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Wielki Staw Bierun ski
i jego pozostaśosci.
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Tradycje gospodarki stawowej w okolicy Bierunia sie gaja prześomu XIV i XV wieku.
Ilosc zbiorniko w wodnych, sztucznych i naturalnych, przydaśa ziemi pszczyn skiej
malownicze okreslenie Ż Z abi Kraj. Bierun , otoczony rozlegśymi taflami wodnymi,
pośaczonymi kanaśami i rzekami, kto re uzupeśniaśy liczne maśe stawy i oczka wodne,
przedstawiaś sie szczego lnie urokliwie. Na rozlegśej nizinie okolonej lasami doskonale byśy
widoczne wielkie stawy: Bierun ski i Jaroszowicki, umocnione pote znymi waśami ziemnymi.
Zgromadzone w nich miliony hektolitro w wody wykorzystywano dla intensywnej
gospodarki rybackiej, ale stawy byśy takze pote znymi zbiornikami przeciwpowodziowymi.
Silne i wczesne wytrzebienie slaskich laso w, be dace wynikiem ekspansji gospodarczej,
spowodowaśo zachwianie ro wnowagi stosunko w wodnych na tamtejszych, podgo rskich
obszarach. Gwaśtowne powodzie zamieniajace stosunkowo maśe rzeczki w rwace potoki,
niszczace zasiewy i dobytek, byśy przez dziesiatki lat regularnym dopustem Bozym. Wielkie
stawy rybne pozwalaśy na gromadzenie nadmiaru wo d podczas wzmozonych opado w a
swymi groblami zatrzymywaśy gwaśtowne przybory rzek.
Ale ochrona ludzkich osiedli przed kaprysami przyrody nie by śa ich gśo wnym zadaniem.
Stawy dawaśy mozliwosc wykorzystania gospodarczego grunto w podmokśych, nie
nadajacych sie dla tradycyjnych upraw roslinnych. Byśy jednym z fundamento w dobrobytu
o wczesnych posiadaczy. W dawnej Polsce, majatek zasobny i dostatni okreslano kro tko:
”Ryby, grzyby, maka i śakaę .
Od najdawniejszych czaso w ryby stanowiśy w Polsce jeden z zasadniczych elemento w
pozywienia, ale dopiero po zaprowadzeniu chrze scijan stwa i ustaleniu licznych
i przestrzeganych posto w, staśy sie jego nieodzownym skśadnikiem, zwśaszcza w niekto rych
porach roku. W czasach piastowskich podstawowym gatunkiem ryb, jedzonym przez
pospo lstwo, byśy solone sledzie. Wspomnienie o nich przetrwaśo w piesni wojo w Bolesśawa
Krzywoustego, zanotowanej przez Galla Anonima w Kronice polskiej:
”Naszym przodkom wystarczaśy ryby sśone i cuchnace
My po swieze przychodzimy, w oceanie pluskajace...ę
Nie kazdy miaś mozliwosc ujrzenia morskiego wybrzeza. Szerokie kre gi o wczesnego
spośeczen stwa zdane byśy na rzetelnosc i zawodowa sprawnosc kupco w handlujacych rybami
na wielka skale . Od najdawniejszych czaso w przez ziemie polskie pśynaś nieprzerwanie
pote zny strumien ryb. Gśo wnie byśy to sledzie, rozwozone po kraju w dwo ch postaciach:
solone w beczkach lub we dzone, nanizane na drewniane rozny. Obro t nimi musiaś byc tak
duzy, ze kiedy Klemens Maśopolanin zakśadaś klasztor w Je drzejowie i przeznaczaś dlan
dochody z miasteczka (1243 r.), to jednak zastrzega ś dla siebie po jednym sledziu od kazdej
sprzedanej beczki. Warstwy zamozniejsze jadaśy gśo wnie ryby sśodkowodne. W sredniowiecznych dokumentach wymienione sa liczne gatunki: mrosty, śososie, bugle, szczupaki,
we gorze, sielawy, liny, karasie i lipienie. Z biegiem czasu potrzeb ludno sci nie byśo juz w
stanie zaspokoic tradycyjne rybośo wstwo w naturalnych akwenach wodnych. Mnisi dali w
naszym kraju podstawy gospodarki stawowej i hodowli ryb na skal e ”przemysśowaę . Siec
sadzawek i stawo w rozrastaśa sie stopniowo, stajac sie gśo wnym Łro dśem ryb na dśugotrwaśe
posty. Jan Dśugosz doceniaś znaczenie gospodarstw rybnych i na przykśad bardzo chwaliś
biskupa wrocśawskiego Przecaśwa, kto ry wiele uwagi poswie caśzakśadaniu stawo w rybnych.
Rozwo j hodowli ryb na wielka skale wiaze sie na ziemi pszczyn skiej z czasami panowania
Kazimierza II, ksie cia cieszyn skiego (1477Ż 1528). Po smierci Przemysśawa II, ksie stwo, po
wielu latach podziaśo w znalazśo sie zno w w jednym re ku. Kazimierz II okazaś sie byc
dobrym i przewidujacym gospodarzem. Jego zabiegi zmierzaśy do lepszego zagospodarowania ksie stwa poprzez zwie kszenie efektywnosci najśatwiejszej w tym rejonie gaśe zi
gospodarki Ż hodowli ryb. Na jego polecenie powstaśy pierwsze wielkie akweny wodne,

”Wielki Staw Bierun ski ...ę
przeznaczone w caśosci do zarybienia. Budowe Wielkiego Stawu Ś ackiego, lezacego niegdys
na zacho d od Pszczyny, rozpocze to ok. 1490 roku. Jak wspomniaśem wyzej, zakśadanie
stawo w rybnych to nie tylko srodek pomnozenia dochodo w ksiaze cego skarbu, lecz takze
planowe magazynowanie wody, be dace elementem melioracji, pozwalajacej na zwie kszenie
powierzchni grunto w ornych, co z kolei pociagaśo za soba wzrost piono w. Kazimierz II dbaś
takze o zbyt ryb wyśawianych z ksiaze cych stawo w. Od kro la polskiego Zygmunta I Starego
otrzymaś przywilej pozwalajacy mu na przewo z ryb Wisśa i sprzedaz ich w Krakowie.
Zygmunt Stary sam byś takze miśosnikiem smacznych dan rybnych.. Jak wynika z
zachowanych rachunko w dworu kro lewskiego, na jego sto ś podawano śososie, pśocie, kieśbie,
slizie, karasie, okonie, leszcze i lipienie.
Ale dobre pomysśy Kazimierza II nie szśy w parze z oszcze dnoscia. Wydatki na
utrzymanie dworu i koszty dziaśalnosci politycznej byśy tak duze, ze kiedy juz nie
wystarczaśy zaciagano pozyczki, trzeba byśo pomyslec o sprzedazy cze sci ksiaze cej domeny.
W 1517 roku ksiaze sprzedaje Pszczyne Aleksemu Turzo za 40 tysie cy we gierskich zśotych.
Przejscie do br pszczyn skich w re cz we gierskich magnato w z rodu Turzo w, nie
zahamowaśo rozwoju gospodarstw rybnych. Wre cz przeciwnie. Nowi wśasciciele doskonale
zdawali sobie sprawe z mozliwosci rozwojowych tej gaśe zi produkcji roslinnej oraz z
zysko w, jakie be dzie przynosiśa po wczesniejszych, odpowiednio duzych, inwestycjach. Jan
Turzo, wśadajacy ta ziemia od 1521 do 1546 roku, pierwszy zwro ciś uwage na rozlegle,
podmokśe niziny otaczajace po śkolem Bierun i wo jtostwo Kopieczne. Na obszernej nizinie
istniaś zapewne juz wtedy niewielki staw rybny, kto ry zacze to rozbudowywac , by dojsc w
kon cu do imponujacego rozmiarami Wielkiego Stawu Bierun skiego. Staw bierun ski, zwany
tez niekiedy Jeziorem Bierun skim, nalezaś do najwie kszych sztucznych akweno w na terenie
Slaska. W okresie najwie kszego rozkwitu liczyś 2212 morgo w i 24 pre ty, a sie gaś az pod
zachodnie zagrody wsi Go rki. W pobliskich Jaroszowicach byś staw nieco mniejszy, ale i tak
okazaśy. Liczyś 981 morgo w i 39 pre to w powierzchni.
