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WSTE P

Likwidacja wielkiej wśasnosci ziemskiej i przemysśowej ń  po roku 1945 w pan stwach
podporzadkowanych wpśywom ZSRR zerwaśa ogniwo stanowiace od wiekow istotny element
przemian gospodarczych i spośecznych ń  zarowno w dziejach powszechnych, jak i w historii
poszczego lnych pan stw. Analiza tych dziejow uczy, ze warstwa ta zawsze byśa organiczna czescia
narodu, a jej zlikwidowanie postrzegac mozna jako zadanie rany caśemu narodowi. Juz w
dwudziestoleciu wojennym Oskar Spengler przestrzegaś przed tym piszac:
łArmie rozbita (...) mozna odbudowac, utracona pozycje wsro d poteg mozna znowu odzyskac, ale
wewnetrznie okaleczone ciaśo narodu bardzo trudno uzdrowic (...)1

Faktem jest, ze na tle pozostaśych ziem polskich wielka wśasnosc go rnoslaska, postrzegana
byśa przez ostatnie po świecze nie jako niezbedna czesc spośeczen stwa, ale jako niepotrzebny balast
na jego organizmie. I o ile, wielkiej wśasnosci ziemskiej czy przemysśowej pozostaśych regionow
Polski zarzucano jedynie wrogosc klasowa i łobszarnictwoó , to na Go rnym Slasku zaliczona
zostaśa ona niemalze do kategorii przestepcow gospodarczych i politycznych. Z tych zatem
powodow, problematyka ta, do kon ca lat osiemdziesiatych, nie stanowiśa przedmiotu badan  w
nauce polskiej. Nawet w opracowaniach dotyczacych przemian gospodarczych na Go rnym Slasku
zrecznie pomijano dane, kto re mogśyby jednoznacznie ukazac sile sprawca tych przemian.

Istotne zmiany w postrzeganiu pozytywnej roli tej grupy spośecznej zachodzic zacześy dopiero
od lat dziewiecdziesiatych, z tym, ze w latach 1997ń 2000 zainteresowanie tymi zagadnieniami
zacześo systematycznie narastac. Dodac tu jednak nalezy, ze, jak dotad, w kregu zainteresowan
znalazśy sie przede wszystkim potezne rody go rnoslaskie. Pomijane sa z reguśy pozostaśe grupy
wielkiej wśasnosci, kto re przeciez takze pozostawiśy swo j slad w przemianach kulturowych
regionu.

Prezentowana praca stanowi pierwsze tego typu opracowanie koncentrujace sie na niewielkim
obszarze tj. dawnej parafii bierun skiej, a od roku 1933 ń  tworzacym tzw. Obwo d Wiejski Urzedu
Okregowego Bierun  Stary2 ń  (jednak bez Bijasowic, ale za to z Bojszowami) i prezentujace grupe
spośeczna mieszkajaca tu ń  jesli nie od wiekow, to co najmniej od dziesiecioleci. Grupa ta,
skśadajaca sie zarowno z potomkow czy powinowatych szlachty go rnoslaskiej, jak i z
przedstawicieli typowej mśodej burzuazji ń  przyczyniśa sie w znacznym stopniu do szeroko
rozumianych przemian gospodarczych.

Dodac tu jeszcze trzeba, ze ze wzgledu na fakt, iz nigdy nie prowadzono badan  socjologicznych
tej tak bardzo zro znicowanej warstwy, opis caśego srodowiska wielkiej wśasnosci jest niezmiernie
trudny. Kontrowersyjna moze tez byc ocena tej grupy ń  ze wzgledu na odwieczna
wielokulturowosc Slaska. Jednak wśasnie owa wielokulturowosc powinna stanowic punkt wyjscia
dla wszelkich sadow. Ona tez powinna stanowic podstawy podejmowania pro b innego spojrzenia
na interesujacy nas problem badawczy.

1 O. Spengler, Historia, kultura, polityka. Wybo r pism. Wybo r i wstep A. Kośakowski. Prześozyli
A. Kośakowski, J. „ ozin ski, Warszawa 1990, s. 265.

2 łUrzedowka Starostwa Pszczyn skiegoó  1933, nr 224, s. 93, bt.
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RozdziaŻ I

STRUKTURA WIELKIEJ WŚ ASNOS CI  I  STAN  POSIADANIA - DO ROKU 1922

1. Ogo lna charakterystyka wielkiej wśasnosci; Stosunki wśasnosciowe
Wielka wśasnosc ziemska i przemysśowa na Go rnym slaska, a zatem i na obszarach dawnej

parafii bierun skiej ń  w wieku XIX i XX ń  dzieliśa sie na kilka grup. Ogo lnie jednak, wyodrebnic
z nich mozna dwie zasadnicze: ziemian stwo i wielka wśasnosc burzuazyjna. O ile ta pierwsza, tj.
ziemian stwo siegaśa tradycjami wiekow minionych, a czesto i sredniowiecza, to druga byśa efektem
przemian gospodarczych; reprezentowaśa bogate mieszczan stwo, kto re stosunkowo wczesnie
zacześo upominac sie o prawa rowne prawom warstw uprzywilejowanych. Stosunkowo tez szybko
przedstawiciele tej warstwy zaczeli nasladowac owe warstwy niemalze we wszystkim.

Analiza dziejow samego ziemian stwa na interesujacym nas obszarze ukazuje trzy, ro zniace sie
pochodzeniem, zasadnicze grupy. Najstarsza, siegaśa korzeniami rycerstwa i szlachty polskiej,
ewentualnie czeskiej, morawskiej czy innej. slady tych korzeni nader widoczne byśy na
interesujacym nas obszarze. Przypomniec tu mozna, ze z chwila wśaczenia Ziemi Pszczyn skiej do
ksiestwa Opolskiego lub Raciborskiego (w wieku XII) caśy ten obszar stanowiś wśasnosc ksiazat
piastowskich. Z biegiem czasu, wiele wsi ń  okreslanych po ‚niej jako wśasnosc rycerska ń
przekazywanych byśo przez piastowskich wśadcow ń swoim zasśuzonym rycerzomó 3. Tym
sposobem, ksiazeta piastowscy, nader szczodra reka honorowali oddanych sobie rycerzy.
Znamienne jest jednak, ze pare wiekow po ‚niej panowie pszczyn scy, rownie ochoczo i sprawnie,
wiele z tych wsi odzyskiwali dla siebie (chociaz w okresie po ‚niejszym miaśy tez miejsce
przypadki ponownego pozbywania sie poszczego lnych miejscowosci tj. sprzedazy lub oddawania
ich w dzierzawe)4. Dodac tu nalezy, ze okreslenie łdobra rycerskieó  charakteryzujace pierwotna
przynaleznosc poszczego lnych wsi funkcjonowaśo w wielu wykazach az do poczatkow wieku XX.
Nalezy tez przypomniec, ze pomimo łodzyskiwaniaó  poszczego lnych wsi przez kolejnych
wśascicieli tych terenow, na kazdym obszarze znajdowaśy sie wsie wolne stanowiace wśasnosc
szlachecka. W roku sprzedazy Ziemi Pszczyn skiej Aleksemu Turzonowi, na interesujacym nas
obszarze wolnymi wsiami rycerskimi byśy Sciernie i przez jakis czas Bijasowice oraz Urbanowice
(do kon ca wieku XVI).

Wracajac do analizy kolejnych grup przynaleznych do ziemian stwa, przypomniec wypada, ze
druga, mśodsza grupa, legitymowaśa sie szlachectwem nabytym za zasśugi wobec monarchii
habsburskiej. Trzecia zas tworzyśa szlachta o tradycjach najkro tszych, nobilitowana juz w czasach
monarchii pruskiej.

Przedstawiciele dwo ch pierwszych grup zamieszkiwali go rnoslaski region, a zatem
i ziemie pszczyn ska ń  przez dwa wieki monarchii habsburskiej. Ten prawie dwustuletni okres
zakśo ciśa jedynie wojna trzydziestoletnia, kto ra zapoczatkowaśa ń  w strukturze tej warstwy ń
systematyczne jej zmniejszanie. Dotyczyśo to szczego lnie drobnej szlachty ponoszacej w sposo b
wyjatkowo dotkliwy wszelkie konsekwencje gospodarczych regresji czy zastojow zwiazanych z
trwajaca wojna. Kosztem tej wśasnie grupy, zacześy sie w tym okresie powiekszac majatki grup
pozostaśych (przede wszystkim arystokracji). W wieku nastepnym sytuacja nie ulegśa zmianie, ani

3 Ezehiel Zivier, Geschichte des Furstentums Pless, s. 153.
4 Ibidem.
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zahamowaniu, lecz przybierac zacześa na sile. Potwierdzeniem tego sa dane opublikowanego w
1713 r. reskryptu cesarskiego zobowiazujacego szlachte slaska do udokumentowania swego pocho-
dzenia. Analiza danych dotyczacych pan stwa pszczyn skiego (najwiekszego w tym czasie wsro d
łpan stwó  go rnoslaskich) ukazuje, ze na 45 rodow tam łwylegitymowanychó  az 27 � dysponowaśo
juz tylko jednym majatkiem lub wrecz jednym dziaśem jakiejs wsi5. Na interesujacym nas obszarze
w tym okresie, tj. na poczatku wieku XVIII ń  wszystkie dobra (wsie, lasy, wody) nalezaśy do
majatku pszczyn skich Promnitzow, konkretnie stanowiśy wśasnosc Erdmanna II Promnitza. W
posiadaniu tego rodu ziemia pszczyn ska znajdowaśa sie ponad 200 lat, tj. od roku 1548 do 1765
(wtedy przeszśa w posiadanie Anhaltow ń  Coethen)6.

W formie ciekawostki dodac tu mozna, ze wedśug wykazu charakteryzujacego stan posiadania
ziemian stwa pszczyn skiego w 1536 r.7 na obszarze parafii bierun skiej w rekach szlachty
znajdowaśy sie wzmiankowane juz wczesniej Sciernie bedace wsia rycerska. Ich wśascicielem byś
Jan Sciern ski ze Scierni oraz Jan Sciern ski Zemanek, w kto rego posiadaniu znajdowaś sie folwark
znajdujacy sie na terenie tej wsi. Do rodziny Sciern skich nalezaśy tez Bijasowice; ich wśascicielem
byś Jerzy Sciern ski podpisujacy sie tez nazwiskiem: Biasowicki (wczesniej, wies wraz z Kopanina
ń  nalezaśa do braci ń  Jana i Gyrzika Biasowskich). Wies ta, w posiadaniu szlachty byśa od roku
1360 do 15978. Wtedy to Bijasowice nabyś ń  od ostatniego wśasciciela rycerskiego ń  Abraham
Promnitz. Mozna tu dodac, ze do wsi rycerskich w tym czasie nalezaśy tez Urbanowice, z tym, ze
ostatni ich wśasciciel, Adam Przedbor Urbanowski sprzedaś ja w 1532 r. Janowi Turzonowi ń
owczesnemu panu pszczyn skiemu.

Na poczatku wieku XVIII � mieszkajace tu liczne rodziny pochodzenia szlacheckiego nieó
dysponowaśy juz zadnymi majatkami, a standardem zycia codziennego nie ro zniśy sie od
okolicznych chśopow. Faktem jest jednak, ze czesto ich potomkowie peśnili na dworze pszczyn skim
odpowiedzialne funkcje lub zatrudniani byli do ro znego typu posśug opartych na zaufaniu panow
pszczyn skich.

Proces zanikania drobnej szlachty nasiliś sie jeszcze bardziej po przejsciu Slaska pod panowanie
monarchii pruskiej (tj. po pokoju zawartym w Hubertsburgu w 1763 r.). Juz w czasie trwania
dziaśan  wojennych, na Slask przybywac zacześo wiele rodow pochodzacych z ro znych krajow
niemieckich. Przejmowaśy one zubozaśe dobra szlacheckie, (kto re wskutek wojen, lub wskutek nie-
ekonomicznej gospodarki byśy zadśuzone i tym samym przekazywane zostaśy do licytacji). Wedśug
zachowanych relacji, w okresie tym na Go rnym Slasku handlowano majatkami jak kon mi9.
Proceder ten staś sie tak powszechny, ze w latach 1758 ń  1759 kro l pruski wrecz zabroniś ń  na
czas trwania wojny ń  licytacji do br rycerskich i wydal kilka zarzadzen  pozornie regulujacych
sytuacje gospodarcza slaskiej szlachty. Utworzyś m.in. kase kredytowa łZiemstwo Slaskieó
zapewniajaca szlachcie niskoprocentowe kredyty (kazdy szlachcie mo gś otrzymac tzw. listy
zastawne oparte na wartosci majatku (w praktyce tylko na 1/3 wartosci), kto re mozna byśo w kazdej
chwili sprzedac. Pomimo tego, po roku 1768 zlicytowanych zostaśo na caśym Slasku ponad 4000
do br rycerskich. Dodac tu trzeba, ze nie byś to jeszcze koniec deklasacji drobnej szlachty go rno-
slaskiej; przemiany w tym zakresie trwaśy niemalze przez caśy wiek XIX, z tym, ze teraz byśy one

5 Ludwik Musioś, Przyczynek do dziejow dawnego ziemian stwa pszczyn skiego, ,łRoczniki Towarzystwa
Przyjacio ś Nauk na Slaskuó , t. 2. Katowice 1930, s.244 ń 251.

6 Bronisśawa Spyra, Archiwum ksiazat pszczyn skich. Przewodnik po zespośach 1287 -1945, Naczelna Dyrekcja
Archiwow Pan stwowych. Warszawa 1973. s. 15,16.

7 L. Musioś, op. cit. s. 250 ń 251.
8 L. Musioś, Bierun  ń  miasto, koscio ś i parafia. Monografia historyczna. Wyd. Bierun ski Osrodek Kultury,

Bierun  1999, s. 130.
9 J. Ziekursch, Hundert Jahre schlesischer Agrargeschichte, Breslau 1915, s. 58, 158-159.
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czesto rezultatem gwaśtownych przeobrazen  gospodarczych i nieumiejetnosci dostosowania sie do
nowych warunkow gospodarowania.

Na ziemi pszczyn skiej, na poczatku wieku XIX � ze starych rodow szlacheckich
(wystepujacych jeszcze w roku 1713 w owym wykazie ł legitymujacych sie szlachectwemó ) ń
wiekszymi majatkami dysponowaśo juz tylko kilka (m.in. Anhaltowie, Reiswitzowie, Zawadzcy,
Zborowscy, Posadowscy, Szymon scy, Januszowscy, Beesowie, von Arco i paru innych), a i to tylko
dzieki posiadaniu znaczniejszych do br w innych czesciach Go rnego Slaska. Jednak wbrew roz-
powszechnianym przez nauke opiniom o caśkowitym braku drobnej szlachty na tym obszarze �
okazuje sie, ze ń  jak na warunki zaistniaśe pod koniec XVIII w. zachowaśo sie jej tu stosunkowo
duzo. Na przykśad, na caśym Go rnym Slasku, pod koniec wieku XVIII i na poczatku XIX wieku
zyśo jeszcze ponad 500 rodow, kto rych korzenie siegaśy sredniowiecza, lub kto re zwiazaśy swe losy
z Go rnym Slaskiem w wieku XV, XVI, XVII10. Majac na uwadze fakt, ze byśy to czesto rodziny
nader liczne ń  liczba oso b o koligacjach czy koneksjach szlacheckich nie byśa znow taka maśa.
Reszta jednak ulegśa deklasacji przekazujac jedynie ń  z pokolenia w pokolenie, we
wspomnieniach rodzinnych, opowiesci o przynaleznosci niegdys do szlacheckiego kregu
kulturowego. Owa swiadomosc powiazan  wielu rodzin z dawnymi szlacheckimi tradycjami
rodzinnymi trwa na Go rnym Slasku po dzien  dzisiejszy i chociaz czesto przybiera juz tylko postac
relacji maśo prawdopodobnej, przyjmowanej z przymruzeniem oka, to jednak chetnie sie do niej
nawiazuje, a nawet podejmowane sa pro by majace potwierdzic owe ewentualne koneksje.

Na tym tle, oczywiscie uwage zwracaśy rodziny ziemian skie, kto re, pod koniec wieku XVIII i w
pierwszej pośowie XIX w. w sposo b zdecydowany zwiazaśy sie z rozwijajaca sie gospodarka
go rnoslaska tworzac grupe pierwszych przedsiebiorcow przemysśowych ń  bedacych tym samym
pionierami go rnoslaskich przemian industrializacyjnych.

W grupie wielkiej wśasnosci ziemskiej reprezentowanej przez ziemian znajdowali sie
przedstawiciele wszystkich tytuśow arystokratycznych przydawanych przez wieki osobom
pochodzenia szlacheckiego: Fuerst, Prinz, Herzog (tytuśy ksiazece ro znej hierarchii), Graf (hrabia),
Freiherr (baron).

Stan majatkowy ziemian stwa byś w zasadzie wprost proporcjonalny do zajmowanego w
hierarchii miejsca. Majatki najwieksze znajdowaśy sie w rekach rodzin z tytuśami ksiazecymi i
hrabiowskimi. W grupie tej pewien procent oso b szczyciś sie posiadaniem wszystkich niemalze
tytuśow arystokratycznych. Na przykśad pod koniec wieku XIX, ksiaze pszczyn ski Jan Henryk XI
nosiś tytuśy: łFuerst von Pless, Graf von Hochberg, Freiherr Standesherr zu Fuerstens teinó  .

W wielu przypadkach ziemian ska wśasnosc ziemska stanowiśa dobra prawnie wyodrebnione,
okreslane jako łHerrschaftó , łMajorats ń  Herrschaft, łFreie Allodial Herrschaftó  czy łFidei ń
Comissó  ń  w zaleznosci od prawnego ustanowienia sposobu dziedziczenia i sprawowania w nim
wśadzy (zatwierdzonego przez panujacego monarche)11.

I czesto, tego typu prawne zastrzezenia siegaśy na tych terenach wiekow minionych. Przykśad
stanowic tu moze majorat panow pszczyn skich ustanowiony juz po przejeciu łPszczyn skiego
Pan stwa Stanowegoó  przez Promnitzow. Pierwszy jego wśasciciel ń  biskup Baltazar Promnitz
ustanowiś tu w roku 1548 majorat tej rodziny. Majatek objety majoratem nie mo gś byc dzielony, ani
sprzedany. Przechodziś zawsze w caśosci z ojca na najstarszego syna, a w przypadku braku
meskiego potomka � na najstarszego z braci wśasciciela. W sytuacji, gdy w rodzinie brakowaśo w
ogo le meskich potomkow, dobra przejmowaś najstarszy potomek meski z linii zen skiej (siostrzen cy

10 J. Pilnacek, Rody stareho Slezska, Brno 1991 (obliczenia wśasne).
11 M. Lowenherz, Rechts und verwaltungslexikon fuer den Preussischen Landwirt, Berlin 1895, s. 208.
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ostatnich panujacych)ó 12. Dodac tu trzeba, ze ta forma prawnej organizacji do br pszczyn skich
kontynuowana byśa przez kolejnych wśadcow tych wśosci i przetrwaśa do wieku XVIII, kiedy to
objete zostaśy one inna forma prawna ń  fideikomisem. Byśa to ń  w kulturze zachodniej ń
prawna forma zabezpieczenia majatkowej sytuacji rodziny (odpowiednik polskiej ordynacji
rodowej). Stanowiś ja zatem majatek ziemski, kto ry na mocy aktu prawnego zaśozyciela byś
niepodzielny i niepozbywalny, a dziedziczyli go wyśacznie czśonkowie okreslonej linii rodu. W
Europie, owe zasady dziedziczenia byśy ro zne (majorat, minorat, primogenitura, secundogenitura i
inne)ó 13. Na obszarach monarchii austriackiej, pruskiej, (potem cesarstwa niemieckiego) przyjecie
konkretnej zasady dziedziczenia fideikomisu uzaleznione byśo od decyzji wśasciciela, totez, w za-
leznosci od sytuacji rodziny przyjmowane byśy ro zne formy prawne. Ro znorodnosc te mozna
obserwowac na obszarze caśego Go rnego Slaska.

