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WPROWADZENIE
Ziemia pszczynska z Bieruniem Nowym i okolica, od zarania istnienia Panstwa Polskiego
nalez aóa do Piastow. W ciagu wiekow zmieniaóa wóas cicieli i panujacych. Byóa miejscem
s cierania sie wpóywow polskich, czeskich i niemieckich.
Poczatkowo wóadaó nia kasztelan os wie cimski, a od roku 1178 piastowski ksiaz e
opawsko-raciborski Mieszko Platonogi. Przez kilka naste pnych wiekow dzielióa ona burzliwe
dzieje polskiego S laska.
Po s mierci w 1336 roku ostatniego potomka tego rodu Lesz ka, ziemia pszczynska zostaóa
przeje ta przez ksie cia opawskiego Mikoóaja II z rodu Przemys lidow. W roku 1474 pan na
Pszczynie Wacóaw ksiaz e rybnicki zostaó przez krola we gierskiego Macieja Korwina
pojmany i wtracony do wie zienia, gdzie po pie ciu latach zmaró. Wraz z jego s mierciakonczy
sie panowanie Przemys lidow na ziemi pszczynskiej.
W roku 1526 wóadze zwierzchnianad S laskiem przejmujaaustriaccy Habsburgowie. Stan
ten trwaódo poóowy XVIII wieku.
Z koncem 1740 roku, krol Prus Fryderyk II Hohenzollern, wykorzystujac trudnasytuacje
cesarzowej austriackiej Marii Teresy, kazaó swym wojskom wkroczyc na S lask. Wojna
zwana pierwszawojnas laskazakonczyóa sie w roku 1742 zawarciem pokoju we Wrocóawiu.
Ostateczne zwycie skie zagarnie cie tych ziem przez Prusy zostaóo ”przypiecze towaneś
zawarciem kolejnego pokoju w Hubertusburgu dnia 15 lutego 1763 roku. Roz pocze óo sie
prawie 200-letnie panowanie Prus na S lasku. Caóa prowincje podzielono na rejencje
i powiaty, na ktorych czele stali starostowie (landraci).
Powiat pszczynski powstaójuz w 1742 roku i nalez aódo rjencji opolskiej. ”Dla szybszego
rozpowszechnienia urze dowych Obwieszczen, jak rowniez dla zmniejszenia zwie kszajacych
sie Kosztow i straty czasu jakie dotychczas byóy powodowane kurendamiś, krolewski
starosta powiatowy von Hippel, na podstawie postanowienia nadprezydenta rz adu
krolewskiego z dnia 18 pa—dziernika 1839 roku wprowadza z dniem 2 stycznia 1841 roku
gazete powiatowa ”Plesser Kreis-Blattś. W rozporzadzeniu okres lono, z e gazeta be dzie
tygodnikiem ukazujacym sie w piatki, a gminy i dominia zobowiazano do jej prenumeraty.
Okres lono tez warunki kwartalnych opóat i polecono gromadzenie trwale zszytych
rocznikow.
Jak podaje Maógorzata Tomczykiewicz w pracy: ”Z dziejow drukarstwa w Pszczynieś,
pierwszy numer tego pisma ukazaó sie 8 stycznia 1841 roku. Drukowano je w oficynie
Gustawa Neumanna w Gliwicach. Od 5 stycznia 1844 roku wychodzi óo z drukarni Cristiana
Schemmla. Poczatkowo ukazywaóo sie w formie niemiecko-polskiej. Z biegiem lat, góownie
za czasow drukarzy Krummerow, coraz mniej wiadomos ci drukowano po polsku a juz od lat
szes cdziesiatych wyóacznie w je zyku niemieckim. Miaóo to niewatpliwy zwiazek z
nasileniem sie tak zwanego Kulturkampfu po obje ciu urze du kanclerskiego przez Bismarka.
W latach 1920§ 1921 ”Plesser Kreis-Blattś obok kolumny w je zyku niemieckim posiadaó
kolumne w je zyku polskim pt. ”.Ore downik na powiat Pszczynskiś.
”Plesser Kreis-Blattś zawieraó rozporzadzenia wóadzy panstwowej, prowincji, rejencji
i administracji powiatowej. Zamieszczano tam rowniez krotkie utwory literackie, drobne
ogóoszenia oraz przepisy gospodarcze i porady lekarskie.
Teksty niemieckie drukowane byóy gotykiem. Teksty polskie cze sto pisano niezgodnie z
podstawowymi zasadami pisowni i interpunkcji. Nazwiska polskie zniemczano oraz
nadawano im pisownie niemiecka rzadko zachowujac pierwotne brzmienie. Jako swoiste
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curiosum uznac trzeba pisanie polskiego nazwiska gotykiem z wtre tem np. litery ”óś czy ”aś
czcionkaóacinska.
W niniejszym opracowaniu —rodóowym sie gnie to ponadto do naste pujacych zespoóow
Wojewodzkiego Archiwum Panstwowego Oddziaó w Pszczynie: Landratsamt Pless,
Archiwum Ksiaz at Pszczynskich, Kreisschuliunspektion Pless. Akta te pisane byóy odre cznie,
po niemiecku pismem gotyckim. Dopiero pod koniec dziewi e tnastego wieku pojawiajasie
niektore akta pisane na maszynie.
W przedstawionej kwerendzie ”Plesser Kreis-Blattś i w cytowanych dokumentach starano
sie takz e przybliz yc Czytelnikowi nazwiska wielu osob funkcjonujacych wowczas w s wiadomos ci spoóecznej oraz nazwiska naszych przodkow z yjacych na skrawku malej ojczyzny jaka
byói jest Bierun Nowy z okolica.
Niniejsza broszurka jest formaspeónienia tej powinnos ci wobec ziemi rodzinnej, o ktorej
pisaó niedawno zmaróy nowobierunianin prof. dr Jozef Madry (1931§ 1991): ”Jednym z podstawowych zaóoz en naszej dziaóalnos ci musi byc odtwarzanie zdarzen i ludzi oraz tego
wszystkiego, co w dalszej i najdalszej przeszóos ci stworzyóa tu i pozostawióa ich mys l i re kaś.
I. ADMINISTRACJA I ZYCIE PUBLICZNE
Rozruchy i kradziez e
Rok 1848 byó rokiem wybuchu rewolucji zwanej Wiosna Ludow. Swoim póomieniem
ogarne óa ona wiele panstw europejskich w tym rowniez panstwo pruskie. Na Gornym S lasku
obok podóoz a spoóecznego miaóa ona wyra—ny charakter narodowo-polityczny. Burzliwa
atmosfera tamtych dni znajduje swoje odzwierciedlenie w pszczy nskiej gazecie powiatowej.
Krolewski starosta von Hippel w numerze 20 ”Plesser Kreis-Blattś z 12 maja 1848 roku
zamies ció ostre ostrzez enie pod adresem buntownikow i osob siejacych niepokoje. W oryginalnej pisowni brzmiaóo ono naste pujaco: ”W ostatnim czasie daóo sie kilku mieszkancow
powiatu pobudzaniom zóych ludzi zwies c do buntownictwa i rozruchu. Be da oni surowo
ukarani a radze kaz demu po ojcowsku, aby sie spokojnie zachowywaó. Urze dy wiejskie zas
i gospodarzy kaz dej wsi do ktorych mam zaufanie, z e tylko lubiapokoj i porzadek wzywam,
z eby sie sami do tego usilnie przyczyniali, aby tacy —li ludzie, ktorzy nie maja nic do
stracenia, rozruchow i buntownictwa nie broili. Niechaj rozwaz a, z e przez to ich wóasnos c
i majatek najpierw utracic moga. Procz tego musi kaz da dziedzina za szkode przy takich
tumultach nabrojonare czycś.
Okresy niepokojow spoóecznych niosóy za sobanegatywne zjawiska. Dzienniki urze dowe
owego okresu az rojasie od ogóoszen policyjnych i listow gonczych. Jednak na tle wielkich
skupisk miejskich i przemysóowych Bierun Nowy i okolice postrzegac moz na jako oazy
spokoju i bezpieczenstwa publicznego.
Niemniej, juz pierwszy rocznik ”Plesser Kreis-Blattś z l841 nowi Przywarze z Polskiej
Nowej Wsi pod Opoóem s piacemu maniu w nocy z 10 na 11 kwietnia do zabudowania
zagrodnika Brzozowskiego w Porabku.
W nocy 18 lipca 1844 roku handlujacemu s winiami Marcinowi Przywarze z Polskiej
Nowej Wsi pod Opolem s piacemu na wozie w Bieruniu Nowym przed ”gos cinnym
Freundem z paska, ktory miaó na sobie skradziono pieniadze. (”Plesser Kreis-Bóattś,
26.VII.1844, nr 30). Wowczas, gos cinnym nazywano wóas ciciela gospody.
O zuchwaóej kradziez y dokonanej w nocy z 4-go na 5-go czerwca 1848 roku oznajmia w
24 numerze ”Plesser Kreis-Blattś naczelnik ekspedycji pocztowej Rudkowski. Pocztarzy kowi
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jadacemu z poczta konna z Mikoóowa do Bierunia Nowego na drodze mie dzy Tychami
i Urbanowicami skradziono dwa worki z listami be dace w wozku karyolowym. Worki owe
miaóy napis: ”Z Gliwic do Nowego Bieruniaś i ” Z Mikoóowa do Nowego Bieruniaś.
Znajdowaóo sie w nich kilka paczek z listami ora z gazetami do Krakowa i Lwowa. Znalazcy
przyobiecano nagrode w wysokos ci 3 talarow oraz zwrot poniesionych kosztow.
Wyjatkowo obfity óup przyniosóo zóodziejom gwaótown wóamanie dokonane w nocy 13
lipca 1850 roku na szkode Mo-rica Hammera z Bierunia Nowego. Wykaz skradzionych
przedmiotow jest dóugi i obejmuje: koz uch czarny, burnus czarnosukienny (podszewka
futrzana), burnus czarnosukienny z koónierzem aksamitnym, tuz urek (surdut), tuz urek (twin),
surdut brunatnosukienny, 12 par spodni, 12 bia óych spodni kobiecych, suknie kobiece.
(”Plesser Kreis-Blattś, 26.VIII.1 850, nr 30V)
Poz ary
Dotkliwa plaga w dawnych czasach byóy poz ary, ktorym sprzyjaóa ge sta drewniana
zabudowa wsi i miasteczek. Dla zapobiegania tym nieszcze s ciom wóadze pruskie ustanowióy
mistrzow kominiarskich a powiat pszczynski podzielióy na obwody.
W numerze 36 ”Plesser Kreis-Blattś z 1855 roku ukazaóo sie obwieszczenie dotyczace
obsadzenia powiatowego obwodu kominiarskiego. W pisowni oryginalnej brzmiaóo ono
naste pujaco:
”Po zejs ciu zmaróego Majstra kominiarskiego Schroll zostaó Obwod Kominiarski powiatu
poóaczony z Xiaz e co-Pszczynskim Obwodem Kominiarskim, a od 1 lipca tr. przez Begencya
Krolewska w Opolu jest podzielony na dwa obwody kominiarskie tj. na Pszczy nski
i Mikoóowski. Pszczynski Obwod zawierajacy w sobie naste pujace miejsca (...) Cielmice,
Jedlina, S wierczyniec (...) rowniez wszystkie tu nalez ace posiadóos ci, poruczony zostaó
bywaóemu dotad Xiaz e cemu Majstrowi Kominiarskiemu Karolowi Zimmer pod Zamkiem
Pszczynskim. Mikoóowski Obwod Kominiarski do ktorego nalez y miasto Mikoóow z
gminami wiejskimi: (...) Bierun, Bijasowice, Kopan, Kopciowice, Porombek, S ciernie,
Zabrzeg i tu poóoz onemi Xiaz e cemi dobrami, odebraó bywaóy tutejszy Towarzysz
kominiarski August Heilmann.
Myto kominiarskie dopoki co inszego nie postanowie , w tej samej jak dotad ilos ci póacic
sie be dzie, tj. kaz dy siodóak póaci od kaz dego zamiatania 1 sr. gr., kaz dy zagrodnik § 9
fenigow, kaz dy chaóupnik § 6 fenigow. Wymownicy i komornicy póacaza kaz de zamiatanie
od kominka w swej izbie 4 fenigi. Gospodarze re cza Majstrowi kominiarskiemu za
punktualne póacenie myta kominiarskiego strony swych komornikow, od ktorych tyle przy
s ciaganiu komornego niechaj sobie przyrachuje. Za ka z de zamiatanie suszarni jakiej
i pa—dzierni, jak i pieca piekarskiego póaci sie po 3 fenigi. (...) Pszczyna, 3 wrzes nia 1855ś.
Pie c lat po—niej, w numerze 44 ”Plesser Kreis-Blattś z 1860 roku krolewski starosta
ogóosió rozporzadzenie dotyczace pomocy przy gaszeniu ognia w naste pujacym brzmieniu:
”« 105. Jak pre dko na ratowanie zawoóajamieszkance wsi, wszyscy na pomoc sie zbiegac
muszai przyniesione instrumenta do gaszenia ognia u z yc powinni. « 106. Takz e pobliz sze
wsie do ratowania ognia przyjs c powinny. Jak pre dko w sasiedztwie sie ogien albo dym
wielki pokaz e, kaz dej gromady powinnos ciabe dzie do ratowania przys pieszyc i gwaót tedy i
w tej wsi uczynionym byc musi. « 107. Ale w takim przypadku tylko poóowa ludzi, osobliwie
ci, ktorzy na osobliwarobote przy ogniu obstalowani sa, do pobliz szej wsi udac sie maja,
z eby druga poóowa we wsi zostac mogóa, bo by w niebytnos ci wszystkich w przypadku nie§
Gerard Mis