Rozlegśa przestrzen , kto ra przeznaczono pod budowe stawu, nie byśa sucha. Dokument z
1272 roku, opisujacy granice wsi Sciernie, podaje takze liczne informacje o ciekach wodnych
skupiajacych sie na rozlegśej nizinie mie dzy Scierniami, a nie wymienionym w dokumencie
Bieruniem. Na obszarze, kto ry potem zalaśy wody Stawu wymienione sa: potok ”Cobellaę
(Kobiela), struga ”rivus Brosonisę (potok Brzozy), potok Wilka Ż zwany tak od nazwiska
osadnika. W wiekach po Łniejszych nazwy te poszśy w zapomnienie wraz ze strumieniami
i rozlewiskami, kto re znikne śy w wodach Stawu.
Na poczatku lat 30-tych XVI stulecia, okolice Bierunia sta śy sie miejscem prac
inzynieryjnoŻ wodnych na rzadko spotykana skale . Okośo 1532 roku Jan Thurzo z
Betlemfalwa rozpoczyna sypanie pote znej grobli i budowe stawu rybnego w Bieruniu. Prace
trwaśy od poczatku lat czterdziestych XVI wieku. Przy pracach budowlanych prowadzonych
etapami, zatrudniono chśopo w z pobliskich wsi kameralnych. Jak wspomniano, prace zacz e to
zapewne od rozbudowy dawnego, niewielkiego stawu ist niejacego juz wczesniej w tym
miejscu. Nowy staw sie gaś pod Scierska Ke pe , pago rki cheśmeczkowskie do Go rki
Klemensowej w Le dzinach.
Oba stawy Ż bierun ski i jaroszowicki Ż umocnione byśy pote znymi ziemnymi groblami.
Grobla stawu bierun skiego i dzis moze budzic uznanie solidnoscia wykonania i wymiarami.
18 metro w u podstawy, 3Ż 6 metro w na wierzchośku i przecie tnie 5 metro w wysokosci. Przy
dśugosci ok. 1800 metro w daje to wyobrazenie o wielkim trudzie o wczesnych budowniczych.
Ich budowa byśa caśa, obszerna dziedzina wiedzy, kto rej od dawna poswie cano wiele uwagi,
wiedzac, ze od niej zalezy powodzenie przedsie wzie cia.
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Mniej wie cej w tym samym czasie, kiedy trwaśa rozbudowa Wielkiego Stawu
Bierun skiego, pojawiśa sie na Slasku, be dacym centrum gospodarki stawowej, pierwsza
fachowa literatura. W 1547 roku ukazuje si e we Wrocśawiu śacin ska ksie ga o hodowli ryb
napisana przez Jana Duhraviusa ”Dc Piscinisę , kto ra przyniosśa autorowi niemal swiatowa
sśawe . Praca ta zostaśa przetśumaczona po Łniej na je zyk polski przez Andrzeja Proga i
wydana w Krakowie pod tytuśem ”Dubrowjusza Janusza o rybnikach i rybach ksiag pie cioro,
z przydatkiem Joachima Camerariusza, Medyka Norymberskiego w Krakowieę . Dzieśem
zwiazanym z gospodarka do br pszczyn skich, a zapewne takze z samym Wielkim Stawem
Bierun skim jest niewielka, ale solidna i sumienna, praca Olbrachta Strumien akiego ”O
sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawo wę , wydana w Krakowie w 1573 roku. Jej
cze sciowym rozwinie ciem byśo po Łniejsze dzieśo Stanisśawa ze Strojnowa Strojnowsikiego
”Opisanie porzadku stawowegoę .
We wste pie do swej pracy, obejmujacej wszystkie o wczesne zagadnienia gospodarstwa
stawowego, Strumien ski napisaś: ”Kto ra cze sc gospodarstwa jest najosobliwsza,
nazmyslniejsza i napozyteczniejsza, bo i nie tylko samej pracej, pieczośowania i dozoru
gospodarzowego potrzebuje, jako maśo nie kazde inne gospodarstwo na tym najwie cej
nalezy, ale i dowcipu niemaśego, i w miernickiej nauce biegśosci jakiejkolwiek do tego
przyśozyc sie musiszę . W wielu miejscach autor powośuje sie na swe doswiadczenie zdobyte
przy stawach w ziemi pszczyn skiej, w tym takze w Bieruniu, okolicach Czernichowa,
Oswie cimia, Babie. Zapewne nie przypadkiem wymiary grobli bieru n skiej pokrywaja sie
dokśadnie z optymalnymi wielkosciami polecanymi w ksiazce Strumien skiego. Strurnien ski
byś praktykiem, a nie uczonym. Pochodziś z Mysśowic. Poczatkowo pracowaś jako mistrz
stawiarski, pod koniec zycia osiadś jako zarzadca do br Firlejo w w Balicach.
Przy budowie grobli bierun skiej, jak tez i innych, trzymano sie kilku podstawowych zasad,
gwarantujacych bezpieczen stwo i powodzenie, zwśaszcza tak duzej jak bierun ska, inwestycji.
Zwracano uwage , aby grunt pod groble i sama grobla byśy maśo przepuszczalne. Starannie
usuwano z fundamentu grobli, a takze jej wierzchnich warstw drewno i grubsze korzenie,
kto re butwiejac mogśy utworzyc w grobli szczeliny, grozace przerwaniem tamy. Ubita ziemie
stanowiaca podstawe konstrukcji obsadzano wiklina i zabezpieczano specjalnymi
wiklinowymi tarasami i pśatami darni. Starano sie unikac wybierania ziemi z dna przyszśego
stawu, aby nie naruszyc jej ro wnowagi biologicznej, niezbe dnej dla dobrego chowu narybku.
Na po Łniejszych mapach grobli bierun skiej widzimy zaznaczone urzadzenia techniczne,
bez kto rych staw nie mo gśby funkcjonowac . Specjalne urzadzenia nawadniajaca-spustowe
(zwane mnichami lub basztami) byśy wbudowana w groble i pozwalaśy na regulacje poziomu
wody, zaopatrywanie stawu bierun skiego w odpowiednia ilosc natlenionej, swiezej wody.
Stanowiśy tez jeden z elemento w zabezpieczen przeciwpowodziowych. Do ich budowy
uzywano najche tniej drzewa de bowego lub jodśowego, dobrze wysuszonego, kto re mimo to
musiaśo byc co jakis czas wymieniane. Przy budowie bierun skiej grobli zastosowano
najnowsze wtedy metody i najrzetelniejsza wiedze , co w pośaczeniu z nadludzkim wysiśkiem
poddanych zaowocowaśo usypaniem wysokiej grobli. Jej wysokosc byśa wystarczajaca, aby
zabezpieczyc staw przed zerwaniem grobli podczas jesiennych i wiosennych przyboro w wo d.
Przy pie ciometrowej wysokosci grobli, poziom wody w Stawie Bierun skim nie przekraczaś,
przy jego normalnym stanie, trzech metro w.
