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materiałach zanotowanych przez zbieraczy legend, a część na
opowieściach i przekazach najstarszych mieszkańców. W każdym przypadku zostały one rozwinięte i wzbogacone autorską
wizją.
W rozdziale trzecim opisane zostały niektóre lokalne osobliwości. Zawiera on kompendium wiedzy o miejscowości oraz
ważny segment, jakim jest słownik wyrazów gwarowych tego
regionu.
Ostatnia, czwarta część, zawiera zbiór zdjęć i skanów przedstawiających archiwalne dokumenty, stare fotografie, dawne
przedmioty. Nie wszystkie posiadają wyczerpujący opis, gdyż
wiedza o niektórych przedstawianych osobach i miejscach nie
zachowała się. Jednakże z całą pewnością pochodzą z obszaru
Ligoty lub ukazują ligocan i są cenną pamiątką ludzi i miejsc,
świadectwem minionych czasów. Z kolei reprodukowane stare
dokumenty niemiecko- i łacińskojęzyczne są przykładami źródeł,
które czekają na swoich badaczy i interpretatorów. Jest tych
dokumentów w archiwach kilku instytucji niemało.
Dobór tematów do książki nie jest kwestią przypadku. Jest
on rezultatem wiedzy, którą udało się wydobyć ze źródeł archiwalnych, pamięci ludzkiej i istniejących opracowań. Nasuwa
się przy okazji ważne pytanie: czego brak i co z historii Ligoty
nie znalazło się w prezentowanej książce? Niestety, wiele wydarzeń z dziejów miejscowości nie zostało spisanych i przez to
zginęło w mrokach zapomnienia. Dotyczy to zarówno odległych
stuleci, jak również czasów stosunkowo nieodległych. Przykładem może być działalność teatralna w Ligocie prowadzona od
lat dwudziestych do sześćdziesiątych XX wieku. A była ona na
przestrzeni tych kilku dekad wyjątkowo bogata. Nie udało się
zebrać wystarczających informacji na ten temat. Wiadomo tylko, że amatorskie przedstawienia najpierw wystawiano przez
Macierz Szkolną w ligockich gospodach, potem przez inne
zespoły w Domu Katolickim (ludowym), a także w szkole. Były
wystawiane sztuki: Karpaccy górale Józefa Korzeniowskiego,
inscenizacje inspirowane prozą G. Morcinka, m.in. Historia
o dzielnym młynarczyku i utopcu Matysku. Grano komedię
Michała Bałuckiego Grube ryby oraz dzieła Walentego Krząszcza, który tworzył w pobliskim Międzyrzeczu, np. Halapacz
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i Halapaczka. Ligocki zespół teatralny występował ze swoim
repertuarem również gościnnie w innych miejscowościach, m.in.
Zabrzegu, Starym Bielsku, Bestwince. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. aktorami byli: Bolesław
Bieńko, Franciszek Bieńko, Stanisław Bieńko, Emil Brzóska,
Franciszek Brzóska, Małgorzata Brzóska, Weronika Brzóska,
Grzegorz Gazda, Antoni Guzy, Ludwik Okolus, Katarzyna Rojczyk, Franciszek Sznepka i inni. Zespołem kierowało małżeństwo Nawalany.
Cezurą zdarzeń opisanych w niniejszej książce są lata pięćdziesiąte XX wieku. Wszystkie interesujące zagadnienia i tematy bardziej współczesne czekają na nowych autorów i kolejne
opracowania.
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Rozdział I

MIĘDZY HISTORIĄ A FIKCJĄ
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Pierwotny kościół na trójstyku1

Potok Jasienica ma swe źródła na północnych stokach
Błatniej. Stamtąd miarowo spływa ku północy. Jest takie miejsce w środkowym biegu, gdzie staje się rzeką graniczną jednocześnie trzech miejscowości: Międzyrzecza, Mazańcowic
i Ligoty. W punkcie stykania się trzech wiosek, czyli w swoistym
trójstyku, znajduje się przysiółek Międzyrzecza, a raczej pole
o dziwnej dla tego miejsca nazwie Kościelnik. Dziwnej dlatego,
że nawiązuje do kościoła, a od najbliższej świątyni dzieli go odległość bez mała trzech kilometrów. Rejon ten jest obecnie znacznie oddalony od centrów wiosek i główniejszych dróg.