5

”Bierun Nowy, Porabek i okolica w urze dowych doniesieniachś
szcze s cia we wóasnej wsi na ludziach brakowac mogóo. « 108. Obowiazkiem nie tylko jest
najbliz szych i do zwiazku nalez acych wsi, aby na pomoc przyszóy, owszem wszystkie w
okre gu mili jednej lez ace wsie, zawsze gotowemi byc musza do przyjs cia na miejsce
nieszcze s cia z swojemi do gaszenia ognia posiadajacymi instrumentami pod kara10 talarow
z ktorych soótys 5 i gromada 5 twardych zapóaci. « 111. We wsi kaz dej obrac trzeba 2 albo 4
ludzi dobrych poczciwych, ktorzy podczas ognia dozorcami byc muszanad rzeczami z ognia
ratowanemi. Te osoby na to patrzec powinny, z eby rzeczy nie tylko z domow juz sie
palacych wyniesionemi, ale tez na miejscu nieszcze s ciu nie podlegóem pod ich dozorem
schowanemi zostaóy tak, z eby sie ani palic nie mogóy ani tez kradziez y podlegóem nie byóy.
Do tej powinnos ci nie tylko zobowiazani sa we wsi wóasnej, ale tez w byle jakiej
pobliz szej, w ktorej goreś.
Pijanstwo
Jednaz najdotkliwszych plag spoóecznych ne kajacych narody byóa plaga alkoholizmu.
Zwiazane z nia prawo propinacji, czyli wyóacznos c produkcji i sprzedaz y trunkow
alkoholowych oraz przymus ich kupna przez poddanych w wyznaczonych karczmach,
spotykane jest od zarania dziejow Polski. Juz Bolesóaw Chrobry okoóo roku 1000, fundujac
arcybiskupstwo gnie—nienskie uposaz yó je w dziesie cine od karczem. Trudno jest znale—c w
historii polskiej wsi rownie dóugowiecznej instytucji wywierajacej przez dóugie wieki
negatywny wpóyw na losy milionow istnien chóopskich. Ogrom kle sk i spustoszen
ekonomiczno-moralnych wywoóanych przez propinacje spadaó przede wszystkim na barki
chóopow. Byóa ona obok panszczyzny góownaformaodbierania dorobku jego pracy.
Stan taki mie dzy innymi hamowaó proces transformacji spoóeczno-ekonomicznych
zwiazanych z przejs ciem panstwa pruskiego z ustroju feudalnego do kapitalistycznego.
Totez juz w 1844 roku ”Plesser Kreis-Blattś drukuje rozporzadzenie starosty von Hippla
powoóujacego sie na wczes niejsze rozporzadzenia Ministra Spraw Wewne trznych i Policji z
lat: 1816, 1834 i 1837 a obwieszczone w Dzienniku Urz e dowym rejencji opolskiej dnia 5
marca 1842 roku ”wszelkim gos cinnym i szynkarzom do najs cis lejszego uwaz aniaś. (...)
”Szynkarze, ktorzy osobe przez miejscowa wóadze policyjna za pijaka oznaczona
chociaz by byóa trze—wa, lecz zgoóa, znajdujacej sie juz w stanie pijanym gorzaóki podajalub
ja zatrzyma w izbie gos cinnej, popadna w kare policyjna od 2 do 5 talarow, a w razie
powtorzenia z utratakonsensu szynku ukaranymi byc maja. (...) Oprocz tego podóug tres ci
rozporzadzenia Dziennika Urze dowego z dnia 11 sierpnia 1837 roku (...) osoby pijane, kt ore
przytomnos ci swej juz nie maja. taczajace sie po ulicach, a bo niepokoj czyniace, bez
ceremonii w schowanie policyjne wziac maja i tak dóugo zatrzymac. dopoki nie
wytrze—wieja. Nim ludzie tacy wypuszczonymi be da, trzeba sie ich pilnie wypytywac o
miejsce, gdzie sie upili i po temu szynkarzy winnych ich upicia ukara c podóug przepisuś.
W s lad za tym rozporzadzeniem pojawiaja sie w ”Wiadomos ciach policyjnychś
informacje o zdeklarowanych pijakach. Z takich wóadze Bierunia Nowego uznaóy robotnika
Ernesta Kablerta z Bierunia Nowego (1876), Marianne Czaja z Zabrzega (1885), Alberta
Wochnika ze S ciern (1887), pachoóka Jana Szczepanika z Solcy (1890), oraz chaóupnika
Jozefa Koziorza i jego syna robotnika Jozefa Koziorza z Cheóma Wielkiego (1886), ktorzy
zostali jako pijacy zdeklarowani. Naczelnik Urze du ostrzegó, z e ”gos cinni i szynkarze, ktorzy
wymienionym wre czaspirytusowe napoje albo ktorzy w ich lokalach pija, zostanawedóug
policyjnego rozporzadzenia z 29 czerwca 1885 roku ukaraniś.
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W zawiadomieniu z 6 lipca 1897 roku Naczelnik Urze du w Bijasowicach Paweó Lonczyg
podaje, z e ”robotnik Martin Jurecki z Bijasowic zostaóskres lony z listy pijakowś.
Zdarzaóo sie , z e picie alkoholu przebiegaóo w ”goracej atmosferześ. W ”Plesser KreisBlattś z 1893 roku Jozef Sodus przeprasza i cofa zniewage skierowanaprzeciwko oberz ys cie
Maxowi Berlinerowi. Natomiast 6 wrzes nia 1892 roku oberz ysta Ferdynand Koenigsfeld
przeprasza i cofa zniewage skierowanaprzeciwko panu Reinholdowi Heerde naczelnikowi
urze du w Bieruniu Nowym.
W trosce o sprawny przebieg z niw, starosta von Hippel wydal zakaz organizowania
zabaw. Czytamy w nim: ”Muzyka i tance odbywajace sie podczas z niw, wielce przeszkadzaja
gospodarzom, gdyz dnia naste pnego ludzie sie lenia, nie majac ochoty do pracy. Dla tego od
20-tego lipca az do l-go wrzes nia wóacznie, muzyki i tancow odbywac sie nie s mie. Panowie
urze dnicy policyjni powinni na ten czas nie udziela c koniecznych pozwolen a wraz z
z andarmami kaz de takie przekroczenie do ukarania poda c Panu zawiadowcy policyjnemuś.
(”Plesser Kreis-Blattś, 19.yI1.1830, nr 29).
Dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo s ci w 1849 roku skasowano dotad
istniejace wóadze sadowe w powiecie pszczynskim a na to miejsce ustanowiono jeden Sad
Powiatowy w Pszczynie z Komisjami w Mikoóowie i w Nowym Bieruniu. Do tej ostatniej
nalez aóy: Bierun Nowy, Hoódunow. Bierun Stary, Bóe dow, Cheóm Wielki i Maóy, Krasowy,
Czarnachowice, Dzieckowice, Gac, Goóawiec, Gorki, Imielin, Kopiec, Kopciowice, Porabek,
S ciernie, Smardzowice, Wesoóa i Zabrzeg. (”Plesser Kreis-Blattś, 30.111.1849, nr 12).
Szkolnictwo
W XIX wieku szkolnictwo na Gornym S lasku znacznie sie rozwine óo. Krol pruski
Fryderyk II dekretem z 1765 roku wprowadzió w szkoóach katolickich obowiazek szkolny dla
wszystkich dzieci od siodmego do trzynastego roku z ycia. Jednak wskutek szerzacego sie
ubostwa, brak rak do pracy w gospodarstwach chóopskich i panskich oraz, cze sto, duz ych
odlegóos ci do szkoóy, powszechny obowiazek szkolny byófikcja.
Przeciwdziaóajac tym ujemnym skutkom, krolewski starosta wydaó rozporzadzenie
dotyczace nieregularnego posyóania dzieci do szkoóy, ktore cytujemy w dosóownym
brzmieniu: ”Pomimo powtornych rozporzadzen wzgle dem uskutecznienia regularnego
odwiedzania szkoó, jednakowoz wsze dzie jeszcze wielce sie szkoóa zaniedbuje.
Przypominajac wie c jeszcze raz rozporzadzenie Dziennika Powiatowego z dnia 13 lutego
1844 roku i z 14 wrzes nia tego roku do najs cis lejszego dopeónienia, spodziewam sie
bezwzgle dnego doniesienia wszystkich tych, ktorzy w tej mierze obowiazki swoje
zaniedbuja. Urze dy wiejskie, ktore sie sprzeciwiaja ordynansow gminskich po dzieci
zaniedbujace szkoóe posyóac i je do szkoóy zaprowadzac, be da ostro ukarane, a rodzice
sprzeciwiajacy sie takim posóancom zwierzchnos ci. nie ujdakarze w prawach ustanowionej.
Jednakowoz sie spodziewam, iz rodzice dotad taka niedbaóos c pokazujacy, nareszcie sie
przekonajao koniecznej potrzebie wydoskonalenia swych dzieci a dla tego wszelkie s rodki
przymuszajace i dla nich niekorzystne nadpotrzebnemi uczynia.
Panow Rewizorow zas upraszam uprzejmie aby tam, gdzie tego potrzeba wymaga, nauka,
napomnieniem przera—liwem, tak w kos ciele jak i przy innych okolicznos ciach na rodzicow
skutkowali, aby swe dzieci pilnie do szko óy posyóaliś. (”Plesser K.reis-Blattś, 2.XI. 1849,
nr 43).
Z przykóadowo podanej tabeli moz na przes ledzic frekwencje w szkole bijasowickiej.
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Rok
Ucze szczajacy
regularnie
Ucze szczajacy
nieregularnie
Nieucze szczajacy
Razem uczniow
Otrzymaóo promocje

