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BIERUN SKIE GAZETY

ńBierunskie gazetyę
Dzieje polskoje zycznej prasy sla skiej nie cieszyóy sie dotychczas zbyt wielkim
zainteresowaniem historyko w i prasoznawco w. J. Ma dry uwaza, ze ńtraktowane sa one
marginesowo i fragmentarycznie, a jeszcze cze sciej zaledwie wzmiankowane."
Mimo pionierskiego nieraz wysióku takich oso b jak: ks. Kudera, Prus, Wilczek, Hierowski,
Glensk, Samecka i Reiter, a ostatnio ro wniez Edward Dóugajczyk, wiele jest jeszcze
niezbadanych obszaro w.
Wsro d ponad tysia ca polskich czasopism, jakie ukazywaóy sie do 1939 na historycznym
terytorium Sla ska, znalazóy sie trzy wydawane w Bieruniu Starym. Zaledwie kilka numero w
ńGóosu Bierunskiegoęukazaóo sie w latach 1933’ 1934, a ro wnie niewiele ńNowin Powiatu
Pszczynskiegoędostaóo sie do ra k czytelniko w w roku 1937.
Trzecie pismo to typowa efemeryda, nic bowiem nie wskazuje by ukazaóo sie wie cej niz
jeden raz. Nosióo ono tytuó ńLźesperanceę. Popularne czasopismo oswiatowo-prawne
i informacyjneę. Jego redaktorem i wydawca byó Paweó Karwat. Jedyny egzemplarz tej
gazety znajduje sie w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellonskiego, a niekto re numery ńGóosuę
i ńNowinęposiadaja w swoich zbiorach Biblioteka Sla ska i Narodowa.
Dla wszystkich ziem, be da cych cze scia Rzeszy Niemieckiej charakterystyczny byó
niezwykle bujny rozwo j prasy regionalnej ba dć lokalnej. Byóa ona mocno zaangazowana w
problematyke narodowosciowa i spoóeczna , i wywieraóa duzy wpóyw na ksztaótowanie sie
propolskiej swiadomosci Sla zako w.
Zaro wno pisma wychodza ce przed rokiem 1922, jak i te z lat mie dzywojennych,
cechowaóa ogromna ro znorodnosc tytuóo w, opcji politycznych, zawodowych, spoóecznych
i wyznaniowych. Ich zywot cze sto jednak bywaó kro tki a zasie g ograniczony.
W czerwcu 1933 roku Paweó Karwat wysyóa do ńWielmoznego Pana Piprka Burmistrza
Miasta Bierun Staryękro tkie pismo:
ńKomunikuje niniejszym, ze pocza wszy od miesia ca lipca r.b. rozpoczynam druk mego
czasopisma pod tytuóem ńLźesperance.ę To wszystko. Bez chodzenia po urze dach,
instytucjach i komisjach z prosba o óaskawa zgode . Bo tez pruskie ustawodawstwo prasowe,
obowia zuja ce na Sla sku niemal do konca 1938 roku byóo bardzo liberalne. Opieraóo sie ono
na ustawach i przepisach ustanowionych jeszcze w latach siedemdziesi a tych dziewie tnastego
wieku.
Historyk prasy Michaó Pietrzak, w monografii ńReglamentacja wolnosci prasy w Polsce
(1918’ 1939)ę pisaó, ze na interesuja cym nas terenie, zakres swobo d byó znacznie szerszy
anizeli w innych dzielnicach Polski. Usilne i kilkakrotne pr o by zunifikowania prawa
prasowego, konczyóy sie fiaskiem. Sprzyjaóo ono znacznie bardziej wszelkim nowym
inicjatywom wydawniczym niz to, kto re obowia zuje obecnie. Czasopismo mo gó wydawac
kazdy obywatel, kto ry speóniaó pewne, niezbyt rygorystyczne, warunki, o ile tylko zóozyó
oswiadczenie, ze bierze na siebie odpowiedzialnosc za kierowanie pismem. Konieczne byóo
posiadanie odpowiednich srodko w materialnych oraz zgóoszenie wydawnictwa u wóasciwych
wóadz administracyjnych.
W czasopismie musiaóo byc uwidocznione miejsce wydania, cena egzemplarza i warunki
prenumeraty, imie i nazwisko oraz adres wydawcy lub redaktora odpo wiedzialnego wraz z
nazwa drukarni.

Jan Czempas

2

ńBierunskie gazetyę
W kilka dni po otrzymaniu ńkomunikatuę od potencjalnego redaktora, burmistrza
sporza dzió poufna , nieprzychylna Karwatowi, opinie :
ńUrodzony 25.41903 r. w Bieruniu Starym, awanturnicza przesz óosc, jest 2 razy karany
sa downie, wyksztaócenie zwykóe, 7 klasowe szkoóy ludowej. wóasciwy zawo d, pomocnik
budowlanyę. Dodajmy, ze jeden z tych wyroko w to ń30 zó grzywny lub 6 dni wie zienia za
wykonywanie urze du publicznego bez upowaznieniaę. Ten ńurza d publicznyę to biuro
pisania podan i listo w, o kto rego legalne otwarcie zabiegaó Karwat wielokrotnie. Dodajmy
tez, ze ńprzez dóuzsze lata przebywaó we Francji, gdzie byó Prezesem Stowarzyszenia
Kulturalno-Oswiatowego im. Pierwszego Marszaóka Niepodlegóej Polski Jo zefa
Piósudskiegoę.
Nalezy przypuszczac, ze ta, jak ja nazwaó Aleksander Spyra, ńjedna z kilku ambitnych
pro b wydawniczych, zwia zanych z czasopismiennictwemę, miaóa stanowic przyzwoite ćro dóo
dochodo w. Karwat liczyó zapewne na opóacalnosc przedsie wzie cia na terenie, gdzie nawyk
czytania gazet lokalnych przez lud, byó juz od kilku pokolen silnie utrwalony.
Co miaó do zaoferowania swoim czytelnikom wydawca ńpozytecznego czasopisma
Lźesperanceę?
W sóowie wste pnym Karwat oznajmia, ze ńmaja c wiedze fachowa i zagraniczna ,
i fachowe doswiadczenieę zaóozyó ńplaco wke , kto rej celem jest jedynie fachowa praca w
idealnym poste powaniu dla dobra spoóecznego i przyjscie z pomoca nieuswiadomionym
obywatelomę, a z usóug prowadzonego przez wydawce gazety biura pisania podan i listo w
ńjuz setki klienteli skorzystaóoę.