Przypomniec jeszcze wypada, ze w drugiej pośowie XIX stulecia, po sfinalizowaniu reformy
uwśaszczeniowej na ziemiach monarchii pruskiej, na obszarach wszystkich dawnych wsi
stanowiacych przez wieki wśasnosc prywatna konkretnego szlachcica ń  pozostawiono do
dyspozycji dawnych wśascicieli tzw. obszary dworskie. Owe wyodrebnione tereny przetrwaśy tu az
do poczatkow dwudziestolecia miedzywojennego.

Przemiany gospodarcze drugiej pośowy XIX stulecia, przybierajace na Go rnym Slasku charakter
niemalze rewolucji przemysśowej odcisneśy swe pietno na wszystkich dziedzinach. Rozwo j
przemysśu, mozliwosci inwestowania i wzbogacenia sie przyciagaśy wiele przedsiebiorczych
jednostek, kto re dysponujac znacznymi kwotami nabywaśy tu nie tylko zakśady przemysśowe ale i
dobra ziemskie. Skutkiem tego, przekro j spośeczny owej nowej wielkiej wśasnosci ziemskiej stawaś
sie z biegiem czasu nader zro znicowany. O ile bowiem jeszcze w pierwszej pośowie XIX w.
dominowaśy w niej rodziny pochodzenia szlacheckiegoó 14, to juz w drugiej pośowie tegoz stulecia
spotyka sie tam przedstawicieli ro znych grup spośecznych i ro znych profesji. I w zasadzie
zaryzykowac mozna twierdzenie, ze ta grupa nowych wśascicieli ziemskich (tj. nie zawsze
szlacheckiego pochodzenia) stanowiśa pod koniec wieku XIX grupe najliczniejsza (co nie znaczy,
ze najmajetniejsza). Stanowili ja przedsiebiorcy, przedstawiciele wolnych zawodow, osoby
zwiazane zawodowo ze sśuzba wojskowa lekarze, bankierzy, kupcy, kamienicznicy, fabrykanci,
wyzsi urzednicy, profesorowie wyzszych uczelni i inni. Do grupy tej, po uwśaszczeniu weszli takze
bogaci chśopi i wśasciciele wolnych sośectw, kto rych dobra czesto liczyśy od 50 ha do 200 ha. (W
dokumentacji urzedowej okreslano ich majatek mianem łGutsbezirkó  dodajac nazwisko
wśasciciela)15.

W okresie tym, coraz czesciej zdarzaśo sie, ze poszczego lne czesci wiekszego majatku
odsprzedawano lub wydzierzawiano. Ta druga forma zagospodarowywania do br staśa sie w tym
czasie szczego lnie popularna. Wyjatkowo czesto stosowali ja wśasciciele terenow przemysśowych
coraz bardziej pochśaniajacych ich uwage, finanse i stajacych sie gśownym osrodkiem dziaśan  oraz
inwestycji.

Dobra wydzierzawiane nie stanowiśy jednak obszaru pozbawionego nadzoru wśasciciela. Czesto
ustanawiano dla niego specjalnego nadzorce; podporzadkowany byś tez systematycznym kontrolom
przeprowadzanym przez inspektora wyznaczonego przez wśasciciela. Takze, co roku generalny

12 B. Spyra, op. cit. s. 16.
13 Nowa encyklopedia powszechna, t. 4 (Mń P), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s.667.
14 Wiesśawa Korzeniowska, Ziemian stwo na Go rnym Slasku w XIX i XX wie- ku, Pan stwowy Instytut

Naukowy. Instytut Slaski w Opolu, Opole 1997, s.44.
15 Ibidem, s. 45.
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dyrektor do br wiejskich (nalezacych do danego ziemianina) przeprowadzaś rewizje obszaru wy-
dzierzawianego i w sprawozdaniach zdawaś szczego śowa relacje z efektow gospodarowania, w tym,
z zakresu upraw i hodowli.

Dobra dzierzawione przejmowane byśy najczesciej przez kolejne pokolenia danej rodziny; nigdy
jednak na zasadzie spadku lecz na zasadzie spisywanej na nowo umowy dzierzawnej.

Taka forma gospodarowania prowadzona byśa takze na obszarach niekto rych do br dworskich
parafii bierun skiej i do br stanowiacych wśasnosc ksiecia pszczyn skiego. Przypomniec tu jednak
wypada, ze nie nalezaśa ona do łwybiegow gospodarczychó  XIX stulecia. Bowiem na
interesujacym nas terenie, juz w pośowie XVII wieku (1654 ń 1659) nowy wśasciciel do br
pszczyn skich Erdmann Leopold Promnitz - rozpoczaś swe rzady od oddania w dzierzawe caśego
bijasowickiego klucza gospodarczego ń  wraz z wszystkimi przynaleznosciami, m.in z ku‚nia
jaroszowicka i stawem. Do owego klucza nalezaśo wtedy 15 miejscowosci, w tym m.in.: Bierun ,
Bijasowice, Cielmice, Jajosty, Kopanina, Urbanowice. Dzierzawa nie objeśa stawu bierun skiego,
kto ry w tym czasie byś suchy.. Nie objeśa tez Jaroszowca i Swierczyn ca, one bowiem powstaśy
dopiero po wojnie trzydziestoletniej na wykarczowanych obszarach lesnych.

Dzierzawcami byli wtedy bracia Pinocy z Dzieckowic (polska szlachta wśoskiego pochodzenia
zwiazana z Ziemia Pszczyn ska)ó 16.

Jak wzmiankowano, zmiany wśasnosciowe towarzyszace przemianom gospodarczym
zauwazalne byśy takze na obszarze dawnej parafii bierun skiej. Doskonale ilustruja to wydawane od
lat siedemdziesiatych XIX stulecia ksiegi adresowe stanowiace wykaz wszystkich wśascicieli
majatkow ziemskich znajdujacych sie na terenie caśego Slaska17. Sledzac kolejne ich edycje
zaobserwowac mozna przemiany zachodzace w zakresie wśasnosci na tym terenie O ile bowiem, na
poczatku drugiej polowy wieku XIX, na obszarze wiekszosci miejscowosci parafii bierun skiej
majatki prowadzone byśy przez administracje ksiecia pszczyn skiego, to juz pod koniec stulecia
czesc z nich byśa wydzierzawiana lub sprzedana, ew. stanowiśa od wiekow samodzielne dobra
(funkcjonujace, jak wzmiankowano juz, ciagle z okresleniem: rycerskie). Do takich nalezaś majatek
w Scierniach, kto ry jeszcze w roku 1830 tj. przed sfinalizowaniem uwśaszczenia nalezaś do hrabiny
Anny von Arco (z domu baronownej von Bees ń  pochodzacej ze staropolskiej szlachty Biesy)
wśascicielki Kopciowic. I stamtad byśy administrowane18. Potem, tj. po roku 1848, przejaś go major
von Graeve ń  wśasciciel Kopciowic, zas od lat osiemdziesiatych XIX wieku ń  stanowiś wśasnosc
Karola Seedorfa zamieszkaśego w Nowym Bieruniu. Pod koniec lat dziewiecdziesiatych, po jego
smierci majatek przejeli spadkobiercy z Wrocśawia. Dobra te liczyśy wtedy 267 ha, z czego 213, 50
ha zajmowaśy pola, 14,5 ha ń  śaki, 30 ha ń lasy oraz 9 ha stanowiśa tzw. przestrzen  dworska
obejmujaca zarowno rezydencje, jak i jej otoczenie (park, ogrody, palmiarnie, itp.). Byśy one
wydzierzawiane, a dzierzawca w tym czasie byś Karol Franek (podobno szczycacy sie koneksjami i
koligacjami szlacheckimi). W dziesiec lat po ‚niej, majatek w scierniach zostaś sprzedany, a
nabywcami jego byli: kupiec Bruno Friedmann i kamienicznik Elias Lahr ń  obaj z Bytomia. O ile
poprzedni wśasciciel byś pochodzenia szlacheckiego, to jego nastepcy stanowili typowa burzuazje
poczatkow XX wieku, nabywajaca wszystko co stanowic mogśo lokate kapitaśu oraz inwestujaca
we wszystko co gwarantowaśo przyrost kapitaśu. Podobnie jak spadkobiercy Karola Seedorfa ń

16 Henryk Fryderyk Schaeffer, Kronika Wolnego Pan stwa Stanowego a od 1827r . ksiestwa pszczyn skiego, cz,
II i III. Tśumaczyśa z niemieckiego rekopisu Bronisśawa Spyra, wydano nakśadem Urzedu Miejskiego w
Pszczynie, Pszczyna 1997, s. 31.

17 Schlesisches Guter Adressbuch, Breslau 1876.
18 L. Musioś, Bierun  miasto koscio ś i parafia. Monografia historyczna. Wyd. Bierun ski Osrodek Kultury, Bierun  1999,

s. 132.
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nowi nabywcy nie przebywali w scierniach i gospodarki nie prowadzili osobiscie. Nadal dobra te
wydzierzawiano Karolowi Franckowi cieszacemu sie, w okolicy opinia gospodarza dobrego,
nowoczesnego, rzetelnego i znajacego sie na gospodarce rolnej.

W tym czasie ogo lny areaś tych do br ulegś minimalnej zmianie i liczyś 260 ha, w czym 209 ha
stanowiśy pośa. Wielkosc areaśu śak nie ulegśa zmianie. Natomiast o 5 ha zmniejszyśa sie
powierzchnia lasow, przybyśo tez 5 ha stawow. Stosunkowo wczesnie na terenie do br uruchomiony
zostaś   przemysś wapienniczyó  (jak okreslano to w ksiegach adresowych) obejmujacy wapienne
kamieniośomy i produkcje wapnaó 19. Totez ta dodatkowa mozliwosc dochodu, stanowiśa staśa
atrakcje do br sciern skich (takze w latach nastepnych, tj. az do 1939 roku).

Pomimo tego, zmieniaśy one wśascicieli raz po raz. I juz w 1908 r. zostaśy przejete przez
berlin ska spo śke akcyjna łAktiengesellschaft f. Montanindustrie in Berlinó . Zarzadca do br zostaś
dyrektor Sachs z Berlina, zas dzierzawca ń  nadal byś wzmiankowany juz K. Franek, kto ry w
gospodarce rolnohodowlanej wprowadziś znaczace innowacje. Zreszta byś to czśowiek otwarty na
nowosci, zyczliwy wobec otoczenia, chetnie sśuzacy okolicznym chśopom ń  zarowno rada jak i
sprzetem rolniczym. Jego innowacje w uprawie roli, czy w hodowli ochoczo byśy nasladowane i
przejmowane. Prenumerowana przez niego prasa rolnicza udostepniana byśa wszystkim
zainteresowanym łwedrujacó  czesto po caśej miejscowosci, od domu do domu.

Niestety, dobra te nie miaśy szczescia do staśego wśasciciela. Juz w roku 1912 ń  nalezaśy do
nowego tj. do łkro lewskiego fiskusa dominialnegoó , a w miejsce dotychczasowego dśugoletniego
dzierzawcy � w dzierzawe przejaś je Hugo Bothe. Z chwila przejscia do rak nowego wśasciciela, w
dobrach tych zatrudnionych zostaśo 2 inspektorow oraz ksiegowy. I w tym ukśadzie wśasno-
sciowym i organizacyjnym majatek przetrwaś do 1921 r.

Pod koniec XIX stulecia dobrami samodzielnymi, nie stanowiacymi wśasnosci ksiecia
pszczyn skiego byśy takze obszary dworskie wsi Porombek z folwarkiem w Solcu. Wśascicielem ich
w tym czasie byś Max Schulze zamieszkaśy w Nowym Bieruniu i peśniacy funkcje naczelnika w
gminie Porabek. Zreszta, w tym ukśadzie do br � majatek solecki dominowaś zdecydowanie. Liczyś
bowiem 276 ha (w Porombku ń  tylko 26,5 ha). W dwadziescia lat po ‚niej stanowiśy juz one
wśasnosc niemieckiego skarbu pan stwa20, a dzierzawca ich � podobnie jak w Scierniach � byś
Hugo Bothe. W 1910 roku wszystkie trzy obszary dworskie pośaczone zostaśy w jedna caśosc i
objete wspo lna nazwa łHoltzhagenó 21. W takim ukśadzie gospodarczym i pod wspo lnym zarzadem
pozostaśy do 1921 roku.

W formie ciekawostki podac tu mozna, ze w niedalekim sasiedztwie (jednak juz poza obszarem
parafii bierun skiej) dobrze prosperowaśy obszary dworskie w Zabrzegu ń  Czarnuchowicach. Pod
koniec wieku XIX liczyśy 234 ha, z czego 191 ha zajmowaśy pola uprawne, 22 ha ń  śaki, 7 ha ń
pastwiska, 14 ha ń  przestrzen  dworska, stawy i lasy. Wśascicielem tych do br byś Jerzy Kottas z
Zabrzega. Po jego smierci majatkiem zarzadzaśa zona Jadwiga i w rodzinie tej majatek ten
przetrwaś do 1921, kiedy to nabyty zostaś przez go rnoslaska rodzine hrabiowska Thieleń
Wincklerow.

O ile wzmiankowane wczesniej dobra ń  stanowiśy, od wiekow wśasnosc prywatna, to pozostaśe
obszary dworskie dawnej parafii bierun skiej nalezaśy do majatku ksiecia pszczyn skiego i objete
byśy prawna forma majoratu (w ramach ustalonego tu niegdys fideikomisu). Pod koniec wieku XIX

19 Schlesisches..., 1902,s. 456.
20 Schlesisches..., 1912, s. 538.
21 Archiwum Pan stwowe w Katowicach. Oddziaś w Pszczynie, (dalej PAP) Landratura Pszczyna 177, s.1(pismo

z 13.XII. 1910 roku i 5.I. 1911 r.).
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na tym terenie, do majoratu nalezaśy, m.in. takie miejscowosci jak: Bierun  z Jajostami, Bijasowicc,
Cielmice, Jaroszowiec, Swierczyniec, Urbanowice.

W Bieruniu, obok terenu scisle miejskiego pozostajacego pod zarzadem miasta istniaś ń
podobnie jak na terenie innych miejscowosci ń  obszar dworski wplatajacy sie gdzieniegdzie w
grunta miejskie. Obszar ten nalezaś do zarzadu ksiecia i stanowiś go areaś osuszonego stawu
bierun skiego. Pośowe tych gruntow zamieniono na ziemie orna i wydzierzawiono okolicznym
mieszkan com22. Reszta nalezaśa do folwarku powstaśego w centrum dawnego stawu; byś to tzw.
folwark stawowy. W roku 1861 dzierzawiś go ń  z ramienia zarzadu ksiecia ń dzierzawca do br
bijasowickich23. Dodac tu trzeba, ze sam Bierun , przed wiekami, zawsze stanowiś wśasnosc panow
pszczyn skich i nigdy nie znajdowaś sie w prywatnym posiadaniu rycerskim czy szlacheckim.
Wyjatek stanowiśo tu wo jtostwo bierun skie, kto re juz w sredniowieczu stanowiśo enklawe w
administracyjnym obwodzie miejskim i nigdy nie byśo podporzadkowane jurysdykcji miasta.
Dziedziczny wo jt bierun ski byś bezposrednim wasalem pana na Pszczynie. Przed rokiem 1500
wo jtostwo znajdowaśo sie w posiadaniu braci Urbanowskich: ksiedza Jana i jego brata Jakuba,
kto rzy w tymze roku odsprzedali je.
Ze wzgledu na fakt, ze nie posiadaśo ono charakteru do br rycerskich, przez caśy okres feudalny
mogśy go nabywac takze osoby nie szlacheckiego pochodzenia. Dlatego tez, kolejni jego nabywcy
reprezentowali ro zne grupy spośeczne.

W ramach miasta funkcjonowaś tez jako oddzielne dobra tzw. Kopiec Bierun ski (przynalezacy
wczesniej do Urbanowie). Do roku 1835 byś on wśasnoscia szlachcica von Ritter, jednak po jego
bankructwie obszar zostaś rozparcelowany i w 1836 r. powstaśa tu gmina skśadajaca sie z 11
gospodarstw chaśupniczych.
W roku 1837, ta nowopowstaśa maśa jednostka administracyjna uzyskaśa ń  za zgoda wśadz ń
samodzielnosc z prawem posiadania wśasnego sadu wiejskiego24 .

Pod koniec wieku XIX dworski obszar bierun ski liczyś 673 ha i oceniano go na 5595 mk.
Znajdowaś sie on pod bezposrednim zarzadem generalnego dyrektora do br Weidlicha, urzedujacego
na zamku pszczyn skim. Analiza danych zawartych w kolejnych ksiegach adresowych ukazuje, ze
areaś ten nie ulegś zmianie az do roku 192125.

Do majoratu ksiecia pszczyn skiego nalezaś takze obszar dworski Bijasowic. Wedśug danych L.
Musiośa, liczyś on w roku 1861 ń  1183 morgow gruntow uprawnych, 365 m. śak
i 190 m. stawow. W latach nastepnych dobra te systematycznie wydzierzawiano, z tym, ze juz
wtedy pewna czesc caśego areaśu przeznaczano na drobne dzierzawy przejmowane najczesciej na
okres 3 lat � z mozliwoscia wznowienia umowy dzierzawnej26. Od lat szescdziesiatych liczba
drobnych dzierzawcow wynosiśa od 62 do 65, a wielkosc areaśu ń  od ł1/2 morgi do 59 mo rg
(śacznie wydzierzawiano ponad 1447 mo rg)27. Dzierzawcami byli zarowno chśopi (zagrodnicy i
chaśupnicy), jak i kupcy z Bierunia i Mysśowic. Pozostaśa czesc wydzierzawiana byśa w caśosci i,
np. od kon ca wieku XIX dzierzawe przejaś Paweś Lonczig. W dokumentacji urzedowej figuruje on
jako łksiazecy dzierzawcaó  peśniacy tez funkcje naczelnika urzedu gminnego oraz naczelnika
do br28. W pierwszym dziesiecioleciu XX wieku jego wspo lnikiem byś Lonczig Fritz � oficer 2
regimentu uśanow. Dodac tu trzeba, ze dzierzawa lasow bijasowickich znajdowaśa sie pod
22 PAP Archiwum Ksiazat Pszczyn skich (dalej AKP) XII 5281,s 8, 22, 229.
23 L. Musioś, Bierun ..., s. 40.
24 H. F. Schaeffer, Kronika..., cz. I, s. 110; cz. I1,II1,s. 154 ń 155.
25 Schlesisches ...ł  1921,s. 592.
26 PAP, AKP XII 5281, s.1 ń  11.
27 PAP Kataster Pless  I :Mutterrolle ń Bijasowice, Kopan  i Jajosty.
28 Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender fuer das Jahr 1906, Pless 1906, s. 71,72.
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specjalnym nadzorem ksiecia i sprawowaś go Wilhelm Mansel. Na poczatku XX wieku nieco areaśu
bijasowickiego odsprzedano prywatnym nabywcom (87 ha), a z pozostaśego wydzierzawiono 278
ha.

Po smierci Pawśa Loncziga � dzierzawe kontynuowaśa jego zona Anna, potem zas ń  jej co rka
Maria. Od roku 1909 ń  majatek ten znalazś sie pod nadzorem ksiazecego inspektora Franza
Sebralla i w zasadzie ta forma zarzadzania przetrwaśa do poczatkow lat dwudziestych XX wieku.