1839
41

1842
48

1845
72

1848
30

1857
87

39

66

40

49

56

14
94
81

0
114
103

0
112
102

24
103
59

0
143
101

(Kreisschulinspektion Pless, Sygnatura akt: 200).
W roku 1870 na 191 dzieci zobowiazanych do ucze szczania w nowobierunskiej szkole
regularnie chodzióo do niej zaledwie 75 uczniow, ”nieregularnie lecz usprawiedliwionychś
byóo 47, a ”nieregularnie nieupsrawiedliwionychś § 69 uczniow.

Wybory
Wyra—ne oz ywienie polityczne wzbudzaóy wybory deputowanych (posóow) do
Zgromadzenia Narodowego w Berlinie.
W numerze 18 z 28 kwietnia 1848 roku ”kreisblattuś znajdujemy wykaz utworzonych
okre gow wyborczych w oparcia o spis ludnos ci z grudnia 1846 roku. Nowobierunskacze s c
powiatu podzielono na okre gi wyborcze w sposob naste pujacy:
Nr okre gu
Nazwa miejsc
Liczba
Liczba wybran.
Komisarz
wyborczego
nalez acych do
mieszkancow
wyborczy
danego okre gu
5
Bijasowice
660
1
Porucznik Just
38
Czarnuchowice
131
1
Urze dnik
Malcharek
39
Porabek
177
1
Zarzadca policji
Welczek
39
Zabrzeg
419
1
-//68
S ciernie
329
1
Przedstawiciel
gminy
Rok po—niej pojawia sie obszerna instrukcja dotyczaca wyboru deputowanych do
Zgromadzenia Narodowego.
Prawo do góosowania miaó kaz dy me z czyzna, ktory ukonczyó 25 lat (kobiety tego prawa
nie posiadaóy). Wyborca winien prowadzic wóasne gospodarstwo i przynajmniej przez 3 lata
posiadac staóe miejsce zamieszkania. Przez caóy rok winien póacic rzetelnie podatki
krolewskie i komunalne. Winien sie wykazac dowodem, z e nie zalega z ostatnia skóadka
podatkow krolewskich.
Z prawa wyborczego wyóaczone zostaóy:
po pierwsze, osoby stojace pod tak zwanakuratela, czyli majace opiekuna, po drugie osoby,
ktore z przyczyn bankructwa byóy poszukiwane sadownie, po trzecie osoby, ktore w ostatnim
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roku przed wyborami pobieraóy zapomoge (jaómuz ne ) z publicznych lub gminnych
funduszow.
Emerytura lub pobyt w prywatnych dobroczynnych zakóadach prawa do góosowania nie
odbieraóy. (”Plesser Kreis-Blattś, 21.XII.1849, nr 50).
Wprawdzie owczesne kroniki nie odnotowaóy wyboru posóa z Bierunia Nowego, jednak
ludnos c gornos laska dos wiadczona Jatami panszczy—nianego wyzysku, wybraóa w dniu 8
maja 184G i-oku na zaste pce posóa zagrodnika z Tych Pawóa Drzyzge, reprezentujacego
polityczne i narodowos ciowe daz enia polskoje zycznych S lazakow.
Na podstawie pruskiej ordynacji o powiatach z 13 grudnia 1872 roku powo óano Okre gi
Urze dowe, naczelnikow oraz ich zaste pcow.
Do Okre gu Urze dowgo Kopciowice nalez aóy:
1. Dobra Kopciowice z Gos cincem, Nowy Bierun i Solce.
2. Gmina Kopciowice.
3. Dobra Zabrzeg z Nowym Bieruniem.
4. Gmina Zabrzeg z Gos cincem i Nowym Bieruniem.
5. Dobra Porabek.
6. Gmina Porabek z Kolonia Pore bska (Beesdorf), Nowy Bierun oraz dobra ksiaz e ce
Ciele ciniec.
7. Dobra Czarnuchowice.
8. Gmina Czarnuchowice.
9. Dobra S ciernie.
10. Gmina S ciernie z Zarzyna.
11. Dobra Goóawiec.
12. Gmina Goóawiec.
13. Gmina Gorki.
14. Gmina Bóe dow.
Naczelnikiem Urze du mianowany zostaó Hugo von Graeve, szlachcic i major na
obszarach dominalnych w Kopciowicach.
Drugi Okre g Urze dowy byó mniejszy i nalez aóy do niego do-lira Bijasowice z lasami
Kobieli oraz gmina Bijasowice z Jajostami i Kopania. Naczelnikiem tego Urze du zostaó
ksiaz e cy dzierz awca w Bijasowicach Miketta a jego zaste pcaLehfeld, aptekarz z Bierunia
Starego. (”Plesser Kreis-Blattś, 8.y.1874, nr 19).
Obok wyborow parlamentarnych w gminach odbywaóy sie wybory naczelnikow,
soótysow i óawnikow. Przyczynek do badania dziaóalnos ci samorzadow wiejskich stanowi
bliz sze zapoznanie sie z aktami specjalnymi starostwa czyli Landratury w Pszczynie,
(sygnatura: L.475) dotyczacymi przyje cia, wynagrodzenia oraz sóuz by soótysow i óawnikow
w Porabku. Z badanych dokumentow, prowadzonych od 1841 roku wynika, z e w wyborach
samorzadowych w 1880 roku przy 107 mieszkancach na lis cie wyborcow znalazóo sie 20
uprawnionych, z ktorych góosowaóo tylko 11.
W roku 1893 uprawnionych do góosowania byóo 11 osob. Byli ws rod nich zagrodnicy:
Jozef Brzozowski, Jan Magiera, Albert Magiera, Kasper Mateja. Walenty Podbioó,
chaóupnicy: Jozef Marszoóek, Piotr Pietrowski, Walenty Schulz, Jozef Wojtaóa. chaóupnik §
kowal Franciszek Berger i wóas cicil gospody Ferdynand Koenigsfeld.
W wyborach braóo udziaójedynie 6 osob w wyniku ktorych naczelnikiem gminy wybrany
zostaó Kasper Mateja a óawnikiem ”Jozef Wojtala. Byóy to ostatnie gminne wybory w
Porabku. W urze dowym ”Plesser Kreis-Blattś z 16 lipca 1894 roku, znajdujemy
obwieszczenie nadprezydenta Wrocóawia polecajac przyóaczenie gminy Porabek do gminy
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Bijasowice. Dobra Pore bskie wraz z koloniapore bska, folwarkiem Solce oraz Cicle cincem
wóaczono do obszaru dworskiego w Kopciowicach, resztki gminy po óaczono z Bijasowicami.
Podatki
Jednym z gwarantow sprawnego funkcjonowania panstwa pruskiego byó system
podatkowy. Kaz dy mieszkaniec wsi posiadajacy jakis areaó i gospodarstwo rolne (siodóacy,
zagrodnicy, chaóupnicy) zobowiazany byó do póacenia podatkow oraz roz nych nalez nos ci na
domy góuchoniemych i obóakanych, na budowe i remonty drog, skóadki do
ubezpieczeniowego towarzystwa ogniowego, na cele komunalne, na z ywnos c dla
najbiedniejszych i na rzecz koni dla landwery, czyli oddzia óow obrony krajowej. Powinnos cia
wsi byóo utrzymanie szkoóy i kos cioóa a zwóaszcza ich remonty, wynagrodzenie dla sóotysa.
gminnego pisarza, gonca, stroz a, poóoz nej i kominiarza. Dla zobrazowania wnoszonych opóat
podajemy tylko niektore z nich wpóacane przez omawiane wsie.
Skóadka na
Skóadka
towarz. Ogniowe komunalna za
za I poór. 1843 r.
1844 r
Gminy
Rth Sgr Pfg Rth Sgr Pfg
Bijasowice
3
27
9
3
28 8
Czrnuchowice
1
8
2
4
22 Porabek
7
7
2
1
26 8
S ciernie
5
14
2
5
9
4
Zabrzeg
6
25
9
2
16
(Ś Plesser Kreis-Blattś 1843, 1844, 1846, 1849).