Ale z czasem wysokosc bierun skiej grobli i rosnaca z kazdym rokiem jego powierzchnia
staśy sie prawdziwym problemem. Prace rozpocze te na terenach nalezacych do do br
pszczyn skich, szybko wykroczyśy poza nie. W miare podwyzszania grobli i powie kszania
lustra wody, Staw sie gnaś do tereno w innych wśascicieli, zwśaszcza zaczaś zalewac grunta
prywatne wsi Sciernie i Bojszowy. Wymagaśo to rekompensat, o kto re dopominali sie
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poszkodowani. Jak wynika z zapisko w archiwalnych, Turzo nigdy sie nie targowaś i bez
ociagania godziś sie na zadosc uczynienie. 9.12.1538 r. Jan Turzo darowaś Janowi
Sciern skiemu wies i dwo r zwane Zabrzeg, wyśaczajac je tym samym z kompleksu do br
pszczyn skich, jako rekompensate za cze sc grunto w sciern skich zalanych przez wody
nowopowstajacego stawu bierun skiego.
7.03.1539 r. Jan Turzo przenio sś prawo wśasnosci ”roli zemankowskiej przy Zabrzeguę na
Sciern skiego i dodaś mu do tego las zwany Jasien . jako odszkodowanie za ”zatopienie nieco
gruntu w Scierniachę . W 1540 roku Ś ukasz Biberstein Bojszowski otrzymuje od niego w
odszkodowaniu za straty grunto w, powstaśe z tego samego powodu, ius ducale na
Bojszowach i darowanie pśatu, nalezacego sie dotad panom na Pszczynie w wysokosci 8
zśotych i 8 groszy. Ponadto Turzo darowaś Ś ukaszowi Bojszowskiemu stawek na cielmickim
gruncie zwany Sieniec. Z 1541 roku zachowaśa sie wzmianka o zalaniu grunto w nalezacych
do Jerzego Biassowskiego przez wody Nowego Stawu Bierun skiego. Tylko pojedyncze
sprawy o odszkodowania ciagne śy sie dśuzej. Dopiero w 1544 roku Jan Sciern ski otrzymuje
tytuśem rekompensaty za zatopione grunty cze sc roli gośawieckiej, odkupionej w tym celu
przez Jana Turzo od wśascicieli Gośawca.
Z biegiem czasu, kiedy zasie g stawu bierun skiego zostaje juz utrwalony, sprawy tego typu
znikaja z dawnych zapisek sadowych. Pojedyncze przypadki, takie jak przypadek Je drzeja,
wo jta bierun skiego wiaza juz raczej z przyborami wo d skutkiem opado w i powodzi, a nie
dalszej rozbudowy stawu. W 1548 roku. Je drzej, wo jt bierun ski, zeznaje podczas roko w
sadowych ziemskich w Pszczynie, ze otrzymaś odszkodowanie od Jana Turzo za zalanie
przez wody Stawu Bierun skiego sadzawic wo jtowskich i poczynienie w nich szko d.
Odszkodowanie wyniosśo 20 zśotych. Ale koniecznosc pśacenia odszkodowan byśo
przewidziana i wkalkulowana w koszta tego ogromnego przedsie wzie cia. Gospodarstwo
stawowe w Bieruniu ruszaśo peśna para. Rozwijaśo sie przy tym takze same miasteczko.
W 1536 roku urbarz miasta Bierunia przechowywany w Archiwum Ksiazat Pszczyn skich
podawaś: ”Przy tym miasteczku jest pie kny, nowy staw na 500 kop ryb. Lezy powyzej
miasteczka codziennie sie go rozbudowuje i poprawia aby mo gś pomiescic 3500 kop ryb.
Kiedy staw ten sie rozbuduje mozna by przy nim urzadzic mśyn dwukośowy, ro wniez tartak,
a takze kuŁnice , kto ra tam dawniej w tym miejscu staśa, z tego kazdy śacno wyrozumie
nadzwyczajny zyskę . Mysl o wielkim zaśozeniu wodnym towarzyszyśa budowniczym od
samego poczatku. Jak widac z zapisek w urbarzu, Bierun stawaś sie w tym czasie takze
osrodkiem handlu rybami. Zestawienie opśat mytniczych uwzgle dnia ich wysokosc w
odniesieniu do ryb. Taksa z 1536 podaje:
myto od wozu ryb Ż po śtora grosza
od beczki sledzi Ż po ś grosza
od pe dzonego wośu Ż 12 groszy.
Jak wspomniano, gśo wnym odbiorca ryb byś pobliski Krako w. Cze ste posty przestrzegane
przez o wczesnych ludzi, liczne i ludne klasztory, powodowa śy wielkie zapotrzebowanie na
ryby i nakre caśy koniunkture . Ryby, danie postne, przyrzadzano tak smakowicie i na tyle
sposobo w, ze wykonywano z nich potrawy byśy wśasciwie zaprzeczeniem postnych
ograniczen . Kasper Miastkowski, poeta i ziemianin, szydziś z tak traktowanych umartwien :
”Co gotuja? We gorze, sladzie, szczuki w soli,
Wizine , śosos, karpie, brzucho na post gwoli,
Co nie mysla pote znie z ciaśem wstapic w szranki,
Ale kuflem dwuuchym chca szlamowac dzbanki.ę
Handel rybami ze stawo w pszczyn skich, w tym tez z Wielkiego Stawu Bierun skiego,
zmonopolizowany byś przez stulecia w re kach kilkunastu rodzin kupieckich z Krakowa,
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Baran ski, Broczkowski, Gawśowski, Dyktarski, Nizioś, Peśka, Jarzyna, Kostecki,
Ś obodzin ski, Stawinowski, Smarkowicz, Sroczyn ski Ż ich nazwiska pojawiaja sie
najcze sciej.
Ryby wyśowione w Stawie Bierun skim kupcy krakowscy przewozili do pobliskich
Biasowic i Zabrzega, a stamtad, wygodna droga wodna Ż Wisśa, spśawiali je do miejsca
przeznaczenia. W Biasowicach byś takze wielki skśad soli, przeznaczonej do solenia w
beczkach ryb, kto re nie przetrzymaśyby trudo w transportu. Staw Bierun ski i inne stawy do br
pszczyn skich byśy dla kupco w gśo wnym Łro dśem zaopatrzenia. Jesli tam nie kupili jednak
wystarczajacej ilosci ryb ruszali w gśab Slaska, gdzie stawy byśy zjawiskiem powszechnym.
W pośowie XVI wieku Giulio Ruggieri, nuncjusz papieski w Polsce, pisa ś w swoich
”Relacjachę : ”Gdzie nie ma jezior, tam kopia stawy, jak w Maśej Polsce, na Slasku, kośo
Lublina (...) lecz, ze te stawy sa bśotniste, ryba z nich niesmaczna ro wnie jak z Morza
Baśtyckiego, kto rej za talara mozna dostac wo z caśyę . Byc moze jakosc ryb nie odpowiadaśa
nuncjuszowi przyzwyczajonemu do ”Frutti di Mareę z Morza Sro dziemnego, ale wszyscy
inni nie mieli do nich zadnych zastrzezen . W XVI i XVII wieku wozono takze ryby na
We gry
suszone, solone, zywe i mrozone. Te ostatnie pochodziśy z zimowych odśowo w
spod lodu.
Gospodarstwo przy Stawie Bierun skim sprzedawaśo ryby hurtem. Cene kilkudziesie ciu
czy kilkuset kop ryb uzgadniano po ich wyśowieniu, kiedy nabywca miaś mozliwosc
sprawdzenia jakosci towaru. Karpie, liny czy szczupaki sprzedawano na kopy i mendle.