Do majoratu ksiecia pszczyn skiego nalezaśy takze obszary dworskie w Cielmicach, Jaroszowcu,
Swierczyn cu, Urbanowicach. Z tym, ze i tutaj, od drugiej pośowy XIX stulecia czesc areaśu
przeznaczano na drobne dzierzawy. Stanowiśy je, śacznie obszary rzedu 10 ń  15 ha, z kto rych
dzierzawione parcelki liczyśy od 7 arow do 2 ha29.

Przypomniec tu wypada, ze majatki terenu Cielmic (2113 ha) i Swierczyn ca (307 ha) stanowiśy
przez caśy charakteryzowany okres łsamodzielne dobra majoratu pszczyn skiegoó
i prowadzone byśy przez przedstawicieli administracji zamku w Pszczynie (np. dobra cielmickie i
swierczynieckie nadzorowaś ksiazecy lesniczy Becker). Natomiast obszary dworskie Jaroszowca,
byśy ń  od drugiej pośowy XIX wieku ń  systematycznie wydzierzawiane. W 1861 r. nalezaśo do
nich 406 morgow roli, 204 morgow śaki i 1007 morgow stawow ń  w tym ń  duzy staw
jaroszowski (961 morgow). Juz wtedy tereny te dzierzawiś naczelnik urzedu gminnego ń  Mertz.
Od roku 1870 dzierzawca obszaru dworskiego liczacego wtedy 442 ha byś Karol Burgund z
Urbanowie. Przejaś on dzierzawe po swym ojcu Gustawie (pochodzacym z okolic Gross
Wartenberg). Dodac tu mozna, ze i tutaj, tj. od roku 1909 � z areaśu znajdujacego sie w jego
dyspozycji rozparcelowano 177 ha
i wydzierzawiono miejscowym rolnikom. W okresie tym z tej formy dzierzawy korzystaśo 71
dzierzawcow, zas wydzierzawiany areaś liczyś od 2 arow do 40 arow30. Ta forma gospodarowania
majatkiem jaroszowskim przetrwaśa do 1921 r. z tym, ze po smierci Karola Burgunda dzierzawe
kontynuowaśa jego zona Maśgorzata.

Podobne losy dzieliś obszar dominialny Urbanowie (w 1861 r.: 397 morgow pola ornego, 385 m.
śak i 197 m. stawow), kto ry przez kro tki okres czasu dzierzawiony byś przez Skupina, potem
przejeli go Burgundowie i od roku 1870 ń dobra te rowniez prowadziś Karol Burgund z rodzina. W
pierwszym dziesiecioleciu XX stulecia K. Burgund peśniś tu funkcje naczelnika urzedu gminnego.
W Urbanowicach, podobnie jak w Jaroszowcu, juz na poczatku XX wieku, czesc areaśu oddano w
dzierzawe. O ile jednak w Jaroszowcu stanowiśo to nieco ponad 40% gruntow, to w Urbanowicach
� az ponad 90% ziemi (w 1902 r. majatek ten liczyś 345 ha, z czego 311 ha wydzierzawiano w
formie drobnych parcelek). Nieznaczne zmiany nastapiśy w śatach pierwszej wojny swiatowej,
kiedy obszar majatku powiekszyś sie do 424 ha (z czego okolicznym rolnikom wydzierzawiano 294
ha). I w zasadzie, podobnie jak w Jaroszowcu ń  stan taki przetrwaś do 1921 roku.

2. Gospodarka w wieku XIX i w poczatkach XX

Celem scharakteryzowania gospodarki w wieku XIX i na poczatku wieku XX � niezbednym
bedzie przypomnienie jcj stanu w wieku XVIII, gdyz stulecia nastepne stanowiśy w zasadzie
kontynuacje przemian zachodzacych w tym zakresie.

W ostatnich śatach panowania austriackiego na Slasku miaś miejsce znaczny rozwo j
gospodarczy oparty na ozywionej dziaśalnosci manufaktur i rolnictwa. Z tym, ze � jak juz

29 PAP, AKP XII 5284, s.7 ń 87.
30 PAP Kataster Pless 96: Gebaudesteuerrolle des Gutsbezirks Jaroschowitz.
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zaznaczano wczesniej ń  dziaśalnosc przemysśowa prowadziśa przede wszystkim szlachta
i ziemian stwo, a takze klasztory.

Wejscie w posiadanie do br ziemskich i majatkow jako takich odbywaśo sie najczesciej droga
dziedziczenia, kupna lub nadania. Zwiazane to byśo z koniecznoscia potwierdzenia nabytych do br
przez panujacego monarche. a przebiegaśo to zawsze sposobem utrwalonym od wiekow. Miedzy
innymi, z momentem przyjazdu wśasciciela do jego nowo nabytych do br nastepowaśo oficjalne
przejmowanie wszystkich urzedow. Towarzyszyśa temu prezentacja urzednikow oraz czśonkow
dworu. W nieco po ‚niejszym terminie miaśo dodatkowo miejsce homagium nowemu panu skśadane
przez przedstawicieli wszystkich stanow. Kon czyśo sie ono takze wydawana przez nowego pana
uczta dla wszystkich zebranych.

Istotna sprawa dla ziemianina byśo uzyskanie dla swego majatku odpowiedniego statusu
prawnego (majoratu, fideikomisu itp), kto ry gwarantowaś nie tylko jego niepodzielnosc, ale
zabezpieczaś takze przed przejsciem do br w obce rece, totez wiekszosc go rnoslaskich rodow
ziemian skich zabezpieczaśo w ten sposo b swo j majatek.

Majac na uwadze nalezyte funkcjonowanie do br, wśasciciele uczestniczyli w ich zarzadzaniu
osobiscie, zas w razie ich nieobecnosci administrowaniem do br zajmowaśy sie zony oraz specjalnie
tworzone zarzady (w skśad kto rych wchodziś aktualny wśasciciel, starsi czśonkowie jego rodziny
oraz dwaj wyzsi urzednicy). Czśonkowie tego zarzadu spotykali sie regularnie co kilka dni celem
prowadzenia narad gospodarczych. Do ich obowiazkow nalezaśy tez objazdy folwarkow dworskich,
zakśadow przemysśowych, wydawanie zarzadzen  oraz kontrola ich wykonania31. Wszelkie sprawy
personalne pracownikow dworskich lezaśy takze w zakresie obowiazkow wśasciciela. W ich skśad
wchodziśo zatwierdzanie np. instrukcji okreslajacych obowiazki i wynagrodzenia dla oso b
znajdujacych sie na poszczego lnych stanowiskach, przyjmowanie i zwalnianie urzednikow,
rzemieslnikow oraz zatwierdzanie wszelkich zmian w zakresie sprawowanych funkcji. Tu nalezy
podkreslic, ze tego rodzaju problemy rozpatrywane byśy zawsze indywidualnie dla kazdego
zatrudnianego. Wśasciciel sygnowaś takze wszystkie umowy zlecone przez zarzad do br, decydowaś
takze o nagrodach i karach. Zreszta w zwiazku z poszerzaniem sie aparatu administracyjnego
i gospodarczego w licznych dobrach od XVII do XIX w. zakśadane byśy ksiegi instrukcji
i nominacji obejmujace swym zasiegiem nie tylko stanowiska wazne, ale takze wiele pomniejszych
funkcji sprawowanych np. na terenie samej siedziby rodu32.

W interesie wśasciciela do br lezaśo osiagniecie jak najwiekszych zyskow zarowno z rolnictwa,
hodowli jak i z przemysśu. W tym celu, z reguśy sprowadzano najlepszych fachowcow, dbano o
przygotowanie merytoryczne ich nastepcow. Ksztaścono tez synow urzednikow i zarzadcow pod
katem sprawnego prowadzenia danej gaśezi gospodarki kierujac ich na praktyki do osrodkow lub
do br innych ziemian znanych z wzorcowego prowadzenia danej dziedziny.

2.1. Gospodarka rolna, hodowlana, przetwo rcza, lesna i stawowa.

Stan owczesnej gospodarki i poszczego lnych jej gaśezi warunkowany byś wieloma czynnikami
ń  zarowno o charakterze wewnetrznym, jak i zewnetrznym. Do pierwszych nalezaśy zarowno
zasoby naturalne, jak i gospodarnosc oraz zaangazowanie wśascicieli. Drugie, uzaleznione byśy
przede wszystkim od pośozenia geograficznego i wielu okolicznosci typu: wojny, kleski zywiośo-
we, ksztaśtowanie sie rynkow zbytu itp. Oczywiscie inaczej ksztaśtowaś sie stan gospodarki w

31 W. Korzeniowska, op. cit. s. 49.
32 Ibidem.
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dobrach ziemian stwa, inaczej ń  w niewielkich majatkach szlacheckich lub w majatkach
dzierzawionych. Z tym, ze zarowno w pierwszych, jak i drugich, w lepszej sytuacji znajdowaśy sie
te majatki, kto rymi kierowaś i kto re osobiscie nadzorowaś wśasciciel. Faktem jest tez, ze niemal od
sredniowiecza wśasciciele do br wykazywali tendencje do rozwijania gospodarki na wśasny
rachunek.

Do pierwszej polowy XVIII w. szlachta prowadziśa w swych dobrach gospodarke zapewniajaca
wśascicielowi srodki niezbedne do zycia. Zaznaczyc tu nalezy, ze w ramach majatku szlacheckiego
produkowano wszystkie niezbedne produkty zywnosciowe, a takze opaś, mydśo, pśo tna, sukna,
materiaśy oswietleniowe itp. Jedynie wśasciciele wiekszych folwarkow lub wiekszej liczby fol-
warkow ń  prowadzili gospodarke towarowa ń  nastawiona czesciowo na zbyt.

Istotne zmiany w rolnictwie nastepowac zacześy od drugiej pośowy wieku XVIII w.
Ziemian stwo przystapiśo wtedy do intensyfikacji rolnictwa ulepszajac systematycznie tro jpolowke,
stosujac coraz powszechniej pśodozmian oraz przeprowadzajac melioracje gruntow, zakśadajac
nowe śaki i areaśy uprawy (poprzez przemienne osuszanie i nawadnianie stawow; przykśadem tego
typu gospodarki byś areaś Wielkiego Stawu Bierun skiego osuszanego raz po raz ń w wieku
XVIII.)33. Zaorywano tez ugory i nieuzytki.

W tym okresie wzrastac zacześo znaczenie uprawy pszenicy i jeczmienia. Zintensyfikowano
uprawy roslin wprowadzonych do upraw juz z poczatkiem XVIII stulecia (takich jak koniczyna,
wyka, gryka, groch polny, proso, rosliny pastewne oraz ziemniaki). Te ostatnie, do uprawy na
zagonach chśopskich wprowadzac zaczaś jako pierwszy (w skali Go rnego Slaska) ksiaze
pszczyn ski. Wprawdzie pierwsze ziemniaki przywie‚li ze soba sakson scy robotnicy sprowadzeni
do pszczyn skich hut szkśa juz w roku 1734, ale nie wzbudziśy one wtedy zainteresowanie
miejscowej ludnosci. Dopiero od pośowy XVIII stulecia stosowac zaczeto uprawe niemal
przymusowa (m.in. na wyznaczonych poletkach bijasowickiego klucza gospodarczego). Takze na
wytypowanych chśopskich zagonach wysadzano pro bnie sadzeniaki dostarczone przez
wysśannikow ksiecia. Okopujac je
i dogladajac zgodnie z poleceniami uzyskiwano szesc bulw z jednej. Owe pierwsze plony ksiaze
przesyśaś w charakterze pro bek propagandowych do innych powiatow kamery wrocśawskiej.
Pomimo tego uprawa ta wciaz nie znajdywaśa nasladowcow. Zmiany nastapiśy dopiero w latach
siedemdziesiatych, w zwiazku z nieurodzajem zbo z i narastajacym gśodem na wsi go rnoslaskiej. Z
zachowanych dokumentow archiwalnych wynika, ze jeszcze na poczatku XIX � w uprawie
ziemniakow przodowaśy nadal dobra ksiecia pszczyn skiego
i dopiero po jakims czasie dorownywac zacześy im dobra bytomskie, brzeskie i niekto re znajdujace
sie wzdśuz prawego brzegu Odry. Dzieki tym dziaśaniom, w roku 1804 ziemniaki zajmowaśy juz
9% powierzchni .ogo lnych upraw, a w latach trzydziestych XIX w. staśy sie gśownym artykuśem
spozywczym ludnosci wiejskiej.

Od poczatkow XIX stulecia znaczne zmiany nastepowac zacześy w zakresie ulepszania narzedzi
rolniczych oraz mechanizacji rolnictwa, w kto rym stosowac zaczeto pierwsze maszyny rolnicze:
siewniki, wialnie i mśockarnie. Zaznaczyc jednak nalezy, ze zmiany te typowe byśy przede
wszystkim dla majatkow ziemian skich, kto rych wśasciciele byli w stanie reagowac elastyczniej na
wszelkie zmiany koniunktury rynkowej, na zmiany potrzeb rynku, z kto rym gospodarka ta
wykazywaśa coraz silniejsze powiazania.

Z gospodarka folwarczna zwiazana byśa scisle hodowla zwierzat � bydśa mlecznego,
pociagowego i opasowego � co miaśo zwiazek ze wzrostem cen na produkty hodowli.
W gospodarce hodowlanej zwracano teraz uwage na poprawienie rasy bydśa, w zwiazku z czym
33 H.F. Schaeffer, Kronika .... s. 83.
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sprowadzano rasowe sztuki rozrodcze z Holandii i Szwajcarii. Zwiekszano tez ich pogśowie. Poza
tym, juz wtedy, celem uzyskania nawozu naturalnego, w gospodarce szlacheckiej bydśo coraz
czesciej karmiono w stajniach (nawet w lecie). Rozwo j hodowli ni nastepowaś jednak
rownomiernie w poszczego lnych dobrach i jeszcze w pierwszej pośowie XVIII w. ro znice w tym
zakresie byśy zaskakujace.

Do rozkwitu doszśa takze hodowla owiec ń  rozwijajaca sie w niekto rych majatkach juz od
pośowy wieku XVI. Sprzyjaśy jej dobre warunki wypasu oraz istniejace na obszarze caśego Slaska
oraz poza nim chśonne rynki zbytu weśny. Niekto re owczarnie liczyśy po 1000 sztuk owiec, a do
cenionych nalezaśy m.in. owce z hodowli pszczyn skich Anhaltow. Terenami dawnej owczarni byśy
(np. w pośowie XIX wieku) ń  grunta obszaru dominialnego Swierczyn ca. Dane archiwalne
pozwalaja przypuszczac, ze nalezaśa on do dochodowych
i dobrze prowadzonych.

Istotne znaczenie w tej dziedzinie gospodarki miaśa tez hodowla koni ń  gśownie pod wierzch.
W dobrach pszczyn skich, od wieku XVIII do poczatkow wieku XIX hodowla ich zwiekszyśa sie az
siedmiokrotnie, dzieki czemu wyprzedzono pod tym wzgledem caśa prowincje slaska. Ze wzgledow
jednak na znaczne koszty zwiazane z ta hodowla (utrzymanie personelu, zakup paszy, zakup koni
zarodowych, budowa i remonty stajni i urzadzen  stadniny) nie byśa ona traktowana jako
przedsiewziecie dochodowe, a gśownie jako forma rozrywki przynoszacej rozgśos i sśawe
wśascicielom. Pomimo tego, kazdy posiadacz wiekszego majatku miaś ambicje prowadzenia takiej
hodowli; czasem wrecz byśa to kwestia niemalze honoru i prestizu.

Charakterystyczne cechy gospodarki rolnej � zarowno uprawowej jaki i hodowlanej
obserwowac mozna byśo takze na terenach byśej parafii bierun skiej.

Pod koniec wieku XIX, w majatku Sciernie gospodarke rolna prowadziś dzierzawca Karol
Franck. Hodowano tu 18 koni, 75 sztuk bydśa � w tym 50 krow dojnych, poza tym ń  10 sztuk
trzody chlewnej34.

Wraz z przejsciem do br w rece nowego wśasciciela (tj. spo śki berlin skiej), Karol Franek
poszerzyś dotychczasowa hodowle. Hodowla koni objeśa klacze rozrodowe, zas bydśo stanowiśo
skrzyzowanie dwo ch ras holenderskich. Na znaczna skale prowadzono tez tucz trzody chlewnej.
Poza tym wprowadzono hodowle pszczo ś i ryb ń  gśownie karpi. Zas z upraw ń  na szersza skale
� warzywnictwo, buraki cukrowe, koniczyne i odporna na zarazy odmiane ziemniakow.

Po przejsciu sciern skiego obszaru dworskiego w rece skarbu pan stwa niemieckiego
i zmianie dzierzawcy gospodarka nastawiona zostaśa przede wszystkim na hodowle rasowych
zwierzat gospodarskich. W zwiazku z tym, zwiekszono areaś śak (kosztem po l), zmniejszono tez do
minimum tzw. obszar dworski (liczyś on teraz okośo 2 ha), zmniejszono tez areaś stawow. Efekty tej
dziaśalnosci nie daśy dśugo na siebie czekac i juz pod koniec 1912 roku, wedśug danych
urzedowych wartosc tych do br powiekszyśa sie dwukrotnie.

Wraz ze zmiana ich wśasciciela zmieniś sie takze ich dzierzawca, kto ry, w zasadzie kontynuowaś
dotychczasowa linie gospodarowania (jako nowosc wprowadzony zostaś handel cieletami). W tym
czasie pośaczone zostaśy juz dobra znajdujace sie na terenie wsi Porombek i Solec. Przypomniec tu
trzeba, ze obszary dworskie w Porombku i folwark w Solcu byśy dobrami wolnymi. W Porombku
(pod koniec XIX wieku)ń  na uprawy polne (z 26,5 ha areaśu ogo lnego) ń  przeznaczano 22,5 ha,
śaki zajmowaśy 3 ha, zas obszar dworski ń  1 ha. Znacznie wiekszymi powierzchniami dysponowaś
majatek w Solcu. Z 276 ha, pola zajmowaśy 188 ha, śaki ń  42 ha, pastwiska � 27 ha, lasy ń  16
ha, zas przestrzen  dworska ń  3 ha. Zdecydowanie dominowaśa tu gospodarka rolno-hodowlana
prowadzona przy pomocy nowoczesnego parku maszyn rolniczych i urzadzen  hodowlanych
34 Schlesisches..., 189 1,s. 562.
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(specjalne poidśa, zśoby do karmienia, sprzet do czyszczenia obo r, stajni itp.). Specjalizowano sie w
hodowli rasowego bydśa łwschodniofryzyjskiegoó , hodowano rasowe buhaje, trzode chlewna,
rasowe ‚rebaki. Wprowadzono uprawy paszy (na potrzeby wśasne i na sprzedaz) oraz uprawy
plennych odmian zbo z.

W roku 1917 majatek ten liczyś śacznie 532 ha35. Wtedy, z tego, na pola uprawne przeznaczono
399 ha, śaki zajmowaśy 60 ha, pastwiska ń  6 ha, stawy ń 19 ha, lasy ń  38 ha, a tzw. obszar
dworski liczyś 7 ha. Od samego poczatku 75 ha przekazanych zostaśo � okolicznym mieszkan com
ń  w dśugoterminowe uzytkowanie.

Wzorcowa i racjonalna gospodarke prowadzono tez we wzmiankowanych dobrach zabrzeskich.
Przez lata hodowano tu konie (najmniej 20), bydśo (okośo 100 sztuk) z czego 50% stanowiśy krowy
rasy holenderskiej.