Opóata na
budowe drug za
1848 r.
Rth Sgr Pfg
6
15
10 6
17
8
- -

Skóadka na
góuchoniemych i
obóak. Za 1849r.
Rth Sgr Pfg
7
22
6
1
13
2
1
29
3
27
2
3
26
3

W XIX wieku w panstwie pruskim obowiazywaóy dwa wspoóistniejace systemy
walutowe:
1 Rth (talar) = 30 Sgr (srebrnych groszy)
1 M (marka) = 100 Pfg (fenigow)
1 talar = 3 marki 30 srebrnych groszy
1 marka = 10 srebrnych groszy = 100 fenigow
1 srebrny grosz = 10 fenigow
Z czasem, do ponoszenia cie z arow wsi zobowiazani zostali bezrolni komornicy,
urze dnicy, kupcy, robotnicy itp. Krolewski starosta obwieszczeniem z 8 lutego 1850 roku
(”Plesser Kreis-Blattś, nr 6) w sprawie s ciagania podatkow od komornikow zwraca uwage
wojtom i poborcom, z e majaprawo naóoz yc areszt na zarobek tym, ktorzy podatki nie chca
póacic. ”(...) a jez eli komornik, jaki u gospodarza swego wyrabia, powinien Fojt
gospodarzowi rozkazac, aby mu tyle ze zarobku zatrzymac, ile podatek komornika wynosiś.
W sukurs wóadzy s wieckiej przyszóa wóadza duchowna w osobie Melchiora Barona de
Diepenbrocka Ksie cia Biskupa Wrocóawskiego. W swoim napomnieniu biskupim z dnia 18
listopada 1848 roku (”Plesser Kreis-Blattś) w obliczu Boga przed caóym s wiatemś
zas wiadczyó: ”z e, poniewaz Najjas niejszy Krol nie przestaó byc naszym prawdziwym
Krolem, tj. zwierzchnos cia nam od Boga urzadzona, wie c powinnos c posóuszenstwa a
mianowicie dalszego póacenia podatkow prawnych do Urze dow Krolewskich na to
postanowionych dla kaz dego chrzes cijanina katolickiego niewatpliwa s wie ta powinnos cia
sumienia jest, podóug wyra—nego wyroku Panskiego, gdy na to samo pytanie »Godziz sie dac
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czynsz Cesarzowi, czyli nie? Mamyz go dac czyli nie dac?Ż wyra—nie odpowiedziaó:
»Oddajcie tedy kazdemu, cobys cie powinni, komu podatek, temu podatek, komu c óo, temu
cóo, komu boja—n, temu boja—n, komu czes c, teniu czes c.Ż (Marek 12, 13§ 17).
Powinnos c póacenia podatkow nie moz e wie c bez niesposóuszenstwa grzesznego przeciw
tym wyrokom Chrystusa, prawo-dawcy naszego Boskiego i Aposto óa jego byc zaniedbana
i napominam tedy wszystkich moich Dyecezanow w imie Boga w Trojcy s w. jedynego, aby
sie nie dali odwies c od peónienia tej powinnos ci, napominam ich, aby zaufali Krolowi, z e
przyrzeczenia uczynione ludowi swemu sumiennie spe óni i dla tego w wiernos ci ku niemu
trwali nieodmiennie, bo jego Krolewska wóadza jest od Boga postanowiona, a kto si e jej
sprzeciwia, Boz emu sie postanowieniu sprzeciwia, a ktorzy sie sprzeciwiaja sami sobie
pote pienie zjednaja. To nie moja, lecz Boskiego Apostoóa s wiatu nauka (Rzym. 13, 1-2)ś.
W drugiej poóowie XIX wieku pie ciu najwie kszych obszarnikow skupiaóo w swoich
re kach 50% ziemi ksie stwa. Wedóug ”Plesser Kreis-Blattś (nr 22), w 1873 roku ksiaz e Jan
Henryk XI panujacy w latach 1855§ 1907 posiadaó 110 majatkow ziemskich (w tym dobra
bijasowickie). Obszar 152.693 morg magdeburskich lez aóo w granicach owczesnego powiatu
pszczynskiego co stanowióo ponad 1/3 jego powierzchni. Suma podatku p óaconego przez
ksie cia wynosióa 7.835 rth 21 sgr 7 pfg.
Major na dominiach Hugo von Graeve posiada ó 4.200 morg na terenie Kopciowic,
Zabrzega i Czarnuchowic oraz dobra w Dzieckowicach, Goóawcu, Gorkach, Porabku,
S cierniach i Zabrzegu. Póació 776 rth 10 sgr 10 pfg podatku. Wóasnos c ziemska chóopow
obejmowaóa 48% caóej ziemi w powiecie.
Dwadzies cia lat po—niej ksiaz e Jan Henryk XI Hochberg póació 22.408 marek 20 fenigow
podatku gruntowego i 2.283 marki 30 fenig ow podatku od nieruchomos ci.
Ordynat hrabia Franciszek Hubert von ThieleWinkler póació2.288 marek 63 fenigi.
Wóas ciciel dobr kopciowickich, dziedzic Meta von Alt-Stut terheim uis ció 403 marki 44
fenigi.
Dziedzic majatku Solec-Porabek Max Schulze wpóació337 marek 45 fenigow.
Szlachcianka § dziedziczka majatku w S cierniach pani Meyer Vally zapóacióa 305 marek
22 fenigi a Georg Kottas dziedzic majatku w Zabrzegu jedynie 274 marki 42 fenigi podatku.
(”Plesser Kreis-Blattś, 28.y.1894, nr 21).
Wedóug opracowania Bronisóawy Spyra, w roku 1925 posiadóos ci ksie cia pszczynskiego
w Polsce obejmowaóy 41.601 ha. Na tereny przemysóowe przypadaóo 1150 ha. Ksiaz e byó
wóas cicielem 10 kopaln, 6 zakóadow produkcji pomocniczej, 12 przedsie biorstw handlowych
oraz 8 innych zakóadow w tym browarow i gorzelni w Tychach. Obszary rolnicze stanowióy
13.485 ha. Byóy to folwarki pod zarzadem wóasnym, wydzierz awione, gorzelnie. Najwie cej,
bo 26.966 ha terenu powiatu pokrywaóy ksiaz e ce lasy pszczynskie z nadles nictwami w
Pszczynie, Kobiorze, Z wakowie, Czuóowie i Murckach.
W naszej okolicy do ksie cia Jana Henryka XV von Hochberg nalez aó folwark w
Bijasowicach, las Kobiel oraz Ciele ciniec.
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II. WOJSKOWOS C
W grudniu 1740 roku wojska Fryderyka II wkroczyóy na S lask. Rozpocze óa sie wojna
pomie dzy Prusami a Austria zakonczona w roku 1742 odstapieniem Prusom prawie caóego
S laska. Ich panowanie rozpocze óo sie od naóoz enia na miejscowaludnos c wielu cie z arow. Juz
w 1743 roku Fryderyk II wydaó edykt o nieznanym tu wczes niej obowiazku sóuz by
wojskowej. Byó on wyjatkowo dotkliwy i przykry dla rdzennie polskiej móodziez y Wsi
S laskiej, gdyz nikt nie znaó tu je zyka niemieckiego, ktory od tej pory zacze to z caóasióa
rozpowszechniac jako obowiazujacy je zyk urze dowy. Pruski system militarny wprowadzió
rowniez liczne podatki i s wiadczenia na cele wojskowe.
Sprawy zwiazane ze sóuz ba wojskowa mieszkancow Bierunia Nowego i sasiednich
wiosek rowniez znalazóy swoje odbicie w pszczynskiej gazecie powiatowej.
W numerze 13 ”Plesser Kreis-Blattś z 26 marca 1852 roku znajdujemy obszerne
obwieszczenie krolewskiego starosty powiatowego von Hippla o spisie poborowych.
Dla rekrutow z Bijasowic pobor wyznaczono na sobote 5 maja w Mikoóowie a dla
rekrutow z Kopciowic, Czarnuchowie. Zabrzega, Gorek, Porabka i S ciern na piatek 21 maja
w Pszczynie. Wóadze policyjne zostaóy zobowiazane do wre czenia wojtom spisow majacych
sie stawic wraz z pisarzami gminnymi. W przypadku s mierci ktoregos z nich koniecznym
byóo dostarczenie zas wiadczenia o jego zgonie. Tych rekrutow, ktorzy przybyli do gminy lub
w spisie zostali pominie ci nalez aóo zas po uzupeónieniu danych personalnych przyprowadzic
w terminie poboru.
Osobom reklamujacym sie od obowiazku sóuz by wojskowej wskazano na ustawe z 9
kwietnia 1846 roku zamieszczona w ”Dzienniku powiatu pszczynskiegoś na rok 1846.
Nadmieniono tu, z e ”jez eli okolicznos ci zachodzace, uwolnienia rekruta jakiego wymagaja,
nawet chociaz takowe od niego samego albo jego krewnych nie by óoby z adane, z obowiazku
urze dowego przedstawione zostac musiś. Ponadto reklamacje nalez y ”podóug formularza,
ktorego w tutejszej drukarni dostac moz na podwojnie spisac a przez przeóoz onych
miejscowych najpo—niej do 1 maja do mnie (tj. starosty) nadesóacś.
Losowanie rekrutow 20-letnich tj. takich, ktorzy po raz pierwszy mieli stawic sie przed
komisjapoborowawyznaczono na dzien 29 maja w Pszczynie na godzine 6-tarano. Za tych.
ktorzy nie zgóosili sie osobis cie cóo losowania ani nie zlecili komus tej czynnos ci, losowaó
jeden z czóonkow komisji.
Po ukonczeniu spisu, tego samego dnia rozpocz e óa sie klasyfikacja landwerystow 1-go
powoóania i rezerwistow.
”Plesser Kreis-Blattś z 17 czerwca 1862 roku zamieszcza wykaz krolewskodepartamentowej komisji uzupeónien w 1862 roku z powiatu pszczynskiego zobowiazanych
do sóuz by wojskowej (w podanych wykazach zachowano oryginaln a pisownie imion
i nazwisk). Bijasowice: rocznik 1839 § Johann Borto] 1840 § Franz Bartosz, Loranz
Bartek Domz oó, Martin Koza, Albert Losson, Walentin Opolka, Walentin Johann Pronobis,
Jacob Rzepek, Josef Zielinsky, Clemens Franz Zawis c Lukas Schoppa, Friedrich Ferdinand
Mueller; 1841 § Jakoh Stanisóaw Lukassek. Czarnuchowice: 1840 § Stanisóaw Kruk, Jacob
Malcharek, Michael Smuda alias Klaja. Porabka: 1840 § Josef Jelen, Albert Matasiensky.
S ciernie: 1837 § Simon Nagi, 1840 § Jacob Stanislaus Przyóucki. Zabrzeg: 1840 §
Laurenzius Dudek Andreas Kucz, Mathusz Szalonek, Leopold Zaj ac; 1842 § Wojtek Klaja.
”Plesser Kreis-Blattś z 30 czerwca 1865 roku podaje wykaz krolewsko-departamentowej
komisji uzupeónien w roku 1865 z powiatu pszczynskiego. Bijasowice: rocznik 1841 §
Jakoh Stanislaus Lukassek; 1842 § Paul Domz oó, 1843 § Johann Kost, Joseph Reichel,
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Bartholomaus Rzepus, Albert Smietana; 1844 § Johann Korbel. Porabka: 1843 § Martin
Jendryczko; 1844 § Joseph Mathea. S ciernie: 1842 § Joseph Simon Simonauer; 1843 §
Woitek Nagi, Johann Pazdzior, Matheus Saidok, Joseph Saternus, Johann Ullmann, Mathias
Wieczorek, Simon Zajutro. Zabrzeg: 1841 § Anten Oswald August Huebner, 1842 §
Joseph Pudiik; 1843 § Joseph Dudek, Eugeri Karl Hopkemaye~:, Carl Joseph Jaromin,
Woitek Zmuda; 1844 § Joseph Misch.
Trudne warunki sóuz by wojskowej w zaborczej armii powodowaóy przypadki zbiegostwa
i dezercje z wojska.
O takim wóas nie wypadku dowiadujemy sie z listu gonczego zamieszczonego w 45
numerze ”Plesser Kreis-Blattś z 8 listopada 1844 roku. W ”wiadomos ciach policyjnychś
podano, z e ”rekrut 1-go Puóku Kirasjerow 31-go Szwadronu, Jan Stanek z Czarnuchowic
zbiegó 15 pa—dziernikaś. Juz w naste pnym nu-merze ”Dziennikaś ukazaóo sie odwoóanie listu
gonczego, poniewaz ”zbieg Jan Stanek z Czamnuchowic (...) zóapanym juz zestaóś.
Militarystyczna polityka cesarstwa pruskiego nie przynios óa ziemi pszczynskiej pokoju.
Wiele ofiar w ludziach pochóone óa wojna francusko-niemiecka w latach 1870 i 1871.
Wyciagi z list strat wojennych umieszczone w ”Plesser Kreis-Biattś z 1870 roku, mowia
o cie z ko rannym Bartóomieju Przyóudzkim ze S ciern, o zaginionym Janie Goju i zabitym
Andrzeju Skowronskim z Bijasowic w bitwie pod St. Marie i St. Privat dnia 18 sierpnia 1870
roku. Mowa jest rowniez o Albercie Zmudzie z Czarnuchowic rannym w bitwie pod
Billejuis, ktora miaóa miejsce 22 i 23 wrzes nia tegoz roku.
Wyciag z listy strat wojennych ogóoszony w ”Piesser Kreis -Blattś z 1871 roku informuje,
z e Clemens Goóab zamieszkaóy w Porabku, z 1 Kopanii 3 Gwardyjskiego Puóku Krolowej Elz biety, zostaócie z ko ranny w walce w czasie wycofywania sie pod le Bourget.
Pierwsza wojna s wiatowa spowodowaóa jeszcze wie ksze straty materialne i moralne a
przede wszystkim milionowe ofiary w rannych i zabitych.
Wyciagi z panstwowych list strat wojennych w roz nych numerach ”Plesser Kreis-Blattś
od 29 sierpnia 1914 roku wymieniajaJana Rzepusa z Bijasowic, Pawóa Mondrego, Jana Karkoszke , Karola Goralczyka i Jozefa Krawczyka ze S ciern oraz Stefana Schulza i Jana Lamika
z Bierunia Nowego jako ran-nych i zaginionych. W roku 1915, lista strat wymieniaj aca takz e
zabitych znacznie sie wydóuz yóa. Znajduja sie na niej naste pujacy mieszkancy naszych
miejscowos ci: Jan Ryszka i Jan Palka z Czarnuchowic. Karol Saternus, Jozef Domz oó,
Walenty Rzepus, Paweó Kula. Jan Rezerbus, Jozef Podbioó, Edward Lamik, Lorenc Buóa,
Paweó Gaweóek, Jozef Jaromin i Jozef Mondior z Bijasowic. Jan Bcdnorz i Tomasz Ochmann
z Kopani: Franciszek Grziwa, Jozef Krawczyk, Teodor Strzoda, Jozef Bortel, Paweó Aksamit
i Tomasz Przystolik ze S ciern. August Brzozowski, Piotr Klisz, Jozef Adamiec, Walter
Dubiel, Piotr Klaja oraz Franciszek Mondry z Bierunia Nowego.
W naste pnych latach trwajacej krwawej wojny wykazow ofiar nie podawano.
Z ogóoszonych list ewidentnie moz na sie przekonac, z e krew przelana w interesie
imperialnych celow owczesnych wóadcow byóa krwiapolska.

