
szczego źowy dźugi opis przebiegu granicy od Kluczborka do powiatu pszczynskiego ó
informacja autora).
(...) Z tego miejsca linia graniczna przez wsie Pietrowice, Zarzecze, Podlesie biegnie do
Tycho w, a stamtad drogapanstwowado Bierunia z kto rego drogado Cielmic i Studzienic a˙
do Pszczyny omijajac miasto. Stad biegnie wzdźu˙ drogi do Wodzisźawia, przez Porembe,
Brzez ce, Mizero w, Borynie do Warszowic i z tej wsi bocznymi drogami przez Krzy˙ owice
i Szerokado wspomnianej drogi panstwowej skad wstepuje do rybnickiego powiatu. (...)
Je˙ eli chodzi o ustanowienie nowych urzedo w celnych i konsumpcyjnych wedźug Ń 11
przepiso w celnych dotyczacych pobierania cźa i podatku konsumpcyjnego przez
Ministerstwo Finanso w postanowiono: ˙ e w tutejszym departamencie 3 gźo wne urzedy celne
maja byc ustanowione, kto re jednoczesnie beda sprawowaźy nadzo r nad czynnosciami pobocznych urzedo w celnych (...).
Gźo wny Urzad Celny w Bieruniu tymczasowo we wsi Zabrzeg ustanowiony bedzie i okreg
pod jego nadzorem bedacy zaczyna sie w Bytomiu i konczy gdzie Olza do Odry wpada. (...)
Poboczne urzedy celne pierwszej klasy nie bedana razie ustanowione. Poboczne urzedy
celne drugiej klasy sanastepujace: W Bujakowie, Maźej Dabro wce, Mysźowicach ó cyrkuźu
bytomskiego, w Dzieckowicach, Woli, Grzawie, Goczaźkowicach, Niemieckiej Wisle,
Pawźowicach, Pielgrzymowicach Ś cyrkuźu pszczynskiego, w Ruptawcu (Ruptawie),
Moszczenicy, Goźkowicach, ó aziskach Ś cyrkuźu rybnickiego.
Urzad kontrolny bedzie w Bieruniu. (...) (Przekźad z j. niemieckiego).
” Plesser Kreis-Blatt 1848, Stueck l8, s. 77: Dotyczy podziaą
u na okre gi wyborcze.
W nastepujacy sposo b podzielono powiat na okregi wyborcze.
Wykaz miejscowosci powiatu i utworzonych okrego w wyborczych w oparciu o spis
ludnosci z grudnia 1846 r.
Nr okregu
wyborczego

Nazwa miejsc nale˙ acych
do danego okregu
wyborczego
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Bierun
Kopiec
Bijasowice
Cielmice
Jaroszowiec
Zabrzeg

5
15
32
39
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Liczba
mieszkanco w
1320
126
660
603
481
419

Liczba
wybranych
2
1
1
1
1

Komisarz wyborczy
Komisarz policji
Kroll
urzednik Malcharek
przedst. gminy
przedst. gminy
Przeźo˙ . Policji
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Porombek
68
Sciernie
73
Swierczyniec
76
Urbanowice
(Przeką
ad z j. niemieckiego)

177
389
432
966

1
1
1

Welczek
przedst. gminy
przedst. gminy
soźtys

” Plesser Kreis-Blatt 1855, Stueck 36, s. 151, Nr 133: Tyczy sie obsadzenia powiatowego
obwodu kominiarskiego (tekst w pisowni oryginalnej).
” Po zejsciu zmarźego Majstra kominiarskiego Schroll zostaźObwo d Kominiarski powiatu
poźaczony z Xiȧ eco-Pszczynskim Obwodem Kominiarskim, a od 1 lipca br. przez Regencya
Kro lewska w Opolu jest podzielony na dwa obwody kominiarskie tj. na Pszczynski i
Mikoźowski. Pszczynski Obwo d zawierajacy w sobie nastepujace miejsca (...) Cielmice, (...)
Swierczyniec ó ro wnie˙ wszystkie tu nale˙ ace Ksiȧ ece posiadźosci ó poruczony zostaź
bywaźemu dotad Xiȧ ecemu Majstrowi Kominiarskiemu Karolowi Zimmer pod Zamkiem
Pszczynskim; Mikoźowski Obwo d Kominiarski do kto rego nale˙ y miasto Mikoźo w z
gminami wiejskimi: (...) Bierun, Bijasowice, (...) Jaroszowiec, (...) Porombek, Sciern, (...)
Urbarnowice, (...) Zabrzeg ó i tu poźo˙ onemi Xiȧ ecemi dobrami odebraź bywaźy tutejszy
Towarzysz kominiarski August Heilmann.
Myto kominiarskie, dopo ki co inszego nie postanowie, w tej samej jak dotad ilosci pźacic
sie bedzie tj. ka˙ dy sio dźak pźaci od ka˙ dego zamiatania 1 sr. gr., ka˙ dy zagrodnik 9 fenigo w,
ka˙ dy chaźupnik 6 fenigo w. Wymownicy i komornicy pźacaza ka˙ de zamiatanie od kominka
w swej izbie 4 fenigi Gospodarze recza Majstrowi kominiarskiemu za punktualne pźacenie
myta kominiarskiego strony swych komorniko w, od kto rych tyle przy sciaganiu komornego
niechaj sobie przyrachujaZa ka˙ de zamiatanie suszarni jakiej i paz dzierni, jak i pieca piekarskiego pźaci sie po 3 fenigi. (...)