Na obszarach dworskich objetych ksiazecym fideikomosem prowadzono, w zasadzie
gospodarke podobna. Ze sprawozdan  z lat 1911ń 1920 dotyczacych do br bijasowickich wynika, ze
doskonale prowadzone byśy tu uprawy pszenicy, zyta, owsa, fasoli, kukurydzy, koniczyny,
ziemniakow, burakow i mieszanek paszowych. Stale hodowano tam od 18 do 20 koni, 67 ń 70 krow
wysokomlecznych rasy czarnej wschodniofryzyjskiej, 36 cielat, wośy robocze i buhaje36. W roku
1916 wprowadzono do upraw saradele i marchew. Zakres hodowli nie ulegś zmianie az do kon ca
pierwszej wojny swiatowej. Ponadto, w Bijasowicach znacznie rozwinieta byśa hodowla ryb.
Prowadzono tez � na szeroka skale ń  uprawy wikliny amerykan skiej i zwykśej.

Podobna gospodarke prowadzono na terenach do br dworskich Swierczyn ca, i Cielmic, gdzie
takze hodowano rasowe bydśo rasy wschodniofryzyjskiej i prowadzono na znaczna skale
dostawstwo i przetwo rstwo mleczne37. Rowniez na terenach dzierzawionych tj. w majatkach
Jaroszowca i Urbanowie � hodowano bydśo ń  czarne nizinne oraz trzode chlewna rasy
niemieckiej oraz ciezkie belgijskie konie robocze.

Omawiajac gospodarke rolna nie sposo b pominac zwiazanych z nia gaśezi przemysśu
przetwo rczego, z kto rych od dawna funkcjonujace gorzelnictwo i browarnictwo zacześo sie w
wieku XIX rozwijac na skale przemysśowa. Z gospodarka ziemian stwa powiazane byśo tez
cukrownictwo, a cukrownie zakśadano wszedzie tam, gdzie pozwalaśy na to warunki.

Z innych gaśezi przemysśu przetwo rczego na uwage zasśuguje produkcja takich artykuśow
spozywczych jak powidśa, konfitury, soki, susz owocowy i jarzynowy, ocet, syropy owocowe,
krochmal, miody sycone, oleje (z roslin oleistych), produkcja serow. Tu w formie ciekawostki
dodac mozna, ze w roku 1814, na folwarku w Urbanowicach, miaśa miejsce pro ba uruchomienia
produkcji serow. Sprowadzono w tym celu specjaliste � serowara. Niestety, planow nie udaśo sie
zrealizowac, gdyz ten tzw. specjalista okazaś sie ignorantem w tej dziedzinie. Totez nawet nie
doszśo do tzw. rozruchu.

Inne, liczne folwarki funkcjonowaśy na ogo ś sprawnie. Zagospodarowane byśy drobniejszymi
obiektami przemysśowymi typu gorzelnie, browary, wypalanie wegla drzewnego, wapienniki,
cegielnie. Przykśad stanowic moze tu majatek w Scierniach, gdzie od dawna funkcjonowaś
wapieniośom i piec wapienny. Wapienniki znajdowaśy sie takze na terenie Cielmic.

Tego typu produkcja dodatkowa przetrwaśa w wielu dobrach ń  w zasadzie do kon ca wieku
XIX. Ich dziaśanie opieraśo sie bowiem na zasadzie, ze wszedzie, gdzie tylko istnieja sprzyjajace
warunki ń  wykorzystac nalezy do dziaśalnosci gospodarczej zarowno bogactwa naturalne, jak i
innego typu przydatne surowce.

35 Schlesisches... 1917, s. 564.
36 PAP AKP XII 5305, s. 1ń 6.
37 Schlesisches... 1909, s. 520.
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Od drugiej pośowy XIX stulecia, produkcja rolna nie stanowiśa juz zasadniczego kierunku
polityki gospodarczej wielkiej wśasnosci. Spadaśa systematycznie do roli drugorzednej na rzecz
coraz bardziej znaczacej produkcji przemysśowej. Wiodaca role peśniśa tylko w dobrach
niewielkich (lub wydzierzawianych) i znacznie oddalonych od rozwijajacego sie przemysśu.

Znaczaca role w gospodarce odgrywaśy tez lasy. Zalety planowej gospodarki lesnej zaczeto
dostrzegac juz w drugiej pośowie XVIII w. Wtedy tez wśasciciele wiekszych obszarow lesnych
podejmowali dziaśania majace na celu zarowno odpowiednie wykorzystanie lesnych obszarow jak i
zabezpieczenie swobodnego rozmnazania zwierzyny lesnej. Regulacje tych dziaśan  wprowadziśy
tzw. patenty lesne (wydane w roku 1747 i 1756 dla Slaska pruskiego oraz takze w roku 1756 � dla
Slaska austriackiego). Wprowadzono podziaś lasow na rejony, przeprowadzac zaczeto melioracje
lasow. Przystapiono do racjonalnego zalesiania, do zwalczania szkodnikow drzew, do zakśadania
szko śek lesnych, produkcji nasion. Wprowadzac zaczeto planowy wyrab lasow obejmujac nim
przede wszystkim drzewa chore. Zaczeto takze systematycznie ograniczac zuzycie drewna w
zakśadach przemysśowych ń  zastepujac je poczatkowo torfem, potem zas weglem kamiennym. W
majatkach ziemian skich wprowadzono systematyczny nadzo r nad lasami. Celem koordynacji tego
typu prac, tworzono w poszczego lnych dobrach samodzielne administracyjne zarzady lasow,
kto rym podlegaśy nadlesnictwa. Z kolei kazde nadlesnictwo zawiadywaśo okreslona liczba
rewirow, kto re nadzorowane byśy przez lesniczych i gajowych. Stwarzaśo to koniecznosc staśego
przebywania ich na powierzonym im terenie. Waznym urzedem byś takze urzad śowczego, kto rego
funkcje nie ograniczaśy sie wyśacznie do czasu polowan , lecz uczestniczyś on takze w racjonalnej
ich hodowli. Poza tym, we wszystkich dobrach stale zatrudnieni byli drwale i lesni parobkowie.
Pracownicy ci, wiekszosc zycia spedzali w lasach, dlatego tez tam, lub w poblizu lasow budowano
dla nich siedziby (lesniczowki, gajowki oraz maśe budynki gospodarcze).

W dobrach pszczyn skich powstaś w roku 1776 pierwszy szczego śowy opis lasow. Na podstawie
przeprowadzonych pomiarow sporzadzano mapy poszczego lnych rewirow. Zorganizowany zostaś
takze wykwalifikowany zespo ś pracownikow lesnych (utworzona wtedy administracja lasow
przetrwaśa w formie niemal nie zmienionej do 1934 r.) Z biegiem czasu, lasy staśy sie jednym z
bardziej dochodowych ‚ro deś i np. w dobrach Hochbergow, w niekto rych okresach dawaśy one
wiecej dochodu anizeli pozostaśe gaśezie gospodarki. Dodac tu nalezy, ze bez wzgledu na wielkosc
majatku � areaś lesny zawsze stanowiś znaczaca pozycje w dobrach.

Na interesujacym nas terenie, lasami dysponowaśy prawie wszystkie obszary dworskie. Areaś
ich nie stanowiś wielkosci dominujacych, niemniej liczyś od 0,5 ha do 40 ha (w dobrach
samodzielnych). Niestety, na obszarach majoratu ksiecia pszczyn skiego ń  areaś lasow podawany
byś we wszelkich wykazach śacznie, totez nie sposo b wyszczego lnic tu, danych
charakterystycznych dla obszarow dworskich poszczego lnych miejscowosci. Wiadomo tylko, ze po
roku 1850 ń zadrzewiony zostaś caśy obszar dominialny Swierczyn ca (610 morgow ziemi).
Wiadomo tez, ze lesnym areaśem dysponowaśy prawie wszystkie dobra ziemskie i prawie wszedzie
prowadzona byśa racjonalna gospodarka lesna.

Istotne znaczenie w gospodarce wielkiej wśasnosci ziemskiej miaśa gospodarka stawowa
rozwinieta gśownie na terenach zasobnych w stawy (nawadniane przez rzeki) i posiadajacych
dogodne rynki zbytu. Warunki naturalne i geograficzne, klimat ń  w porownaniu z terenami
sasiednimi (Sśowacja, czy Maśopolska) byśy tu najkorzystniejsze, gdyz zakśadaniu stawow
sprzyjaśa znaczna ilosc dobrze nawodnionych i nasśonecznionych nizin. Totez tradycje tej gospo-
darki siegaśy tu sredniowiecza. Jeszcze na poczatku XIX stulecia byśo na Go rnym Slasku kilka
wielkich okregow stawowych, np. w okregu rybnicko � pszczyn skim byśo az 1280 stawow, z
czego 563 na ziemi pszczyn skiej. Owe okregi przetrwaśy do kon ca XIX w. Niestety, postepujace
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zmiany w m.in. rolnictwie odbiśy sie negatywnie na tej gospodarce, gdyz, jak juz wzmiankowano,
liczne stawy osuszano zamieniajac je w pośa i śaki (jak miaśo to miejsce w przypadku Wielkiego
Stawu Bierun skiego). Zreszta na poczatku XIX w. okazaśo sie, ze wskutek wyrebu lasow
zmniejszyśo sie nawodnienie gleby do tego stopnia, ze wiele obszarow zajmowanych kiedys przez
stawy (m.in. na terenach dawnej parafii bierun skiej) teraz nadawaśo sie juz tylko pod uprawe.
Zaznaczyc tu jednak trzeba, ze w wiekszosci majatkow prowadzono stawowa gospodarke
hodowlana do poczatkow wieku XX. I chociaz stawy zajmowaśy tu ro znej wielkosci powierzchnie,
np. w Scierniach ń  6 ha; w folwarku Solce � Porabek ń  13 ha; w Bijasowicach ń  44 ha ń
wykorzystywano je zarowno dla potrzeb wśasciciela ewentualnie dzierzawcy, jak i dla celow
handlowych (czesto przynoszacych znaczne zyski).

2.2. Poczatki i rozwo j gospodarki kapitalistycznej

Truizmem byśoby przypominanie, ze po ‚niejsze koncerny przemysśowe powstawac zacześy
wśasnie w wieku XVIII na bazie majatkow nalezacych do ziemian zamieszkaśych tu od pokolen .
Poczatkowo, sposo b prowadzenia tego typu gospodarki niczym sie nie ro zniś od gospodarki innych
przedstawicieli ich klasy � zarowno tych jednowioskowych, czy jednofolwarcznych, jak i dys-
ponujacych wiekszymi majatkami. Z reguśy tez dochody przeznaczano przede wszystkim na cele
konsumpcyjne, mniej na rozwo j nowego typu gospodarki. Niekiedy tylko decydowano sie na zakup
dodatkowych posiadśosci, lub na wyśozenie kwot niezbednych dla poprawy stanu gospodarki.

W latach 1800ń 1850 zostaśo zaśozonych wiekszosc po ‚niejszych zakśadow
wielkoprzemysśowych. I wtedy wśasnie zachodzic zacześy istotne zmiany w ekonomice do br
wielkiej wśasnosci ziemskiej.

Prowadzone przez ziemian obiekty przemysśowe byśy wciaz zakśadami maśymi, zatrudniajacymi
najwyzej kilkudziesieciu robotnikow i na ogo ś ń  jednego czy dwo ch urzednikow. Do pracy w nich
przyjmowano robotnikow miejscowych wywodzacych sie z ludnosci okolicznych wsi, kto rzy do
zakśadu dochodzili codziennie ń  nawet z miejscowosci odlegśych 20 km, lub mieszkali przez caśy
tydzien  w przygodnych noclegowniach.

Typowym jednak dla tego okresu byś narastajacy proces rozwoju prawie wszystkich istniejacych
tu dziedzin gospodarki, a takze rozwijanie nowych jej gaśezi. Wielka przedsiebiorczosc w tym
zakresie wykazywali jednak gśownie ci ziemianie, kto rzy sami, lub kto rych przodkowie zdośali
zgromadzic znaczny kapitaś umozliwiajacy wszelkiego typu dziaśalnosc gospodarcza. Ich grono re-
prezentowali na Ziemi Pszczyn skiej m.in. Hochbergowie, spadkobiercy Gieschego, Mieroszewscy,
Thieleń Winclerowie, Reiswitzowie, Reizensteinowie, Szymon scy, Januszowscy, Beesowie oraz
inni. Preznosc gospodarcza tych rodzin i wkśad w przemiany gospodarcze poszczego lnych
przedstawicieli tej grupy, kto rzy (obok dziaśalnosci pan stwa pruskiego) pierwsi siegneli do
wzorcow zachodnich legśa ń  bez watpienia � u podstaw wszelkich znaczacych tu przemian. Oni
bowiem sprowadzali na Go rny Slask zarowno nowoczesne urzadzenia, jak i wybitnych fachowcow
oraz specjalistow ro znych dziedzin.

Druga pośowa XIX stulecia stanowiśa w zasadzie kontynuacje przemian gospodarczych okresu
wczesniejszego. W okresie tym, w sposo b zdecydowany ziemianie go rnoslascy zasilac zaczeli
szeregi powstajacej warstwy przemysśowcow, a prowadzone przez nich przedsiebiorstwa nabraśy
charakteru zakśadow typowo kapitalistycznych. Wtedy tez zacześa sie stopniowo krystalizowac
inna zasada dziaśania, w mysl kto rej łpieniadz powinien rodzic pieniadzó , zatem zyski nalezaśo
przeznaczyc na nowe dochodowe inwestycje. Ci. kto rzy pierwsi zrozumieli te zasade, dorobili sie w
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kro tkim czasie znacznych fortun i stali sie prekursorami nowego sposobu gospodarowania na
Go rnym Slasku.

Proces wyodrebniania sie zakśadow przemysśowych z ogo lnej administracji do br ziemian skich
rozpoczaś sie juz wśasnie w pierwszej pośowie XIX stulecia. Zwiazane z tym ro zne formy
reorganizacji administracji zalezne byśy od stopnia nasilenia industrializacji. W dobrach sśabo
uprzemysśowionych utrzymywaś sie az do kon ca wieku XIX system zarzadzania uksztaśtowany w
wieku XVIII. Chociaz i tam, dawna kamere zastapiśy dyrekcje do br. Jednak zmiany najwieksze
nastapiśy w dobrach najbardziej uprzemysśowionych. W powstajacych koncernach miejsce
dawnych urzedow zajmowac zacześy generalne dyrekcje do br z dyrektorami na czele, a
bezposrednie kierownictwo koncernow przeszśo z rak dotychczasowych wśascicieli w rece tzw.
dyrektorow generalnych ń  fachowcow technicznych, handlowych38. Generalnym dyrekcjom do br
podlegaśy liczne dyrekcje branzowe (rolnictwa, lesnictwa, przemysśu itp.) oraz liczne zakśady wy-
odrebnione z branz.

Na bazie dawnych majatkow ziemian skich wyrosśy nowe formy organizacji gospodarki
i w zaleznosci od decyzji wśasciciela byśy to albo rodzinne spo śki akcyjne, spo śki z ograniczona
odpowiedzialnoscia albo koncerny o bardzo zśozonej strukturze organizacyjnej. Przeksztaścenie
kompleksow wielkich zakśadow w spo śke akcyjna uśatwiaśo zebranie kapitaśu na ich rozbudowe, na
modernizacje. Kwoty te uzyskiwano przez sprzedaz akcji lub emitowanie obligacji. Umozliwiśo to
takze oddzielenie majatku osobistego od majatku przedsiebiorstwa, co w przypadku niepowodzen
umozliwiaśo zachowanie danego majatku lub przynajmniej jego czesci. Poza tym, istniaśa
mozliwosc sprzedazy spo śce swoich zakśadow ń  co przysparzaśo ich wśascicielom kwot
potrzebnych np. na nowa organizacje gospodarki rolnej ń  co po uwśaszczeniu chśopow byśo wrecz
koniecznoscia.

Czesto dochodziśo do caśkowitego oddzielenia sie posiadśosci ziemskich od przedsiebiorstw
przemysśowych � gśownie wtedy, gdy do spo śki akcyjnej utworzonej przez ziemianina dostaś sie
obcy kapitaś, kto ry zdominowaś kapitaś wniesiony przez wśasciciela. Spo śka taka, z biegiem czasu
zatracaśa charakter rodzinny, a byśy wśasciciel stawaś sie tylko jednym z wielu akcjonariuszy. W
zasadzie jednak, wśasciciele dokśadali wszelkich staran , by utrzymac pakiet kontrolny akcji.

W utworzonych koncernach utrzymywaśa sie w zasadzie rownowaga miedzy gospodarka rolno-
lesna a przemysśem. Natomiast w spo śkach akcyjnych, kto re przejeśy zarowno dobra ziemskie jak i
zakśady przemysśowe rownowaga ta zostaśa zachwiana: gospodarka rolna
i lesna zepchnieta zostaśa do roli zaplecza, a przemysś przejaś funkcje dominujaca.

Ogo lny stan gospodarki majatkow ziemskich w drugiej pośowie XIX w. charakteryzuja
ukazujace sie od lat siedemdziesiatych wzmiankowane juz ksiegi adresowe do br ziemskich.
Uwzgledniaśy one jednak tylko tzw. wielka wśasnosc ziemska ukazujac zarowno stan gospodarki
ziemian skiej jak i wielkiej wśasnosci burzuazyjnej, informujac niejako tylko na marginesie o
przedsiebiorstwach mniejszych i nie pretendujacych do miana przemysśu.

Na interesujacym nas obszarze, dominowaśa gospodarka rolna, totez owe typowe dla tego
okresu łprzetasowania organizacyjno-gospodarczeó  nie miaśy tu miejsca. Jednak pewne symptomy
tych przemian i tu mozna byśo zauwazyc. Obserwowac je mozna na dziejach wytwo rni materiaśow
wybuchowych w Bieruniu. Powstaśa na mocy dokumentu z roku 1871, w kto rym Urzad do Spraw
Wewnetrznych Kro lewskiego Rzadu Pruskiego w Opolu zezwalaś grupie przedsiebiorcow:
Guttmanowi i Spo śce z Bytomia na wybudowanie wytwo rni dynamitu39. Ze wzgledu na fakt

38 W. Korzeniowska, op. cit. s. 83.
39 Tomasz Rogalski, Od Lignozy do dzisiejszego Ergu, Wyd. Spośeczny Komitet Obchodow Jubileuszu 600 ń  lecia

Bierunia, Bierun  1988, bp.
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rozwijajacego sie go rnictwa, materiaśy wybuchowe stawaśy sie coraz bardziej niezbedne w drazeniu
skalnych pokśadow, totez zapotrzebowanie na nie stale zwiekszaśo sie. Nowopowstaśa wytwo rnia
usytuowana zostaśa wprawdzie jeszcze w granicach po l miejskich, jednak na obszarze
gwarantujacym bezpieczen stwo okolicznej ludnosci. Zbudowana zostaśa miedzy rzeczkami
Mleczna i Gostynia. Otoczona lasami, stawami i moczarami � utrudniaśa dostep wszystkim
nieupowaznionym. Wytwo rnia, nazwana łSchlesische Sprengstoff ń  Fabrikó  (Slaska Wytwo rnia
Materiaśow Wybuchowych) produkcje rozpocześa juz w roku zaśozenia i juz w tym roku
wyprodukowane zostaśy pierwsze partie dynamitu. Dodac tu trzeba, ze pierwsze obiekty fabryczne
ń  zarowno te gśowne, jak i pomocnicze ń  zbudowano z drewna. Z drewna zrobione byśy tez
kadzie do produkcji nitrogliceryny oraz śopatki do mieszania wszystkich skśadnikow. Produktem
finalnym byśy naboje z masy dynamitowej, kto re owiniete w papier ukśadano w specjalnie
przygotowanych skrzyniach. I w tej formie produkt przewozony byś do osrodkow go rniczych.