III. LUDNOS C
Od niepamie tnych wiekow, ziemie pszczynska zamieszkiwaóa ludnos c polska. O
polskos ci tych ziem s wiadczazarowno nazwy miejscowos ci, jak i nazwiska zamieszkaóej
tutaj ludnos ci. Wystarczy przytoczyc kilka nazw z najbliz szej okolicy, zniemczonych w
czasach pruskich. Np. Bijasowice § Biassowitz, Czarnuchowice § Czarnuchowitz, Porabek
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§ Porombek, S ciernie § Sciern, Kopciowice § Kopcziowitz, Kopan § Kopain, Jajosty §
Jajost. Natomiast Zabrzeg we wszystkich dokumentach pozostaó Zabrzegiem. Jez eli chodzi o
nazewnictwo osobowe, to moz emy stwierdzic, z e niemieccy urze dnicy celowo lub przez
nieznajomos c je zyka polskiego przekre cali pisownie imion i nazwisk rodzimych, np.
Brzosczosky, Golomb, Jarosch, Kotzur, Kutz, Marscholek, Misch, Sajunz, Schidlo, Schroll,
Wojtaila. Imiona tradycyjnie wpisywano w brzmieniu niemieckim. np. Johann, Joseph,
Franz, Georg, Stanislaus czy Albert zamiast Wojciech.
Faktu, z e ludnos c tu zamieszkaóa mowióa po polsku nie jest W stanie, mimo usilnych
staran, obalic nawet najbardziej wrogo do polskos ci tej ziemi nastawiony historyk niemiecki
Wiktor Kauder. W swojej pracy: ”Geschichte des Plesser Landesś wydanej w 1941 roku, na
przykóadzie kilku sztucznie zasiedlonych tzw. kolonii niemieckich stara si e udowodnic
niemieckos c tych ziem. Przemilcza rownoczes nie wszystkie —rodóa, mowiace o ich polskos ci.
Wsie z reguóy byóy polskie. Z ywioó niemiecki przenikaó do osiedli przemysóowych
i os rodkow administracyjnych w tym w pewnym sensie rowniez Bierunia Nowego.
Prusakami byli urze dnicy, policjanci, nauczyciele, sóuz ba techniczna, kupcy i oberz ys ci.
Polscy byli chóopi, robotnicy, wyrobnicy a w samorzadach wiejskich soótysi i óawnicy.
Przywiazanie ludu do je zyka polskiego byóo silne, mimo zdecydowanego prowadzenia
przez Bismarcka Kulturkampfu. Na mocy zarzadzenia rejencji opolskiej z 20 wrzes nia 1872
roku je zyk polski zostaó usunie ty ze szkoó. Tylko dla dwoch najmóodszych rocznikow
uczniow, nauka religii mogóa byc prowadzona w je zyku polskim. Obowiazujacym je zykiem
nauczania staósie wyóacznie niemiecki.
W roku 1870 na 191 dzieci ucze szczajacych do nowobierunskiej szkoóy, spos rod
opuszczajacych jatylko 12 uczniow potrafióo porozumiec sie po niemiecku.
Wedóug sprawozdania kierownika szkoóy w Bijasowicach z 1894 roku, wszystkie 136
dzieci podaóo sie jako dzieci pochodzace z domow polskich mimo, z e 3 byóo wyznania
ewangelickiego. Podobne sprawozdanie ze S ciern z roku 1907 informuje, z e spos rod 122
uczniow tylko 4 podaóo je zyk niemiecki jako macierzysty.
Z ”Kroniki szkoóy w Bijasowicachś zaóoz onej w roku 1865, dowiadujemy sie , z e w roku
1916 ucze szczaóo do niej 135 dzieci, w tym polskich 122, niemieckich 2 oraz li okre s lonych
jako dwuje zycznych. Podobny byóskóad etniczny w latach naste pnych.
W maju 1920 roku na tle je zykowym wybuchó tu strajk szkolny. 1 i 2 maja na zaje cia
szkolne nie przybyóo z adne dziecko. W dniach naste pnych do szkoóy chodzióo zaledwie 10 do
15 uczniow Strajk zakonczono 21 czerwca tegoz roku. Stanowió on widoczny wyraz
sprzeciwu wobec zapoczatkowanej jeszcze Kulturkampfem antypolskiej akcji
germanizacyjnej szkoóy ludowej. Byó on odzwierciedleniem daz en ludnos ci polskiej na Gornym S lasku do wyzwolenia narodowego spod pruskiej hegemonii.
Na wskros polskabyóa tu rowniez sztuka ludowa czyli folllor. W drugiej poóowie XIX
wieku w okresie odrodzenia narodowego na Gornym S lasku powstawaóy liczne organizacje
katolickie o charakterze kulturalno-towarzyskim.
Do nich zaliczyc nalez y tak zwane ”kasynaś, ktore najwczes niej zacze óy piele gnowac
s piew zbiorowy. Ich pierwowzorem byóo ”Kasyno Polskieś w Bytomiu zaóoz one w 1869
roku przez ks. Norberta Bonczyka przy wspoóudziale ks. Konstantego Damrota.
Z tej inspiracji, a z inicjatywy kupca Walentego Trojaka i Antoniego Chrostka, 11 marca
1894 powstaóo w Bieruniu Nowym Kasyno Katolicko-Obywatelskie. W 1896 roku
organizacja ta zrzeszaóa 28 czóonkow i sóuz yóa rozwijaniu z ycia towarzyskiego, pogóe bianiu
moralnos ci chrzes cijanskiej i kultywowaniu polskiej pies ni.
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Lata 1919§ 1920 zaznaczyóy sie intensyfikacjarozwoju ruchu s piewaczego na S lasku.
Dnia 30 marca 1919 roku w Bijasowicach zaóoz ono Chor Mieszany ” ”Wisóaś, ktorego
dyrygentem byó Paweó Misz, a prezesem Franciszek Magiera. Poczatkowo chor rozwijaó sie
doskonale; w roku 1919 liczyó 93, a w roku 1920 § 135 czóonkow. W okresie
plebiscytowym chor podupadó po—niej dziaóalnos c zawieszono i 13 czerwca 1922 roku zostaó
skres lony z rejestru Zwiazku S laskich Rol S piewaczych w Katowicach.
O owym okresie pisaó prasoznawca i historyk prasy, nowobierunianin prof. dr Jozef
Madry: ”Artystyczne wyrobienie ludnos ci byóo celem odleglejszym. Góowne zadanie
polegaóo na uodpornieniu S lazakow na narodowos ciowo obce i praktycznie
szkodliwe wpóywy oraz pogóe bianie poczucia odre bnos ci narodowej w stosunku do
zamieszkujacych S lask Niemcowś.
Juz w 1821 roku historyk i je zykoznawca Jerzy Samuel Bandtkie w artykule
”Wiadomos ci (...) o polskich S lazakach pisaó: ”Stan S lazakow polskich jest rozmaity. Po
miastach rzemies lnicy sapo cze s ci Niemcy a po cze s ci Polacy, ale wiejskie pospolstwo jest
polskieś.
Na wsi pszczynskiej, w ciagu wiekow wyksztaóció sie podziaó gospodarstw chóopskich
wedóug wielkos ci posiadanej ziemi. Byó to teren, na ktorym nie byóo duz ej liczby wielkich
gospodarstw chóopskich. Najwie cej ziemi posiadali kmiecie-siodóacy, ktorzy otrzymali óan
ziemi ornej. Byó to tzw. óan frankonski o obszarze 45 morgow s laskich lub 90 morgow
magdeburskich czyli 24,2 ha. Ń an s laski miaó30 morgow s laskich czyli 16,79 ha.
Z czasem gospodarstwa te ulegóy zmniejszeniu do poóóanowych drobniejszych. Oprocz
kmieci-siodóakow pojawiajasie z czasem zagrodnicy, ktorych areaówahaósie od 6 do 9 morg,
a takz e biedniejsi zagrodnicy, ktorzy posiadali od 1 do 2 morg, cze sto tylko samachaóupe .
Najbiedniejszymi mieszkancami byli komornicy. Od drugiej polowy wieku XIX zawod
rolnika zostaje wypierany przez zawody przemysóowe.
Ciekawa rubryka ”kreisblattowś byóa ”Kronika personalna (”Personall-Chronikś), w
ktorej zawarto wiele informacji o ludziach tutaj z yjacych, pracujacych i dziaóajacych.
Kronike uóoz ono chronologicznie, miejscowos ciami. Zaniechano podawania daty i numeru
egzemplarza umieszczajac jedynie rocznik gazety. Zamieszczone teksty satóumaczeniami.
Imiona i nazwiska polskie spolszczono, zachowuj ac pisownie niemieckich.
Zabrzeg
1845 Siodóak Jozef Kuc obrany zostaó na soótysa a chaóupnik Maciek Saternus na óawnika
gminy Zabrzeg.
1853 Zagrodnik Maciej Saternus, chaóupnik Jon Klaja oraz chaóupnik Wawrzin Jaromin
zostali wybrani i zaprzysie z eni jako óawnicy gminy Zabrzeg.
1854 Chaóupnik Mateusz Mis ustanowiony zostaó jako miejscowy egzekutor dla
Czarnuchowic, Gorek, Kopciowic, Porabka i S ciern.
1860 Dotychczasowy óawnik Jan Kocur jako soótys a gospodarz Szymon Jaromin jako óawnik
ustanowieni zostali.
1874 Zaprzysie z eni i wprowadzeni na swoj urzad zostali: oberzysta Wolf Sandberg jako
naczelnik, rze—nik Jan Klaja i Filip Bibrzycki jako óawnicy gminy Zabrzeg.
1886 Zagrodnik Filip Kucz zostaózaprzysie z ony jako naczelnik a Jan Kiaja i Filip Bibrzycki
ponownie zostali zaprzysie z eni jako óawnicy.
1891 Jako czóonek komisji szacunkowej powiatu pszczynskiego wybrany zostaóchaóupnik
Stanisóaw Mis z Zabrzega.
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Czarnuchowiec
1850 Na óawnika Czarnuchowic zostaóustanowiony i zaprzysie z ony chaóupnik Jozef Ryszka.
1856 Chaóupnik Tomasz Palka zostaómianowany i zaprzysie z ony na soótysa gminy
Czarnuchowice.
1862 Wóas ciciel Jonek Gaszcz ustanowiony zostaóna óawnika.
1874 Zaprzysie z eni i wprowadzeni na swoj urzad zostali: chaóupnik Tomasz Uciecha jako
naczelnik, zagrodnik Mateusz Saternus i rolnik Bartek Malcharek jako óawnicy gminy
Czarnuchowice.
1879 Zagrodnik Bartóomiej Malcharek jako naczelnik i gospo darz Tomasz Palka jako óawnik
zaprzysie z eni zostali.
1892 Zaprzysie z eni zostali: gospodarz Bartek Macharek jako naczelnik a cha óupnik Piotr
Gaszcz jako óawnik gminy.
1898 Szynkarz Bartóomiej Malcharek jako zaste pca naczelnika a chaóupnik Wincenty
Uciecha jako óawnik ustanowieni zostali.
1912 Wóas ciciel Jan Malcharek zostaózatwierdzony jako naczelnik gminy.
1920 Zatwierdzeni i zobowiazani zostali: wóas ciciel Jan Malcharek na naczelnika, chaóupnik
PaweóKuc i gospodarz Wincenty Uciecha na óawnikow oraz koszykarz Jozef Wilk na
óawnika pomocniczego gminy Czarnuchowice.
Bijasowice
1848 W miejsce soótysa Walka z Bijasowic zostaózaprzysie z ony zagrodnik Jurek Moncior.
1853 Chaóupnik Jozef Ryszka z Jajost, zagrodnik Franciszek Jaromin z Kopani i cha óupnik
Jan Michnol z Bijasowic zostali zaprzysie z eni na óawnikow gminy Bijasowice.
1861 Chaóupnik Bartek Panek zostaóustanowiony jako óawnik gminy Bijasowice.
1869 Zagrodnik PaweóUszok zatwierdzony zostaójako óawnik.
1871 Wóas ciciel Marcin Mrzyk zostaózobowiazany jako óawnik.
1874 Zaprzysie z eni i wprowadzeni na swoj urzad zostali: zagrodnik Piotr Kolny jako
naczelnik, chaóupnik Jozef Wilk,
zagrodnik Jan Goóab i Jakub Pawelczyk jako óawnicy gminy Bijasowice.