W drugiej połowie XX wieku przeszła tędy znaczna powódź.
Jedna z wielu, gdyż leżące u podnóża Beskidu Śląskiego tereny
od dawna były narażone na spływające wody z gór, na wiosenne roztopy śniegu z pobliskich wzniesień, a potem kaprysy
wczesnego lata około św. Jakuba. Gdy powodziowe wody opadły, jeden z chłopaków pasących w tej okolicy krowy dokonał
przypadkowego odkrycia.
- Ludzie! Ludzie! Pódźcie gibko ku rzyce, podziwcie się! Tam
na brzegu cosik sie ukozało! - zawołał przejęty.
- Nadyć co się ukozało, powiydz mi synku czym pryndzyj! krzyknął podekscytowany mężczyzna, który tam mieszkał.
- Nie wiym co to takigo, jakisik cosik, wyglądo jak grube
kąski drzewa z jakiś chałpy.
- To pewnie woda w czasie powodzi prziniósła.
1

Wg informacji zawartych w: J. Polak, Zagadka przeszłości - pierwotny
kościół międzyrzecki [w:] Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, M. Fender, M. Nowrotek, J. Polak, Międzyrzecze 2014, s. 10-16; Konsultacja: dr J. Polak, ks. W.
Grzomba.
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- Nadyć niy, bo to jagby spod ziymi wychodzi, duże, grube
krokwie z jakiś wielki chałpy jak ze dworu. Podobne do tych
bali, jaki sóm w naszym miyndrzyckim kościele.
Parę osób w pośpiechu pobiegło do wskazanego miejsca
nad rzeką i wszyscy zobaczyli, że woda w czasie powodzi oberwała brzeg, zabrała kawał ziemi i odsłoniła fragment jakiejś
budowli. Wszyscy byli zgodni co do tego, że wcześniej niczego
takiego w tym miejscu nie było. Wśród osób, które się tu zeszły, zaczęła się licytacja domysłów.
- He, tu musiała kiesik stoć jako staro stodoła - zaczął Emil,
rolnik z sąsiedztwa.
- Ja znów myślę, że tu przy rzece jak najbardziej mogły być
w ziemi wojskowe umocnienia, okopy i schrony albo magazyny
- powiedział pan Władek, który był kiedyś zawodowym żołnierzem, a teraz udziela się w straży pożarnej.
- A jo bych pedzioł, że tu wedle rzyki to bydóm resztki jakigoś starego mostu - powiedział jegomość w zielonym kapeluszu, głęboko zaciągnąwszy się papierosem.
I to jemu prawie wszyscy skłonni byli przyznać rację.
W najbliższą niedzielę właściciel gruntu, na którym dokonano znaleziska, pan Krzempek, udał się po mszy do międzyrzeckiego proboszcza, księdza Tadeusza Klocka, aby podzielić się
tym odkryciem. Znalezisko nie dawało mu spokoju, przeczuwał,
że to może być pozostałość po nie byle jakiej budowli. Proboszcz
z zainteresowaniem wysłuchał relacji i obiecał w niedługim czasie przybyć w to miejsce na rekonesans. Należy wyjawić, że ksiądz
był człowiekiem bardzo szerokich zainteresowań, oprócz teologii
posiadał dużą wiedzę z zakresu astronomii, filozofii, historii, władał kilkoma językami i był bardzo oczytany.