Dalej nadmienia, ze ńbyt swo j ma juz zapewniony, a posrednicy i szkodnicy dobra
spoóecznego i ci, kto rzy nieprzyjazne czynia wysióki, czynia mu tylko reklame , a
zainteresowanie i rozwo j instytucji rosnie z dnia na dzienę. Zasady jego dziaóalnosci to
ńuczciwosc i obrona nieuswiadomionych obywateli dla dobra spoóecznego, oparta na
fundamentach podstawowych problemo wę.
Dalej pisaó: ńTam gdzie pada wicher i promien najmniejszego nawet naruszenia
przepiso w i gwaócenia praw prawnych, zrzekam sie wszelkiego poste powania nawet
moga cego mi przyniesc wielkie zyski materialneę. Jego pragnieniem byóo uczynic ze swego
pisma ńpocieszyciela, zeby przynio só pozytek, pouczenie i oswiate , by ochronió Czytelniko w
od wszelkiego zóa, od wyzysku, od óatwowiernosci itp.ę.
Konczy ten peóen obietnic ńwste pniakę sóowami: ńWydaje to pismo z caókowitym
zaufaniem i mam zupeóna nadzieje , ze czytaja c pierwszy numer staniecie sie staóymi
czytelnikami i rozpowszechniac go be dziecie wsro d waszych przyjacio ó i znajomych, zeby
pismo to byóo pote znym pismem i znalazóo sie w kazdym domu i w kazdej rodzinie.
Spodziewam sie , ze nie omieszkacie jeszcze dzisiaj zamo wic sobie tak wam potrzebnej
gazety ńLźesperancyę, a juz w najblizszym czasie przekonacie sie sami o prawdziwosci
i sóusznosci moich sóo w.ę
Prasoznawcy wskazuja na takie funkcje prasy jak informacyjna (przekazywanie
wiadomosci), perswazyjna (komentowanie i opiniowanie), mobilizuj a ca (postawotwo rcza),
organizatorska, panstwowotwo rcza, integracyjna, interwencyjna, krytyczna i inne. Kto ra z
nich speóniaóa ta interesuja ca nas ńprasowa efemerydaę?
Przede wszystkim rzuca sie w oczy fakt, ze byóo to w zamiarze pismo wyraćnie
apolityczne. Analiza zawartosci tego jedynego doste pnego numeru poswiadcza, ze podtytuó
ńPopularne czasopismo oswiatowo-prawne i informacyjneę jest w peóni adekwatny. ńDziaó
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oswiatowyę to ńKilka sóo w o je zykuę a w nim apel-ostrzezenie: ńKierownicy i przywo dcy
narodowi cia gle nawoóywali i nawoóuja nas: strzezcie je zyka swego, uczcie sie go, nie pozwo lcie mu zagina c, bo z chwila kiedy on umilknie slad po nas nie zostanie. Be dziemy
skazani przed trybunaóem historii na wieczna hanbe i wzgarde , zesmy zaprzepascili to na co
ojcowie nasi przez cia g dóugich wieko w pracowali. To nasz obowia zek umióowac je zyk
i doóozyc staran by z ust najczystszy i najdostojniejszy wychodzió.ęTe ńKilka sóo w..
konczy jednak interesownie: ńCzytelnicy chca c zapoznac sie blizej w gramatyce naszego
je zyka powinni pobierac numer tego pisma bez przerwy. Czytelnicy, kto rzy zas pragne liby
poznac takze je zyk francuski zechca o tym doniesc do Redakcji a nie omieszkam stana c do
usóug i podawaó be de w tym pismie takze lekcje je zyka francuskiegoę.
Inne ńtematy oswiatoweę to ńnajwie ksze miasta na swiecieę, ńpodstawy ustroju
sa downictwaę, ńilu jest duchownych katolickich na swiecieę? W ńdziale prawnymę
natrafiamy na szereg porad na temat ńpensji sierocej po funkcjonariuszu panstwowym lub
zawodowymę, ńpodatku wojskowymię, waloryzacji oszcze dnosci gromadzonych w kasach
niemieckich na zóote polskie. Pisza c o ńkaralnosci wenerycznego zagrozeniaę podaje, ze
ńprzeste pstwo jest scigane w zasadzie z urze du tj. przez oskarzyciela publicznego. Jezeli
jednak sprawca jest maózonek sciganie takie wymaga wniosku pokrzywdzonego ę. Swa
zawartoscia bardziej jednak przypominaóo reklamowa jednodnio wke niz czasopismo w
scisóym tego sóowa znaczeniu.
Reszte óam tego osmiostronicowego wydawnictwa zajmuja bowiem odpowiedzi redakcji
i biura ńLźesperanceę oraz takie to niewymyslne reklamy: ńNajtansze i najlepsze wyroby
mie sne i gatunki we dlin kupisz tylko w fabryce i skóadzie rzećnickim pana Bendla Rudolfaę.
ńSalon fryzjerski, Gawlik Roman poleca najnizsze ceny i solidna obsóuge ę, a ńnajtaniej i
najkorzystniej kupisz wszelkie towary kolonialne i spo zywcze w skóadzie Landa. Solidna
obsóuga zapewnionaę. To oferty z Bierunia. Jest tez z drugiego konca Polski:
ńNajwie ksze biuro matrymonialne ńGóos Sercaęw Stanisóawowie posiada tysia ce bogatych
partyj do stanu maózenskiego. Nalezy napisac swe dane z wymaganiami a przeprowadza
solidnie wszelkie transakcje matrymonialne; setki list o w dzie kczynnych posiadamy za
uskutecznione maózenstwaę. Az jedna strone zajmuja reklamy usóug Karwata biura oraz
gazety: ńMasz wazne sprawy, udaj sie do biura ńLźespsranceę. ńPozyczyóes komus pienia dze
w markach polskich lub niemieckich, na budow e lub na gospodarstwo, a nie otrzymaóes
jeszcze zwrotu takowych napisz, a sprawa zostanie bezzwóocznie zaóatwionaę, ńPoszukujesz
kogos we Francji, napisz do biura Lźesperanceę. Biuro przeprowadza wszelkie tóumaczenia
metryk, ro znych spraw z je zyko w obcych, robi poszukiwania we Francji, Belgii itp.,
przeprowadza za granica wszelkie sprawy, robi interwencje, umowy, wynaj e cia itp.ę.