1876 Zagrodnik Jan Lubowiecki z Kopani zostaózaprzysie z ony jako naczelnik gminy
Bijasowice.
1880 Pod przysie gaz szacunkiem zobowiazani zostali: Lorenz Kolny z Bijasowic, Sebastian
Michalski z Kopalni i Stanisóaw Golus z Jajost jako óawnicy.
1885 Zaprzysie z ony z nalez nym szacunkiem zobowiazany zostaóksiaz e cy dzierz awca Paweó
Lonczyk z Bijasowic jako naczelnik okre gowego urze du w Bijasowicach.
1886 Nauczyciel Jozef Materne zostaózaprzysie z ony jako urze dnik okre gowego urze du stanu
cywilnego w Bijasowicach
888 Obrani pod przysie gazostali zagrodnik Lorenz Kolny jako naczelnik i Jakub Kucz z
Kopani jako óawnik gminy Bijasowice na okres dalszych 6 lat.
1891 Gospodarz Wilhelm Berger i chaóupnik Jan Ryszka zaprzysie z eni zostali jako óawnicy.
1894 Zaprzysie z eni i zobowiazani zostali chaóupnik Jozef Z oóna jako naczelnik i zagrodnik
Jakub Kucz jako óawnik Bijasowic.
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1900 Zagrodnik PaweóMonsior z Kopani zaprzysie z ony zostaójako óawnik pomocniczy
gminy Bijasowice.
1909 W czasie operacji zmarówe Wrocóawiu ksiaz e co-pszczynsm dzierz awca i naczelnik
urze du w Bijasowicach PaweóLonczyk.
1920 Zatwierdzeni i zobowiazani zostali: gospodarz Jozef Magiera na naczelnika, wóas ciciel
Franciszek Mrzyk i chaóupnik Franciszek Kulas na óawnikow a wóas ciciel Piotr Uszok
na óawnika pomocniczego gminy Bijasowice.
S ciernie
1846 Chaóupnik Jozef Gawlikowic zostaózaprzysie z ony na óawnika gminy w S cierniach.
1848 Chaóupnik Jakub Jagoda na soótysa a chaóupnicy Kasper i Wojtek Szott na óawnikow
S ciern zostali wybrani.
1862 Chaóupnik Jozef Klaja jako soótys a zagrodnik Jozef Przyóucki i chaóupnik Stefan
Chromy jako óawnicy gminy S ciernie zostali ustanowieni.
1870 Chaóupnik Stefan Chromy zostaózobowiazany i zaprzysie z ony jako soótys gminy
S ciernie.
1874 Zaprzysie z eni i wprowadzeni na swoj urzad zostali: soótys Stefan Chromy jako
naczelnik, zagrodnik Loreriz Synczek i cha óupnik Walenty Nagi jako óawnicy gminy
S ciernie.
1880 Pod przysie gaz szacunkiem zobowiazani zostali: chaóupnik Walenty Nagi jako
naczelnik, chaóupnik Franciszek Morawiec i zagrodnik Franciszek Sorek jako óawnicy
gminy S ciernie.
1892 Obrani pod przysie gai zatwierdzeni zostali: chaóupnik Walenty Nagi jako naczelnik,
zagrodnik Mateusz Mondry i chaóupnik Walenty Lukasek jako óawnicy gminy S ciernie.
1899 Zaprzysie z eni i zobowiazani zostali: zagrodnik Mateusz Mondry jako naczelnik,
Walenty Lukasek i zagrodnik Klemens Berger jako óawnicy oraz Tomasz Lysko jako
óawnik pomocniczy.
1919 Zatwierdzony i zaprzysie z ony zostaóchaóupnik Jan Nagi I jako naczelnik.
1920 Zatwierdzeni i zaprzysie z eni zostali: chaóupnik PaweóJanota na naczelnika, cies la
Mikoóaj Grabowski i chaóupnik Walenty Lukasek na óawnika oraz chaóupnik Tomasz
Lysko na óawnika pomocniczego gminy S ciernie.
Porabek
1841 Tomek Goóomb ustanowiony zostaó na soótysa a Stas Prorok i Marcin Mateja na
óawnikow gminy Porabek.
1845 Chaóupnik Jozef Mateja zostaóobrany pod przysie gaza soótysa gminy Porabek.
1848 Gospodarz Jozef Podbioóna soótysa a chaóupnik Skorski na óawnika zostali wybrani.
1853 Soótys Jan Brzozczosky (Brzozowski) ponownie zostaówybrany i ustanowiony na
soótysa.
1856 Wóas ciciel Jan Mondry i Marcin Skowron zostali jako óawnicy gminy Porabek
ustanowieni.
1860 Zagrodnik Jozef Mateja zostaóustanowiony zarzadcapolicji dla gminy Porabek.
1863 Zagrodnik Waóek Brzozowski zostaójako soótys Porabka ustanowiony.
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1874 Zaprzysiez eni i wprowadzeni na swoj urzad zostali: zagrodnik Walenty Brzozowski
jako naczelnik, chaóupnik Kasper Mateja i chaóupnik Piotr Pietrowski jako óawnicy
gminy Porabek.
1887 Zaprzysie z eniizobowiazani zostali gospodarze Kasper Mateja jako naczelnik
i poborca Jozef Wilk oraz Franciszek Berger jako óawnicy.
1893 Zaprzysie z eni i ustanowieni zostali: Kasper Mateja jako naczelnik, J ozef Wojtala jako
óawnik i Jozef Golus jako stroz gminny.
Bierun Nowy
1863 Rachmistrz Karol Olszewski w Bieruniu Nowym ustanowiony zostaó zarzadcapolicji
dla miejscowos ci Kopciowice, Zabrzeg, Czarnuchowice, Gorki, Porabek i S ciernie.
1868 Chaóupnik Mateusz Mis z Zabrzega zobowiazany zostaó jako goniec i egzekutor
krolewskiego zarzadcy policji w Bieruniu Nowym.
1893 Chaóupnik Jan Kucz z Bierunia Nowego ustanowiony zo staójako poborca podatkowy.
1899 Zatwierdzeni i wprowadzeni na swoj urzad zostali: chaóupnik Jakub Klaja jako
naczelnik, wóas ciciel gospody Wincenty Dombek i Paul Kohlsdorf jako óawnicy oraz
dziedzic Max Schulze z Solca jako naczelnik urz e du okre gowego w Bieruniu Nowym.
1902 Naczelnik gminy Bierun Nowy oberz ysta i wóas ciciel Emil Hadamitzky mianowany
zostaónaczelnikiem szkoóy.
1905 Wóas ciciel Jan Jaromin i oberz ysta Wincenty Dombek mianowani zostali na óawnikow.
1906 Gospodarz Jan Mis zaprzysie z ony zostaóna óawnika.
1909 Kierownik szkoóy Felix Sczuka zatwierdzony zostaó jako urze dnik stanu cywilnego w
Bieruniu Nowym.
1910 Krolewski dzierz awca majatku panstwowego Hugo Boothe z Solca koóo Bierunia
Nowego mianowany zostaónaczelnikiem majatku.
] 930 Zatwierdzeni i zobowiazani zostali: chaóupnik Bartóomiej Jaromin na naczelnika,
wóas ciciel Jozef Jaromin III i cies la Jan Jaromin II na óawnikow oraz gornik i chaóupnik
Jozef Kucz II na óawnika pomocniczego.
1921 Spis parytetyczny komisji wyborczej w powiecie pszczy nskim § gmina Bierun Nowy.
Niemiecka partia: Hadamitzki Emil, Kostka Paul, Kotulski Oskar, Konitzki Karl.
Polska partia: Chrostek Karol, Trzaski Franciszek, Led-wig Karol, Jaromin Klemens.
(”Ore downik na powiat pszczynski § Plesser Kreis-Blattś, 1921, nr 5).
Wiele postaci i lokalnych osobistos ci przewine óo sie przez óamy pszczynskiej gazety
powiatowej. Ws rod nich byli takz e ci, ktorzy w pewnym stopniu, w warunkach zaborczego
panstwa przyczynili sie do cywilizacyjnego rozwoju Bierunia Nowego.
1842 Graf von Arco § dziedzic na Kopciowicach, wóas ciciel dobr m. in. na terenie
Czarnuchowic, Porabka, Sciern, Zabrzega.
1859 Salomon Tichauer § kupiec z Le dzin.
1864 Ludwik Bendel § rze—nik z Gory.
1865 Loebel Tichauer § rze—nik i szynkarz z Jedliny.
1869 Agnieszka Adamus § akuszerka w Zabrzegu.
1873 Major Hugo von Greve § dziedzic na Kopciowicach.
1874 Miketta § ksiaz e cy dzierz awca w Bijasowicach.
1876 Reinhoid Heerde § naczelnik urze du w Bieruniu Nowym.
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1878 Wolf Sandberg § kupiec, naczelnik gminy w Zabrzegu.
1881 Georg Kottas § dzierz awca majatku w Zabrzegu.
1882 Carl Seedorf § szlachcic, ziemianin w Bieruniu Nowym. Ferdinand Koenigsfeld §
oberz ysta w Porabku.
1885 Paul Lonczyk § ksiaz e cy dzierz awca w Bijasowicach, Jan Klaja § szynkarz, Carl
Hammer § kupiec, Paul Kohlsdorf § kupiec w Bieruniu Nowym.
1886 Carl Frank § dzierz awca w S cierniach.
I 888 Max Schulze § dziedzic na Solcu. Pschenitza (Pszenica) § pocztmistrz w Bieruniu
Nowym. Czeczotka § nadles niczy na Ciele cincu. Borinski § kupiec, Schidlo (Szydóo)
§ ekonom. Rother § szynkarz i móynarz, Wengrzik § móynarz. Troedel § urze dnik
stanu cywilnego w Bieruniu Nowym.
1891 Carl von Stutterheim § dziedzic na Kopciowicach.
1902 Max Berliner § karczmarz, Emil Hadamitzky § karczmarz, Georg Hammer § kupiec
w Bieruniu Nowym.
1910 Hugo Boothe § dzierz awca majatku Solec.
1913 Max Bendel § rze—nik w Bieruniu Nowym.
1919 Piekoszewski § móynarz w Kopani, Jan Waja § naczelnik Urze du Okre gowego w
Bieruniu Nowym.
1920 Salwiczek § dziedzic i naczelnik majatku w Zabrzegu.
Ponadto, o mieszkancach poszczegolnych wsi dowiadujemy sie z akt Zespoóu
Landratsamt Pless. W kurendzie z 23 maja 1875 roku naczelnik gminy Piotr Kolny zwo óuje
do szkoóy w Bijasowicach zebranie mieszkancow na 27 maja tego roku. Kurenda opatrzona
jest herbowapiecze ciagminy przedstawiajacarozóoz yste drzewo o sóabym ulistnieniu. Na
lis cie znajduja sie naste pujace nazwiska: Kolny, Noras. Dolez yczek, Szklorz, Je dryczko,
Michnol, Bartosz, Wilk, Polus, Z oóna, Durok, Szopa, Domz oó, Hzepus, Kucz, Kubica,
Michalski, Golomb, Masior, Lubowiecki, Uszok, Rytt, Jaromin, Walus, Dera, Mrzyk, Loson,
Ryszka, Golus, Palka, Paweóczyk, Sohojda, Berger, Lukasek, Goj, Pronobis. (Sygnatura akt:
L. 1908).
Na lis cie wyborcow z 1880 roku z przeprowadzonych wyborow w gminie S ciernie sa
nazwiska: Synczek, Sorek, S leziona, Aksamit, Mondry, Przyóucki, Przystolik, Chrobok,
Lukasek, Kotiorz, Karkoszka, Chromy, Sojka, Morawiec, S wiergot, Nagi, Z oóona, Klaja,
Gawlikowic, Grabowski, Jarosz, Szczot, Baranski, Noga, Rygiel, Wochnik, Prorok,
Klimczok, Miczko, Turczyk, Piwczyk, Bortel, Stolorz, Chwiendacz, Krawczyk. (Sygnatura
akt: L. 483).
W roku 1923, juz w niepodlegóej Rzeczpospolitej, Rada Gminna w S cierniach skóadaóa sie
z naste pujacych czóonkow:
Ja.nota Paweó§ soótys, Grabowski Mikoóaj § I óawnik, Lukasek Walenty § II óawnik oraz
radni: Lysko Mateusz, Kotlorz, Jan, Mondry Mateusz, Janota Walenty, Lukasik J ozef,
Grziwa Jan, Kubka Jakub. (Sygnatura akt: L. 1849).
Liczba mieszkancow w poszczegolnych latach. (”Plesser Kreis-Blattś 1848, 1873, 1882,
1891, 1901).
Lp.
Gmina
1
Bierun Nowy
2
Bijasowice
3
Czarnuchowice
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1846
660
131