Bierun ska wytwo rnia srodkow wybuchowych kilkakrotnie zmieniaśa wśascicieli (Erlich, Koetz,
spadkobiercy Jerzego Giesche, spo śka berlin ska pn. łLignoza Spo śka Akcyjnaó , łSpo śka Akcyjna
Lignoza Wschodniaó ).

Ogromne zmiany nastapiśy w niej w latach przynaleznosci do spadkobiercow Jerzego
Gieschego. Oficjalna nazwa firmy łGische–s Erbenó  (Spadkobiercy Giesche–go) uksztaśtowaśa sie
w wieku XVIII i objeto nia caśy majatek pozostawiony przez Jerzego von Giesche. Jego protoplasta
Adam pochodziś z sandomierskiej rodziny Gizow.

Peśniś on, przez 18 lat sśuzbe wojskowa w oddziaśach cesarza austriackiego. Po wystapieniu z
niej zakupiś gospodarstwo rolne w okolicach Wrocśawia, a jego syn Jerzy zajaś sie handlem suknem
nabywajac we Wrocśawiu kilka sklepow sukiennych i kamienice.

W zamian za znaczne kwoty pozyczek udzielonych cesarzowi otrzymaś (pod koniec wieku
XVII) prawo eksploatowania galmanu na terenie Go rnego Slaska. Wobec zgśaszanych przez
go rnoslaskich ziemian zastrzezen  dotyczacych terenow obejmowanych sukcesywnie wydobyciem
galmanu, cesarz Leopold I wystawiś Jerzemu i jego potomstwu przywilej wyśacznego prawa
wydobywania i sprzedazy galmanu, a Karol VI, w roku 1712 obdarowaś go dziedzicznym tytuśem
szlacheckim i prawem do wypalania cesarskiego orla na beczkach z galmanem.

Syn Jerzego ń  Fryderyk Wilhelm zmarś bezpotomnie, zapisujac caśy majatek siostrze
Krystynie Eleonorze ń  po mezu von Pogrel oraz dwom siostrzenicom. Zapoczatkowaśo to podziaś
spadkobiercow Giesche–go na trzy slaskie linie. Nazwiska łGiescheó  nikt juz nie nosiś, ale
przetrwaśo ono w nazwie przedsiebiorstw nalezacych do tej rodziny: łGiesches Erbenó . Podobnie
nazwana zostaśa fabryka bierun ska: łAltberuner Sprengstoffń  Fabrik Georg von Giesche–s Erben
et Co. (Starobierun ska Fabryka Materiaśow Wybuchowych Spadkobiercow Jerzego von Giesche i
Spo śki)40.

Spadkobiercy Giesche–go systematycznie zwiekszali produkcje dynamitu. Przebudowano caśa
fabryke zastepujac budynki drewniane murowanymi. Zmodernizowano transport budujac bocznice
kolejowa do Nowego Bierunia. Wewnatrz zakśadowy transport reczny zastapiono kolejka
waskotorowa. Wprowadzono tez nowe technologie do produkcji nitrogliceryny. W 1917 roku, w
miejsce dotychczasowego oswietlenia naftowego zainstalowano oswietlenie elektryczne; w hali
maszyn zbudowany zostaś generator pradu staśego napedzany maszyna parowa. Od tego tez czasu,
wśasna energia elektryczna zaspakajaśa potrzeby produkcyjne, starczaśa takze na oswietlenie terenu
fabryki.

W roku 1919, jak juz wzmiankowano, fabryka przeszśa na wśasnosc spo śki berlin skiej i w jej
posiadaniu znajdowaśa sie do poczatku lat dwudziestych.
40 Ibidem.
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W formie ciekawostki dodac tu mozna, ze łSpadkobiercy Giesche–goó  nabyli tez w tym czasie
dobra dworskie w niedalekiej Jedlinie (poprzednim ich wśascicielem byś hrabia Cosmas von
Harbuvaś u. Chamare). Majatek ten stanowiśy znaczne obszary. Ich ogo lny areaś wynosiś 699,7 ha,
z czego 241 przeznaczonych byśo na pola uprawne, 81 ha ń  na śaki, 33 ha na pastwiska, 293 ha
stanowiśy lasy, 15. 7 ha ń  stawy, 3,6 ha � uprawy ogrodowe i 31,5 ha ń  przestrzen  dworska41. W
rekach łSpadkobiercow Jerzego Giesche–goó  pozostaś on przez caśy okres dwudziestolecia
miedzywojennego doskonale prosperujac i przynoszac znaczne dochody (podobnie zreszta jak
majatek w Mokrem ń  rowniez nalezacy do tej rodziny).

O ile fabryka bierun ska stanowiśa typowy zakśad przemysśowy (w niekto rych okresach
zatrudniano tu okośo 100 oso b), to inne obiekty ń  aczkolwiek nosiśy okreslenie ł fabrykaó  byśy
raczej przedsiebiorstwami niezbyt duzymi. Przykśadem moze byc ł fabrykaó  w Solcu � tj. dobrach
znajdujacych sie we wspo lnym gospodarowaniu z Porombkiem i Scierniami. Byś to
łDaempffagerwerckó  ń  parowy zakśad produkcji wśo kien (nici?) oraz funkcjonujacy tu od
dśuzszego czasu piec do wypalania wapna i wapienne kamieniośomy, a takze fabryka papy da-
chowej firmy Landau i Schaertke. Od poczatkow XX wieku w Zabrzegu funkcjonowaśa cegielnia.
Byśa to jednak kwestia jednego dziesieciolecia.

Reasumujac mozna jednak powiedziec, ze funkcjonowanie tych przedsiebiorstw uzupeśniaśo ow
obraz przemian przemysśowych zachodzacych na tym obszarze. Wprawdzie w tym czasie nie
osiagneśy charakteru typowych obiektow przemysśowych, nie mniej takze charakteryzuja ow okres
przeobrazen . Ukazuja tez pro by wśascicieli dostosowania sie do nowych wyzwan  gospodarczych42.

41 Schlesisches ...,1902, s. 464.
42 Schlesisches..., 1917, s. 561.
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RozdziaŻ II

STRUKTURA WIELKIEJ WŚ ASNOS CI, STAN POSIADANIA I GOSPODARKA
W DWUDZIESTOLECIU MIEDZYWOJENNYM

1. Sytuacja polityczna i gospodarcza po roku 1922

Lata 1920ń 1922 zamkneśy jeden z etapow w dziejach Go rnego Slaska. Decyzja Rady
Ambasadorow z 28 lipca 1920 r. przyznana zostaśa Polsce czescterytorium Slaska Cieszyn skiego,
kto ra potem, po uregulowaniu kwestii obszaru rejencji opolskiej ń  miaśa wejsc w utworzone ń  na
mocy ustawy Sejmu R.P (z 15 lipca 1920) wojewo dztwo slaskie.

Pierwotne postanowienia dotyczace podziaśu ziemi slaskiej zostaśy skorygowane w pa‚dzierniku
1921 r., kiedy to Konferencja Ambasadorow podjeśa decyzje, ze Polska otrzyma 3214 km kw.
powierzchni Go rnego Slaska (wraz z 996 tysiacami mieszkan cow)43. Na obszarze tym znajdowaśo
sie wiele zakśadow przemysśowych, w tym 53 kopalnie wegla (na 63 istniejacych na Go rnym Sla-
sku) 10 kopaln  cynku i ośowiu, 9 stalowni i 22 wielki piece hutnicze. Decyzja Rady Ambasadorow
majac na uwadze ow potezny potencjaś gospodarczy uzalezniśa przekazanie tej czesci pan stwu
polskiemu od speśnienia dwo ch warunkow: zawarcia polskoń niemieckiego porozumienia
gwarantujacego na okres przejsciowy (15 lat) ciagśosc zycia gospodarczego i ochrone mniejszosci
narodowej znajdujacej sie po obu stronach granicy oraz opracowania i wprowadzenia przepisow
dotyczacych technicznych zasad przejecia przyznanych obszarow.

Porozumienie na temat ciagśosci zycia gospodarczego i ochrony mniejszosci narodowych
podpisane zostaśo w Genewie 15 maja 1922 r. a ratyfikowane przez Sejm Rzeczypospolitej 24
maja, zas przez Parlament Rzeszy ń  30 maja.

W wyniku tych decyzji, na terenach wśaczonych w granice Polski znalazśy sie obszary najlepiej
zagospodarowane, zas za granica niemiecka znalazśa sie wiekszosc zakśadow przetwo rczych ł
fabryki maszyn i urzadzen  go rniczych stanowiacych od dziesiecioleci wśasnosc oso b prywatnych
oraz bedacych rezultatem ich inwestycji (podobnie jak miaśo to miejsce na polskiej stronie). Wiek-
szosc utworzonych w wieku XIX i na poczatku XX w. go rnoslaskich koncernow posiadaśa teraz
swoje zakśady po obu stronach granicy. Czasem, granica ta przecinaśa wrecz poszczego lne obiekty
przemysśowe. Linia graniczna przecieśa tez funkcjonujace od pośowy XIX w. pośaczenia kolejowe.
Celem zśagodzenia szkodliwych skutkow podziaśu go rnoslaskiego okregu przemysśowego, przepisy
Konwencji Genewskiej wprowadziśy na okres 15 lat tzw. obro t uszlachetniajacy (miedzy obiema
czesciami Go rnego Slaska) oraz zezwalaśy na wywozenie bez cśa do Niemiec, przez okres 3 lat,
produktow wytworzonych na polskim Go rnym Slasku (w tym gśownie wegla)44.

Trudnosci gospodarcze potegowaśa polityka ekonomiczna kapitaśu (kto ry od 1922 znalazś sie w
sytuacji kapitaśu obcego i kto rego gśowne osrodki dyspozycyjne miesciśy sie na terenach
znajdujacych sie teraz w granicach Rzeszy). Jego wśasciciele finansowali teraz gśownie rozbudowe
swych zakśadow przemysśowych znajdujacych sie w niemieckiej czesci Go rnego Slaska (czesto

43 Historia pan stwa i prawa Polski 1918-1939, pod ref. F. Ryszki, Warszawa 1962, s. 25, 26
44 Polsko Ó niemiecka konwencja go rnoslaska zawarta w Genewie dnia 15 maja 1922 roku, Bytom 1922,

s. 119-132.
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kosztem doprowadzenia do ruiny polskich przedsiebiorstw). Sprzyjaśa temu polityka wśadz
niemieckich, kto re stwarzaśy dogodne warunki dla rozwoju przemysśu wydobywczego.

Pogarszajace sie stosunki handlowe miedzy Polska a Niemcami sprawiśy, ze aby przystosowac
sie do zmienionych warunkow i zrekompensowac utrate dawnych powiazan  ekonomicznych,
wśasciciele koncernow tworzyli nowe przedsiebiorstwa, śaczac niezalezne dotad firmy lub po prostu
wymieniajac miedzy soba poszczego lne zakśady. Zmiany wśasnosciowe miaśy na celu wytworzenie
nowych pośaczen  ekonomicznych miedzy zakśadami przetwo rczymi, a niezbedna im baza
surowcowa. Nie zawsze dawaśo to jednak oczekiwane rezultaty. Jednoczesnie pod naciskiem
polskiej administracji przeksztaścac zaczeto obiekty majatkowe w polskiej czesci Go rnego Slaska w
przedsiebiorstwa filialne, majace wśasna osobowosc prawna uzaleznione jednak od firm macie-
rzystych, ulokowanych przewaznie w niemieckiej czesci Go rnego Slaska. Transakcje tego typu
komplikowaśy wiele stosunkow wśasnosciowych.

Przemiany majace miejsce zarowno w czasie trwania ~pierwszej wojny swiatowej jak i w
pierwszych latach po jej zakon czeniu odbiśy sie w sposo b decydujacy takze na rolnictwie. O ile
jednak, dla gospodarki wielkoprzemysśowej decydujace znaczenie miaś fakt przedzielenia wielu
majatkow granica pan stwowa, to w sytuacji do br ziemskich istotne byśy postawy chśopow ń
typowe w zasadzie dla wszystkich terenow wiejskich pan stwa polskiego (i nie tylko polskiego).

Fakt, ze sytuacja spośeczna uzalezniona byśa w wiejskim srodowisku gśownie od ilosci
posiadanej ziemi i jakosci jej zagospodarowywania sprawiaś ze dazenie do powiekszania areaśu
stawaśo sie czesto gśownym motywem dziaśania chśopow, kto rzy dokśadali wszelkich staran  aby
powiekszyc swe grunta, a tym samym przejsc do godniejszej kategorii gospodarzy. Ow ped za
morgami byś dla wsi elementem konstruktywnym stanowiac jeden z czynnikow jej gospodarczego
rozwoju, ale tez po pierwszej woj nie swiatowej zadecydowaś ostatecznie o jej obliczu. Wobec
istniejacego przeludnienia wsi polskiej i masowych wystapien  chśopskich ń  coraz bardziej
nasilajacych sie przed i po zakon czeniem wojny ń  wzmiankowany gśo d ziemi stanowic zaczaś
gro‚be dla spoistosci mśodego pan stwa niepodlegśego, a takze dla wielkiej wśasnosci ziemskiej. W
tej sytuacji, klasy posiadajace uznaśy za konieczne dokonanie pewnych ustepstw. kto re
zaspakajajac zadania chśopow, rownoczesnie miaśy przyczynic sie do utrzymania ich
dotychczasowej pozycji. Celowi temu posśuzyśo szereg aktow prawnych zapoczatkowanych przez
Sejm Ustawodawczy w 1919r.45, kto re miaśy okreslic zasady i sposo b przeprowadzenia reformy
rolnej.

Polskie ustawodawstwo agrarne tego okresu dotyczyśo przede wszystkim problematyki
zwiazanej z parcelacja czesci majatkow wielkiej wśasnosci ziemskiej i tworzenia z areaśu
parcelowanego nowych gospodarstw chśopskich lub powiekszania powierzchni juz istniejacych.
Dotyczyśo takze likwidacji serwitutow oraz uwśaszczenia dśugoletnich dzierzawcow gruntow,
likwidacji wspo lnot gruntowych itp.

Po wielu wstepnych uchwaśach, ostatecznie w grudniu 1925 roku sejm uchwaliś ustawe o
wykonaniu reformy rolnej. Stanowiśa ona znaczny zwrot w stosunku do licznych wczesniejszych
aktow prawnych. Przede wszystkim stwierdzaśa ona, ze reforma rolna ma charakter dśugofalowy i
bedzie trwaśa co najmniej 10 lat. Dla celow reformy rolnej parcelowane miaśy byc grunty stano-
wiace wśasnosc pan stwa i innych instytucji publicznych oraz przekraczajace maksimum
powierzchni nadwyzki wszystkich nieruchomosci ziemskich. W okregach przemysśowych i
podmiejskich maksimum to ustalone zostaśo na 60 ha, na pozostaśych ń  na 180 ha. Jezeli
dotychczasowi wśasciciele majatkow, znajdujacych sie teraz na obszarze II Rzeczypospolitej,
gospodarowali na nich co najmniej od 1.I.1864 roku ń  obowiazkowi parcelacyjnemu nie podlegaś
45 Historia, op.cit. s. 323.
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obszar do 300 ha. Poza tym, parcelacji nie podlegaśy tez majatki niezbedne dla utrzymania
odpowiedniej kultury rolnej (w gospodarstwach prowadzacych hodowle, gospodarke nasienna w
gospodarstwach uprzemysśowionych i o znacznej intensywnosci produkcji). Ogo lny areaś takich
gospodarstw mo gś wynosic od 350 ha do 700 ha46.

Przyjeta zostaśa takze zasada, ze wśasciciel sam oznaczaś czesc majatku, kto ra ń  ponad ustalone
maksimum przeznacza na parcelacje. Obszar ten nic mo gś byc rozparcelowany przez wśasciciela,
gdyz, po zgśoszeniu go ń  przechodziś do dyspozycji urzedow ziemskich.

Przy parcelacji obowiazywaśa zasada scalania gruntow parcelowanych oraz zastrzezenie, ze
obszar gospodarstw nowo tworzonych lub uzupeśnianych nie moze przekraczac 20 ha (w
wojewo dztwach wschodnich ń  35 ha). I jedynie przy parcelacji gruntow pan stwowych mozna byśo
tworzyc gospodarstwa wzorcowe o powierzchni od 60 do 75 ha.

Cena sprzedazy parcelowanej ziemi musiaśa byc oparta na jej wartosci rzeczywistej
i musiaśa byc zatwierdzana razem z projektem parcelacji danych terenow. Dodac tu mozna, ze
nabywcy korzystac mogli z ro znego typu pomocy finansowej, np. bezrolni mogli wpśacic tylko 5%
wartosci; wśasciciele gospodarstw karśowatych ń  10%, zas wśasciciele juz posiadajacy
samodzielne gospodarstwa ń  25%. Pozostaśe kwoty miaśy byc kredytowane na 41 lat (dla dwo ch
pierwszych grup) i na okres 20 lat ń  dla grupy trzeciej. Poza tym, dla nabywcow gruntow me
stanowiacych wśasnosci Skarbu Pan stwa ustawa przewidywaśa pomoc kredytowa Pan stwowego
Banku Rolnego lub wrecz zapomo g ze strony ministra Reform Rolnych.

W odniesieniu do obszarow Go rnego slaska, kto re znalazśy sie w granicach pan stwa polskiego
ń  obowiazywaśo ń  zgodnie z postanowieniem konwencji go rnoslaskiej (z 15. V. 1922 r.)ń
ustawodawstwo niemieckie z poczatkow republiki weimarskiej47. Obowiazkiem parcelacji
obejmowaśo ono tylko trzecia czesc obszarow rolniczych pozostajacych w gestii gospodarstw
liczacych powyzej 100 ha. Wśasciciele tych obszarow tworzyli przymusowo tzw. Zwiazek
Dostarczycieli Ziemi. Ustawa przewidywaśa tez, m.in. powstanie instytucji parcelacyjnej o
charakterze dobra publicznego; na Go rnym Slasku byśo nia Przedsiebiorstwo Osadnicze łSlazakó .

Przepisy te obowiazywaśy tu do wygasniecia konwencji go rnoslaskiej tj. do roku 1937,  kiedy to
ogo lnopolska ustawa o wykonaniu reformy rolnej rozciagnieta zostaśa takze na obszar polskiej
czesci Go rnego Slaska.

Przypomniec tu wypada, ze po reformie uwśaszczeniowej, na wsi go rnoslaskiej zachowane
zostaśy ń  w formie samodzielnych jednostek administracyjnych ń  obszary dworskie, w kto rych
wśadza administracyjna, policyjna i sadownicza znajdowaśa sie w gestii wśasciciela tych do br. W
powiecie pszczyn skim enklaw tego typu byśo w tym czasie jeszcze 8548). Likwidacja owych
odrebnych jednostek administracyjnych nastapiśa w oparciu o rozporzadzenie wojewody slaskiego
z 13 lipca 1922 zatwierdzone ustawa Sejmu Slaskiego. Obszary te, w latach 1923ń 1924, wśaczone
zostaśy w areaś gmin, na terenach kto rych znajdowaśy sie. Na obszarze wojewo dztwa slaskiego
rozparcelowano do kon ca 1937 r.ń  24
831 ha uzytkow rolnych, z tego 17 380 ń  w czesci go rnoslaskiej i 7 451 ha ń w czesci Slaska
Cieszyn skiego. Z ogo lnej powierzchni rozparcelowanych tu gruntow ń  15 210 ha stanowiśo
wśasnosc prywatna.