A ze redaktor i wydawca miaó ambicje wyjsc ze swym pismem poza najblizsza okolice ,
wie c apelowaó: ńPoszukuje we wszystkich polskich miejscowosciach korespondento w lub
korespondentki oraz powaznych i zdolnych kolportero w do sprzedazy gazet. Wysokie
wynagrodzenie.ę Wa tpliwe jednak by starczyóo mu pomysóo w i materiaóo w na wie cej niz
kilka numero w. Trudno dzisiaj stwierdzic, jak ten ambitny ńpomocnik budowlanyęzamierzaó
zbierac materiaó, przycia gna c do wspo ópracy innych autoro w, projektowac numer, pilnowac
druku i kolportazu, zabiegac o fundusze i reklamy. Zadziwia odwaga i ryzykanctwo tego
jednokrotnego wydawcy. Kazda inicjatywa wydawnicza wia zaóa sie przeciez z ogromnym
ryzykiem finansowym.
Pojawienie sie tego, w zamiarze, dwutygodnika niekto rych mieszkanco w zbulwersowaóo.
Mimo swej apolitycznosci staóo sie ono przedmiotem skutecznych atako w. Skutecznych, bo
ukazaóo sie najpewniej tylko raz Szef Ekspozytury Konfederacji Samopomocy Robotniczej
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i Zawodowej, czyli organizacji, kto ra wydawaóa wo wczas wzmiankowany ńGóos
Bierunskię, zwro ció sie do Magistratu z sugestiami aby zamkna c biuro ńLźesperanceę, bo
ńKarwat jest oszustem i wobec tego nie moze nadal grasowac na biednej ludnosci polskieję.
Pozbawione inwektyw zarzuty jednego z konkurento w Karwata do otwarcia biura pisania
podan i listo w, Leopolda Buchty, okazaóy sie bardziej zasadne i skuteczne. Pisaó on:
ńW zwia zku z ukazaniem sie w obiegu nr 1 czasopisma Lźesperance upraszam o
poczynienie odpowiednich kroko w, azeby czasopismo to ulegóo konfiskacie, albowiem po
pierwsze, artykuóy tego czasopisma zawieraja znamiona przeste pstwa, zas po drugie jest
wydaniem pod wzgle dem ortograficznym i stylistycznym tak absurdalnym, ze przynosi
jedynie ujme je zykowi polskiemu. Biora c zatem dobro je zyka polskiego oraz obowia zuja cych
ustaw pod uwage , sa dze , ze wniosek mo j jest sóusznym i dozna nalezytego uwzgle dnieniaę.
Niestety, mimo sympatii do redaktora i wydawcy z uko nczona tylko szkola podstawowa ,
trzeba przyznac racje Buchcie: ńortografia i stylistyka przynosi ujme je zykowi polskiemuę.
Z tych zapewne wzgle do w mysóowicka Drukarnia Ludowa zamiescióa na óamach tego
pisma klauzule :
ńdrukarnia nie odpowiada za tresc i ukóad pisma oraz korekte ę. Pospiech, nieuwaga lub
zapewne zwyczajna niewiedza przy opracowywaniu materiaóo w, wpóyne óy niekorzystnie na
poziom Lźesperance.
W naste pstwie skargi Buchty, Naczelnik Okre gu Urze dowego zwraca sie do miejscowego
posterunku policji z pismem, w kto rym czytamy:
ńKonfiskate czasopisma moze zarza dzic jedynie sa d. Zaje cie czasopisma bez zarza du
sa dowego moze nasta pic w wypadkach przewidzianych ustawa pruska z dnia 7 maja 1874 r.
Strona 7 istotnie zawiera cechy przeste pstwa koliduja ce z art. 6 ustawy z dnia 28.3.1933,
kto ra okresla, ze zjednywanie klienteli przez rozpowszechnianie w s óowie lub pismie
wiadomosci o zaletach biura pisania podan w nim sporza dzanych, nawet gdyby te
wiadomosci byóy prawdziwe, jest niedopuszczalne. Odnosnie co do wydawania samego
czasopisma obowia zuja przepisy ustawy prasowej z dnia 7.5.1874. Reasumuja c powyzsze
polecaóoby sie wygotowanie doniesienia przez tamtejszy Posterunek na Karwata do Starostwa
za naruszenie art. 6 powyzej cytowanej ustawyę.
Na tym dokumencie urywa sie jednak ńsprawa pisma Lźesperanceę. Zapewne Karwat sam
zrezygnowaó z dalszych staran o kontynuowanie swojego ambitnego przedsie wzie cia. Na iluz
wiernych czytelniko w mogóo liczyc pismo, kto re obiecuja c zbyt wiele dawaóo tak maóo, a na
dodatek z tak obficie wyste puja cymi bóe dami je zykowymi? Pismo to ani nie skandalizowaóo,
ani nie rozbudzaóo wyobraćni, nie mobilizowaóo do walki i nie wzniecaóo sporo w
politycznych. Byóo takie, mimo ze, uzywaja c sóo w W. Masóowskiego, ństaraóo sie pisac o
wszystkim i trafiac do wszystkich grup czytelniko w, bo inaczej brakóo by mu albo temato w
albo czytelniko w, albo jednych i drugich. Intencjonalnym czytelnikiem mia ó byc kazdy
mieszkaniecę. Pismo to nawet nie stwarzaóo nadziei. A to przeciez obiecywaóo francuskie,
tytuóowe sóowo ńLźesperanceę.
Ma racje Karol Szarowski gdy pisze, ze czytelnicy w pismach lokalnych szukaja tego co
obiecuje tytuó: ńwiadomoscię, ńnowinę, ńechaę, ńgóosuę, lub ńzyciaęwóasnego regionu. Ono
obiecywaóo nadzieje .

Jan Czempas

5

ńBierunskie gazetyę
Z tego co mo wia pamie taja cy Karwata mieszkancy Bierunia wynika, ze byó to
ńniespokojny duchę. Imaó sie ro znych zaje c, ro znie przez otoczenie ocenianych. Sprzedawaó
obligacje i losy, dobywaó we giel z biedaszybo w gdzies pod Krasowami oraz na bierunskich
Cheómeczkach, peónió role obroncy procesowego zadziwiaja c prawniko w swoim znawstwem
przepiso w, tak zwanym ńsposobemęrozbieraó kominy fabryczne i kopalniane gdzies ńprzy
hutachę. Jego liczna rodzina stale jednak boryka óa sie z niedostatkiem.