1871
558
165

1880
493
171

1885
513
132

1890
1198
664
139

1920*
1058
621
170
19
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4
5
6

Porabek
S ciernie
Zabrzeg

*

177
329
419

198
336
365

107
381
477

97
322
462

367
-

278
-

K. Prus: Ś Spis miejscowosci polskiego S laska Gornego .

IV. BIERUN NOWY I OKOLICA
Od najdawniejszych czasow rozroz niano szlaki panstwowe i mie dzypanstwowe, drogi
drugorze dne sóuz ace do poóaczenia z sasiednimi miastami i wsiami oraz ulice i droz ki
lokalne.
W okolicy dzisiejszego Bierunia Nowego wciagu wiekow wyksztaócióo sie kilka szlakow
o waz nym znaczeniu dla rozwoju tych ziem. Najstarszym, pami e tajacym czasy Kazimierza
Wielkiego i wczes niejsze byó tak zwany trakt wolski óaczacy Krakow z Pragaprowadzacy
przez Skawine , Zator, Os wie cim, Brzeszcze i Harme z e na most wis lany ”pod wiez aś, a dalej
przez Wole , Pszczyne do Cieszyna lub Raciborza.
Drugi trakt, zwany zabrzeskim, zaczynaó sie pod zamkiem w Os wie cimiu i osiagnawszy
pod Zabrzegiem Wisóe skre caó w lewo do Bijasowic. Dalej biegi przez lasy Kobieli,
Cheómeczki, zabagnionadolinarzeki Mlecznej pod Bieruniem, przez Miko óow, Gliwice az
do Odry. Po wojnie napoleonskiej rzad pruski przebudowaó szose od strony Wrocóawia
i Gliwic, a w roku 1824 doprowadziójado Zabrzega.
Natomiast najstarszaulicadzisiejszego Bierunia Nowego byóa droga ustanowiona przez
panow pszczynskiego wolnego Panstwa stanowego, biegnaca z dawnego Porabka przez
Kopciowice i Cheómek do Krakowa.
W Archiwum Ksiaz at Pszczynskich zachowaó sie ciekawy dokument biskupa
wrocóawskiego Baltazara Promnica, pana na Pszczynie, z dnia 5 listopada 1558 roku, na
mocy ktorego daruje on Stanisóawowi Skiedzinskiemu, wóas cicielowi Kopciowic, lasy
Porabka i Chmieliska jako ekwiwalent za zezwolenie na przeprowadzenie drogi publicznej
przez grunty kopciowickie. W akcie nadania grunt ow pore bskich czytamy: ”My Baltazar, z
Boz ej óaski biskup wrocóawski, pan na Pszczynie (...) os wiadczamy (...) z es my sobie
rozwaz yli, naszego ludu i okolnych ziem dla dobra publicznego uz ytecznos c w sprawie drog
i gos cincow publicznych, jakie prowadza przez nasze panstwo pszczynskie do Korony
Polskiej na Kopciowice, ktora to droga tam pierwej nie bywaóa i z e nigdzie tam takiej drogi
wygodniejszej odnales c sie nie da, jak te przez Kopciowice przez tamtejszy staw móynski
Stanisóawa Skiedzinskiego, poddanego naszego mióego wóas ciciela majatku kopciowickiegoś.
W dalszej cze s ci tego aktu sporzadzonego w je zyku czeskim, czytamy: ”Przy tym
rozwaz ylis my sobie i postanowili, z eby temu wspomnianemu Stanisóawowi Skiedzinskiemu
poddanemu naszemu wiernemu, mióemu, na gruntach jego nie maóa, ale owszem wielka
szkoda, przez to powstaóa. Przeto uczynilis my z nim umowe o frymark (...) w ten sposob, z e
z wierzchu pisany Stanisóaw Skiedzinski na nasze z adanie takadroge i gos ciniec przez grunt
jego kopciowski puszcza, teraz i na wieczne czasy, z e kaz dy czóowiek tadrogaje—dzic, bydóo
gnac, bez przeszkody tegoz Stanisóawa Skiedzinskiego spadkobiercow i potomkow jego.
Przy tym Stanisóaw Skiedzinski ze spadkobiercami swemi zobowiazaó sie na tym swym
móynskim stawie groble tak utrzymac i naprawiac po wieczne czasy, aby te dy swobodny i
dobry przejazd byc mogó. Za takie jego uste pstwa dalis my mu i dajemy frymarkiem:
ke s Dabrowy, mianowicie: Porabki i Chmieliska z tymi wszystkimi prawami...ś.
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Cytowany akt nadania gruntow dos c dokóadnie okres la, z e ”te Porabki i Chmieliska lez a
przy granicy s ciernskiej, zabrzeskiej i biasowskiej a takz e przy lasach Kobieli i S wierkuś.
Wczes niej, w wiekach s rednich, droga do Cheómka prowadzióa bezpos rednio od
Zabrzega, ku Kopciowicom po grobli okalajacej dos c duz ych rozmiarow staw nad ktorego
brzegiem znajdowaó sie móyn wodny a w bliskim sasiedztwie rowniez maóy tartak poruszany
silawody.
Droga do Pszczyna, do czasu wybudowania poóaczenia z S cierniami, biegóa przez
Bijasowice, Kopan, Jedline i Mie dzyrzecze. Uchwale w sprawie jej budowy podje to na
sejmiku powiatowym w dniu 24 kwietnia 1864 roku, ale do u z ytku oddano jadopiero w roku
1877. W S cierniach, w pobliz u skrzyz owania drog, widoczna jest grobla poros nie ta
drzewami. Sato resztki dawnej folwarcznej drogi na Zarzyne .
Od czasu wybudowania gos cinca krakowskiego. do poóowy XIX wieku droga z Zabrzega
do Kopciowic wiodóa od granicy Porabka w miejscu wschodniej bramy fabryki papy na
wysokos ci ulicy Starowis lanej (Le gowej) w kierunku poónocnym, óaczac sie z nim w
najstarszej cze s ci Bierunia Nowego, zwanej Gos cincem. Z chwila zbudowania w latach
1857§ 1859 linii ko1ejowej, droga ta zostaóa zablokowana i poprowadzona do dworca, a po
stronie poónocnej wzdóuz torow do Zabrzega. W tym czasie zbudowano ulice dojazdowe do
placu dworcowego, ktore wybrukowano kostka.
Rownie starajest poprzeczna uliczka óaczaca ulice Warszawskaz Wawelska(Krakowska)
i dalej biegnaca do majatku Solec-Porabek.
Podobna, nie istniejaca juz , uliczka óaczyóa te ulice od strony zachodniej. Dlatego
siedziba urze du pocztowego, dawny gmach urze du celnego oraz budynek stojacy obok,
usytuowano saukos nie do ulicy Wawelskiej ale rownolegle do tej dzisiaj juz nie istniejacej.
Najkrotszajest ulica Niedóuga znajdujaca sie w Zabrzegu ”za kapliczkaś.
Wiekowa jest droga prowadzaca w kierunku siedemsetletniego Ciele cinca
(”Cielencinsarś) a dalej do Kopciowic oraz jej odgaóe zienia do S ciern, Gorek i Goóawca.
Po przedzieleniu Zabrzega linia kolejowa, do cze s ci zwanej ”za sztrekaś i do
Czarnuchowic droge poprowadzono pod wiaduktem. Druga, dzisiaj nieczynna ale dobrze
zachowana, biegóa przez zabrzeski dwor. W 28 numerze ”Plesser Kreis-Blattś z 14 lipca 1893
roku ukazaóo sie ogóoszenie naczelnika gminy Maxa Schulze obwieszczaj ace, z e ”na wniosek
dziedzica Georga Kottasa z Zabrzega, publiczna droga, kt ora z szosy Bierun Nowy §
Zabrzeg przez dominium Zabrzeg i pod linia kolejowa Bierun Nowy § Os wie cim do