Z chwila utracenia mocy prawnej postanowien  Konwencji Genewskiej tj. po 15 VII 1937 r.
obowiazywac zacześy, jak juz wzmiankowano, postanowienia polskiej ustawy o wykonaniu
reformy rolnej. W nawiazaniu do niej zamierzano (poczawszy od 1940 r.) objac parcelacja rocznie

46 Ibidem s. 345.
47 Ibidem s. 354
48 łRocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiejó  1923, Warszawa 1924, s. 11
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okośo 8 tys. ha. Parcelacje stanowiśy zreszta najpewniejszy sposo b otrzymania gotowki. Totez
parcelowano ziemie by odbudowac zniszczone wojna gospodarstwa, by spśacic podatki lub dśugi.
Parcelowano, by utrzymac, za wszelka cene dawny poziom zycia, a takze z koniecznosci dziaśow
rodzinnych, czy z obawy przed wywśaszczeniem. Dla tego tez, w caśym dwudziestoleciu
miedzywojennym podaz ziemi znacznie przewyzszaśa mozliwosci nabywcze chśopow. Z tym, ze
reguśa byśo, iz parcelacje zaczynano od ziemi najmniej wartosciowej.

W 1938 Okregowy Urzad Ziemski zdośaś przejac i przekazac na cele parcelacji 500 ha. Totez z
chwila wybuchu II wojny swiatowej w rekach wielkiej wśasnosci ziemskiej wojewo dztwa slaskiego
znajdowaśo sie okośo 156 tys. ha areaśu49.

2. Struktura wielkiej wśasnosci i stan posiadania.

Zmiany zaistniaśe na Go rnym Slasku po pierwszej wojnie swiatowej odbiśy sie w sposo b
zasadniczy na caśoksztaście zycia gospodarczego, a tym samym ń spośecznego. Znaczna liczba
wielkiej wśasnosci zwiazana z kultura niemiecka wyzbywaśa sie majatkow znajdujacych sie na
terenach przyśaczonych do Polski ń  przenoszac sie na teren rejencji opolskiej. Czesc jednak rodow
zwiazanych od wiekow z Go rnym Slaskiem pozostaśa tu, a do nich dośaczyśy niekto re polskie
rodziny ziemian skie, pochodzace z innych wojewo dztw polskich, decydujace sie na kupno
sprzedawanych tu (czesto w ramach parcelacji) do br.

Mozna sobie zadac pytanie, jak na tle tych przemian ksztaśtowaś sie obraz owczesnej wielkiej
wśasnosci ziemskiej i przemysśowej obszarow dawnej parafii bierun skiej?

Wzmiankowane juz informatory łSchlesisches Guter Adressbuchó  ukazywaśy sie regularnie co
kilka lat; ostatnie wydanie przed wybuchem II wojny swiatowej wydrukowane zostaśo w 1937 r50.
Analiza ich umozliwia zatem scharakteryzowanie tej warstwy spośecznej ń  zarowno pod
wzgledem strukturalnym jak i gospodarczym. Zaznaczyc tu jednak wypada, ze po 1922 roku prze-
stano uwzgledniac w wzmiankowanych ksiegach adresowych wielka wśasnosc chśopska, nie mniej
analiza ‚ro deś archiwalnych i danych statystycznych pozwaśa na wysuniecie stwierdzenia, ze ta
grupa w strukturze spośecznej wsi ń nadal zajmowaśa swa dawna pozycje i bogate rodziny
chśopskie nie stanowiśy tu wyjatku; umacniaśy najczesciej
i kontynuowaśy osiagnieta pozycje swoich ojcow i dziadkow.

Po roku 1922, rowniez posiadśosci ksiecia pszczyn skiego liczace śacznie ponad 57 500 ha
powierzchni znalazśy sie na terenie dwo ch pan stw. Na terenie pan stwa polskiego, ksiaze zajmowaś
ń  pod wzgledem powierzchni majatkowej ń  12 miejsce zas pod wzgledem uprzemysśowienia
swych do br ń  piate miejsce (lokujac sie po Alfredzie Potockim, a przed Januszem ks.
Radziwiśśem)51.

W latach dwudziestych, w rezultacie znacznych strat w go rnictwie zaśamaś sie dolnoslaski
koncern nalezacy do Hochbergow, (juz w roku 1927 stal sie on niewypśacalny). W zwiazku z tym,
utrzymanie rodziny ksiazecej oraz rezydencji przejeśy caśkowicie dobra pszczyn skie.

49 Franciszek Serafin, Z zagadnien  unifikacji rolnictwa slaskiego i spośeczno-zawodowej integracji ludnosci
rolniczej (wJ Ziemie slaskie w granicach II Rzeczypospolitej. Procesy integracyjne, pod red. F. Serafina,
Katowice 1985, s. 60.

50 Schlesisches Guter Adressbuch, Breslau 1937.
51 W. Roszkowski. Gospodarcza rola wiekszej prywatnej wśasnosci ziemskiej w Polsce 1918-1939, Warszawa

1986, s. 392
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W tej tez sytuacji Jan Henryk XV powaznie zredukowaś dwo r, zlikwidowaś sśynne w latach
poprzednich stajnie, otworzyś takze zamek w Ksiazu dla ruchu turystycznego, by z uzyskanych do-
chodow czesciowo chociaz pokryc koszty jego utrzymania (np. w roku 1934 Ksiaz zwiedziśo 32.
620 turystow)52. W rok po ‚niej, przeprowadziś sie z gśownej rezydencji do tzw. Domku
Kawalerskiego ń  co niewatpliwie miaśo zwiazek rowniez z koniecznoscia systematycznego
ograniczania wydatkow.

Dobrami pszczyn skimi zawiadywaś Jan Henryk XVII ń  w imieniu ojca mieszkajacego od 1925
r. na terenie rejencji opolskiej. Niestety byśy one powaznie zadśuzone pomimo subwencjonowania
ich przez rzad niemiecki.

W tej sytuacji, bankierzy ksiecia i jego finansowi doradcy zalecali kategorycznie zmniejszenie
wydatkow osobistych. Jednak w roku 1929 problemy finansowe ksiecia juz byśy tak drastyczne, ze
jego wierzyciele ń  w uzgodnieniu z rzadem niemieckim utworzyli tzw. Pless Gremium (w 1930
r.), kto re przejeśo peśna kontrole nad wydatkami ksiecia.

W okresie tym tj. w latach 1928ń  1934 wydatki jego wynosiśy 1.274 tys. zś. i aby je pokryc
zaczaś wyprzedaz umeblowania i rodowych sreber znajdujacych sie w Ksiazu. Pomimo tak
krytycznej sytuacji finansowej Jan Henryk XV nadal korzystaś z luksusowych wyjazdow
zagranicznych, na kto re udawaś sie ze wzgledow zdrowotnych (chorowaś na serce oraz na
niedowśad no g).

Celem ratowania do br waśbrzyskich podjeta zostaśa decyzja zaśozenia (w roku 1930) spo śki
Waldenburger Bergwerks AG z kapitaśem 22 mln marek. Skupiśa ona wszystkie ksiazece
przedsiebiorstwa znajdujace sie na tym obszarze. Niestety, spo śka ta, w okresie wielkiego kryzysu
poniosśa znaczne straty.

Podobna sytuacja miaśa miejsce na Go rnym Slasku, gdzie w czasie wielkiego kryzysu
gospodarczego, syn ksiecia Jan Henryk XVII wyjednaś pozyczki u rzadu niemieckiego, zas ksiaze
osobiscie czyniś starania o pomoc w kregach finansowych Wielkiej Brytanii i Francji. Niestety,
jedynym osiagnieciem w tym zakresie byśy interwencje rzadu francuskiego u rzadu polskiego
(kon cem 1932 r.) o umorzenie zalegśosci podatkowych.

Ze wzgledu na narastanie ogromnych zalegśosci podatkowych (9.841.418 zś) wobec polskiego
skarbu, wprowadzony zostaś nad dobrami ksiazecymi zarzad przymusowy. W niedśugim czasie,
ksiaze osobiscie zaproponowaś rozwiazanie fideikomisu pszczyn skiego, a takze ń  na poczet
zalegśosci finansowych ń  oddanie pan stwu polskiemu swych lasow
i czesci terenow rolnychó 53. Potwierdzeniem deklaracji byśo zśozenie (6 VIII 1936 r.) na rece
Prezydenta RP Ignacego Moscickiego wniosku o rozwiazanie pszczyn skiego fideikomisu (taka
bowiem byśa procedura uniewaznienia tej instytucji).

7 sierpnia 1937 uchwalona zostaśa przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP ustawa o
zniesienie pszczyn skiego fideikomisu (ustanowionego w 1782 r. przez ksiecia Fryderyka Erdmanna
Anhalta i zatwierdzonego przez kro la pruskiego).

Opro cz do br objetych (do 1937 roku) ksiazecym fideikomisem, na obszarze dawnej parafii
bierun skiej ń  na poczatku lat dwudziestych ń  funkcjonowaśy majatki sprzed 1921; śacznie
znajdowaśo sie tu 7 obszarow dworskich. Przekro j spośeczny ich wśascicieli czy dzierzawcow
odzwierciedlaś w zasadzie stan sprzed pierwszej wojny swiatowej i wiekszosc majatkow stanowiśa
wśasnosc grup zwiazanych z tymi ziemiami od ń  co najmniej ń  poczatku XX stulecia. Zatem
czesc z nich znajdowaśa sie nadal w rekach tych samych rodzin, czesc zas stanowiśa wśasnosc
ro znych instytucji spośecznych, czy spo śek.

52 Archiwum Pan stwowe w Pszczzynie (dalej APP), Archiwum Ksiazat Pszczyn skich (dalej AKP) XV 915 bp.
53 APP, AKP XV 1140, k. 195-196; AKP XV 222 bp.; łGazeta Robotniczaó  nr 238 z dnia 30. VIII. 1936.
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Zgodnie z rozporzadzeniem z 18 lipca 1923 w sprawie zniesienia obszarow dworskich na terenie
go rnoslaskiej czesci wojewo dztwa slaskiego zlikwidowane zostaśy wszystkie obszary dworskie54

(wśaczono je do areaśu poszczego lnych gmin). Zatem, do obszaru gminy wśaczono dawne dobra
dworskie znajdujace sie na terenie Cielmic ń  liczace 2122 ha, Swierczyn ca (311 ha), Bijasowic
(518 ha), Bierunia Starego (676 ha). Obszary dworskie Porabka (557 ha) wśaczone zostaśy do gmin:
Porabek, Sciernie, Bijasowice, Bierun  Nowy, Go rki. Podobnie (miedzy Jaroszowiec, Tychy i
Murcki) rozdzielono majatek Jaroszowca (439 ha) oraz Urbanowic (451 ha) ń  wśaczony do
Urbanowie, Tychow, Go rek
i Swierczyn ca55.

Dodac tu trzeba, ze zmiany wśasnosciowe nastapiśy takze a stosunku do jedynego na tym terenie
zakśadu przemysśowego. Wzmiankowana w pierwszym rozdziale fabryka materiaśow
wybuchowych w Bieruniu, po roku 1925 objeta zostaśa przez polskich akcjonariuszy
i funkcjonowaśa pod nazwa łLignoza Spo śka Akcyjnaó . Dodac tu trzeba, ze w roku 1921 fabryka
przeszśa na spo śke łAktiengesellschaft Lignose Ost ń  Spo śka Akcyja Lignoza Wschodnia bedaca
oddziaśem spo śki berlin skiej. Jej wygasniecie nastapiśo z dniem 7 marca 1925 r.56

W tym samym dniu, utworzona zostaśa: łPolnische Aktiengesellschaft Lignosaó  ń  Polska
Spo śka Akcyjna Lignoza w Katowicach Oddziaś w Starym Bieruniu57. Z tym, ze uzytkowa nazwa
firmy brzmiaśa łLignoza Spo śka Akcyjnaó ; faktycznie jednak w obiegu funkcjonowaśa tez inna:
łSlaska Fabryka Puszek Wybuchowych i Towarow Metalowychó  w Bieruniu Starym lub:
łDynamit ń  Spo śka Akcyjna58. Jej funkcjonowanie opieraśo sie w zasadzie na statucie z roku 1921,
uzupeśnianym jednak raz po raz uchwaśami akcjonariuszy (w roku 1922, 1923, 1924).

Po przejeciu go przez polskich akcjonariuszy podkreslano, ze: przedmiotem dziaśalnosci
przedsiebiorstwa miaśa byc ł fabrykacja i zuzytkowanie chemicznych i technicznych tworow i z
temi zwiazanych przedsiebiorstw w kraju i za granica jako tez zawieranie wszelkich interesow,
kto re sie ze wzgledu na cel tej spo śki jako konieczne i odpowiednie wykazaó 59.

Kapitaś zakśadowy ustalony w roku 1921 na 10 000 000 mk, uchwala akcjonariuszy podniesiony
zostaś na 25 000 000 mk polskich. Tytuśem uzupeśnienia dodac tu jeszcze mozna, ze zaśozycielami
polskiej spo śki byśy znane postacie z srodowiska katowickiego, z Bytomia i Zaśeza ń  śacznie 10
oso b.

Obiekt nadal rozbudowywano, a znaczacym osiagnieciem byśo zapoczatkowanie produkcji
srodkow zapalajacych; do roku 1939 produkowano tu 4 rodzaje zapalnikow zarowych i 2 rodzaje
zapalnikow iskrowych. Produkowano tu takze elementy niezbedne do amunicji sportowej i
mysliwskiej, a takze tzw. petardy kolejowe. W okresie tym wybudowanych zostaśo wiele nowych
hal fabrycznych oraz obiektow pomocniczych60. Zwiekszyśo sie tez zatrudnienie (w roku 1930 w
fabryce pracowaśo 400 oso b, zas w roku 1939 ń  800).

Rowniez w Bieruniu istotne zmiany wśasnosciowe nastapiśy w przynaleznosci niekto rych
gruntow. W roku 1923, do obszarow miasta wśaczono areaś dawnego wolnego wo jtostwa, a w rok
po ‚niej, dawne obszary dominialne zostaśy rozparcelowane i przeznaczone na dzierzawy.

54 łUrzedowka Starostwa Pszczyn skiegoó , Wydanie nadzwyczajne, 1924, nr 14 z dnia 27. III. 1924.
55 Ibidem
56 łUrzedowka Starostwa Pszczanskiegoó  1926, nr 16, s. 59: Obwieszczenie.
57 Ibidem, s. 58
58 łUrzedowka Starostwa Pszczyn skiegoó  1926, nr 39, s. 124, bt.; APP, M. Bierun  St. 366: Akta dot. procesu:

Firma Dynamit Sp. Akc. C/a Magistrat (1915-1935)
59 łUrzedowka ...ó  1925, nr 16, op. Cit.
60 T. Rogalski, Od Lignozy do dzisiejszego Ergu, Wyd. Spośeczny Komitet Obchodow 600 Ó lecia Bierunia

Bierun  1988, bp.
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Dodac tu trzeba, ze na obszarach tych nadaś jeszcze funkcjonowaśy dobra nalezace do
fideikomisu ksiecia pszczyn skiego i np. w Bijasowicach wydzierzawiono 283 ha inspektorowi
Wemmerowi (byś zieciem Anny Lonczig), zas w Urbanowicach ń  545 ha dzierzawiśa nadaś
rodzina Burgundow61.

W cztery lata po ‚niej, tj. w roku 1930 jedynymi dobrami funkcjonujacymi na interesujacym nas
obszarze byśy majatki ksiazecego fideikomisu w Swierczyn cu, Bijasowicach, Jaroszowcu i
Urbanowicach. Wieksza ich czesc dzierzawiona byśa nadal przez te same osoby (Wemmer i
Burgund). Dodac tu jednak trzeba, ze juz w rok po ‚niej dobra ksiazece znajdujace sie na obszarze
Urbanowice przeznaczone zostaśy do parcelacji. Prawie caśy; znajdujacy sie tu areaś przejeśa gmina.
Z tym, ze pertraktacje na ten temat ń  z Przedsiebiorstwem Osadniczym łSlazakó  ciagneśy sie od
1931 r. do 1934.

W formie ciekawostki dodac mozna, ze celem nabycia gruntow z parcelacji i pokrycia kosztow z
tym zwiazanych Rada Gminna Urbanowie podjeśa decyzje o naśozeniu na podatnikow
nadzwyczajnego podatku za ...V kwartaś62. Faktem jest, ze nabyte grunta zostaśy natychmiast przez
gmine zagospodarowane. Czesc areaśu (30 morgow) wydzierzawiono 23 mieszkan com wsi (w
cenie 25 zś za morge ń  w skali roku). Czesc zas (w roku 1936) postanowiono przekazac oo.
Franciszkanom ń  pod warunkiem ich zamieszkania na terenie gminy i zaśozenia kaplicy, w kto rej
odprawiano by nabozen stwa63. Wykorzystane zostaśy takze zabudowania podworskie znajdujace sie
na przejetym obszarze. Spichlerz i dwo r wydzierzawiono na 15 lat (w lipcu 1939 r.) Komitetowi
Budowy Kosciośa. Mieszkania na pierwszym pietrze dworu przeznaczono na potrzeby przyszśego
probostwa. Zdecydowano tez o wewnetrznej przebudowie obiektu64.

W sasiednim Zabrzegu dobra dworskie znajdujace sie dotad w rekach spadkobiercow Jerzego
Kottasa ń  zakupione zostaśy przez hrabiego Franciszka Huberta Thiele ń  Wincklera. Potem
przejete przez jego syna Klausa, kto ry pare lat po ‚niej przekazaś je ń  dla celow parcelacji ń
Urzedowi Ziemskiemu w Mikośowie. W gestii tego Urzedu areaś ten znajdowaś sie do 1939 roku.

Istotne zmiany zachodzic zacześy po przejeciu do br ksiazecych przez Zarzad Przymusowy.
Utworzony przy nim Dziaś Drobnych Dzierzaw umozliwiaś - w zasadzie wszystkim ń  korzystanie
z areaśu majatkow podporzadkowanych owemu Zarzadowi. Przypomniec tu jednak trzeba, ze tzw.
drobne dzierzawy prowadzone byśy w ksiazecych wśosciach juz od poczatku wieku XX
(poddzierzawy stosowane byśy przez dzierzawcow Urbanowie i Jaroszowca). Po roku 1921 ń  ta
forma gospodarowania staśa sie powszechna. Na przykśad, drobnym dzierzawcom przekazane byśy
dobra znajdujace sie na terenie Bierunia. Dodac tu mozna, ze na poczatku lat trzydziestych
skorzystaśo z tej mozliwosci az 136 mieszkan cow miasta65. W dzierzawy przejmowane byśy raz po
raz obszary dworskie Bijasowic, Cielmic, Jaroszowca, Swierczyn ca. Wielkosc dzierzawionego
areaśu byśa ro zna: czasem byśo to tylko kilka morgow (np. jedna z dzierzaw w Swierczyn cu
obejmowaśa niecaśe 2 morgi pola), czasem zas przejmowano w dzierzawe areaś rzedu kilkunastu
ha. Z tego typu dzierzaw korzystaśy ro zne osoby. Z zachowanych dokumentow wynika, ze dla
wielu stanowiśa on sposo b na podreperowanie budzetu (np. z tej formy gospodarowania korzystaśo
nagminnie wielu bezrobotnych dzierzawiac areaś celem zaśozenia.., ogro dka, czy zagonow pod
uprawe ziemiopśodow.). Czesto tez korzystali z niej rolnicy chcacy powiekszyc swoje
gospodarstwo lub przedsiebiorcy przejmujacy w dzierzawe maśe obiekty gospodarcze. W

61 Schlesisches Guter Adressbuch, Breslau 1926, s. 761.
62 APP Gmina Urbanowice 4: Protoko ś Gminnej Rady oraz Zarzadu Gśownego 1929-1935, s. 30.
63 APP Gm. Urbanowice 6: Protoko śy Gminnej Rady za lata 1936-1935, s. 12, 17.
64 Ibidem, s. 92.
65 APP, Archiwum Ksiazat Pszczyn skich XIV 1226, s. 152; 1224, s. 128, 1225, s. 87, 102, 123, 278.
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dzierzawe przejmowano bowiem wszystko: zarowno pola, śaki, pastwiska, lasy, stawy, jak
i ro znego typu drobne zakśady przemysśowe66.