Proboszcz dotrzymał obietnicy i za trzy dni jego wysoka postać w ciemnym garniturze i białej koloratce pojawiła się późnym
popołudniem w umówionym miejscu. Przywiózł go samochodem
inżynier Franciszek Huculak, który mieszkał kilometr stąd na górce
nad tą samą rzeką. Pan ten, z wykształcenia ichtiolog, znał się nie
tylko na rybach, ale tak samo jak proboszcz interesował się gwiazdami oraz był znawcą wód - stawów i rzek.
Inżynier po przybyciu na to miejsce z pasją zajął się odkrywką - wystające z ziemi potężne drwa mierzył, coś notował,
a oczy mu błyszczały z podekscytowania.
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- Uważam, że wykluczyć należy, by te duże bale dębowego
drewna przyniosła woda - zwrócił się do obecnych. - Są one ze
sobą powiązane ciesielskimi zaciosami i mocno ugruntowane
w ziemi. Są tu od dawna, a powódź je tylko odsłoniła. Zwróćcie
uwagę na ten szlachetny materiał, mam na myśli dąb. Z takiego
robiono tylko zacne budowle - dwory, kościoły, gdyż ten gatunek
drewna zawsze był drogi. Proszę popatrzeć, jest tu wyraźnie
widoczne wiązanie fragmentu ściany, wygląda na to, że pochodzi z dużej budowli. Należy wywnioskować, że to może być dość
stare, powiem - bardzo stare!
Po chwili wszyscy skierowali spojrzenia w stronę księdza,
gdyż teraz on zaczął wykładać swoje racje. W kierunku słuchających go ludzi płynął jego aksamitny głos i powolna, wyważona
mowa.
- Wyczytałem w księgach parafialnych, że pole, na którym
jesteśmy, należało od bardzo dawna aż do XVIII wieku do dworu międzyrzeckiego. W 1788 roku przeszło w ręce rodziny Twardzików z domu nr 87. Co ciekawe, zarówno dwór, jak i później
Twardzikowie, mieli powinność płacenia czynszu z tego pola tak zwanego dzierżawnego - międzyrzeckiej parafii. Trwało to
długo, aż do drugiej połowy XIX w. O czym by to mogło świadczyć? Czy ktoś z was pomógłby mi to wyjaśnić?
Ksiądz, który miał dar prowadzenia dialogu z ludźmi, wyraźnie zadał to pytanie obecnej tu młodzieży i powiódł wzrokiem
po ich twarzach.
- A może kiedyś pole było własnością kościoła? - pytaniem
na pytanie odpowiedział, trochę zmieszany, jeden ze stojących
tu ciekawskich chłopaków.
- Masz oczywiście rację. Pole musiało być kiedyś własnością kościoła, skoro pobierał z niego dzierżawę. To zastanówmy
się teraz, dlaczego po dziś dzień to miejsce nazywają Kościelnikiem?
- Tak samo... bo należało do kościoła - ośmielony pierwszą
trafną odpowiedzią kontynuował Andrzej.
- No tak, oczywiście, nie inaczej. Ale gdzie tu kościół? Czy to
nie dziwne, że pole jest tak bardzo oddalone? Kościół w centrum, a kościelne pole na samym końcu wsi? Prawie trzy kilometry od siebie?
17

Tym razem nie odpowiedział nikt.
- To posłuchajcie, co teraz powiem. Bardzo dawno temu,
w XIII wieku, zakładano tutejsze wsie. W przyszłej wiosce kmiecie otrzymywali od księcia łany ziemi, a jeden z łanów nazywał
się plebańskim i był przeznaczony dla księdza, który się z niego
utrzymywał. Na takim polu budowano także kościół.
- To, proszę księdza, w Międzyrzeczu musiało być inaczej odpowiedział gładko ogolony mężczyzna w jasnym kaszkiecie.
- A jeżeli zaprzeczę i powiem, że w Międzyrzeczu nie było
inaczej, bo nie mogło być inaczej, bo takie były zasady i prawo
zakładania wsi, to co na to powiecie?
Wśród zgromadzonej tu niemałej grupki osób zainteresowanych oraz gapiów zapanowało długie milczenie.