Podlejsze gatunki Ż tzw. biaśoryb i czarnoryb, na cebry, po ścebry, wiadra i miary. Sprzedane
ryby dostarczano do uzgodnionych wczesniej miejsc, skad odsyśano rybe do miejsc
przeznaczenia. Przewozono je w specjalnych skrzyniach, kto re ciagnie to za czo śnami. Ryby
przebywaśy w wodzie, ale nie miaśy mozliwosci ucieczki.
Z pierwszych lat II pośowy XVI wieku mamy pierwszy rysunek przedstawiajacy wielkosc
i zasie g Stawu Bierun skiego. W 1563 roku spod prasy drukarzy weneckich wysz śa mapa
Stanisśawa Pore bskiego, przedstawiajaca ksie stwo oswie cimsko-zatorskie. Widzimy na niej
takze tereny pośozone po drugiej stronie Wisśy, w tym i Bierun wraz ze Stawem. Na mapie
Helwiga z 1561 roku, be dacej najstarsza mapa tej cze sci Slaska, teren ten nie jest tak dobrze
odwzorowany, jak u Pore bskiego.
Na mapie wprawdzie tego nie widac , ale Staw Bierun ski nie byś w tym czasie jedynym
stawem w okolicy. Towarzyszyśa mu grupa maśych stawo w chśopskich i mieszczan skich,
gdzie hodowano narybek na potrzeby wielkotowarowego Stawu Bierun skiego. Na wscho d od
Bierunia znajdowaś sie tzw. staw ksiaze cy, na po śnocny-zacho d
stawy jaroszowskie. Na
pośudniu i pośudniowym-zachodzie: Swierkla, Miejski Staw, Pruski Staw i Nowik. W ciagu
wieko w ilosc stawo w ulegaśa zmianie, zmieniaśy sie ich nazwy, ale niezmienna byśa
obecnosc akweno w wodnych woko ś miasteczka. Wspominaja o nich liczne Łro dśa pisane, jak
chociazby urbarze. Pod data 1629 znajdujemy w jednym z nich taka zapiske : staw gśo wny w
Bieruniu miaś wtedy obsadze 1000 kop narybku, a dwa stawy odrostowe miesciśy w sobie
180 kop karpi.
W stawach pszczyn skich hodowano gśo wnie karpie, z rzadka tylko posledniejsze gatunki:
czarnoryb lub biaśoryb. Szczupaki, odśawiane w duzych ilosciach, pojawiaśy sie w
zbiornikach samorzutnie. Do stawu puszczano narybek 2Ż 3 letni, kto ry po dwuletnim
odchowie wyśawiano i sprzedawano.
O tej radosci gospodarza, dumnego z odchowanych ryb pisze Strumien ski: a kiedys spust
przyjdzie, jaka to pociecha: kazesz zabrnac z wśokiem, zajma ich tak wiele, ze sie i wśok
be dzie targaś, wyciagnaś ano szczuki wielkie, karpie wielkie, okunie wielkie, karasie itd. i
wszelakie ryby; z maśej rzeczy daś Pan Bo g barzo wiele. A ty jedno sobie odnaleŁc Bierun .
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Stara mapa ma inna projekcje i jest orientowana na śowia a uzie bna, pśociczek dawaj, a nie
bij ubogiego chśopka kijem i owa rybke co sie we worku ustawia daj mu, chcesz li, aby Pan
Bo g nagradzaśę .
Ale wielkosc rybnych plono w nie zalezaśa tylko od śaskawosci pan skiej. Skśadaśa sie na
nia caśoroczna cie zka praca wszystkich pracowniko w stawowych. A. Nyrek, w swej
fundamentalnej pracy ”Gospodarka rybna na Go rnym Slasku od pośowy XVI do pośowy XIX
wiekuę podaje ich poszczego lne kategorie:
1. Zarzadca stawowy Ż najwyzszy ranga urze dnik gospodarstwa stawowego.
2. Mistrz stawiarski Ż wysoko wykwalifikowany specjalista od budowy staw o w i wszelkich
urzadzen hydrotechniczych.
3. Stawarz (stawiarz) Ż specjalista od budowy stawo w.
4. Grobelny Ż dozorca, a czasem i budowniczy grobli, tam i jazo w.
5. Stawowy i stro z stawowy Ż nadzorcy w gospodarstwie rybnym.
6. Parobek stawowy Ż pomocnik mistrza stawiarskiego lub stawarza.
7. Rybitwi Ż czyli rybacy.
Wszystkie te kategorie pracowniko w zatrudniaśo gospodarstwo obsśugujace Wielki Staw
Bierun ski. Wszystkim im wypśacano roczne uposazenie cze sciowo w goto wce, cze sciowa w
naturaliach. Zarzadca stawu otrzymywaś 250 talaro w goto wka, 42 szefie zboza, 1 swinie , 1
wośa, 4 owce, 30 kur, kope karpi, 30 szczupako w, ceber czarnorybu, 8 fasek masśa, kape jaj,
30 wiader piwa, 1 kamien śoju, 4 zagony jarzyny, 1 wierteś soli i 12 sago w drzewa.
Znajdujacy sie na dole sśuzbowej drabinki stro z stawowy, mo gś liczyc na 20Ż 25 talaro w,
20Ż 30 szefli zboza, 2 owce, ceber biaśorybu, 1 faske masśa, 2 achtele piwa, 3 zagony
jarzyny, 1 wierteś soli, 8 sago w drzewa i pare buto w. Imiona pracowniko w (zwśszcza
nizszych ranga), czasem funkcje , mozna odnaleŁc w aktach parafialnych czy strze pach
dokumento w zachowanych w Archiwum Pan stwowym w Pszczynie. W 1687 roku proboszcz
bierun ski potwierdziś przynaleznosc do parafii Macieja Mruka, nadzorcy stawowego, kt o ry
odchodzi ze stawu bierun skiego, przenoszac sie do Rybnika. Sa i inne zapiski, ale wszystkie
ro wnie suche i kro tkie. O zyciu pracowniko w Stawu Bierun skiego wiedzielibysmy wie cej,
gdyby zagśadzie w kolejnych pozarach nie ulegśo bierun skie archiwum miejskie.
Ale slady, wprawdzie watśe, istnieja chociazby na starych mapach. Bez trudu odnajdziemy
domek stawowego na wspomnianej mapie gospodarczej do br pszczyn skich, autorstwa
Andrzeja Hindenberga. Wielkoskalowa mapa z 1636 roku ukazuje nam imponujace rozmiary
stawu, a nawet drobniejsze detale inzynieryjne, takie jak sluzy i upusty w grobli. W pierwszej
chwili patrzac na mape Hindenberga trudno w ogo le odnaleŁc Bierun . Stara mapa ma inna
projekcje i jest orientowana na zacho d, a nie na po śnoc. Ale szybko zauwazymy Staw
Bierun ski, a na nim trzy wyspy. Nie byśo ich jeszcze na planie Stanisśawa Pore bskiego
sa
zatem dwie mozliwosci: albo je Pore bski pominaś, albo pojawiśy sie one w XVII wieku,
skutkiem obnizenia poziomu wody w Stawie.
Zreszta wiek XVII nie byś zbyt szcze sliwy dla mieszkan co w Slaska, ziemi pszczyn skiej
czy ogo lnie rozumianej gospodarki stawowej. Tragiczne wypadki Wojny Trzydziestoletniej,
przemarsze wojsk, epidemie, zaburzenia na tle religijnym Ż wszystko to odrywaśo rybako w
od ich zmudnej, wymagajacej ciagśosci i troski pracy. Zniszczone gospodarstwa rolne,
ogośocone w czasie wojny ze zboza i inwentarza, uginaśy sie pod cie zarem wzrastajacej
pan szczyzny. Zrujnowane miasta slaskie, w tym i Bierun , nie mogśy liczyc na dopśyw
jakichkolwiek kapitaśo w. Sytuacje utrudniaśy dodatkowo wypadki wojenne w
Rzeczypospolitej Obojga Narodo w. Powstanie Chmielnickiego, ”potopę szwedzki, wojny z
Rosja, problemy wewne trzne podcie śy zywe dawniej kontakty handlowe mie dzy miastami
Korony i Slaska.