Ceny takich dzierzaw ń  do 1937 roku ń  oscylowaśy miedzy 60 zś do 120 zś ń za 1 ha ń  w
skali roku. Kwoty te w 1937 uznane zostaśy za zawyzone. Totez, zgodnie z ustawa (z 1924 r.) o
ochronie drobnych dzierzawcow fiskus ksiecia pszczyn skiego zmuszony zostaś oddac dzierzawcom
nadpśacone kwoty67. Wtedy tez znacznie obnizono ceny dzierzawionego areaśu.
Tytuśem uzupeśnienia dodac mozna, ze w swietle obowiazujacych przepisow rozro zniano dwie
kategorie drobnych dzierzawcow: tych, kto rzy dzierzawili areaś jeszcze przed rokiem 1924 oraz
wszystkich przejmujacych dzierzawe po 1924 r. Pierwsi, objeci byli ustawa o ochronie drobnych
dzierzawcow i pśacili czynsz w wysokosci okreslonej ustawa (na rece wśasciciela lub do depozytu
sadu)68. Jednak, gdyby wysokosc czynszu ń  zdaniem wśasciciela ń  nie odpowiadaśa normom
ustalonym w ustawie, wśasciciel miaś prawo dochodzenia swych praw na drodze sadowej. W
zwiazku z tym, raz po raz informowano zainteresowanych o obowiazkach i prawach wynikajacych
z postanowien  dotyczacych dzierzaw sprzed 28.VIII.1924 roku.

Druga kategoria nie podlegaśa ochronie, a ich wzajemne ukśady z wśascicielami gruntu
regulowaśy umowy oparte na zasadach kodeksu cywilnego ń  zarowno co do czasu trwania
dzierzawy, jak i wysokosci czynszu. W konsekwencji umowy te mogśy byc zrywane, a dzierzawcy
z gruntow usuwani. O wysokosci czynszow mo gś orzekac sad rozjemczy (w sytuacji, gdy byś on
znacznie zawyzony).

Od roku 1937 drobne dzierzawy do br ksiazecych objetych Zarzadem Przymusowym staśy sie
bardzo popularna forma przejmowania gruntow rolnych. Czesto, popyt (na danym terenie)
przewyzszaś podaz. Przykśadem moga byc tereny Swierczyn ca, czy Jaroszowca, gdzie chetnych
byśo tak wielu, ze ich prosby musiaśy spotykac sie z odmowa. Jedyna ń  w tej sytuacji ń  nadzieja
byśo rozwiazanie jakies umowy dzierzawnej z dotychczasowym dzierzawca ń  co byśo realne ze
wzgledu na notoryczne nie pśacenie czynszow dzierzawnych i ogromne trudnosci z
wyegzekwowaniem ich.

W roku 1937, na ziemi pszczyn skiej, okresleniem wielkiej wśasnosci ziemskiej wciaz
obejmowano 85 majatkow69. Jednak w bezposredniej gestii ksiecia pozostaśo juz tylko 1270. Wsro d
wśascicieli majatkow ń  spotykamy tylko jedno nazwisko, (z tych, kto re dysponowaśy majatkiem
jeszcze w roku 1930)71. Byś to dzierzawca Wemmer kontynuujacy dzierzawe rodziny Lonczig (w
tych latach, opro cz wzmiankowanej dzierzawy, rodzina ta posiadaśa maśy majatek ń  ok. 122 ha ń
w Gotardowie, w powiecie kluczborskim).

Inni dzierzawcy, np. Herman Burgund (syn Karola i Maśgorzaty) gospodarujacy w majatku w
Urbanowicach ń  po roku 1930 przekazaś grunta do dyspozycji Urzedu Ziemskiego. I w kro tkim
czasie podporzadkowane zostaśy ustawie o parcelacji.

Istotne zmiany wśasnosciowe nastapiśy w majatku Porabek ń  Sciernie, z kto rego 85 ha
zakupionych zostaśo przez Niewiarowskiego. W jego posiadaniu dobra te przetrwaśy do 1939 roku.

Zasadniczej zmianie ulegśy tez rozmiary poszczego lnych do br dawnego fideikomisu ksiecia
pszczyn skiego. z kto rych w caśosci zachowanych zostaśo śacznie 12 obszarow dworskich.
Wszystkie inne objete zostaśy przepisami o reformie rolnej i przekazano do parcelacji.

66 APP, AKP XIV 1229, s. 198.
67 łPoloniaó  nr 4464, z dnia 19.III.1937r., s. 6.
68 łGazeta Urzedowa Powiatu Pszczyn skiegoó , 1936, nr 19, s. 72.
69 Schlesiesches Guter Adressbuchó , Breslau 1937, s. 730.
70 Ibidem.
71 Ibidem.
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3. Gospodarka rolna, hodowlana i przetwo rcza

Z zaprezentowanej skro towo charakterystyki grupy spośecznej jaka stanowiśa wielka wśasnosc
ń  interesujace wnioski wysnuc mozna o stanie zagospodarowania obszarow do niej nalezacych.
Podobnie, jak miaśo to miejsce w wieku XIX ń wykorzystywano w zasadzie wszelkie zasoby
naturalne srodowiska. Totez obok rolnictwa prowadzonego na bardzo wysokim poziomie, w
niekto rych majatkach wciaz funkcjonowaśy obiekty drobnego przemysśu.

W wiekszosci jednak do br prowadzono specjalistyczna gospodarke rolna. Hodowano rasowe
bydśo, konie, owce, ryby, pszczośy. Prowadzono produkcje warzywniczo ń  szko śkarska,
nasiennicza, uprawe roslin przemysśowych (np. burakow cukrowych) i innych. Przykśad stanowic
moga dobra bijasowickie dzierzawione od kon ca XIX wieku przez jedna i te sama rodzine. Po
przejeciu ich przez Wemmera (meza Marii Lonczig) dotychczasowa linia gospodarowania zostaśa
utrzymana. Odnowione jednak zostaśy gruntownie zabudowania gospodarskie, unowoczesniono
takze sprzet rolniczy oraz park maszynowy72. W uprawach rolnych ń  obok upraw
dotychczasowychń  wprowadzono uprawy burakow cukrowych oraz pastewnych. Znacznie
rozwinieta zostaśa hodowla, w kto rej ń  obok hodowli bydśań  znaczace miejsce zajeśa hodowla
rasowej trzody chlewnej, w tym ń  macior i prosiat. Majatek ten siaś sie takze znany z hodowli
rasowych ‚rebiat ń  chetnie tu nabywanych. Faktem jest, ze i w tych dobrach wydzierzawiano
drobnym dzierzawcom niewielki areaś (śacznie okośo 20ń 28 morgow).

Kontynuacje gospodarki prowadzono takze w dobrach dworskich Urbanowic (dzierzawionych
do poczatku lat trzydziestych XX wieku) przez Burgundow. I tutaj, podobnie jak miaśo to miejsce
w Bijasowicach, wyremontowano caśy kompleks obiektow gospodarczych. Znacznie tez
wzbogacono park maszyn rolniczych oraz sprzetu rolniczego. W uprawach rolnych dominowaśy
uprawy zbozowe i pastewne. Na przykśad, w roku 1926, w dobrach dzierzawionych przez te
rodzine (tj. dobra urbanowickie i jaroszowskie liczace śacznie 504 ha), na uprawe przeznaczano 380
ha73. Roczna produkcja zyta wynosiśa 105.000 kg, z czego na zbyt przeznaczano 60.000. Roczna
produkcja owsa 60.000 kg (na zbyt przeznaczano 20.000 kg); plony pszenicy wynosiśy 12.500 kg,
jeczmienia 25.000 kg. Hodowano zas konie robocze ren sko ń  belgijskie, czarne łparadneó  konie
austriackie oraz trzode chlewna.

Gospodarke hodowlana prowadziś takze Niewiarowski nabywca czesci ziemi pochodzacej z
dawnych do br łHoltzhagenó , z tym, ze dominowaśa w niej hodowla rasowego, wysokomlecznego
bydśa. .

O ile wiekszosc charakteryzowanych tu do br dworskich przekazanych zostaśo do parcelacji na
poczatku śat dwudziestych lub trzydziestych, to majatki łSpadkobiercow Jerzego Giesche–goó
znajdujace sie w Jedlinie i Mokrem przeksztaścone w spo śke rodzinna funkcjonowaśy doskonale
przez cale dwudziestolecie miedzywojenne74. Dominujaca w nich gospodarka hodowlana
wysokomlecznego rasowego bydśa nizinnego, hodowla rasowych cielat przynosiśa krociowe zyski
przez caśy interesujacy nas okres (co wciaz podkreslaja najstarsi mieszkan cy tych okolic).

Faktem jest, ze prowadzone tu gospodarstwa rolne, bez wzgledu na wielkosc majatku czy
dzierzawionego obszaru dworskiego stanowiśy osrodki o bardzo wysokiej i wzorowej produkcji.
Charakterystyczne te cechy typowe byśy zarowno dla ostatniego dziesieciolecia XIX stulecia, jak i

72 APP, AKP XII 5305, s. 33 i dalsze.
73 APP, St. Pszcz. 300: Wykaz wiekszych producentow rolnych; Gospodarstwa powyzej 50 ha, 1923-1927, s.

181
74 Schlesisches ... 1930, s. 820; 1937, s. 729.
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dla caśego pierwszego dwudziestolecia XX wieku. Cecha ta wyro zniaśy sie tez nieliczne dobra,
kto re pozostaśy w prywatnym dysponowaniu w latach trzydziestych.

Zarowno te, jak i majatki dawne, prowadzone wzorcowo, pozytywnie oddziaśywaśy na
gospodarstwa chśopskie. Dotyczyśo to zarowno sposobow uprawy roli, sposobow nawozenia po l i
śak, hodowli zwierzat, lecznictwa zwierzat. Poprzez dwory upowszechniana byśa takze prasa
rolnicza czy specjalistyczna literatura. Dzierzawcy czesto wspomagali dziaśalnosc ko śek rolniczych,
uczestniczyli w ro znego typu pracach na rzecz rozwoju rolnictwa i hodowli. Na przykśad,
dzierzawca do br w Bijasowicach, Wemmer, peśniś od roku 1923 funkcje przewodniczacego komisji
licencyjnej nadzorujacej w okolicznych wsiach hodowle bydśa rasowego. Dzierzawcy uczestniczyli
tez w pracach Slaskiej Izby Rolniczej, kto rej staraniem byśo wprowadzanie do hodowli w
gospodarstwach chśopskich bydśa czarnoń biaśego rasy nizinnej oraz trzody chlewnej rasy biaśej
zwisśouchej i ostrouchej; w roku 1937 wytypowano do tej hodowli wzorcowe gospodarstwa
chśopskie we wszystkich wsiach dawnej parafii bierun skiej75. Cecha ta byśa typowa dla caśego
Go rnego Slaska. Kulturotwo rcze aspekty funkcjonowania majatkow ziemskich (a po ‚niej ro znego
typu organizacji rolniczych) rzutowaśy na jakosc caśego tu rolnictwa. To wszystko sprawiaśo, ze
pomimo wysokiego uprzemysśowienia, rolnictwo np. wojewo dztwa slaskiego cechowaśa wysoka
kultura rolna (powszechna byśa mechanizacja prac, stosowanie nawozow mineralnych, walka z
szkodnikami roslin i z chwastami itp.). Pomimo nie najlepszych tu gleb uzyskiwane plony byśy
bardzo wysokie i pod koniec lat trzydziestych zbiory z 1 ha stawiaśy wojewo dztwo slaskie na
trzecim miejscu w skali caśego kraju (po Wielkopolsce
i Bydgoskiem).

75 łGazeta Urzedowa Powiatu Pszczyn skiegoó  1937, nr 28, s. 101-102: Ogśoszenie Slaskiej Izby Rolniczej.



RozdziaŻ III

STYL ZYCIA

Zajmowane od pokolen , przez ro zne rodziny miejsce w hierarchii spośecznej. zmuszaśo
sila faktu do przyjmowania typowego dla tych warstw stylu zycia. Zalezaś on oczywiscie od
warunkow materialnych, od rodzinnych tradycji, zajmowanego miejsca w hierarchii swej
warstwy oraz od aspiracji.

Na stopie najwyzszej, nawiazujacej wrecz do tradycji zachodnioeuropejskich dworow
kro lewskich ksztaśtowaś sie styl zycia hrabiow i ksiazat. Przykśadem moze tu byc zycie
codzienne rodziny ksiecia pszczyn skiego Hochberga, kto ra prowadziśa prawdziwie
wielkopan ski styl zycia. Swiadczy o tym ogromna liczba sśuzby dworskiej (np. obiady
wydawane na czesc swoich gosci obsśugiwane byśy przez 30 lokaj i podczaszych). Do
podro zy, przejazdzek i celow reprezentacyjnych dysponowano kilkudziesiecioma ro znymi
powozami, zas w wieku XX ń  paroma samochodami. W podro zach zagranicznych
korzystano z wśasnej salonki. A dodac tu trzeba, ze podro zowano z caśymi orszakami
zśozonymi z lokajow, kamerdynerow, sekretarzy, dworzan i guwernantek1. Zreszta sśuzba
typu kamerdynerzy, piwniczni, kredensowi, masztalerze itp. dysponowaś wiekszosc dworow
ziemian skich, a liczba sśuzby zalezaśa wyśacznie od stanu majatkowego wśasciciela do br.

Istotnym elementem stylu zycia byśy niewatpliwie polowania. W tym zakresie
prowadzono wrecz wspo śzawodnictwo miedzy rodami. Znajdowaśo ono wyraz w budowaniu
pieknych paśacykow mysliwskich, we wzorcowo prowadzonej hodowli zwierzat lesnych.
Uwage przykuwaśa gospodarka lesna prowadzona w dobrach ksiecia pszczyn skiego. Jan
Henryk XI panujacy w Pszczynie w latach 1855ń 1907 uwazany byś wrecz za znawce
polowan . Potwierdzeniem tego byś nadany mu tytuś Kro lewsko ń  Pruskiego Wielkiego
„ owczego2 oraz tytuś Wielkiego Mistrza Biaśego Serca Orderu sw. Hubertusa (kto rego
insygnia nosiś zawsze na polowaniach cesarz niemiecki).

Podobna pasja cechowaśa Jana Henryka XV, wśadajacego dobrami pszczyn skimi od roku
1907 do 1938. Juz w mśodosci uczestniczyś on w egzotycznych polowaniach w Indiach oraz
w polowaniach organizowanych na terenie Anglii. Stamtad tez przenikneśy do Pszczyny
pewne wzorce polowan , nie stosowane tu wczesniej.

Zaznaczyc tu nalezy, ze polowania nie peśniśy wyśacznie funkcji towarzyskich. Sśuzyśy
bowiem regulacji hodowli zwierzat. Raz po raz obejmowano ochrona kolejne gatunki
zwierzat i nieraz, zakaz ich odstrzaśu obowiazywaś nawet przez kilka lat.

Z zainteresowaniami mysliwskimi śaczyśo sie czesto je‚dziectwo powiazane, prawie
zawsze, z hodowla rasowych koni. Ta pasja staśa sie typowa dla wszystkich przedstawicieli
wielkiej wśasnosci; zarowno dla tych z koneksjami i koligacjami szlacheckimi, jak i dla
licznych, typowych dla drugiej pośowy XIX stulecia dzierzawcow.

Z innych postaw zyciowych wyro zniajacych te warstwe wymienic mozna podro ze, kto re
stanowiśy niezbedny element w edukacji, a takze peśniśy funkcje rekreacyjne. W zasadzie,
podro zowali wszyscy i jedynie od zamoznosci zalezaś zasieg zwiedzanych terenow, pan stw
czy kontynentow. Podro zowano takze do sasiadow na Go rnym Slasku i poza nim.
Popularnoscia cieszyśo sie takze łJezdzeme do wo dó � znajdujacych sie zarowno na
obszarze caśego Slaska, jak i na terenach pan stw sasiednich.
Przyjety styl zycia rzutowaś na wszystkie dziedziny zycia codziennego. Oprawy szczego lnej
przydawano ro znego typu uroczystosciom rodzinnym. Bardzo czesto uroczystosci tego typu

1 Jerzy Polak, Z dziejow ksiazat pszczyn skich w okresie dwudziestolecia miedzywojennego, łMateriaśy
Muzeum Wnetrz Zabytkowych w Pszczynieó , t. 5, Pszczyna 1989, s. 11.

2 M. Klaus, Przeglad projektow lesniczowek i gajowek w lasach pszczyn skich z drugiej pośowy XIX wieku,
łMateriaśy ..., op. cit. s. 11.
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znajdywaśy odd‚wiek w caśych wśosciach, wśaczajac ich mieszkan cow w uczestnictwo w
ro znego typu, specjalnie dla nich organizowanych, zabawach.

O jakosci stylu swiadczyś tez sto ś dworski przy kto rym spotykaśa sie caśa rodzina i goscie.
Wielka wage przywiazywano do odpowiedniego nakrycia stośu. W uzyciu byśy specjalne
komplety bielizny stośowej (obrusy, serwety) przeznaczone na ro zne okazje. Skromniejsze
byśy na uzytek codzienny, a wytworne, bogato haftowane na okazje specjalne3. W wieku XIX
i XX nakrywanie do stośu uśatwiaśy serwisy, bardzo modne od wieku XVIII. Ich zestaw
swiadczyś o zamoznosci gospodarzy. Dzieliśy sie one na serwisy sniadaniowe, obiadowe, do
kawy, do herbaty, do konfitur, a ich wielkosc zalezna byśa od okolicznosci, w kto rych miaśy
byc uzyte: liczyśy od kilku do kilkunastu naczyn  ( na potrzeby codzienne) lub od 100 do 500
ń  na uroczystosci wyjatkowe4. Byśy wsro d nich takze liczne naczynia szklane (puchary,
czary, kubeczki, kieliszki do ro znego rodzaju trunkow itp.).

Zapasy zywnosci pochodziśy najczesciej z wśasnych do br, w kto rych racjonalnie
prowadzona gospodarka dostarczaśa miesa, zboza, miodu, dzikiej zwierzyny ptactwa i ryb. Z
kolei, fachowo prowadzone ogrody zaopatrywaśy dwo r w swieze owoce, warzywa,
przyprawy ziośowe itp. Bardzo czesto, posiadano przypaśacowe lub przydworskie szklarnie,
w kto rych uprawiano owoce pośudniowe; najczesciej jednak importowano je.

Z innych, charakterystycznych cech podkreslic nalezy, ze rodziny ziemian skie miaśy
ogromne poczucie ciagśosci rodowej, tradycji, dziedzictwa kulturowego, totez wiekszosc z
nich posiadaśa bogate zbiory rodzinne. Nalezaśy do nich ro znego typu dokumenty,
ksiegozbiory, portrety rodzinne. Ceniono stare rodowe meble, rodowa porcelane i sztuke
uzytkowa. Bardzo czesto cecha ta zamieniaśa sie w pasje kolekcjonerskie gromadzace nieraz
wspaniaśe zbiory.

Rodziny ziemian skie zachowywaśy scisśe zwiazki grupowe, do kto rych dostep byś raczej
utrudniony. Zwracano w nich bowiem uwage na takie elementy, jak dobre pochodzenie,
wśasciwe wyksztaścenie, kontakty towarzyskie i zwiazane z nimi formy zachowan , poczucie
godnosci osobistej, honoru. Wartosci te stanowiśy po ‚niej swego rodzaju kapitaś dla byśych
rodzin szlacheckich, kto re wskutek przemian gospodarczych wchodzic musiaśy w swiat
nowych wartosci spośecznoń ekonomicznych. W swiecie, w kto rym nie dysponowano juz
wśasnym majatkiem lecz utrzymywano sie z dzierzawy do br stanowiacych czyjas wśasnosc.