- Czy wobec tego mogę coś podpowiedzieć? - dodał ksiądz.
- Nie ma potrzeby, to chyba oczywiste - odezwała się Jadzia, która była studentką.
- Oczywiste? Co jest dla ciebie, Jadziu, takie oczywiste? zapytał zaintrygowany ksiądz.
- To mianowicie, że w tej sytuacji jakiś starodawny kościół
musiał stać tutaj, tu na tym polu, nad rzeką, a nie tam gdzie
teraz, w centrum wioski!
Twarze obecnych tu osób ukazały w tym momencie cały
wachlarz min, u jednych zaskoczenie i zdziwienie, u innych
kpinę lub przynajmniej niedowierzanie. Wszyscy natomiast z niecierpliwością wyczekiwali reakcji księdza na tę zuchwałą tezę
młodej dziewczyny. Ale ksiądz chyba jeszcze bardziej zaskoczył
wszystkich, gdy powiedział:
- A co wy sobie myślicie, że ja to wiem? Ja oczywiście też
wszystkiego nie wiem, nikt nie wie, bo nie ma dokumentów
z tamtych czasów, to było przecież siedemset lat temu! Natomiast co myślę? Myślę to samo, co Jadzia. Wszystko wskazuje
na to, że pierwotny kościół międzyrzecki stał w tym miejscu,
gdzie teraz jesteśmy. Właśnie odkrywamy jego ruiny, odsłaniamy jego najstarszą historię...
***

18

Dopiero czterdzieści lat później na to samo miejsce, na pole
Kościelnik, dotarli kolejni badacze. Był to bielski historyk
dr Jerzy Polak, proboszcz międzyrzeckiej parafii ks. Witold
Grzomba oraz właściciel gruntu Stanisław Krzempek. Belki
tajemniczej budowli nie były już widoczne, gdyż zostały zasypane ziemią w czasie prac przy regulacji rzeki. Pan Stanisław
tłumaczył, że jest pewien, że nadal się tu znajdują, gdyż nikt
w międzyczasie nic tu nie robił.
Dr Polak z zainteresowaniem przyglądał się topografii terenu nad rzeką, na jej lewym brzegu. Od strony Międzyrzecza Dolnego oraz Ligoty był to teren równinny i nizinny, a Mazańcowice
znajdowały się po drugiej stronie rzeki u podnóża wzniesienia
zwanego potocznie Mazańcowską Kępą. W rozmowie z księdzem
przyznał, że kościoły wprawdzie budowano najczęściej na wzgórzach, ale w pewnych okolicznościach zdarzały się odstępstwa.
- Wydaje mi się, że rozumiem, dlaczego kościół mógł powstać w tym dziwnym i wydawałoby się niekorzystnym położeniu. Musiał zaistnieć jakiś nadzwyczaj ważny powód, jakaś
bardzo ważka okoliczność.
- Co pan ma na myśli? - zagadnął ksiądz.
- Proszę się chwilę zastanowić. Gdyby przyjąć takie założenie, że tu na odludziu zbudowano przed wiekami kościół, to
musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie, komu miałby on
służyć? Międzyrzeczanie mieliby do niego trochę daleko, ale
jeśli zapytamy o np. mieszkańców Mazańcowic? Przecież zaraz
za rzeką była następna wieś.
- No właśnie, zważywszy, że w Mazańcowicach nie było wtedy kościoła, to odległość z centrów obydwu miejscowości byłaby podobna, jeśli wręcz nie taka sama - wnioskował ksiądz.
- No właśnie! Międzyrzeczan i mazańcowian dzieliła od tego
miejsca ta sama odległość. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze
jeden szczegół: za niedługi czas powstała tu kolejna wieś, Ligota, tak samo oddalona jak dwie poprzednie. Co ksiądz o tym
myśli? Przypadek?
- Niesamowite! To przecież dobrze przemyślana strategia
jednoczesnej obsługi trzech miejscowości przez jeden kościół
zbudowany na styku wszystkich trzech wsi - powiedział ksiądz
Grzomba.