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Dopiero pod koniec stulecia sytuacja ekonomiczna i polityczna za cze śy sie poprawiac .
Ozywia sie gospodarka stawowa Ż wielkotowarowa i prywatna. W 1670 przy wymierzaniu
grunto w wo jtostwa bierun skiego wspomina sie o roli wo jtowskiej i śace wo jtowskiej ”pod
grobla Wielkiego Stawu Bierun skiegoę . Miaś tez wśasciciel dziedzicznego wo jtostwa ”wolne
śowienie ryb ponizej trzech przykop pod stawem bierun skim, az do tzw. Zastawyę .
Wspo śpraca drobnych indywidualnych gospodarstw rybackich z Wielkim Stawem
Bierun skim byśa dla nich niepowtarzalna szansa, mimo pewnych uciazliwosci, o kto rych
potem, Narybek z maśych stawo w: karpie ta (narybek l-roczny), kroczki (narybek 2-letni) i
stopniki (narybek 3-letni) kopami trafia ś do Wielkiego Stawu. Wedśug urbarza z 1680 roku
obsada stawu bierun skiego wynosiśa wtedy roku 1180 kop narybku. Do planowanych przez
Jana Turzo 3500 ko p obsady byśo wprawdzie daleko, ale biorac pod uwage ogo lna koniunkture i to byśo dobre.
Wyśawianie ryb z tego ogromnego stawu byśo wielka sensacja i ciekawym widowiskiem,
na kto re czasem przybywali panowie na Pszczynie, podejmowani uroczyscie przez bierun ska
Rade Miejska. Watpie , aby znali oni two rczosc Mikośaja Reja z Nagśoiwic, kto ry w swym
”Z ywocie czśowieka poczciwegoę podkreslaś, ze gospodarstwo rybne to rodzaj zabawy, kto ra
dostarcza duzo przyjemnosci i urozmaica monotonie pracy folwarcznej. Rej pisaś: ”.Nie zaśuj
grzywny, kto rac moze uczynic dziesie c i stawku posypac , i nowy, gdzie mozesz, jesli po
temu miejsce masz, ukopac bo to i rozkosz, i pozytek; i wdzie czna krotofila. Idziesz na
przechadzke , ano rybeczki przed oczyma twymi skacza, pirsza rozkosz, kazesz chśopie tom
zabrnac , druga rozkosz; za cze sc weŁmiesz grzywne , a drugie tez do panwie, trzecia
rozkoszę .
Panowie na Pszczynie zgadzali sie raczej z Petroniuszem, kto ry w Satyriconie dowodziś:
Pisces natare oportet
ryba chce pic ! Dowodem na to moga byc rachunki miejskie
Bierunia, gdzie pod rokiem 1684, w rubryce wydatki widzimy zapisk e : podczas śowienia
Stawu Bierun skiego daśo sie na wino pan stwu 3 floreny i 3 groszeę .
Samym pośowem zajmowali sie rybacy pod nadzorem stawowego. Narze dzia do tego byśy
rozmaite, zmieniajace sie w zaleznosci od czasu i miejsca. Uzywano che tnie: wie cierzo w
rozpie tych na kilku obre czach, wierszy o sztywnej konstrukcji, kśoni plecionych lub
siatkowych na re kojesciach, wreszcie sieci: matni, niewodu, wśoki czy drygubicy. W wieikim Stawie Bierun skim ryby wyśawiano jesienia, tylko wyjatkowo decydowano sie na
cze sciowe odśowy w okresach szczego lnego na nie popytu: przed Adwentem i Wielkim
Postem. Pośowy przeprowadzano po cze sciowym spuszczeniu wody ze Stawu. Operacja taka,
trwajaca zaledwie ok. dwo ch tygodni wymagaśa dobrej organizacji, doswiadczenia i wysiśku
wielu oso b. Kiedy juz spust wody dobiegaś kon ca, przywozono na brzeg Stawu, odpowiednia
ilosc fas, beczek, cebro w, koszy, stośo w sortowniczych i innego koniecznego sprz e tu. Po
spuscie woda w Stawie zostawaśa jedynie w najgśe bszych miejscach. Dobierano wo wczas
odpowiednia siec i zarzucano wśo k. Po podciagnie ciu matni wśoka do brzegu wybierano z
niego ryby wsypujac je do przygotowanych koszy i cebro w. Duze sztuki karpi (tzw. c wiki)
i szczupako w wkśadano do osobnych naczyn , Ryby przenoszono na ustawione przy brzegu
stośy sortownicze, gdzie szybko je przebierano wrzucaj ac do wśasciwych pojemniko w. Rozsortowane ryby przewozono do sadzawek, gdzie miaśy czekac na kupco w, badŁ wprost do
przystani rzecznych prowadzacych spśaw ryb Wisśa.
Nieco ryb przeznaczano od razu na deputaty przysśugujace pracownikom Kamery
Pszczyn skiej, cze sci duchowien stwa i innym osobom wskazanym przez ksie cia. Wprawdzie
ryby, przeliczone na pieniadze, stanowiśy niewielka cze sc urze dniczego uposazenia, jednak
wysoko sobie te deputaty ceniono, traktuj ac jako dowo d ksiaze cej śaski. Deputaty wydawano
raz w roku, ze stawu wskazanego wczesniej przez Zarzad Do br. Bardzo cze sto stawem tym
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byś Wielki Staw Bierun ski. Przykśadowo kanclerz dostawaś 30 sztuk karpi, 45 szczupako w
i po śtora cebra czarnorybu. Urze dnik skarbowy Ż 20 karpi, 30 szczupako w i po ś cebra
biaśorybu, wo jt zamkowy Ż dwa ochry biaśorybu; stajenny
jeden ceber.
Pracownicy Stawu Bierun skiego nie mogli podośac wszystkim obowiazkom podczas
odśawiania stawu. Do pomocy otrzymywali poddanych z do br ksiaze cych. Czasem
zatrudniano doswiadczonych rybako w, kto rzy po zakon czeniu pośowo w, transportowali
odśowione ryby na odlegśe rynki zbytu. Bierun skie ksie gi parafialne wspominaja cze sto o rybakach z Krakowa (piscater de Cracovia), przybywajacych po ryby do Bierunia. Niekto rzy z
nich zenili sie tu lub byli proszeni na swiadko w czy rodzico w chrzestnych, co swiadczyśo o
ich silnych i trwaśych zwiazkach z tym miasteczkiem.
Czasem decydowano sie na pozostawienie stawu suchego przez pewien czas. W
Archiwum Ksiazat Pszczyn skich znajdujemy szczego śowe dane dotyczace tej formy
gospodarki stawowej. W latach 1731Ż 1740, 1758Ż 1761, 1770Ż 1772, 1785Ż 1789, czyli
mniej wie cej co dziesic lat (i na okres trzech lat) osuszano Wielki Staw Bierun ski, co zreszta
byśo staśa praktyka w sztucznych zbiornikach wodnych. Staw nie byś zalewany przez kilka
lat, a na jego dnie uprawiano zboze lub wykorzystywano je na śake lub pastwisko. Na dnie
stawu bierun skiego najcze sciej wysiewano owies. Byśa to z jednej strony forma regeneracji
grunto w stawowych (karpie zywiono w sposo b naturalny), z drugiej zas, wynik
ekonomicznej kalkulacji.