Pszczyna 3 Wrzesnia 1855.
” Plesser Kreis-Blatt 1856, Stueck 40, s. 172: Obwieszczenia.
Godziny urzedowania wymienionych urzedo w pocztowych sa nastepujace: (...) Urzad
pocztowy w Nowym Bieruniu: W dni tygodnia, w lecie i zimie, codziennie od 8 g. do 12 do
poźudnia i od 3 do g. 7 po poźudniu. W niedziele od g. 8 do 9 do poźudnia i od 5 do g. 7 po
poźudniu. W dni swiateczne nie przypadajace na niedziele ó do poźudnia od g. 8 do 9 i od g.
11 do 1, zas po poźudniu od g. 5 do 7.
Opole, 21 sierpien 1856. Gźo wny Dyrektor Poczty: Eckardt.
” Plesser Kreis-Blatt 1870, Stueck 5, s. 17: Rozporza dzenie Dotyczy poą
a czenia gminy
Kopiec z miastem Stary Bierun .
Pan minister Spraw Wewnetrznych opierajac sie na Ń 2 alinea 1 Prawa miejskiego z 30
maja 1853 Ń 1 alinea 1 statutu gminnego miasta Bierun Stary z 23 stycznia 1865, stwierdza,
˙ e pod wźasnanazwaGmina Kopiec z wźasnym zarzadem jako dotad istniejaca samodzielna
jednostka, o caźkowitej powierzchni 186/15 mo rg, kto rej wźascicielem ó opro cz dro g
publicznych i wo d ó jest Karol Ruski i inni, pod wzgledem komunalnym i politycznym do
miasta Bierun Stary wźaczona bedzie. Opole 8 styczen 1870.
Wojewo dzkie Archiwum Panstwowe Oddziaź Pszczyna; Zespo ź; Landratsamt Pless:
Ustawa dla gaszenia ognia w miescie Bieruniu (tekst w pisowni oryginalnej).
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Podźug 5 tego paragrafa ustawy od 11 tego Marca 1850, tyczac sie zarzadu policyjnego,
wydaje sie dla miasta Bieronia z tem zastrze˙ eniem, ˙ e urzad zwierzchny daje zezwolenie i w
porozumieniu z deputowanymi miasta, nastepujacaustawe dla gaszenia ognia.
TytuźI. O dostatku wody i o narzedziach do gaszenia ognia
Ń 1. Dostatek wody
W ka˙ dym domie albo blisko nim musza sie przez wiosne, lato i jesien naczynia,
zawierajac w sobie przynajmniej 6 konew wody, znajdowac. Tak˙ e muszastudnie zawsze w
porzadku byc utrzymane.
Ń 2. Prywatne narzedzia do gaszenia ognia.
Ka˙ dy wźasciciel domu jest powinien na miejscu do kto rego ka˙ dy źatwo przystapic mo˙ e,
w domie lub na podworcu chowac nastepujace narzedzie do gaszenia ognia:
1) Wiadro ogniowe podźug od magistratu oznaczonej formy i objetosci.
2) Drabine ogniowa, kto ra a˙ do pierwszego pietra domu i przy maźych budynkach a˙ do
samego grzbieta dachu siega.
3) Dobramiotźe ogniowa.
4) Latarnie.
Ka˙ dy komornik musi siekiere i konew miec w pogotowiu.
Ń 3. Publiczne narzedzia do gaszenia ognia.
Gmin miejski powinien chowac lub nakupowac: 1 sikawe wozowaz rurami, 1 sengerska
reczna sikawe, 12 wiadra ogniowe, 5 haki ogniowe, 2 beczki na wode znajdujac sie na
koźach, 4 drabiny ogniowe z klamrami lub hakami.
TytuźII. Postepowanie przy wybuchnieniu ognia.
Ń 4. Ogźoszenie
Ka˙ dy, w kto rego pomieszkaniu albo domie ogien wybuchnie, jest pod karapowinien to
wybuchnienie tak zaraz ogźosic i pomoc publiczna bez stracenia czasu u˙ ywac. Ro wna
powinnosc ma ka˙ dy, kto ry nie jest mieszkancem tego domu, w kto rym ogien wybuchnie, bo
i on musi, gdy powstanie ognia, niech bedzie gdzie chce, spostrzedze, to˙ samo ogźosic.
Ń 5. Znaki: a) przez dzien
W czasie dnia daje sie znak ogniowy przez dzwon na wie˙ y koscielnej, a na ulicach przez
trabienie na rogu, kto ry bedzie do u˙ ytku na bio rze policyjnym chowany.
b) w nocy
W czasie nocnym rozgźosza wybuchnienie ognia stro ˙ y nocni przez woźanie i przez
trabienie na rogu alarmowym na wszystkich ulicach. Dalej do tego oznaczeni ludzie daja
znak przez dzwonienie.
c) objasnienie
Ka˙ dy, kto ry zamieszka izby, ku ulicy poźo˙ one jest powinien zaraz okna objasnic
(oswiecic).
Ń 6. Uprze˙ a do sikaw
Wszystkie wspo źczźonki gminu, kto re trzymaja ciagowe konie, sapowinne, te same na
przypadek powstania ognia stawic do usźugiwania sikaw, jak te˙ i beczek na wode.
Nastepstwo tej usźugi postanowi urzad policyjny i ma ka˙ dy wźasciciel koni obowiazek
temu postanowieniu posźusznym byc.