Dodac tu nalezy, ze od dawna wzorce szlacheckie czy ziemian skie przejmowane byśy
przez inne warstwy spośeczne, gdyz, bez wzgledu na szerokosc geograficzna zawsze
przykśad pan ski imponowaś. Zwśaszcza, gdy spotykano sie z nim na co dzien , w bliskim
sasiedztwie. Totez dwo r zawsze stanowiś swego rodzaju wyrocznie, zarowno w sprawach
ubioru, jak i w zakresie gospodarki.

Poza tym, ogromne znaczenie miaśa celowa dziaśalnosc ziemian dysponujacych
znacznymi mozliwosciami finansowymi, kto ra przybieraśa formy mecenatu w ro znych
dziedzinach zycia spośeczno-gospodarczego.

Na interesujacym nas obszarze, na styl zycia typowy dla rodow najznamienitszych
i najbogatszych pozwolic mo gś sobie jedynie ksiaze pszczyn ski, Thiele ń Wincler, czy
spadkobiercy fortuny Giesche–go. Chociaz przyznac tu trzeba, ze w pierwszej pośowie XIX
wieku rownie dworskie wzorce spotkac mozna byśo w majatkach von Arco, von Bees, von
Januszowski (spokrewnionych z Beesami), on Graeve, von Ritter, von Harbuval u. Chamare.

3 W. Korzeniowska, Ziemian stwo na Go rnym Slasku w XIX i XX wieku, Pan stwowy  Instytut Naukowy,
Instytut Slaski w Opolu, Opole 997, s. 166.
4 Ibidem.
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W drugiej pośowie XIX wieku, gdy wiele majatkow przeszśo w rece innych wśascicieli lub
dzierzawcow, wielkopan ski styl zycia staś sie takze ich udziaśem.

Dzierzawcy wielu obszarow dworskich na terenach byśej parafii bierun skiej prowadzili
podobny sposo b zycia. I chociaz ze wzgledow majatkowych nie mogśy to byc modele typowe
dla arystokracji, nie mniej i wsro d nich obowiazywaśo wiele tradycyjnych wzorcow
kulturowych. Nie urzadzano tu wprawdzie wielkich polowan , wystawnych balow i przyjec,
nie wojazowano po odlegśych kontynentach, jednak przyjety styl zycia zwracaś uwage
otoczenia. Na przykśad w zakresie gospodarki kwestia niemalze prestizu byśa hodowla
rasowych koni, totez wszedzie tam, gdzie pozwalaśy na to warunki prowadzono ja.

Podobnie, jak miaśo to miejsce w rodzinach ziemian skich i tu kśadziono nacisk na tradycje
rodzinne, gromadzono pamiatki ro znego typu i w siedzibach znanych nam dzierzawcow
spotkac mozna byśo dzieśa sztuki, rodzinne portrety i bogate ksiegozbiory. Istotna byśa tez
jakosc zycia codziennego, sposo b spozywania posiśkow, sposo b ubierania sie i sposo b bycia,
wysśawiania sie oraz stosunek do podwśadnych. Nader charakterystyczne dla wielkiej
wśasnosci ziemskiej czy przemysśowej caśego Go rnego Slaska byśy relacje dwo r ń
wśoscianie, dwo r ń  robotnicy rolni. W odro znieniu od innych ziem polskich miaśy tu one
charakter nie tylko patriarchalny lecz czesto fraternalistyczny5. Cechy te szczego lnie
uwypukliśy sie w drugiej pośowie wieku XIX i w wieku XX, a przykśadow tego typu z
interesujacego nas obszaru mozna by przytoczyc wiele.

Ogo lnie stwierdzic mozna ze w zasadzie powielano tu styl zycia typowy dla
najbogatszych i najbardziej utytuśowanych. Z tym, ze wiekszosc praktykowanych form
stanowiśa najczesciej namiastke zycia elit ziemian stwa. Nie mniej, powszechnie przyjete
normy towarzyskie, bon tonu, prowadzenia domu, czy sposobu gospodarowania r o zniśy sie
znacznie od wzorcow stosowanych w srodowisku wiejskim. Totez, jak wzmiankowano, dwo r
(bez wzgledu na to czy to ziemian ski czy dzierzawcy) zawsze stanowiś wzo r do
nasladowania. Zawsze tez wnosiś cos nowego i konstruktywnego do spośecznosci wiejskiej.

UWAGI KON COWE

Ziemia Bierun ska ń  jak umownie mozemy nazwac obszar dawnej parafii bierun skiej �
przechodzac te same koleje losu co caśy Go rny Slask, dzieliśa z nim wszelkie zawiśosci
dziejow. Odbijaśy sie one niewatpliwie na mieszkan cach tych obszarow; zarowno tych
znajdujacych sie najnizej w hierarchii spośecznej, jak i tych, w kto rych rekach spoczywaśy
wszelkie decyzje gospodarczo � spośeczne. Podobnie, jak na caśym Go rnym Slasku,
mieszkali tu ń  obok siebie � przedstawiciele wszystkich grup spośecznych i przez wieki
koegzystencja ta dawaśa obopo lne korzysci.

Faktem jest jednak, ze w historiografii ostatniego po świecza jedna z owych grup
spośecznych � wielka wśasnosc ziemska i przemysśowa potraktowana zostaśa w sposo b
absolutnie jednoznaczny. Wszelkie dopuszczalne w nauce inwektywy rzucane byśy pod jej
wśasnie adresem. Ksztaśtowany obraz tej warstwy miaś za wszelka cene ukazac
spośeczen stwu bezprzykśadnych wyzyskiwaczy, ciemiezycieli ludu i germanizatorow. Miaś

5 Szymon Rudnicki, Ziemian stwo polskie w XX wieku, Warszawa 1996, s. 35.
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pokazac sprzedajnych, bezwzglednych feudaśow, wyzutych z czśowieczen stwa, kto rzy na
przestrzeni wiekow sśuzyli wyśacznie sprawie zaborcy i byli narzedziami ucisku w rekach
kolejnych niemieckich wśadcow . Ukazywanie ich w takim kontekscie, siśa faktu wywośy-
waśo skojarzenia odchodzace w sposo b istotny od faktow historycznych. Sugerowaśy
bowiem, ze przebywanie i zycie tej warstwy na obszarach wpśywow kulń tury zachodniej ń
w tym m.in. niemieckiej ń  byśo kwestia celowego, interesownego czy wrecz perfidnego
wyboru dokonanego pod wpśywem checi niszczenia kultury ludnosci etnicznie polskiej, pod
wpśywem zadzy dominacji, czy Bo g wie czego jeszcze.

Ksztaśtujac taki wizerunek wielkiej wśasnosci zapominano lub celowo nie dopuszczano do
swiadomosci faktu, ze Slask od zawsze byś kraina wielokulturowa. Tak, jak wielokulturowe
byśy obszary Rzeczypospolitej ń  z ta wszakze ro znica ze w przypadku Rzeczypospolitej
wielokulturowosc stanowiśa w jakims sensie wartosc ł rozrzuconaó  na terenie ogromnego
obszaru. W przypadku zas Slaska mnogosc kultur egzystowaśa ramie w ramie, obok siebie.

I nie byśo w tym nic zdroznego czy nienormalnego. Slask bowiem byś zawsze typowym
pomostem miedzy zachodem i wschodem, miedzy pośudniem i po śnoca. Byś pomostem, na
kto rym mieszaśy sie wpśywy ro znych kultur. I fakt ten nie postrzegano jako rezultat celowego
zśosliwego wyboru jego mieszkan cow, lecz usytuowania geograficznego tych ziem
i wielowiekowa konsekwencje tego usytuowania.

Przodkowie wiekszosci go rnoslaskich rodow ziemian skich zamieszkali na tych terenach
przed wiekami. Nie przybyli tu ani jako naje‚d‚cy, ani jako zaborcy, lecz w rezultacie
decyzji podejmowanych w zwiazku z peśnionymi urzedami, czesto na zaproszenie wśadcow
polskich, ksiazat slaskich, potem przedstawicieli monarchii habsburskiej, pruskiej, lub po
prostu, w wyniku sytuacji losowych. Reprezentowaśy je rody ń  pochodzace z ro znych grup
etnicznych. Osiadśszy tu przed wiekami, obejmujac tereny te racjonalna gospodarka
inwestujac w nie ń  byli tu � w nastepnych stuleciach � po prostu łu siebieó , niemalze tak,
jak łu siebieó  byśa mieszkajaca tuó  odwiecznie ludnosc etnicznie polska. Zreszta jak juz
nadmieniono, w tym go rnoslaskim kotle etnicznym wspo śegzystencja wielu kultur byśa
czyms zupeśnie normalnym; taka bowiem byśa dziejowa specyfika kultury tego regionu.

W ksztaśtowaniu negatywnego obrazu tej warstwy pomijano z reguśy takze fakt, ze to ona
ń  m. in. stanowiśa sile napedowa caśej gospodarki i w ogo le postepu na przestrzeni wiekow.
Wspo śdziaśaśo w tym zakresie zarowno ziemian stwo polskiego pochodzenia, jak
i ziemian stwo pochodzenia morawskiego, śuzyckiego, niemieckiego, szwajcarskiego,
wśoskiego, czy jeszcze innego. Takie bowiem byśy koligacje i koneksje wielu rodow
go rnoslaskiej wielkiej wśasnosci.

Lata drugiej wojny swiatowej zapoczatkowaśy likwidacje tej grupy jako klasy. I choc, na
Go rnym Slasku najbogatsi przedstawiciele wielkiej wśasnosci wywodzacy sie z kregu
tradycji kultury niemieckiej ń  po zajeciu Go rnego Slaska przez okupanta � przetrwali ten
okres ponownie jako obywatele Rzeszy Niemieckiej (ponoszac jednak czesto konsekwencje
wojny oraz nieśaski lub ń  rzadziej � śaski wśadz hitlerowskich, podobnie zreszta jak miaśo
to miejsce w sytuacji ziemian stwa pozostaśych ziem polskich ń  nie zawsze traktowanego
wrogo przez okupanta) � rok 1945 zakon czyś definitywnie dzieje tej warstwy na caśym
obszarze pan stwa polskiego.

Pozostali � zaliczeni do kategorii wrogiej pan stwu polskiemu ludnosci niemieckiej ń
opuszczali w pospiechu swe majatki (najczesciej na wiadomosc o zblizaniu sie wojsk Armii
Czerwonej) przenoszac sie na tereny Europy zachodniej (do Niemiec, Austrii, Hiszpanii czy
Szwecji, a stamtad na inne kontynenty). Wobec zblizajacego sie niebezpieczen stwa zabierano
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ze soba to tylko, co zdośano zabrac lub co stanowic mogśo gwarancje finansowego
zabezpieczenia na zblizajacy sie okres niepewnosci. Zreszta sposo b opuszczania tych
terenow nie zawsze umozliwiaś wywiezienia wiekszego dobytku. Czesto bowiem byśa to
wrecz ucieczka piechota, z tobośkiem mieszczacym niezbedne minimum potrzebne do
tuśaczki, prawie rzadko zas ń  wyjazd przemyslany i zorganizowany.

Dobra i siedziby tych łwielkich panowó  ń  zarowno wśascicieli, jak i wiekszych
dzierzawcow � podlegśy dekretowi PKWN w pierwszej kolejnosci. Ulegaśy tez niemalze
natychmiastowej parcelacji i likwidacji. Dodac tu takze nalezy, ze tego, czego nie zdośaśy
dokonac dziaśania walk frontowych, dokonali zośnierze Armii Czerwonej puszczajac z
dymem liczne rezydencje, dworki, zamki i inne tego typu obiekty zabytkowe, (kto ry w
przeszśosci przetrwaśy nie jedna juz zawieruche dziejowa). W tym tez czasie miaś miejsce
bezprzykśadny rabunek do br kultury prowadzony czesto w sposo b oficjalny, za
przyzwoleniem wśadz. Uczestniczyli w tym nie tylko zośnierze wyzwolicielskiej armii, chśopi
obdarowani ziemia łobszarnikaó , lecz i polscy wojskowi oraz dopiero co mianowani
łurzednicyó . Korzystajac z powojennego baśaganu organizacyjnego pladrowali dwory
i paśace, niszczac to, co wedśug ich oceny nie przedstawiaśo zadnej wartosci (a w
kulturowym dziedzictwie stanowiśo nieraz bezcenny zabytek). W ten sposo b zniszczona
zostaśa np. czesc ksiegozbioru ksiecia pszczyn skiego (gśownie starodruki, palone w
kominkach przez zośnierzy Armii Czerwonej) i z przedwojennych zbiorow ocalaśo jedynie
10%. W podobny sposo b niszczone byśy paśace, z kto rych rozkradano wszystko, śacznie z
boazeria kafelkami, blacha papa i dachowkami pokrywajacymi dach, parkietami itp.

Powośany 15 wrzesnia 1944 r. Resort Kultury i Sztuki miaś za zadanie ochrone do br
kultury, w tym gśownie dziel sztuki znajdujacych sie na terenach siedzib wielkiej wśasnosci.
Starostom przekazane zostaśy polecenia zwiezienia zabytkow w jedno miejsce
i zabezpieczenia ich. Niekto re ruchomosci udaśo sie zatem ocalic, chociaz do licznych
grabiezy dochodziśo takze w trakcie owego urzedowego zabezpieczania. Z tego, co udaśo sie
uratowac, czesc przekazano do zbiorow bibliotecznych, do muzeow i archiwow, gdzie
utworzone zostaśy specjalne zespośy gromadzace dokumentacje dotyczaca dziaśalnosci
poszczego lnych rodow.

W mysl dekretu PKWN przystapiono do realizowania reformy rolnej na ziemi
pszczyn skiej w maju 1945 roku. Jako pierwszy zostaś rozparcelowany majatek w Mokrem
stanowiacy wśasnosc spo śki Giesche. Nastepnie podziaśu dokonano m. in. w Bijasowicach,
gdzie obdzielono ziemia (po 7 ha) 25 rodzin bezrolnych.

Liczne nieruchomosci przejete zostaśy przez Pan stwowe Gospodarstwa Rolne lub przez
tworzone, od 1949 r. na Go rnym Slasku, spo śdzielnie produkcyjne (zakśadane w pierwszej
kolejnosci na terenach dysponujacych zabudowaniami podworskimi, kto rymi gospodarowano
teraz w sposo b nader dowolny, przeznaczajac np. dawne pomieszczenia mieszkalne na
magazyny rolnicze).

Na charakteryzowanym obszarze pierwsza (i jedyna) spo śdzielnia produkcyjna (im.
Bolesśawa Bieruta) zaśozona zostaśa w Urbanowicach, w roku 1952.
Zaśozycielami byśo siedmiu miejscowych rolnikow, kto rzy pod wpśywem ro znego typu
agitacji i obietnic pośaczyli swe grunta (śacznie 40 ha).

Z trzech typow spo śdzielni produkcyjnych zdecydowano sie na typ I. tj. na Zrzeszenie
Uprawy Ziemi. Jego statut zakśadaś, ze czśonkowie pośacza swoje grunta celem prowadzenia
wspo lnej ich uprawy. Inwentarz zywy i martwy pozostawaś w osobistym wśadaniu czśonka,
jednak, za odpowiednia odpśatnoscia mo gś byc wypozyczany na potrzeby zrzeszenia.
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Wspo lna wśasnoscia byśo to tylko, co zostaśo zakupione ze wspo lnych skśadek. Kazdy
czśonek spo śdzielni zobowiazany byś wykonac razem z rodzina co najmniej tyle pracy, ile
trzeba by do obrobienia wśaczonego do spo śdzielni areaśu. Podziaś plonow odbywac miaś sie
wedśug ilosci wniesionej ziemi, zas w pśaceniu podatku, 30% ulga obejmowaśa ziemie
wśaczona do zrzeszenia.

Zaznaczyc tu trzeba, ze mieszkan cy Urbanowic byli zdecydowanie wrogo nastawieni do
ł ideió  spo śdzielni produkcyjnej i do rolnikow, kto rzy podjeli sie wspo lnego gospodarowania.
Odcinano sie tez od wszelkiej formy pomocy, tym bardziej, ze rozwijajacy sie w sasiedztwie
GOPR przyciagaś mozliwoscia godziwych zarobkow (w latach piecdziesiatych z terenu
Urbanowie pracowaśo w przemysle ponad 500 oso b na 3000 wszystkich mieszkan cow).
Liczba ta systematycznie zwiekszaśa sie, a owa perspektywa zarobku neciśa takze spo śdziel-
cow, z kto rych ponad pośowa znalazśa prace w przemysle, traktujac zobowiazania wobec
zrzeszenia jako zajecia uboczne. (Dodac tu trzeba, ze z biegiem śat liczba spo śdzielcow nieco
powiekszyśa sie o czśonkow bezrolnych, kto rzy z areaśu spo śdzielczego tj. ziemi przyśaczonej
z Pan stwowego Funduszu Ziemi, zgodnie ze statutem otrzymywali ziemie wielkosci od 0,3
ha do 1 ha, na zakśadanie tzw. dziaśek przyzagrodowych, co zreszta stanowiśo magnes dla
wielu mieszkan cow wsi lub okolicy). Nie byśo tez tajemnica ze czśonkowie mieli prawa
pierwszen stwa przy zakupie materiaśow budowlanych, nawozow (niejednokrotnie
bezposrednio korzystano z nawozow przeznaczonych na pośa spo śdzielcze), a takze z prawa
pierwszen stwa przy zakupie atrakcyjnych materiaśow tekstylnych czy sko rzanych. Fakty te
budziśy wiele rozgoryczenia wsro d rolnikow indywidualnych i byśy powodem skśo cen  oraz
zatargow na terenie wsi.

Lata funkcjonowania spo śdzielni, podobnie jak w innych spo śdzielniach, byśy jednym
wielkim pasmem niepowodzen . Nie obsiewane pola zarastaśy trawa a czśonkowie uprawiali
tylko te ziemie, kto ra wczesniej stanowiśa ich wśasnosc. Z inwentarza zywego hodowano
tylko bydśo i to wyśacznie w dziaśkach przyzagrodowych. Stan taki trwaś przez lata i dopiero
w roku 1964 rozwiazano zrzeszenie jako nieopśacalne.

Faktem jest, ze w okresie minionego po świecza wiekszosc dworow i zabudowan
przydworskich popadśa w caśkowita ruine; w skali caśego kraju obiekty tego typu zniszczone
zostaśy w 87 %. Przykśady tego mamy tez na interesujacym nas obszarze. Zniszczona zostaśa
takze wiekszosc pieknych parkow krajobrazowych i znajdujace sie w nich pomniki
architektury parkowej. Ow fakt jednoznacznie podsumowany zostaś w roku 1990, w trakcie
dyskusji nad nowelizacja ustawy o ochronie do br kultury. Stwierdzono wtedy, ze ogo lne
straty okresu PRL przewyzszyśy wielokrotnie zniszczenia wojenne. W rok po ‚niej, Edward
hrabia Raczyn ski we swych wspomnieniach pisaś: łSwiat przedwojenny przeobraza sie na
naszych oczach w legende, dla jednych przetkana swiatśem i barwa dla innych � wrazliwych
na propagande � peśna cieni. Niebawem, swiat ten przestanie byc zrozumiaśy dla
przecietnego Polaka i przejdzie w niepodzielne wśadanie historykowó  dlatego ł tym bardziej
trzeba nam utrwalic niejako zastepczo, to co przepadśoó .