Pismami o dosc czytelnych sympatiach politycznych byóy:
ńGóos Bierunskięi ńNowiny Powiatu Pszczynskiegoę. Obydwa tytuóy óa czy osoba Wiktora
Swiezego, chociaz redaktorem odpowiedzialnym pierwszego byó pocza tkowo Karol Jasiczek.
Ro wniez im o wczesna wóadza wystawióa poufne opinie. ńKarol Jasiczek ur. 28.12.1902 w
Trzyncu na Zaolziu nie cieszy sie dobra sóawa . Jak stwierdzono, ma burzliwa przeszóosc,
skóonny do opisywan i denuncjacji. Ostatnio zasa dzony na 2 dni aresztu za obwinienie.
Wyksztaócenie zwykóe, wóasciwy zawo d slusarz. Mieszka tu od niespeóna roku i zaja ó sie
organizowaniem Zwia zku Konfederacji Pracy, w kto rym organizuje bezrobotnych
wmawiaja c takowym, ze wóadze ich krzywdza wobec czego nalezy sie organizowacę.
ńWiktor Swiezy, ur. 14.10.1911 w Miechowicach, obywatel polski, narodowo sci polskiej,
zonaty, bezmaje tny. Odbyó kare (1 tydzien aresztu) przy Sa dzie Grodzkim w Pszczynie za
przeste pstwo na razie nie ustalone. Dwukrotnie doniesiony za pok a tne pisarstwo. Od 1934 r.
Swiezy byó sekretarzem w Ekspozyturze Konfederacji Samopomocy Robotniczej
i Zawodowej, wydaja cej czasopismo ńGóos Bierunskię. Organizacja ta, jako tez i czasopismo,
zostaóy w 1934 roku zupeónie zlikwidowane, i od tego czasu Swiezy nie prowadzió jawnej
wywrotowej polityki i jak zasia gnie ty wywiad ustalió, to Posterunek Policji w
Michaókowicach stwierdza, ze byó on tam znany z roku 1931 jako komunista, wyste powaó na
wiecach bezrobotnych, naste pnie wsta pió do ńStrzelco wę, lecz w kro tkim czasie zmienió swo j
kierunek i wsta pió do Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej. W ostatnim czasie
Swiezy nalezy do miejscowego Sla skiego Zwia zku Ko óek Rolniczych gdzie jest sekretarzem,
a poniewaz zachowanie jego jest znane jako radykalne oraz z przekonania komunistyczne, to
tez jako sekretarz tej organizacji moze byc powaznie niebezpieczny dla pracy spoóecznej.
Do innych organizacji nie nalezyę. O obydwu razem pisano: ńW ostatnim czasie przewaznie
do Bierunia Starego przyprowadzióo sie pod ro znymi pretekstami kilka obcych element o w,
kto re okazaóy sie tylko z ujemnej stronyę.
ńGóos Bierunskię byó organem wzmiankowanej wyzej Konfederacji. Byóo to jedno z
kilkunastu powstaóych w Polsce, z pocza tkiem lat trzydziestych, ugrupowan politycznych, w
ro znym stopniu szermuja cych hasóami narodowo-socjalistycznymi i radykalnymi. Ich
wpóywy byóy niewielkie, a represje wóadz powodowaóy, ze ich dziaóalnosc byóa kro tkotrwaóa.
Jak pisze Szymon Rudnicki w pracy ńObo z Narodowo-Radykalny. Geneza i dziaóalnoscę,
silniejsze wpóywy posiadali oni jedynie na tych terenach, gdzie sóabe partie endeckie nie byóy
w stanie przechwycic elemento w profaszystowskich. W góoszonych hasóach, przeje tych z
wielu doktryn, podkreslano swo j pozytywny stosunek do religii i Koscioóa, domagano sie
ńuspoóecznienia i unarodowienia bogactw na rodowych, kapitaóu i pracyę, ńograniczenia
etatyzacji zycia gospodarczego jako systemu hamuja cego rozwo j inicjatywy prywatneję,
upowszechnienia drobnej wóasnosci i wytwo rczosci rzemieslniczej, wyste powano przeciwko
stosowanej w wielkich przedsie biorstwach mechanizacji pracy, skoro jest ona jedna z
przyczyn rodza cych bezrobocie, staóe podkreslano niebezpieczenstwa groza ce Polsce ze
strony Niemiec.
Wiele góoso w byóo przeciwnych uzaleznianiu Polski od anonimowego kapitaóu
mie dzynarodowego. W jednej z broszur twierdzono wre cz, ze ńkapitalizm sóuzy Z ydom do
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opanowania swiata a komunizm, podburzaja c jedne klasy spoóeczne przeciw drugim, stara sie
podzielic Polako w na burzujo w i proletariuszy, by wykorzystac wywoóany przez siebie
sztuczny antagonizm dla zdobycia wóadzy i utorowania drogi zydostwuę.
Komunistom zarzucano ponadto, ze rozpocze li ńprzy pomocy pie sci robotniczej burzyc
nie twierdze wielkiego kapitaóu zydowskiego, ale te instytucje, kto re sa tworem
spoóeczenstwa: rodzine , ojczyzne i religie ę. Jak pisze dalej Rudnicki, ńw okresie góe bokiego
kryzysu, jaki dotkna ó wo wczas Polske wszechwobecne bezrobocieęodbijaóo sie na psychice
móodziezy, ńprowadza c do wykolejenia, buntu lub nienawisci wszystkiego i wszystkichę, a
ńsama rzeczywistosc pchaóa bezrobotnych do politykię. Wielu rozczarowaóo sie do
nieskutecznej demokracji i systemu parlamentarnego, a ńcie zkie poóozenie bezrobotnych,
brak perspektyw poprawy swej sytuacji czyni spoóeczenstwo bardziej podatne na hasóa
nacjonalistyczne i demagogie spoóeczna ę.
Niekto rzy szukaja wtedy ńoparcia i rekompensaty w ruchach, kto re im zapewniaóy
poczucie wartosci, likwidowaóy osamotnienie nawet za cene caókowitego podporza dkowania
sie ę.
Trudno na podstawie kilku numero w sa dzic jednoznacznie o linii politycznej pisma.