Podczas przesuszania stawo w gleba dna stawowego traciśa swa kwasowosc , co
przyczyniaśo sie do niszczenia trzciny, tataraku i szuwaro w. Uprawiajac zboze, zarzadcy
Stawu Bierun skiego osiagali korzysc nie tylko w postaci obfitych plono w (przez pierwsze
2Ż 3 lata), ale takze podnosili jakosc struktury gleby. Fragmenty stawu uzytkowano zawyczaj jako śake , dajaca wyjatkowo obfite zbiory siana. Trawa, rozkrzewiajac sie , gśuszyśa
skutecznie szuwary czy tataraki. Staw Bierun ski wykorzystywano takze okresowo jako
pastwisko. W ten sposo b do gleby stawowej dostawaśa sie pewna ilosc naturalnego nawozu,
a ziemia zostawaśa dostatecznie mocno ubita. Po takim kilkuletnim przesuszeniu i uprawie
rolnej przyste powano do naprawy i wymiany drewnianych urzadzen hydrotechnicznych.
Dokonywano tego przewaznie pod koniec sierpnia i na poczatku wrzesnia. Do jesiennych
opado w, gwarantujacych wypeśnienie stawu woda, wmontowane w groble urzadzenia zdazyśy obeschnac , a ziemia na grobli ulezec sie i porosnac darnia. Jesienia staw zalewano woda, a
po kilku dniach obsadzano narybkiem.
W latach 1758Ż 1759 docho d ze zbo z uprawianych na gruntach Stawu Bierun skiego
wynio sś 3700 floreno w, a w rok po Łniej az 8200 floreno w. Natomiast w tym samym okresie
z hodowli ryb otrzymywano 1350 floreno w (w roku 1757), czy 2082 floreny (r, 1763).
Ro znice te wynikaśy ze zmiennego zapotrzebowania na rozmaite produkty rolno-ho dowlane
oraz ze znacznie wie kszych nakśado w, jakie musiano poniesc przy hodowli ryb. Wyniki
ekonomiczne oraz uwarunkowania rynkowe sprawiśy, ze pod koniec XVIII wieku
gospodarka rybna straciśa na intensywnosci.
Zobaczmy, jak wygladaśa jego rentownosc na prześomie XVII i XVIII wieku:
lata:
docho d we florenach
1684
2063
1686
370
1688
2002
1692
2153
1695
413
1696
1907
1697
159
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1698
1700
1701
1703
1704
1705

2368
2753
439
3220
277
1886

Jak widzimy z tych kilkunastu lat, dochody byśy ro zne. Wpśyw na to miaśy warunki
naturalne, jakosc narybku i cykl rozrodczy karpia. Ale byśo to z pewnoscia mniej dochodowe
niz inne gaśe zie produkcji rolnej, a przy tym wymagaśo duzych nakśado w inwestycyjnych.
Wyniki te byśy tez scisle uzaleznione od sposobu przeprowadzonej rekultywacji dna i daty
ostatniego przesuszenia. Wielkie stawy rybne powoli przestawa śy byc oczkiem w gśowie
swych wśascicieli. Zreszta popatrzmy na wyliczenia opśacalnosci produkcji ryb, dokonane
przez Aleksandra Nyrka. Mimo, ze odnosza sie one do caśych do br pszczyn skich, dotycza
takze Wielkiego Stawu Bierun skiego, kto ry podlegaś takim samym prawidśowosciom.
W latach 1661Ż 1670 udziaś gospodarki rybnej w przychodzie ksie stwa pszczyn skiego
wynosiś 23,23%, udziaś w wydatkach 2,48%, czyli gospodarstwo stawowe przyczyniaśo
skarbowi ksiaze cemu 68,61% czystego zysku.
W naste pnych latach byśo odpowiednio:
lata
przycho d
rozcho d
docho d
1671Ż 1680
21,57
3,22
51,16
1681Ż 1690
18,20
3,59
25,39
1691Ż 1700
16,7
9,2
19,6
1701Ż 1710
13,4
2,9
22,6
1711Ż 1720
13,6
4,7
20,4
1721Ż 1730
9,7
2,3
14,5
1731Ż 1740
7,6
1,8
15,4
1741Ż 1750
9,4
3,3
12,2
1751Ż 1760
5,3
1,8
7,8
1761Ż 1770
6,1
2,9
8,2
1791Ż 1800
3,2
0,9
5,5
l801Ż 1810
1,8
0,7
Mimo to gospodarka rybna caśy czas byśa opśacalna. Kiedy w 1741 r. dziedzic le dzin ski
usiśowaś odebrac mieszczanom bierun skim cze sc stawo w odrostowych, produkujacych na
potrzeby stawu bierun skiego, bierunianie otrzymali poparcie swych sśusznych praw od
Baltazara, biskupa wrocśawskiego. Czyli mimo relatywnie sśabych wyniko w gospodarczych,
stawy byśy nadal kuszacym obiektem.
Kilka razy wspominaśem o maśych stawkach odrostowych produkujacych narybek dla
Wielkiego Stawu Bierun skiego. Rzadziśy nimi szczego śowe przepisy okreslajace prawa
i obowiazki chśopo w i mieszczan, majacych swe stawiki i sadzawki. W archiwum w
Pszczynie zachowaśy sie oko lniki Zarzadu Kamery Pszczyn skiej z lat 1775Ż 1776,
przypominajaca stara zasade , wedle kto rej poddani majacy maśe stawiki odrostowe maja
zawiadamiac urze dniko w kameralnych o zamierzonych odśowach na dwa dni przed
planowanym spuszczeniem wody. Urze dnikom tym przysśugiwaśo prawo pierwokupu
narybku m.in. na potrzeby Stawu Bierun skiego. Za omijanie tego nakazu groziśy sankcje
karne zaro wno sprawcom, jak i sośtysom odpowiedzialnym za przestrzeganie ksiaze cych
zarzadzen .
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W ostatnich latach XVIII w. Wielki Staw Bierun ski doczekaś sie kilku wzmianek w
re kopismiennej kronice mieszczanina bierun skiego Mijalsikiego. Pod data 6. kwietnia 1775
roku podaje on, ze ”wielki grad wybiś ptaki na stawie bierun skimę . Kronikarz wspomina tez
o dotkliwej suszy, kto ra w 1794 roku spowodowaśa znaczne obnizenie poziomu wo d
zaro wno na Wielkim Stawie, jak i w okolicznych stawach i rze kach. Poziom wody obnizyś
sie do tego stopnia, ze ustaśa praca mśyno w wodnych.ę
Pod koniec 1798 roku w Bieruniu pojawiś sie niemiecki podro znik Karol Boromeusz
Fayerabend, wracajacy z podro zy po Wschodniej Europie. Ks. J. Nyga w swojej broszurze
przytacza jego spostrzezenia: ”Wielki Staw Bierun ski pośozony tuz obok miasta tworzy
ogromna przestrzen wodna, z kto rej po przeciwlegśej stronie wznosi sie kilka romantycznych
wzgo rz (...) Jest bogaty w ryby a woko ś niego znajduja sie znakomite bielarnie prze dzy
i pśo tnaę .