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- Racja. Już wtedy myślano w kategoriach ekonomicznych.
W historii kościoła to miało nawet swoją nazwę - parafia kilkuwioskowa. Było ich u zarania księstwa cieszyńskiego więcej.
Brało się to z małej liczby ludności w ówczesnych wsiach, która nie była w stanie samodzielnie wybudować, a potem również utrzymywać kościół - argumentował dr Polak.
- Czy cokolwiek wiadomo o tym najstarszym kościółku? zapytał pan Krzempek.
- Wiedzy bezpośredniej nie mamy, nie zachowały się żadne
pisane źródła. Możemy tylko wnioskować na podstawie analogicznych obiektów z terenów Śląska i Małopolski oraz wiedzy
historycznej. Ale słusznie pan nazwał tę budowlę kościółkiem.
W owym czasie świątynie na wsiach były małe, jednonawowe
i zbudowane z drewna. Międzyrzecze powstało w ostatnich latach XIII wieku za księcia cieszyńskiego Mieszka I jako wieś duża,
40-łanowa, lokowana na prawie niemieckim. Wiele wskazuje
na to, że ten pierwotny międzyrzecki kościół został zbudowany
w latach 1315-1335 za jego następcy, księcia Kazimierza I.
- A jak długo mógł funkcjonować na tym miejscu?
- Drugi kościół międzyrzecki, czyli dobrze nam znany kościół drewniany św. Marcina w Międzyrzeczu Górnym, został
zbudowany w 1522 roku, więc pierwszy kościółek mógł funkcjonować do tej właśnie daty. Nie są nam znane powody zakończenia jego 200-letniej misji, prawdopodobnie wpłynął na
to wzrost liczby ludności w późniejszym Międzyrzeczu Górnym,
ponieważ po 1400 roku nastąpił tutaj znaczny dopływ niemieckich osadników. Nie bez znaczenia była zapewne budowa kościoła w Mazańcowicach, które około 1500 roku jako parafia
usamodzielniły się. Kościół w tym miejscu przestał być dogodny. Mogło też dojść do zniszczenia budowli wskutek żywiołu powodzi lub pożaru.
Rozmowy w tym niezwykłym miejscu zmierzały ku końcowi. Ksiądz i historyk pożegnali się z właścicielem Kościelnika.
Udali się potem do chaty międzyrzeckiej, by podsumować wizję
lokalną oraz nakreślić ewentualne plany przyszłych badań.
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W rustykalnym wnętrzu domu kultury, pięknej chaty międzyrzeckiej, starano się podsumować rezultaty wyprawy do Kościelnika. Gdy historyk z wolna prezentował wywody o odległej
przeszłości tego miejsca, ksiądz począł wodzić zamyślonym wzrokiem po drewnianych belach chaty, palących się szczapach
w kominku, potem jego wzrok wybiegł przez okno na zewnątrz,
gdzie widać było wstęgi zielonych łanów, pól spływających w dół
do drogi i potoku, podobnie jak wtedy przed kilkuset laty.
Wsłuchując się w opowieść naukowca, począł w myślach
przetwarzać ją na obrazy z odległych czasów i dał się ponieść
wyobraźni.
A może było to tak:
Od Cieszyna przez Skoczów sunął książęcy orszak. Mieszko I Cieszyński, który się tu zbliżał, realizował wielką wizję zasiedlenia terenów między Cieszynem a Bielskiem, podobnie jak
wcześniej zrobiono to na Śląsku Opolskim i wokół Raciborza.
Pustych, niezamieszkałych przestrzeni u podnóża Beskidów było
dużo. Drużyna konnych jeźdźców posuwała się po ostatnim
odcinku trasy, po bezdrożach od strony wsi Bielowicko. Gdy
stanęli na najwyższym w okolicy wzgórzu, ujrzeli oczekiwany
widok: zakola rzeki Jasienicy oraz schodzące łagodnie w dół
pochyłości wzgórz.