ńGóos Bierunskię byó organem Konfederacji a ńNowiny nie ujawnióy wyraćnie swoich
sympatii politycznych, chociaz i tu widac pewne slady nacjonalizmu, solidaryzmu
klasowego, deklarowania wiernosci zasadom katolickim, itp. czyli to o czym Z. Hierowski
pisaó: ńjest to óa czenie nacjonalizmu z idea przebudowy spoóecznej (nacjonalizm
uspoóeczniony), widzenie narodu przede wszystkim w masach ludowych, sóowianskosc,
chrzescijanstwo i totalizm ideowyę. O obydwu pismach, z wie ksza doza prawdy mozna by
powiedziec, ze ich oblicze ideowe i kierunek, nie sa wyraćne wykrystalizowane. Byóy one
ideowo eklektyczne. Dominowaóy jednak akcenty chrzescijansko-narodowe. E. Dóugajczyk
historyk, prasoznawca i archiwista, notabene absolwent bierunskiego liceum, w zóozonej do
druku cennej pracy: ńOblicze polityczne i wóasnosciowe prasy polskiej w wojewo dztwie
sla skim, 1922’ ó 939ę, charakteryzuja c ńGóos Bierunskiępisze:
ńMe tny program polityczny i gospodarczy tego organu przeplata ó sie z lokalnymi
rozgrywkami personalnymi, a zwóaszcza atakami na burmistrza Rudolfa Piprkaę, a dalej, ńo
obliczu ideowo-politycznym ńNowin" trudno sobie wyrobic zdanie. Chciaó uchodzic za
narodowy i katolickię.
Przyjrzyjmy sie artykuóowi wste pnemu z ńGóosu Bierunskiegoę, w kto rym redakcja
przedstawia swo j program: ńPoza energiczna obrona intereso w gospodarczych i zawodowych
pragniemy w kazdej dziedzinie prowadzic staóa i celowa akcje szerzenia oswiaty i zbudzenia
wsro d pokrzywdzonej braci solidarnosci i jednosci, kto ra w dzisiejszej dobie wyzysku jest
jednym z najwazniejszych zadan. Wiedza c, ze tylko swiatóy i uswiadomiony robotnik zdoóa
byc pozytecznym szermierzem, wielkiej armii, walcza cej nieustannie o lepsze jutro, nalezy
oswiecic robotnika i rolnika czyli zbudzic z obecnej obje tosci i zapalic w nim poczucie
czóowieczenstwa. Srodkiem tym jest lokalna gazeta. Góosic be dziemy prawde , walczyc
be dziemy o sprawiedliwosc dla wszystkich warstw bez wzgle du na kierunek polityczny. Stale
be dziemy pie tnowac kre tactwa i krzywde wyrza dzona naszemu ludowi. Dowodem jest
niezbity fakt, ze od kilku miesie cy kroczymy o wóasnych sióach. Z adne subwencje, zadne
fundusze gadzinowe nie zasilaja naszej kasy, prace nasza oparlismy na skóadkach
czóonkowskich. Spotykaóy i spotykaja nas przesladowania w formie nieprzychylnosci ze
strony tych, od kto rych zalezne jest dobro ogo óu obywateli, aczkolwiek z dala jestesmy od
wszelkiej polityki. Pragniemy tylko sprawiedliwosci spoóecznej, pracy dla ludu, aby
wzbudzic zaufanie do tego co polskie, co nasze. Robotniku! Rolniku! Cha óupniku!
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Podaja c ten organ do Twych spracowanych ra k ’ zapewniamy Cie , ze odniesiesz takie
korzysci: ńGóos Bierunskię be dzie wyste powaó w obronie intereso w ludu robotniczorolniczego, smiaóo i bezwzgle dnie zwalczac be dzie biczem ostrej krytyki wszelki wyzysk
i wszelkie óajdactwo, pie tnuja c kazda nieprawosc bez wzgle du na osoby; be dzie twoim
wiernym informatorem o wszystkim co sie koóo ciebie dzieje; be dzie prowadzió specjalny
dziaó odpowiedzi redakcji, a Ekspozytura KSRiZ udzielac be dzie bezpóatnej porady prawnej
wszystkim czytelnikom.
ńGóos Bierunskię, jako gazeta ludowa, pisana jest je zykiem prostym i dla kazdego
zrozumiaóym; be dzie organem apolitycznym, przyste pnym dla kazdego obywatela. Hasóem
jego jest sprawiedliwosc, kto rej w dzisiejszych czasach brakuje. Zwracamy sie z gora cym
apelem do wszystkich czóonko w, sympatyko w i ludzi pracy, by podje ta prace nasza poparli.
Niech w kazdej rodzinie be dzie ńGóos Bierunskięwasz obronca i informator lokalny. Niech
zyje jednosc wszystkich stano wę.
Ten artykuó wste pny podpisali czóonkowie Zarza do w Oddziaóo w Bezrobotnych KSRiZ z
Urbanowic, Mie dzyrzecza, Jaroszowic ’ Wygorzela, Nowych Bojszo w, Bierunia Starego, z
Bojszo w-Jedliny, Woli, ze Sciern oraz czóonkowie Zarza du Oddziaóu Rolniko w: z Urbanowic
oraz z Jaroszowic-Wygorzela.
Podobne zapewnienia zawarto we ńwste pniakuęw ńNowinach Powiatu Pszczynskiegoę.
Sprawy polityczne oraz spoóeczno-gospodarcze poruszano chociazby w takich artykuóach jak:
ńRozbo jnicze metody walki konkurencyjneję, ńPolska bliskiego jutraę, ńZagadnienia naszego
eksportuę, ńBiedaszybyę. ńNasz program gospodarczyę, ńObce óajdactwo na Sla skuę,
ńO jednosc narodowa ę, ńO robotniczych zwia zkach syndykalistycznychę, ńNaro d polski musi
sie wreszcie ockna cę, ńEgzamin polskiego katolicyzmuę, ńHakata podnosi góowe ę, ńFerment
w warszawskiej organizacji K.P.P.ę, ńWolnosc obywateli podstawa bogactwa i pote gi krajuę.
Nie wiadomo jakie byóo oddziaóywanie artykuóo w o takie ogo lnej tematyce.