A jak to wygladaśo na mapach? Wedśug planu zasiedlen fryderycjan skich z 1800 roku, Staw
Bierun ski miaś bardzo silnie rozwinie ta linie brzegowa, zwśaszcza w cze sci pośudniowej
i wschodniej. Dochodziś do Go rek, Sciern i Lasku Sciern kiego. Dobrze widoczna jest grobla,
kto rej przebieg jest nieco inny w po śnocno-zachodniej cze sci, niz stan zachowany do naszych
czaso w. Rozwidlenie to potwierdza po Łniejszy plan z 1810 roku. Na mapie zaznaczono
domek stawowego. Rzucaja sie w oczy liczne wyspy na stawie bierun skim. Jest ich tu 10. Jak
wspomniaśem wyzej, na mapie Hindenberga byśy tylko trzy, na mapie Pore bskiego ani
jednej. Jest to wynik stopniowego obnizania sie poziomu wo d gruntowych, powstawanie pśycizn, przeksztaścajacych sie stopniowo w mniejsze i wie ksza wysepki. Obnizanie poziomu
wo d gruntowych miaśo bezposredni zwiazek z uprzemysśawianiem Slaska a zwśaszcza z
budowa kopaln .
Wielki Staw Bierun ski, 600-hektarowa przestrzen wodna, byś stosunkowo pśytki, ale
pote zny waś grobli skutecznie chroniś Bierun przed naporem wody. Byśy jednakze dni, kiedy
wody Wielkiego Stawu mogśy spustoszyc miasteczko. O jednym z nich pisaś w swej kronice
Mijalski: 10 lipca 1803 roku, woda przela śa sie przez groble Wielkiego Stawu i Stawu
Jaroszowickiego i wtargne śa na ulice, gdzie wedśug swiadka mozna byśo w rynsztokach
śowic ryby. Ze stawu bierun skiego woda przelaśa sie w okolicach koscio śka sw. Walentego.
Zagrozone byśy same waśy
”Groble wednie y w nocy bronielię . Strach przed przerwaniem
grobli wracaś dosc cze sto. Wielu jeszcze bierunian pamie taśo trze sienie ziemni, jakie
nawiedziśo te okolice 4. grudnia 1786 roku. Pojawiaj ace sie po tym wydarzeniu strumyki
wody na skarpach grobli pozwalaśy snuc katastroficzna wizje uszkodzenia podstawy grobli
i kataklizmu znoszace Bierun z powierzchni ziemi w momencie, w kto rym grobla zostaśa by
przerwana pod naporem wo d.
Ale strach ten nie trwaś dśugo. Nadeszśa historyczna data: 28Ż 30 paŁdziernika 1809 roku
ostatni pośo w ryb w stawie bierun skim. Przynio sś zaledwie 198 floreno w dochodu, od
kto rych trzeba byśo jeszcze odjac nalezne rozmaitym osobom deputaty. Ryby nabyś kupiec z
Krakowa p. Gośembiowski.
Osuszanie stawo w na Go rnym Slasku nie byśo aktem jednorazowym. Wielki Staw
Bierun ski osuszano stopniowo od pośowy XVIII w. Liczne byśy tego przyczyny. Spadśo
zapotrzebowanie na ryby, kto rych spozycie zacze śo sie zmniejszac . Rozwijajaca sie
produkcja zboza, ziemniako w i burako w, a co za tym idzie produkcja bydśa i trzody
chlewnej, zacze śy wypierac gospodarke stawowa. W miare poste pu industrializacji
naste powaś spadek poziomu wo d gruntowych. Stawy byśy coraz pśytsze, śatwo sie zamulaśy,
koszty ich utrzymania rosśy z kazdym rokiem. Rachunek ekonomiczny sprawiś, ze
osuszonego na prześomie 1809 i 1810 roku Stawu Bierun skiego juz nigdy nie napeśniono
woda. Nie byś to zreszta tylko slaski problem. W pobliskiej Galicji, w kto rej zachodniej
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cze sci gospodarka rybna staśa ro wnie wysoko, liczba stawo w na prześomie XVIII i XIX
wieku zmalaśa o 36%, a ich powierzchnia o 39%. Ale najsilniej proces ten przebiega ś jednak
na Go rnym Slasku. Dotyczyś on tu gśo wnie dworskiej gospodarki stawowej; chśopskie i
mieszczan skie stawy przestaśy byc rentowne juz wczesniej. Nieopśacalnosc produkcji w
wielkich stawach Ż takich jak Staw Bierun ski, staśa sie faktem w momencie zaśamania sie
systemu pan szczyŁniano-folwarcznego. Pojawiś sie problem rak do pracy, uzywane dotad
metody hodowlane okazaśy sie maśo wydajne, nie wprowadzono na czas przesadkowego
systemu chowu karpia, gwaśtownie wzrosśy koszta. To pociagne śo za soba wzrost cen ryb.
Nie byśy juz najtan szym produktem na rynku. Konsumenci, majac do wyboru w podobnych
cenach ryby, nabiaś i coraz tan sze mie so, decydowali sie na mie so be dace przez wieki
niedoste pnym na co dzien luksusem. Rybne rynki zbytu, mimo wzrostu liczby ludno sci.
zaśamaśy sie , a w zasadzie niemal przestaśy istniec . Tylko bogobojni Z ydzi pozostali wierni
rybom, ale z przyczyn religijnych, a nie ekonomicznych.
W zbiorze kartograficznym w Archiwum Ksiazat Pszczyn skich zachowaś sie plan
osuszonego Stawu Bierun skiego, sporzadzony w sierpniu 1810 r. przez G. Brettschneidera.
Na planie widoczne sa tereny, kto re be da przeksztaścono w grunty orne, zaznaczone sa
pastwiska, śaki i zarosla. Na planie widoczne sa rowy melioracyjne i gruntowe drogi. Widoczne sa takze pewne zmiany, jakie nastapiśy od kon ca XVIII w. Cze sc przybrzeznych
wysepek widoczna na mapie z 1800 roku, jest ju z wśaczona do linii brzegowej, kto ra bardzo
sie wyro wnaśa. Obnizenie sie lustra wody spowodowaśo wyschnie cie przybrzeznych
zatoczek. Na planie nieistniejacego juz stawu zaznaczono wyspy:
Ż w cze sci wschodniej, przylegajace do grunto w go reckich i sciern skich: Grosse Insell
i Kleine Insell. Na wie kszej z nich zaznaczone sa zabudowania.
Ż przy srodkowej cze sci grobli bierun skiej byśy trzy wyspy: Eichen Insell, Mittel Insell,
Kleine Insell. Na wysepce Eichen (De bowa Wyspa) zaznaczone sa drzewa. Zalesione tez
byśy, ale sśabo, pozostaśe wysepki.
-blizej brzegu le dzin skiego widoczne sa: Stangen Insell, Kleine Insell, Kiefer Insell
(Sosnowa Wyspa), Kuczowa Go rka.
W grobli widoczne sa spusty i inne urzadzenia melioracyjne. Waś byś w jednym miejscu
przerwany. Widoczne sa wjazdy i zjazdy. W po śnocnej cze sci widoczne jest rozwidlenie
grobli, po Łniej zatarte, pewnie podczas prac rekultywacyjnych. No i oczywiscie, na grobli nie
ma drzew, kto re dzis zasśaniaja jej zarys.
Koniec stawu spowodowaś, ze Bierun zostaś pozbawiony tej niezwykśej ozdoby, jaka
stanowiśa ogromna przestrzen wody. Jeszcze dśugo bierunianie be da wracac mysla do
bśyszczacej tafli Wielkiego Stawu. W 1910 roku ks. Leon Haron ski, proboszcz bierun ski
napisaś w kronice parafialnej: ”Tysiacletnie de by dzis szumia na grobli smutnym szelestem,
gdyz brak wody w stawie, kto ra dawniej piśy; sa juz starymi, schna im ramiona, brak im tego
zycia co dawniej, gdy okośo ich wierzchośko w lataśy stadami dzikie ge si i czaple, gdy w ich
konarach gnieŁdziśy sie jastrze bie i orśy, a w cieniu ich kryśy sie rybyę .
W 1825 roku staw byś juz caśkowicie osuszony. W jego miejscu pozostaś wielki, w cze sci
podmokśy obszar, nadajacy sie do dalszej rekultywacji i caśkowitej zamiany w grunty rolne.