Panszczyznowe konie urzedniko w jak te˙ i dyzpozytalne konie pocztowe mogatylko byc
u˙ ywane w najkonieczniejszej potrzebie.
Wynagrodzenie koni za stawienie do usźugiwania sikaw i beczek w taryfie od magistratu
osobno ukźadzonym postanowione. Taryf ten staje sie na zwyczajny sposo b ogźoszony.
TytuźIII. Prowadzenie i rodzielenie ludu do gaszenia oznaczonego.
Wiesźawa Korzeniowska
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Ń 7. Dyrekcya
Burmistrz lub od niego raz na zawsze uznaczony zastepca jest na wszystkie razy
dyrektorem wszystkich spraw tyczacych sie gaszenia ognia. (...)
Ń 8. Ogo lne obowiazki do pomagania
Ka˙ dy meski do roboty pojetny mieszkaniec, kto ry jest 18Ś 60 lat stary ma obowiazek, do
jednego z tych rozdziaźo w, kto re sie uformowac majawstapic, i w tem wzgledzie mu dane
rozkazy policyjne wypeźnic.
Ń 9. Wyźaczenia
Wyźaczeni od ogo lnej powinnosci do dopomagania sa tylko osoby wojskowe, kto re sie
znajduja w czynnej posźudze, tak˙ e urzednicy kro lewscy i miasta, doktorzy, ksie˙ a
i nauczycielowie, je˙ eli ostatni nie saoraz na miejscu wźascicielami gruntu, alboli sie te˙ nie
zatrudniaja stojacym rzemiosźem. Dalej od obowiazku usźugi przy gaszeniu ognia sa
uwolnione osoby, o kto rych wiadomo, ˙ e saniedoźe˙ ni, a nareszcie ci, kto rzy na rok pźaca4
tal, do kasy ogniowej, a to poprzedniczo w styczniu ka˙ dego roku.
Ń 10. Miejskie towarzystwo ogniobronne podzieli sie na 4 rozdziaźy: I. na rozdziaź
wyznaczony do gaszenia II. na rozdziaź stejgiero w, III. na rozdziaź wyznaczony do
zachowani tych rzeczy, kto re sie wyprowadzaz budynku, VI.
na rozdziaźwyznaczony do
strze˙ enia (wachy).
I Rozdziaź wyznaczony do gaszenia, ma obowiazek, ogien przez wode gasic i zatźumic.
Tak˙ e on sie postara o do gaszenia potrzebnawode i usźugiwuje sikawom. Rozdziaźten dzieli
sie na 2 ciagi: a) ciag pierwszy, liczacy 24 chźopo w sprycmistrza i jego zastepce nale˙ y ku
sikawie miejskiej i ku maźej sikawie sengerskiej; b) ciag drugi ó jest wyznaczony do
noszenia wody. Wszyscy, kto rzy sa powinni gasic i nie zostali przewodzoni do innego
usźugowania, nale˙ a ku temu ciagu. Ten sam rozdzielony bedzie na roty po 20 chźopo w.
Ka˙ da rota ma dowo dzce i jego zastepce.
IIRozdziaźstejgero w ma obowiazek zajac sie powynoszeniem przedmiot z palacych i w
niebezpieczenstwie znajdujacych sie domo w. Przedmioty majac byc ratowane wynosza
stejgery a˙ na droge, gdzie te same od ciagu III odebrane beda. (...)
III Rodziaźwyznaczony do zachowania, jest powinien rzeczy, kto re rozdziaźII z budynku
wynosi odberac i zaniesc na miejsce od dyrektora ognia znaczone. (...)
IV Rozdziaźwyznaczony do strzedzenia, ma obowiazek, po czesci miejsce po˙ aru strzedz
od zbiegania i wcisnienia, nieupowa˙ nionych i pro ˙ nych ludzi, a z drugiej strony rozdziaźowi
wyznaczonemu do zachowania wspomagac.
(...)
Wynagrodzenia i kary
Ń 18. Magistrat mo˙ e predkie dostawienie sikaw i wozo w wodnych, a mianowicie wyborne
dopomagania przy gaszeniu i ratowaniu z premiami od 1 tal, do 5 tal. nadgrodzic. Wźasnie
tak ma ten, kto ry alarmowaniem wybuchnienie ognia na policji melduje, wynagrodzenie a˙
do 5 tal. otrzymac.
Niewykonanie poprzedzajacej ustawy ogniowej zostanie, gdy powszechne ustawy kar nie
˙ adaja cie˙ szego karania, kara policyjna a˙ do 5 tal., a w przypadku niemajetnosci z
stosunkowakaraareztuy karcone.
Ń 19. Poprzedzajaca ustawa gaszenia ognia staje sie od 1 go kwietnia 1871 r. prawomocna.
W Bieruniu, dnia 1 go Lutego 1871. Magistrat. Bieletzki (...)

Wiesźawa Korzeniowska
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2. MIESZKAN CY
Wojewo dzkie Archiwum Panstwowe Oddziaź w Pszczynie; Zespo „ Archiwum Ksia za t
Pszczynskich.
Neu revidirtes Fuerstlich Anhalt Koethen Plesser Ren -Kammer Urbarium Lendziner Amt,
I Abtheilung vom A bis L. 1845 (Nazwiska mieszkanco w Bierunia i niekto rych okolicznych
wiosek ó zobowiazanych do panszczyz nianych posźug. Inform. autora).