Góosnym echem odbijaóy sie jednak te, kto re poruszaóy sprawy lokalne. Byóy to
publikacje bardzo krytyczne, pisane przez dobrze zna ja cego miejscowe stosunki Wiktora
Swiezego. Jak pisze E. Caóka oddziaóywaóy one o tyle silniej na czytelniko w, ze ńdotyczyóy
caóych zespoóo w lub jednostek znanych czytelnikom osobi scie, ba dć chocby ze sóyszeniaę.
Poruszaja c w swoich artykuóach problemy zywo interesuja ce mieszkanco w, narazaó sie
Swiezy na konflikt z wpóywowymi w Bieruniu obywatelami. Uderzaja c w silne niekiedy
ukóady rodzinne i nieformalne dawaó dowo d wiernosci hasóom, kto re zawaró w artykuóach
wste pnych. Poste powaó tak, jakby juz wo wczas przeczytaó byó niedawno napisane sóowa
J. Ma drego: ńGdy w pismie przewaza lakiernictwo, sóuzalczosc i powierzchownosc pismo
przestaje sie uwazac za swojeę. Zanim zaatakowaó magistrat lub, cze sciej, burmistrza,
dokóadnie poznaó szczego óy poruszanych spraw. Musiaó sie liczyc z tym, ze ńwóadza
i czytelnik moga bez trudu sprawdzic stawiane zarzutyę.
Bywaóo, ze czasem nie ustrzegó sie bóe do w wynikaja cych z ńniedoinformowaniaę. Sprawy
lokalne przewijaóy sie przykóadowo w takich wie kszych artykuóach jak ńGospodarka gminna
i budowa szkoóy w Bieruniu Starymę, ńW obronie bezrobotnychę, ńBierunskie kwiatyę,
ńBierunsko-mikoóowskie bzduryę, ńWodocia g w Bieruniu Starymę. ńJak doszóo do budowy
ul. Móynskieję, ńZe zjazdu powiatowego Powstanco w Sla skich w Bieruniu Starymę, ńW
sidóach demona... ach te pienia dze!ę
Najwie cej wrzawy spowodowaóo jednak ukazanie sie ńListu otwartego sekretarza Ko óka
Rolniczego w Bieruniu Starym Swiezego Wiktora w pierwszym numerze ńNowinę z dnia
1 sierpnia 1937 roku, w kto rym wytkna ó on wóadzom wiele uchybien. ńNie maja c innej drogi
dla zakomunikowania wóadzom iscie nieznosnych stosunko w, panuja cych w Bieruniu, czynie
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to w drodze wydania wóasnego listu otwartego, pod adresem tak wóadz komunalnych,
nadzorczych jako tez nielicznych juz zreszta obywateli, nieswiadomych tego stanu rzeczyę’
pisaó Swiezy we wste pie.
Nie pora teraz, po pie cdziesie ciu latach, na roztrza sanie oskarzen i góoso w obrony.
Zatrzymajmy sie jedynie nad skutkami ukazania sie ńlistuę. Rozpocze óo sie od napie tnowania
ńwyste pkuęSwiezego. Niekto re z istnieja cych w Bieruniu organizacji i stowarzyszen wysóaóy
do Starostwa w Pszczynie ńwyrazy oburzenia i pote pieniaę. Dziwnym trafem, czynióy to te,
kto rych szefami byli czóonkowie Magistratu. Zwia zek Samodzielnych Polskich
Rzemieslniko w i Przemysóowco w stwierdzió demagogicznie: ńNa terenie tutejszego miasta
wznowió swa dziaóalnosc szkodliwa interesom Panstwa i spoóeczenstwa niejaki Swiezy
Wiktor, znany juz z takiej roboty w innych miejscowosciach. W ostatnim czasie wydaó
znowu brukowiec, w kto rym mocno podrywa autorytet i zaufanie naszych wóadz wobec
czego zwracamy sie do miarodajnych czynniko w z prosba o poóozenie kresu takiej szkodliwej
robocieę. Naste pnie ńKoóo Drobnych Dzierzawco w Rolnych prosi nasze wóadze o zaje cie sie
niejakim Swiezym, osobnikiem wywrotowym, znanym niemal kazdemu z podburzen przeciw
wóadzom miejskim i innym. Ten Osobnik zdoóaó sie ostatnio wkrasc do Zarza du Ko óka
Rolniczego, co przynosi szkode interesom rolniczym i panstwowym. O zaje cie sie
wymienionym prosi zarza dę. Koóo Zwia zku Rezerwisto w ńprosi o zaje cie sie osobnikiem,
kto ry w tutejszym miasteczku sieje ferment i rozgoryczenie wsro d obywateli. Osobnik o w
jest znany jako dawniejszy wywrotowiecę. Podobne w tresci byóo pismo ńZwia zku
Strzeleckiegoę. Pro bowano ro wniez wywierac nacisk na Zarza d Powiatowy Sla skiego
Zwia zku Ko óek Rolniczych w Pszczynie, aby ńusuna c Swiezego ze Zwia zku. Czóonek ten ma
przeszóosc wywrotowa , w wysokim stopniu szkodliwa dla Panstwa jak tez i rolnictwa.
Wymieniony sieje ferment, przez co szkoduje stan rolniczy. Wymieniony nie posiada
zadnej roli i w niczym nie jest zwia zany z rolnictwem. Zaznaczamy z caóa pewnoscia , ze po
wydaleniu Swiezego z szeregu czóonko w Ko óka Rolniczego potroja sie szeregi tegoz
Zwia zku. Magistrat i Rada Miejskaę. Podobne ńprosby o podje cie energicznych kroko wę
skierowali do Urze du Wojewo dzkiego i Starostwa niekto rzy radni miejscy, bo ńznany ze swej
dziaóalnosci antypanstwowej, dziaóacz komunistyczny i wywrotowiec, w sposo b arogancki
oczernia w swym brukowcu czóonko w Magistratu jak i caóa Rade Miejska , co w ten sposo b,
naraza ich na skutki nieprzewidziane, kto re tak daleko doprowadzióy, ze radni nawet nie maja
spokoju na publicznych ulicachę.
Odpowiedć starostwa brzmiaóa: ńzainteresowani moga scigac wydawce w drodze procesu
karnegoę. Magistrat i rada miejska przyje óy to do wiadomosci i informowaóy: ńnie mamy
zamiaru wdawac sie w polemike z czóowiekiem o tak ujemnej przeszóosci i sprawa odnosna
skierowana zostanie do Sa du, celem pocia gnie cia W. Swiezego do odpowiedzialnoscię. Tak
sie tez staóo.