Na planie z 1827 roku nie ma juz zaznaczonego dawnego stawu, jest za to doskonale
widoczna bezdrzewna grobla, niegdys tak wazne dzieśo hydrotechniczne. Na gruntach
dawnego stawu bierun skiego powstaje tzw. folwark stawowy, kto ry prowadzi produkcje
rolna na obszarze osuszonego wczesniej akwenu. Jak wspomniaśem wyzej, pierwsze tereny
stawu przyje to jeszcze w kon cu XVIII w., ale byśy to niewielkie kawaśki. Mimo to
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wystawiono na nich budynki gospodarskie. Stodo śy z prześomu XVIII i XIX wieku rozebrano w latach 60-tych XX wieku.
W pośowie XIX w. obszar ten byś juz caśkowicie osuszony. Opis pobliskiego dworu
bijasowskiego z 1861 roku wyszczego lnia mie dzy innymi grunty dzierzawione z tzw.
folwarku stawowego. Wedśug danych statystycznych z tego okresu, Staw miaś niegdyc 625
ha powierzchni. Ostateczne uporzadkowanie stosunko w wodnych na obszarze dawnego stawu nastapiśo w latach 1880Ż 1890. Podczas prac nad regulacja rzeki Mlecznej i Gostynki
przeprowadzono takze tam roboty melioracyjne. Osuszono ostatki podmok śych grunto w,
wykopano rowy melioracyjne, wykonano tez odpowiednie urzadzenia spustowe.
Na tzw. Stawie, wśasnosci byśego Ksie stwa Pszczyn skiego istniaśy dwa wie ksze
zabudowania folwarczne. Wie kszosc grunto w rolnych od momentu osuszenia stawu
znajdowaśa sie w re kach maśorolnych i bezrolnych dzierzawco w. Dziaśki te miaśy
powierzchnie od 1 do 3 hektaro w i w 1946 roku przeszśy na wśasnosc dotychczasowych
uzytkowniko w.
W 1924 roku przestaje istniec jako odre bna caśosc folwark stawowy, wchodzacy dotad w
skśad tzw. obszaru dworskiego. W II Rzeczypospolitej obszary dworskie straci śy swa
samodzielnosc administracyjna i weszśy w skśad przylegśych don miast lub wsi. Obszar
dworski w Bieruniu, zwany tez obszarem dominialnym, miaś powierzchnie ok. 2506
morgo w, z kto rych 1391 morgo w zamieniono na ziemie orna, rozparcelowano i
wydzierzawiono obywatelom. Reszta wchodziśa w skśad folwarku stawowego.
Az do poczatko w XX wieku grobla
niemy swiadek minionej swietnosci byśa pusta,
Rosśy na niej jedynie pojedyncze, pote zne de by.
W po śnocnej cze sci grobli, tj. po lewej stronie drogi do Le dzin rosśo ich 11. Miaśy po 200Ż
300 lat. Niestety zostaśy wycie te tuz przed II wojna. Podobno byśy chore. Groble , siśa
przyzwyczajenia, przez caśy XIX wiek oczyszczano z samosiejek, dbajac o jej stan
techniczny. Czyniono to z sentymentu, ale z czasem wegetacje zwycie zyśa.
Najwie kszym zagrozeniem dla grobli nie byśa przyroda, ale gśupie, 1udzkie pomysśy.
W latach 1938Ż 1939 Wydziaś Komunikacyjno-Budowlany przy Wojewo dztwie Slaskim
przewidywaś poprowadzenie po grobli drogi objazdowej wok o ś Bierunia. Projekt zostaś
skutecznie zablokowany przez wśadze miejskie, chcace urzadzic w tym miejscu park Ż tzw.
”plantyę .
Powazne zmiany w wygladzie zaszśy podczas II wojny swiatowej. Najpierw, na polecenie
wśadz okupacyjnych zmieniono wyglad korony waśu, sadzac na nim aleje ze szwedzkich
jarzabo w. Stworzono aleje spacerowa, ale skutecznie uszkodzono ziemny waś.
Jeszcze trudniejsza pro be przeszśa grobla w kon cu wojny. W styczniu 1945 roku jednostki
Wehrmachtu spodziewajac sie ataku radzieckiego od strony po śnocno-wschodniej,
przygotowaśy groble do obrony. Na szczycie grobli i jej zapleczu wykopano rowy
strzeleckie, schrony i umocnienia. Prace te wykonali mie dzy innymi mieszkan cy Bierunia,
powośani do ”Volkssturmuę . Polowe umocnienia okazaśy sie cze sciowo nieprzydatne,
poniewaz Rosjanie zaatakowali Bierun od strony Jaroszowic. Mimo to na przedpolaoh
Bierunia doszśo do zacie tych walk. 28. stycznia Rosjanie zaje li miasteczko. Na cmentarzu
bierun skim spocze śo 54 zośnierzy radzieckich, 98 zośnierzy niemieckich i 8 cywilo w. W
trakcie walk wysadzono w powietrze dwa mosty w Bieruniu.
Po zakon czeniu wojny, w latach 1945Ż 1946 rowy strzeleckie na grobli i schrony w jej
poblizu zostaśy cze sciowo zniwelowane. Prace te wykonali w ramach robo t przymusowych
mieszkajacy w Bieruniu i aresztowani po wyzwoleniu Volksdeutsche I i II grupy (ok. 40
oso b). Deski z szalowanych umocnien na grobli wykorzystano do naprawy budynko w w
miasteczku, zniszczonych podczas dziaśan wojennych.
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Grobla nie dawaśa jednak spokoju wśadzom miejskim. W 1946 roku Zarzad miasta w
planie zagospodarowania przestrzennego przewidywa ś utworzenie w oparciu o groble plant,
zgodnie z przedwojennym projektem. Postulowano tez dokśadne oczyszczenie Potoku
Stawowego odprowadzajacego wody z terenu dawnego stawu i wpadajacego do rzeki
Mlecznej. Potok byśzabagniony i caśy zarosnie ty trawa.
W tym czasie teren tzw. Stawu obejmowaś:
las
Ż 41 ha 7l a 20m kw.
śaki i pastwiskaŻ 355 ha 15 a 27 m kw.
ziemi ornej
Ż 262 ha 90 a 64 m kw.
razem: 659 ha 77 a 11 m kw.
Ale plany rady miejskiej jakos nie mogśy doczekac sie realizacji. Tymczasem z grobli
brano piasek na budowy, a woko ś niej samej urzadzono nielegalne wysypiska smieci.
Sadzone w irracjonalnych czynach spośecznych drzewa i krzewy rozrastaśy sie w dzikie
chaszcze zacierajace skutecznie widok na grobel Ż ten charakterystyczny element krajobrazu kulturowego Bierunia. Waś zostaś w kilku miejscach przerwany, wzdśuz niego
poprowadzono linie energetyczna. Na koronie waśu ustawiono śawki i kilka szablonowych,
betonowych latarni. Jedyna dobra strona tych staran byśo ujawnienie slado w minionej
swietnosci. W latach 1970Ż 1980 podczas prowadzonych prac kanalizacyjnych wykopano
przy Grobli drewniane fragmenty dawnych urzadzen stawowych.
Dzis jest szansa, aby grobel odzyskaśa dawna swietnosc . Park miejski, kto rego koncepcja
jest w trakcie opracowania przez zespo ś specjalisto w, uratuje stary obiekt hydrotechniczny.
Projekt, kto rego osia ma byc grobel i przylegajace do niej tereny dawnego Wielkiego Stawu
Bierun skiego, uwzgle dni jej historyczne znaczenie, pote zne rozmiary i malownicze widoki.
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