Bierun
Karkoszka, Krupa, Janosz, Kula, Latoszek, Dyiok, Blaszczyk, Zawisza, Kocurowski,
Goźy, Czardybon, Gurecki, Poczontek, Prus, Hycz, Czerny, Glomb, Bula, Piszczek, Dera,
Grabowski, Stobik, Wylecioźek, Pieczka, Krol, Zrnoszczyk, Piekarczyk, Strzempa, Przistuź,
Czabon, Gembic, Zuber, Powroz nik, Sto ma, Musioź, Bak, Smiźowski, Dobiosz, Kucz, Figiel,
Tutko, Szemko, Gawlik, Idzik, Czerwonka, Wolski, Kramarsz, Chmura, Ozylkowski,
Kostka, Cwiek, Kozieź, Zemźowski, Rubin, Paluszek, Chylka, Neiduch, Strozik, Urbaniec,
Kotas, Mrowiec, Paiak, Pokorny, Stechlik, Smietana, Trucz alias Fik, Nyga alias Thorsz,
Chylka, Gorol, Mazur, Grzib, Czempiel, Nyga, Penolka, ó aczny, Pokornik, Milkusz,
Szemczyk, Wilk, Kucz, Malnia, Hilczyk, Dziubany, Mialski, Kocurek, Abraham Cohrn,
Stawlitzki, Balcar Lubecki, Klemens Wilczek, Maciey Bieronsky, Tomek Czempas, Bobla,
Jagoda, Pawelczyk, Polaczek, Piontek, Kiepusek, Gretka, Kajasz, Seibert, Hawlitzki, Grzeszica, Targiel, Horst, Szander, Krupa, Dźugai, Milowski, Chilczyk.
Bijasowice
Dziubany, Doleszczyk, Muzyczka, Wegrzin, Szyma, Bonczka, Slossorsz, Tutko, Korbel,
Szuster, Polus, Zoźna, Wilk, Gźab, Skorta, Smiźowski, Stepor, Boriczka, Sztych, Adamus,
Kaidasz, Pietrzica, Kaczyca, Szultz, Szyma, Boryczka, Wilk, Goi, Durok, Rzepus, Szyma.
Cielmice
Biolik, Radwanski, Mos, Bak, Lassek, Szeliga, Pluta, Mika, Gondzik, Gorol, Gawlik,
Panek, Targiel, Kostka, Hons, Skrobol, Cofaźa, Pluta, Gamon, Kontny, Hantulik, Piszka, Fik,
Sakfik, Oracz, Niczoź, Go ralczyk, Polus, Kluza, Cichy, Krzikowski, Guzy, Zoźna,
Krawieczek, Beczaźa, Morys, Pinocy, Beczaźa, Fioź, Blazigo ra, Nowara, Mika, Sakta,
Szeliga,
Niczol, Piecyra, Hantula, Parys, Joneczek, Gondzik, Bak, Adamczyk, Panek, Mych,
Bednosz, Drzizga, Szott.
Jajosty
Zoźna, Dzisga, Buźa, Gaźuszka, Niesyto, Golas, Skorta, Urzond, Okon, Tźaia, Szudoi,
Cofaźa.
Jaroszowiec
Bisoczka, Goi, Chrobok, Stachon, Bednorsz, Mzyk, Pitwon, Habala, Loska, Adamus,
Chuchulski, Pytel, Nycz, Bula, Susczyk, Wuzik, Farkel, Blasczyk, Borys, Kozibora,
Pietrzica, Nowok, Maslorz, Solka, Noras, Penol, Pustelnik, Slosorz, Kostyra, Reimer,
Stachon, Szoida, Ptasny, Szweda, Nycz, Latusik, Beczaźa, Mansfeld, Slosozz, Hasnik,
Kostyra.
Wiesźawa Korzeniowska
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” Plesser Kreis-Blatt 1848, Stueck 8, s. 31: Kronika personalna.
W miejsce dawnego soźtysa Walka z Bijasowic zostaź zatwierdzony i zaprzysie˙ ony na
soźtysa zagrodnik Jurek Moncior.
” Plesser Kreis-Blatt 1853, Stueck 5, s. 26: Kronika personalna.
(...) Soźtys Michaź Brzosczosky ponownie zostaź zatwierdzony jako soźtys gminy
Porombek.
” Plesser Kreis-Blatt 1853, Stueck 26, s. 110: Kronika personalna.
(...) Chaźupnik Jo zef Ryszka, zagrodnik Franciszek Jaromin i chaźupnik Johann Michnol
zostali mianowani i zaprzysie˙ eni na sedzio w rozjemczych gminy Bijasowice. Pszczyna, 21
lipiec 1853.
” Plesser Kreis-Blatt 1856, Stueck 29, s. 124: Kronika personalna.
Ratuszowy kancelista Erdman Pytlik z Mikoźowa zostaź zatwierdzony i zaprzysie˙ ony na
burmistrza miasta Bierunia. Pszczyna, 25 czerwca 1856.
” Plesser Kreis-Blatt 1861, Stueck 17, s. 88: Kronika personalna.
Zostali ustanowieni ó siodźak Maciej Pluta jako soźtys gminy Cielmice, (...) chaźupnik
Tomasz Gruszka jako sedzia rozjemczy gminy Urbanowice (...)
” Plesser Kreis-Blatt 1870, Stueck 4, s. 16: Kronika personalna.
Zatwierdzeni zostali (...) komornik Johann Skurski ze (wsi) Porombek Ś jako sedzia
rozjemczy. (Wszystkie teksty ” kronik personalnychł satźumaczeniami).