W listopadzie do Sa du Okre gowego w Katowicach wpóyna ó ńakt oskarzenia od
oskarzyciela prywatnego R. Piprka, burmistrza, na W. SwiezegoęW sprawie ńzniesóawienia
czóonko w Magistratu i Rady Miejskieę. Peónomocnikami burmistrza byli adwokaci W. Daab
i W. Wielgus, kto rzy az do wybuchu wojny nadsyóali burmistrzowi pisemka o podobnej tresci
(zmieniaóy sie tylko kwoty od 50 do 200 zó): ńProsze uprzejmie o podanie mi czy W. Pan
przekazaó zaliczke na koszty aktu oskarzenia w wysokosci zó ń. Obydwie strony procesowe
przygotowywaóy kazdorazowo obszerne uzasadnienia, powoóywaóy swiadko w, a argumenty
musiaóy byc dosc ro wno rozóozone skoro mimo kilku rozpraw nie wydano jednoznacznego
wyroku. Wybuch wojny przerwaó ten nie rozstrzygnie ty spo r.
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Tylko cze sciowo do miana gazety moze pretendowac zredagowana przez W. Swiezego
jednodnio wka, wydana w maju 1936 roku nakóadem miejscowego Ko óka Rolniczego,
obchodza cego 40-lecie swego istnienia.
Podobnie jak ńGóos Bierunskię, wydrukowano ja w Katowicach (ńNowinyędrukowano w
Tarnowskich Go rach). W tym jubileuszowym wydawnictwie gros miejsca zajmowa óy teksty
gratulacji zóozonych mie dzy innymi przez dr. Tadeusza Jarosza, staroste pszczynskiego, Jana
Koja ńposóa na Sejm Warszawski i Sla skię, Konstantego Resia, sekretarza oraz Jo zefa Pisarka
prezesa Zarza du Góo wnego Sla skich Zwia zko w Ko óek Rolniczych. ńW uroczysta rocznice ę
swoje zyczenia zóozyó ro wniez burmistrz Rudolf Piprek. Po tym, co pisalismy wyzej,
zaskakuje lektura kilku koncowych fragmento w artykuóu zatytuóowanego ńMiasto Bierun
Staryę, a przedstawiaja cego w kro tkim zarysie kilkusetletnia historie Bierunia. Kadencja
Piprka od 1 wrzesnia 1931 r. jest w nim przedstawiona jako jeden ci a g sukceso w:
ńMasy bezrobotnych otaczaóy codziennie Magistrat, za daja c pomocy i pracy. Z energiczna
sióa zabraó sie móody burmistrz do pracy i, wyznaczywszy plan robo t inwestycyjnych,
rozpocza ó swe dziaóanie dla usmierzenia bezrobocia i stworzenia mozliwosci zatrudnienia,
daja c tym samym zarobek bezrobotnym i miejscowym rolnikom. Zaraz na pocz a tku
zbudowano ulice Kopcowa , kolejno dokonano ro znych przebudowan innych ulic, kto re
zostaóy wykonane systemem gospodarczym.
W dniu 22 sierpnia 1932 r. poóozono kamien we gielny pod budowe nowego ratusza i juz
dnia 22 kwietnia 1933 r. nasta pióo poswie cenie nowego gmachu Za jego starania
przebudowano w roku 1934 ulice Krakowska i w tym samym roku rozpocze to budowe
gmachu nowej szkoóy, kto ry zostaó przy nadzwyczajnej finansowej pomocy Urze du
Wojewo dzkiego wykonany nowoczesnie i oddany do uzytku w lutym br. (czyli 1936r.).
Maja c w sprawach inwestycyjnych szcze sliwa re ke zdoóaó burmistrz Piprek uzyskac u
wóadz nowe subsydia i juz w roku 1935 przysta piono do budowy wodocia gu, kto ra to budowe
ukonczono obecnie. Nowa wieza wodna wysoka i z estetycznym wygla dem jest ozdoba
miasta i swiadczy o intensywnej dziaóalnosci jej gospodarza i Rady Miejskiej. Aktualnym
zagadnieniem na najblizszy okres jest budowa kanalizacji i plan rozbudowy miasta ę.
Takie sóowa mo gó napisac albo ktos ze wspo ópracowniko w burmistrza, albo sam Swiezy
uznaó, ze nalezy docenic to co jest oczywista zasóuga Piprka. Te powszechnie uznane sukcesy
nie powinny jednak przesóaniac uchybien burmistrza i Rady Miejskiej. Nie przypuszczam, by
ktokolwiek zmuszaó Swiezego, wo wczas sekretarza Ko óka Rolniczego, do zamieszczenia
tekstu, z kto rego fragmentami by sie nie zgadzaó. Znaczna cze sc óam tej dwunastostronicowej
ńjednodnio wkięzajmuja takie pozycje jak apel do ńbraci rolniko w i maóorolnychęo ńczyny
i solidarnoscę by rolnicy ńsami stali sie handlarzami wóasnych produkto w, celem
ograniczenia, a nawet wyrugowania posrednictwa handlarzy, kto rzy zeruja na organizmie
produkcji rolniczej, pozbawiaja rolniko w godziwej zapóaty za znojne, potem zlane produktyę;
dalej ńHistoria Ko óka Rolniczegoę, ńPrzemysó w Bieruniu Starymę. ńSamopomocę(o Kasie
Oszcze dnosci i Pozyczek) oraz ńZadania Ko óka Rolniczegoę przedstawione przez
inz. B. Zmijewskiego, ńreferenta Oswiaty Pozaszkolnej Sla skiej Izby Rzemieslniczeję. Az
dwie i po ó strony zajmuja ogóoszenia Spo ódzielni Rolniczo-Handlowej ńRolnikę,
Go rnosla skiej Centrali Handlowej, Przedsie biorstwa Rolniczo-Nawozowego Ludwika
Macury z Mikoóowa, Komunalnej Kasy Oszcze dnosci w Pszczynie oraz Julii Kocurek z
Bierunia Starego: ń.Restauracja i wyszynk. Nowoczesna sala, parkiet i scena. Okazja dla
podro zuja cych i wycieczek. Obiady, kolacje, piwa i wo dki. Ceny umiarkowane. Bilard,
pokoje, rzetelna obsóuga.