Czarnuchowic prowadzi, zostaóa pozbawiona ”tego publicznego uz ytkowaniaś.
Widocznie nie do wszystkich uz ytkownikow dotaróo to ogóoszenie, gdyz w trzy miesiace
po—niej na skutek protestow dziedzica, pozbawia droge publicznacharakteru i ustanawia ja
na przyszóos c jako droge prywatna, a ”wszelkie bezprawne jej uz ytkowanie be dzie karalneś.
Pozostaóe ulice sa znacznie móodsze, a wie kszos c z nich powstaóa dopiero w okresie
mie dzywojennym lub w czasach nam wspoóczesnych.
Jadac szosaw kierunku Os wie cimia, po przekroczeniu mostu, po prawej stronie zauwaz yc
moz na stare óoz e Wisóy, zwane rowniez Wis liskiem lub staraWisóa, tworzace okazaóe zakole.
W pszczynskim archiwum znajduje sie pe kata teczka o sygnaturze L. 807 pt.: ”Der
Weichseldurchstich bei Zabrzeg 1846§ 1885ś (”Przebicie Wisóy pod Zabrzegiemś).
Pierwszy dokument w tej sprawie pojawia sie juz w 1842 roku. W pis mie z 30 listopada
1845 roku krolewski inz ynier Koeblike z Gliwic podaje pierwsze propozycje przebicia Wis óy
pod Zabrzegiem.
Przedsie wzie cie wiazaóo sie z wieloma trudnos ciami natury prawnej, gdyz na Wis le
przebiegaóa austriacko-pruska granica panstwowa. Pociagaóo to za soba uregulowanie nie
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tylko rzeki, ale i granicy. Korespondencja pomi e dzy starostami w Pszczynie i Wadowicach,
Rejencja w Opolu i Gubernia we Lwowie oraz zainteresowanymi gminami w Zabrzegu
i Babicach byóa obfita. W aktach zachowaó sie plan przebicia z 12 lipca 1847 roku oraz
”Rysunek s cienny z przebicia Wisóy pod Zabrzegiem w 1867 rokuś. Z planu z 1847 roku oraz
z pisma do Starostwa w Pszczynie z 1848 roku dowiadujemy si e , z e wóas cicielami tego
skrawka ziemi byli: Szymon Jaromin, Jakub Zmuda, Stanisóaw Misz, Walenty Kocur, Wojtek
WilkiWojtek Woyczik. Natomiast na podstawie mapy z 1865 roku oraz pisma z 15 kwietnia
1872 roku wypóacono poszkodowanym naste pujace odszkodowania:
Rth sgr pfg
1. Wojtek Ryszka z Babic
17
3 4
2. Wojtek Woyczik z Zabrzega 3 28 4
3. Jozef Rembierz z Babic
30
6 8
4. Jakub Zmuda z Zabrzega
16 15
5. Franciszek Kubista z Babic 75 20 §
6. Jakub Zmuda z Zabrzega
11 11 8
7. Jozef Rembierz z Babie
§
l1 8
O móynarzach kopanskich dowiadujemy sie bardzo wczes nie. Juz w dokumencie z roku
1360 jest mowa o ”stawie nad brzegiem Gos cinyś (”Gosczinaś). Tutaj okoóo roku 1650 powstaó móyn, ze wzgle du na swe poóoz enie nazwany ”Gos cinnyniś. W Zespole Starostwa
Pszczynskiego (L.186) znajduje sie ”plan Kopanskiego rowu móynskiego z 1847 rokuś oraz
bogata dokumentacja w tej sprawie. Móynarz Andreas Horst zwroció ste do Krolewskiej
Generalnej Komisji we Wrocóawiu o pozwolenie na wykopanie rowu z Gostyni do móyna,
gdyz istniejacy staw móynski nie zapewniaó mu doprowadzenia wóas ciwej ilos ci wody.
Grunty, przez ktore biegi projektowany row, byóy wóasnos ciaksie cia Jana Henryka X von
Hochberg oraz innych prywatnych osob. Totez starania móynarza Andreasa Horsta byóy
z mudne i dóugotrwaóe. Zostaóy one szcze s liwie pokonane, a wynikiem tych staran byó 17
stronicowy dokument § protokoó sporzadzony 4 maja 1849 roku we Wrocóawiu przez wyz ej
wspomnianaKomisje , regulujacy wszystkie z tym zwiazane sporne sprawy i zezwalajacy na
wykopanie rowu.
Wprawdzie móyna wodnego w tym miejscu juz nie ma § kilkaset metrow wyz ej zostaó
wybudowany móyn parowy § -ale ”móynowkaś pozostaóa do dnia dzisiejszego.
Jak juz o tym wyz ej wspomniano, w latach 1857§ 1859 wybudowano linie kolejowa
Mysóowice § Nowy Bierun, a w roku 1863 doprowadzono jado galicyjskiego Os wie cimia.
Juz w 24 numerze ”Plesser Kreis-Blattś z 16 czerwca 1843 roku ukazaóo sie zawiadomienie
dyrekcji gornos laskiego towarzystwa kolejowego o zamiarze poprowadzenia linii z Opola
”prosto do Nowego Bieruniaś. Na planie ”Gornos laskiej Koleiś z Mysóowic do Nowego
Bierunia z 1852 roku oprocz projektowanej linii moz na zobaczyc wiele szczegoóow
topograficznych Bierunia § Zabrzega. Wyra—nie zaznaczony jest staw (”Bagieniokś), przez
ktory poprowadzono linie , oraz w dalszej odlegóos ci wspomniany staw zabrzeski i staw
”Szulcowiecś (”Stulzowitz-Seeś) sie gajacy do móyna nalez acego do Rothera. Widoczne byóy
rowniez stawy pomie dzy Gos cincem a Kopciowicami.
Dwadzies cia lat po—niej, gazeta powiatowa zawiadamia, z e nowa linia kolejowa
Gornos laskiej Kolei z Nowego Bierunia do Os wie cimia zostaóa w dniu 16 marca 1863 roku
do publicznego ruchu oddanaś.
Na stronach ”kreisblattowś oraz niektorych starych map pojawia sie cze sto nazwa
”Gos ciniecś. Juz w ”Plesser Kreis § Blattś z 1843 roku jest mowa o Janie Albrechcie ”zu
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Gostinitz boi Neuberunś oraz kolejno z 1874 ”Gosczinietz und Neuberunś i z 1880 roku
”Goscinietzś. Jest to najstarsza dzielnica Bierunia Nowego sk óadajaca sie w owym czasie
zaledwie z kilku domow, a znajdujaca sie przy gos cincu krakowskim przed stawami. Z
czasem, nazwa ta przeszóa na zabudowania stojace za przejazdem kolejowym (”na
Gos cincuś). Powstaóa ona zapewne po wybudowaniu gos cinca krakowskiego przez pana na
Pszczynie po 1558 roku.
Przegladajac XIX wieczne mapy zauwaz yc moz na na Ciele cincu napis ”Papiermuehleś
§ papiernia. Jest to ponad dwusetletni móyn wodny lez acy pomie dzy Kudrowcem
i Bagieniokiem. W numerze 12 ”Plesser Kreis-Blattś znajduje sie rozporzadzenie
krolewskiego starosty von Hippla z 17 marca 1843 roku ze zwalajace papiernikowi
Christianowi Gottliebowi Dietrichowi z Kopciowic na urzadzenie w móynie zboz owym
papierni, zobowiazujacego rownoczes nie do zachowania przepisow z 28 pa—dziernika 1810
roku w tym zakresie.
Po 17 latach, w roku 1860 kolejny wóas ciciel uzyskuje zezwolenie na kasacje papierni
i przywrocenie móynowi jego pierwotnego charakteru.
W roku 1888, kroniki wymieniajaWe grzyka jako wóas ciciela móyna zboz owego, ktory
funkcjonowaódo óat nam wspoóczesnych.
Dzis nad zdewastowanymi stawami pozostaóy dwa pote z ne z arna i ruiny jako symbol
ignorancji i niszczenia ”tego co stworzyóa tu i pozostawióa mys l i re ka ludzkaś.
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