3.DOPUSTY I UCIA ZLIWOSCI
” Plesser Kreis-Blatt 1848, Stueck 24, s. 103: Ogą
oszenie: W nocy z 4 go do 5 go t.m.
skradziono pocztarzykowi jadacemu z poczta konna z Mikoźowa do Nowego Bierunia, na
drodze miedzy Tychami i Urbanowicami dwa worki z listami w wo zku karyolowym bedace.
Owe worki miaźy napis: Z Gliwic do Nowego Bierunia i Ś z Mikoźowa do Nowego
Bierunia. W nich znajdowaźo sie kilka paczek z listami i kilka paczek gazet do Krakowa
i Lwowa. Znalazcy, obiecujemy nagrode w wysokosci 3 talaro w (opro cz zwrotu koszto w
poniesionych). Nowy Bierun, dnia 6 czerwca 1848. Ekspedycja pocztowa. Rudkowski.
(Tźumaczenie)
” Plesser Kreis-Blatt 1856, Stueck 2, s. li: Obwieszczenie. Ni˙ ej wymienione
miejscowosci, a mianowicie (...) Bijasowice, (...) Sciernie, (...) Swierczyniec, (...)
Kro lewskiemu radcy sanitarnemu Dr Haertel ó jeszcze nie uisciźy opźat za szczepienie w
1855 r. (Tźumaczenie)
” Plesser Kreis-Blatt 1864, Stueck 1, s. 3: Wiadomosci policyjne. List gon czy. Kowal
Antoni Haiduga z Urbanowic tutejszego powiatu, kto ry rozprawa z 16 X ó z powodu
wykroczenia przeciw porzadkowi publicznemu na kare 2 talaro w ewent. 2 dni aresztu
zasadzony zostaź, oddaliź sie z Urbanowic, w zwiazku z czym sad najbli˙ szy (miejsca jego
pobytu) powinien kare te wykonac i powiadomic o tym (tutejszy sad). Ten˙ e ma 30 do 32
lata, na twarzy ma piegi i rudawe wźosy. Pszczyna, 18 grudzien 1863 r. (Tźumaczenie)
” Plesser Kreis-Blatt 1864, Stueck 5, s. 21: Dotyczy opą
at na zasią
ki dla poą
oznych.
Magistrat i wźadze gminne wzywa sie, by ni˙ ej wymienione opźaty z ˙ ydowskich slubo w
i narodzin do funduszu zasiźku poźo˙ nych zostaźy sciagniete i do konca lutego, do
Kro lewskiej Kasy wpźacone.

Wiesźawa Korzeniowska
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Wykaz sum ó za ˙ ydowskie sluby i urodzenia Ś do wpźacenia na zapomoge poźo˙ nych
za 1863 rok.
Miejscowosc
Sluby po 4 sr. gr.
Urodziny po 2 sr. gr.
Kwota nale˙ na
16
2
3
Bierun (...)
2
1
Jaroszowiec (...)
2
1
Urbanowice (...)
6
3
Zabrzeg
Pszczyna, 23 styczen 1864. (Tą
umaczenie)
” Katolik 1869, Nr 25, s. 199. Z Gornego Sla zka: (...) Z Biassowic nad granica Galicyi.
Co to czesto za nieszczescia przez nieostro˙ nosc niewiast powstaja, kto re zźo˙ ywszy
ogien, a zastawiwszy garnce opuszczaja lekkomyslnie ogien i dom bez opieki, dowodzi
smutne zdarzenie z naszej wioski:
Niewiasta zźo˙ ywszy ogien pozastawiaźa garnce na blache i poszźa do ˙ niwa na pole. Kto ˙
opisze jej strach, gdy obejrzawszy sie na wioske ujrzaźa niestety dom swo j w pźomieniach.
Bie˙ y na poźy ˙ ywa do domu, lecz ju˙ nic pomo c nie mogźa, a opro cz domu straciźa tak˙ e
chlew.
Co gorsza opro cz swej niepowetowanej straty byźa przyczyna, ˙ e po˙ ar zagarnaź tak˙ e dom
i chlew sasiada, przyczym spaliźo sie dwoje prosiat i jaźo wka. (...) (Zachowano pisownie
oryginalna ).
” Katolik 1869, Nr 28, s. 222. Z Gornego Sla zka: Z Nowego Bierunia.
W nocy 18Ś 19 sierpnia wkradli sie zźodzieje do kancelaryi sadowej; wyźamali szybe,
otworzyli okno i za pomoca dźutka i ˙ elaznych drago w otworzyli wewnetrzne drzwi lecz
daremnie szukali kasy z pieniedzmi. Kasa sadowa byźa na bezpiecznem miejscu w
mieszkaniu prywatnem urzedniko w, a tak zźodziejom ledwie sie dostaźo pare surduciko w
starych, kto re pisarze zostawili w kancelaryi. (Zachowano pisownie oryginalna ).

4.Só UZBA WOJSKOWA
” Plesser Kreis-B1att 1852, Stueck 43, s. 175: Zawiadomienie.
Wzywamy urzedy wiejskie o zawiadomienie landwerysto w, ˙ e Medal Hohenzollerno w
przyznany przez Jego Kro lewski Majestat bedzie rozdzielany 17 b.m. na placu cwiczen w
Bieruniu Starym i 24 bm. na takim samym placu w Pszczynie.