Jan Czempas

10

I skoro mowa o gazetach nie od rzeczy byóoby wspomniec o tych, kto re odnotowaóy na
swych óamach niekto re bierunskie wydarzenia. Oto, dla przykóadu, kilka z nich. Góos Ziemi
Pszczynskiej (dodatek do Polski Zachodniej nr 50/1930 r.) ńZ kroniki: Stary Bierun (odpust).
14 lutego odbyó sie w St. Bieruniu odpust sw. Walentego ’ a poniewaz staraniem ks.
proboszcza dra Wilka odbyóy sie misje w tym tygodniu ’ przypóyw pa tniko w i parafian byó
bardzo licznyę.
ńStary Bierun (targ). Targ na konie i bydóo odbe dzie sie dnia 22 lutego (w Srode
Popielcowa ) w St. Bieruniu. Ze wzgle du na to, ze w ubiegóym miesia cu targu nie byóo ’
spodziewany jest znaczny spe d bydóaę.
ńStary Bierun (zabawa). Dnia 20 lutego br. miejscowe Ko óko Rolnicze urza dza na sali
p. Gomoli zabawe karnawaóowa dla czóonko w i zaproszonych gosci.ę
ńStary Bierun (smierc z wypadku). Ubiegóego tygodnia zmaróa tu sp. Lubecka, kto ra,
poslizgna wszy sie w podwo rzu na lodzie doznaóa uszkodzen wewne trznych. Dla uniknie cia
podobnych wypadko w nalezy posypywac chodniki i podwo rza piaskiem lub popioóem .
ńSiedem Groszyęz dn. 7.4.1937 r. ńBoznica w Bieruniu Starym be dzie rozebrana. Bierun
Stary w powiecie pszczynskim jest jedynym miastem wojewo dztwa sla skiego nie
posiadaja cym ani jednego Z yda. Jeszcze w ubiegóym roku mieszkaóa tam jedna rodzina
zydowska, trudnia ca sie handlem, jednak wskutek akcji spoóeczenstwa polskiego, kto re
przestaóo kupowac u Z yda, rodzina ta opuscióa Bierun St. Przed laty w Bieruniu St. mieszkaóo
wielu Z ydo w, kto rzy utrzymywali sie przewaznie z handlu. O tym, ze musieli byc zamozni
swiadczy pie kna boznica, jaka wybudowano w tym miescie. Obecnie donosza nam, ze na
polecenie Miejskiego Urze du Policyjnego rozpocze to rozbio rke cze sci zabudowan
naleza cych do Izraelickiej Gminy Wyznaniowej, poniewa z grozióy one zawaleniem. Podobno
w najblizszym czasie ma sie rozpocza c rozbio rke samej boznicy, kto ra jest zamknie ta od
dóuzszego czasu z powodu braku wiernych i nie nadaje si e do uzytkuę.
ńPolska Zachodniaę z dnia 3.3.1938 roku ńBudzet Bierunia Starego. (P) Onegdaj w St.
Bieruniu odbyóo sie zebranie budzetowe Rady Miejskiej. Ustalono budzet ogo lno-miejski na
sume 119.700 zó. Budzet wodocia go w miejskich wynosi 6880 zó, okre gu urze dowego 1730
zó, szkoóy doksztaócaja cej 8705 zó. W dalszym cia gu przyje to wniosek w sprawie utworzenia
punktu weterynaryjnego z siedziba w Bieruniu St. i w sprawie odsprzedania stawu koóo
fabryki ńLignozaęobywatelowi z Tych. W sprawie pertraktacji z Funduszem Pracy w W-wie
wybrano delegacje ę.
ńSiedem Groszyęz dn. 11.6.1938 r. ń(P) Pryszczyca w Bieruniu St. W dniu wczorajszym
stwierdzono w Bieruniu St. pryszczyce , na kto ra padóy dota d dwie krowy. Magistrat wydaó
natychmiast zarza dzenia ochronne. Zagrozona dzielnica miasta zostaóa caókowicie
izolowanaę.
ńPoloniaęz dn. 11.3.1939. ńBudowa szosy w Bieruniu Starym. Od dawna projektowana
budowa szosy w Bieruniu Starym znajduje swoje urzeczywistnienia juz w tym roku. Prace
pomiarowe nowej autostrady sa zakonczone a plany znajduja sie w zatwierdzeniu. Nowa
szosa prowadzic be dzie obok móyna z kierunku Sciern, wzdóuz i postarodawnej grobli, kto ra
za dawnych czaso w chronióa miasto Bierun od powodzi. Na trasie tej przewidywana jest
koniecznosc budowy trzech mosto w. Jeden na potoku obok miejscowego cmentarza, drugi
nad szosa prowadza ca do Le dzin, a trzeci na rzece Mlecznej, kto ra w Bieruniu St.

ńBierunskie gazetyę
i okolicznych miejscowosciach sóynie ze swego ńzapachuę. Koszty budowy jednego mostu
obliczone sa na okoóo 36.000 zó.
Roboty przy budowie autostrady be da
prowadzióy wedóug wszelkiego
prawdopodobienstwa az trzy przedsie biorstwa dlatego, aby w cia gu trzech miesie cy
autostrada byóa kompletnie gotowa i oddana do u zytku publicznego. Wie kszych wydatko w
na wykupywanie grunto w pod budowe nowej autostrady nie be dzie z uwagi na to, iz przeszóo
trzy czwarte caóej trasy stanowi wóasnie stara grobla, kto ra jest na ten cel jakby wymarzona.
Przez wybudowanie autostrady Bierun zostanie odcia zony od ruchu samochodo w
cie zarowych, oraz zmniejszy sie ilosc nieszcze sliwych wypadko w w samym rynku, a
zwóaszcza przy zbiegu ul. Krakowskiej i to przy samym kosciele, gdzie sa zakre ty. Wskutek
rozpocze cia robo t publicznych juz w najblizszych dniach jak to: budowa autostrady, budowa
linii kolejowej Nowy Bierun ’ Tychy, budowa nawierzchni betonowej na linii Tychy ’
Bierun (12 km) znajda wszyscy miejscowi bezrobotni zatrudnienie.ę
Zaro wno te wycinki jak i prezentacja trzech tytuóo w pism wia za cych sie organicznie z
Bieruniem miaóy za zadanie przyblizyc dzisiejszym mieszkancom kilka ciekawych, naszym
zdaniem wydarzen i fakto w z niedawnej jego przeszóosci.

Jan Czempas
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