Landwerysci wytypowani do tego˙ medalu niech sie w tym dniu zbiora o g. 10 przed
koscioźem w Bieruniu i o g. wpo ź do dziesiatej przed koscioźem w Pszczynie skad wspo lnie
udadzasie do koscioźa.
Pszczyna, 6 paz dziernik 1852. Nadporucznik i dowo dca 4 Kompanii 22 Puźku Landwery
Ś Baron de Prinz. (Tą
umaczenie).
” Plesaer Kreis.-Blatt 1852, Stueck 13, s. 56, 57: Dotyczy tegorocznego spisu rekrutow.
Tegoroczny spis rekruto w w tutejszym powiecie odbywac bedzie sie od 13 do 24 maja w
miescie Mikoźowie (...): w sobote 15 maja (dla rekruto w) z (...) Bijasowic o g. 6 (...) z
Bierunia o g. 7, z Kopca Ś o g. 8, z Jaroszowca o g. 9, z Urbanowie i Swierczynca o g. 8 w
poniedziaźek (...) z Cielmic o g. 8.
Wiesźawa Korzeniowska
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W miescie Pszczyna (dla rekruto w) Zabrzega, Porombka, Scierni o g. wpo źdo dziesiatej.
Spisy majacych sie stawic rekruto w wźadze policyjne dostarcza wo jtom, kto rzy beda
odpowiedzialni za punktualne stawienie sie rekruto w. Panowie pisarze gminni tak˙ e sa
zobowiazani stawic sie.
W przypadku smierci rekruta koniecznym bedzie dostarczenie zaswiadczenia o jego
zgonie. Rekruto w, kto rych w spisie pominieto nale˙ y tak˙ e sprowadzic i wo jt powinien
podac ich dane personalne.
Osoby reklamujace sie od sźu˙ by wojskowej odsyźam do przepiso w ustawy z 9 IV 1846 r.
w ” Dziennikuł powiatu pszczynskiego z 1846 roku s. 57 i nadmieniam, ˙ e okolicznosci
sprzyjajace reklamacji ponownie muszabyc przedstawione (przez osoby ju˙ reklamowane).
Ponadto nale˙ y wypeźnic podwo jny formularz, kto ry mo˙ na nabyc w tutejszej drukarni, a
kto ry wraz z zaswiadczeniem, przez gminnych przeźo˙ onych ma byc mi dostarczony
najpo z niej do 1 maja. Gdyby nie byźo chetnych do reklamacji ó tak˙ e nale˙ y mnie o tym
zawiadomic.
Nie dotrzymanie tego terminu zmusiźoby mnie do naźo˙ enia kary.
W zwiazku z uźomnosciami, kto rych nie widac, jak epilepsja, choroba psychiczna,
wskazuje na rozporzadzenie z 13 IV 1848 (” Dziennikł powiatowy 1948, s. 68) i zobowiazuje
wźadze miejscowe do dostarczenia mi potrzebnych zaswiadczen.
Miejscowe wźadze powinny tak˙ e dokźadnie dowiedziec sie o ew. przestepstwach
rekruto w i przy poborze o tym powiadomic.
Rekruci, kto rzy stawiali sie do poboru w latach ubiegźych powinni przybyc ze swoimi
kartami losowania.
Losowanie rekruto w 20-letnich tj. tych, kto rzy pierwszy raz przed komisja poborowa
stana odbedzie sie w sobote, w Pszczynie 29 maja. Ci, kto rzy chca losowac osobiscie
powinni stawic sie tego dnia o g. 6.
Za tych zas, kto rzy nie stawiasie i nie zlecakomus losowania za siebie, losowac bedzie jeden
z czźonko w komisji.
Po ukonczonym spisie rekruto w zacznie sie klasyfikacja landwerysto w I-go powoźania
i rezerwisto w. W zwiazku z tym landwerysci gmin, z kto rych pochodzarekruci Ś zgźosza
sie po ukonczonym spisie do klasyfikacji.
Nawiazujac do ustawy z roku 1851 W ” Dziennikuł powiatowym, sztuka l1, wzywam
wźadze miejscowe aby listy reklamacyjne spisane wg schematu przekazac mi najpo z niej do
15 kwietnia. Nadmieniam jednoczesnie, ˙ e nale˙ y powiadomic mnie o jakichkolwiek
zmianach u oso b reklamowanych w ubiegźym roku. (Tą
umaczenie).
” Plesser Kreis-Blatt 1864, Stueck 42, s. 179: Policyjne wiadomosci.
List gon czy.
Kro lewski Sad Powiatowy w Pszczynie, 8 paz dziernik 1864: Zobowiazani do sźu˙ by
wojskowej (...) Jacob Siwy z Urbanowic urodzony 9 lipca 1841, Josef Woytylok z
Urbanowic urodzony 13 marca 1841 ó w zwiazku z opuszczeniem kraju celem unikniecia
sźu˙ by wojskowej zostali przez rozprawe sadowaz 5 sierpnia 1864 zasadzeni na 50 talaro w
kary lub miesiac wiezienia.
Prosi sie inne sady o wykonanie tych wyroko w i powiadomienie o tym sadu tutejszego.
” Plesser Kreis-Blatt
rezerwistow.
Wiesźawa Korzeniowska
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Powoźujac sie na mo j dodatek do ” Kreisblattuł z 15 lutego, Stueck 7 nr 31 przekazuje
przedstawionaprzez Komisje PoborowaKro lewskiego Departamentu liste zobowiazanych do
sźu˙ by wojskowej, kto rzy w czwartek 3 marca o godz. 2 po poźudniu maja sie stawic w
miescie powiatowym.
Ka˙ dy naczelnik gminy ma swoich rekruto w ó wg wyszczego lnionych nazwisk
przyprowadzic i nie mo˙ e sie od tego uwolnic (...)
Wykaz Komisji Poborowej Kro lewskiego Departamentu wytypowanych rekruto w powiatu
Pszczyna na rok 1864.
(...) Bierun (roczniki): 1840 ó Johann Kocot, Andreas Pietrowski; 1841 ó Klemens
Schandar, Walentin Malina; 1842 ó Albert Czempas, Johann Martin Czempas, Laurentius
Noras, Paul Paweźczyk, Jakub Paul Poczontek, Szymon Schlesinger; 1844 ó Laurentz
Grzeschitza, Winzenz Paul Malina, Jacob Nyga, Winzenz Smilowsky.
Bijasowice: 1834 ó Ignatz Zaika alias Gawron; 1842 Ś Paul Domzok, Johann Durok,
Thomas Koza, Mathusz Losson, Albert Sklorz, Josenh Wojtala; 1843 ó Johann Pozimka.
(...)
Cielmice: 1842 ó Paul Drozdek, Michael Gawlik, Klemens Krawczyk Josepf Schott;
1843 ó Jacob Kontny, Johann Mocko; 1844 ó Josepf Kostka (...)
Jaroszowiec: 1842 ó Thomas Adam Goźab, Joseph Mansfeld, Klemens Miarka; 1843 ó
Joseph Banek, Michael Loska; 1844 ó Walentin Grzesica, Joseph Noras, Paul Noras,
Michael Szoida. (...)
Porombek: 1841 ó Jacob Przystolik; 1842 ó Jacob Szpok (...)
Sciern: 1842 ó Klemens Moridry, Franz Swiergolik, Paul Anton Lyb: 1844 ó Joseph
Mathusz Smiźowski.
Swierczyniec: 1842 Ś Bartholomaus Drozdek, Johann Ston; 1844 ó Johann Dziubany.
Urbanowice: 1841 Ś Jacob Siwy, Jacob Stachon, Joseph Woitylok: 1842 ó Franz Goi,
Simon Grzesica, Johann Kucz, Johann Jacob Nycz alias Lizok. Paul Penczek, Walentin
Przyźudzky, Johann Soyka, Franz Woitylok, Joseph Wuzik; 1843 ó Albert Chrobok, Franz
Uszok.
Zabrzeg: 1841 ó Anton Oswald August Hubner; 1842 Ś Waźek Jaromin.
(Tą
umaczenie; zachowano oryginalna pisownie imion i nazwisk).
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” Bieruniana w dokumentach ...ł
” Plesser Kreis-Blatt 1870, Stueck 39, s. 158: Dotyczy strat wojennych; Stueck 43, 46,
52: Wycia g z listy strat wojennych.
Nazwisko i imie
Miejsce zamieszkania
Rodzaj straty
Miejscowosc i dzien
zajscia
Sciernie
Cie zko ranny
Prziludzky
Bitwa pod St. Marie
Barthol
I St. Privat
18.9.1870.
(...)
Bijasowice
Zabity
Skowronsky
’—
Andr.
Bijasowice
Goi Johann
Zagina ą
’—
(...)
Pawelczyk
Bierun Stary
Zagina ą
bitwa pod Chevilly
Albert
19.9.1870.
Dziubany
Bierun Stary
Lekko ranny
’—
Lorenz
Bisok Barthol.
Swierczyniec
Cie zko ranny
bitwa pod L—Hay
29.11.1870
(Tą
umaczenie).

5.ROZNORODNOSC ZYCIA CODZIENNEGO
” Plesser Kreis-Blatt 1848, Stueck 3, s. 10: Obwieszczenie
Zawiadamiamy posiadaczy furmanek, ˙ e w zwiazku z budowaszosy istnieje
zapotrzebowanie na wo˙ enie kamieni wapiennych z Cielmic do Kobio ra. Za sȧ en pźacic
bedziemy 3 talary 20 srgr. Zainteresowani zarobkiem niech zgźoszasie u kontrolera Loske w
Kobio rze.
Pszczyna 13 styczen 1847. Kro lewski Powiatowy Landrat von Hippel.
” Plesser Kreis-Blatt 1856, Stueck 2, s. 11: Ogą
oszenia.
Zarzad gminy Bijasowice zostaźpochwalony przez Kro lewskaRejencje w Opolu za
solidne przeprowadzenie ostatniego spisu ludnosci.
Pszczyna, 25 styczen 1855 (Tą
umaczenie).
” Plesser Kreis-Blatt 1856, Stueck 22, s. 92: Ogą
oszenia.
Polowanie na StaroBierunskim obwodzie polowym bedzie dnia 27 go Czerwca t.r.
popoźudniu o 3-ej godzinie w kancelaryi na ratu˙ u w Starym Bieruniu od Magistratu
tamecznego najwiecej pźacacemu publicznie wynajete.
Pszczyna, dnia 20 go Maja 1856. kro l. Namiestnik Urzedu Radzcy Ziemianskiego baron
de Seherr-Thoss. (Tekst w pisowni oryginalnej).
” Plesser Kreis-Blatt 1856, Stueck 23, s. 98: Ogą
oszenie.
Przy pracach ziemnych zwiazanych z budowakolei ˙ elaznej z Mysźowic do Nowego
Bierunia znajdazatrudnienie chetni robotnicy. Zainteresowani z zaswiadczeniem miejscowej
policji niech zgźoszasie u prowadzacych roboty. (Tą
umaczenie).
Wiesźawa Korzeniowska
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” Bieruniana w dokumentach ...ł
” Katolik 1877, Nr 2l, s. 3: Na Jubileusz Ojca Sw. zą
ozyli (jako ofiare dla papie˙ a Ś inf.
autora).
(...) M. Mrzyk z Jajost Ś 1 marke, M. Michna z Bijasowic ó 1 marke (...).
” Katolik 1877 nr 31, s. 3: Wiadomosci prowincyonalne.
Bierun: Nadesźano nam nastepujace ogźoszenie z prosba o umieszczenie: ” Nasz
najukochanszy czcigodny i Wielebny jegomosc Ksiadz Dziekan Szuman jako znany
Dobrodziej, raczyź naszemu koscioźowi darowac nowa, a kosztownaMonstrancye, za kto ry
dar publiczne i winne w imieniu nie tylko zarzadu Koscielnego ale i wszystkim parafian
skźadam dzieki serdeczne Ś Bo g zapźacł.
Czźonek Zarzadu Koscielno-Bierunskiego. (podp.) Mateusz Krupa (Tekst w pisowni
oryginalnej).
Wojewo dzkie Archiwum Panstwowe Oddzia„ Pszczyna, Zespo ź: Koenigliche
Kreisgericht Pless. (Testament inf. autora).
Dziaźo sie w Swierczecu jedendwudziestego sierpnia 1865 go roku w pomieszkaniu
chaźupnika Maciek Drost.
Wedźug dziesziey od Josepha Bonk krysowskiemu sadu w Pszczynie oddanemu od urzedu
w Swierczecu napisanemu testamentu chaźupniczej Annej Drost, pierwej owdowiaźej
Wolskiej albo Targiel, podpisana deputacya sadowa od kto rej podpisany sedzia roz ze
wszystki raze i te˙ podpisanoy tźumacz i protokolista przez osadek direktorialnego od dzieszesziego dnia do spisania testamentu tukej zamianowany, sie udaźa tukej do przesźuchania
urzedu i testatorrej.
Tu w pomyszkaniu chaźupnika Maczeja Drost w izbie, na prawej reczej (nieczytelne
są
owo) Anna zame˙ na za chaźupnika Maczeja Drost pierwej owdowiaźa Wolski albo Targiel
na źo ˙ ku le˙ aca weczainie chora byźa znajdowana. (...)
Z umowy z nia zaczetej wychodziźo, ˙ e Anna Drost jest przy peźnej dyspozyciej i by
mogźa prawogeltowanie dac spisu do sadowego protokoźu jej ostatnawola. Ona wykźadaźa
poczem jej testament jak nastepujaco do protokoźu:
Ń 1. Zyem swojem me˙ em terazieszem Maczejem Drostem w drugim maź̇ estwie. Z
pierwszego mojego maź̇ enstwa z Janem Wolski albo Targiel dwoje dzieci, Jadwiga i
Bartolomeusz i z mojem drugim me˙ em te˙ dwoje dzieci Pawla i Woitka Drost urodziźa.
Ń 2. Za dziedzice moje uniwerzalne aby puszczysnej mojej wszadzem mojego
teraziejszego me˙ a Maczeja Drost i mojej z niem urodzone dzieci Pawla i Woitka Drost na
dziole rowne.
Z dziecom mojej z maź̇ estwa pierwszego Jadwigej i Bartolorneuszowi Wolski albo
Targiel. Ka˙ demu wysadzem jedna jaźo wka i wyznaczem przez to, ˙ e one przez ten˙ e legat
majabyc ukontentowane z mojej puszczyznej przyszlej.
Ń 3. Mojemu me˙ owi Maczejowi Drost wysadzam na przo d jednakrowabrunatna, jedna
krowa biaźa i dwoje jaźo wki i przyznajem sie przez to wyraz nie, ˙ e mojemu me˙ owi
Maczejowi Drost jestem dźu˙ na dwiescie talare to jest dwiesta talare, kto re on mnie daź do
gospodarstwa miejsce pod Nr. 30ta w Swierczecu i do zakupienia od matyryaźo w
budonkowych, do sprawenia od poprawkowych budonkow na tego˙ e miejsce.
Ń 4. Ta jedna czerwiona krowa po mojemu smiercu zaraz ma byc przedana i z odkupnienia
byc zapźacony mo j pogrzeb.
Wiesźawa Korzeniowska
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” Bieruniana w dokumentach ...ł
Wiece testatorka nie miaźa nic do sporzadzenia i testament urzedowy one byźzwracuny
oczem ona kwitowaźa. Porzem protokuź przedstajew byź przeczytany testatoriej wolno i
wyraz nie. Ona go przyjeźa w caźascie i poniewa˙ wykźadaźa, ˙ e pisac nie umie za swiadki
podpisu z osobej znajomej:
1. chaźupnik Jo zef Nycz tustad i
2. poszedziciel domu Philipp Natanowski z Pszczyna, kto re sie wyswiaczyli za swiadki i w
przytomnosciej znaki krzy˙ owe od testatory byli robiony.
XXX. Znaki rekowe Annej zame˙ nej za Drost attestujaó Philipp
Natanowski, Jo zef Nycz.
(Zachowano oryginalny tekst re kopisu).
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