- Drużyna, stój! Zaiste, to tutaj! Jesteśmy na miejscu! Są
tu te dwie rzeki, dzisiaj widać je nawet lepiej, wszak po ostatnich deszczach nabrały wody - krzyknął jakiś ważny rycerz,
zapewne drużynnik.
Książę zsiadł z konia i udał się na szczyt wzniesienia. Za
nim poszli najważniejsi uczestnicy ceremonii. Trzymając rulon
pisma owiniętego w skórę, książę uroczyście przemówił:
- Szlachetny rycerzu, chciej przyjąć książęcy przywilej założenia wsi w tym to miejscu dla pożytku doczesnego twego,
rodziny twojej i twoich kmieci, takoż ku chwale księcia twego,
a najsamprzód Pana Boga na niebie. Za wielkie czyny na polach bitewnych nagrodę taką dostawasz, a żeś osiągnął wiek
podeszły, należy ci się spoczynek od wojen na tym uroczysku.
Cztery dziesiątki łanów tu obejmujesz i stawasz się panem
wsi wielkiej, a nazwą jej będzie Międzyrzecze, jako że pomiędzy rzekami, które się tu schodzą, na surowym korzeniu wieś
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urządzisz. Pracy będzie tu niemało, tęgich buków, jesionów
i grabów rośnie tutaj siła. Dwa łany sołtysie mieć będziesz i jeden
plebański, a resztę kmiece rodziny ciężką pracą przysposobią.
Wolnizny na dwie dziesiątki lat zaś dostawasz, a dom Boży zbudujesz na granicy wsi, żeby wespół sąsiednim wioskom tutaj
służył.
Książę z powrotem zawinął w skórę pisemny akt lokacji wsi
i przekazał rycerzowi. Ten, klęknąwszy na jedno kolano przed
księciem, odebrał dokument i przyjął jego uścisk oburącz. Po
krótkiej ceremonii orszak szykował się w drogę powrotną. Wtem
dał się słyszeć głośny szmer. Z zagajnika wybiegło jak strzała
stadko danieli, kilka samic miało wyraźnie wydęte od macierzyństwa brzuchy. To pomyślny znak płodności i zapowiedź
rozpoczęcia nowego życia na tych ziemiach. Drużyna skierowała się ku pobliskiemu Grodźcu, gdzie stał zamek. W nim ma
się odbyć uroczysta wieczerza przygotowana przez rycerza dla
księcia, jako zadośćuczynienie za tak wielkie wyróżnienie.
***
- Proszę księdza! Halo! Przepraszam, ale sprawia ksiądz
wrażenie ogromnie zamyślonego...
- Rzeczywiście... Przepraszam, trochę zamyśliłem się... Byłem właśnie tam...
- Tam?
- Tam, to znaczy tu, w Międzyrzeczu, tylko w tamtych czasach... Próbowałem sobie wyobrazić to, o czym pan mówi.
- A, to ciekawe. To dobrze. Stare dzieje działają na wyobraźnię.
Historyk kontynuował wywód.
- Myślę, że pierwotne centrum wsi było zlokalizowane bliżej obecnego Międzyrzecza Dolnego, bowiem Międzyrzecze nazwane później Górnym zostało utworzone poprzez wykarczowanie lasu przez niemieckich osadników ok. 1430-1440 roku.
Niemcy nazwali tę wieś Conradiswalde, czyli las Konrada.
- Tak więc międzyrzeczanie i tak byli najbliżej Kościelnika zauważył ksiądz.
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- Niewątpliwie. Wieś rozumiana jako skupisko chat zapewne była oddalona od pierwotnego kościoła od pół do dwóch
kilometrów, czyli nie aż tak wiele.
- Jak wiemy, kościoły średniowieczne nie były wyposażone
tak jak te, które znamy od XVII wieku, czyli poreformacyjne,
nieprawdaż?
- Zdecydowanie. W jednonawowym drewnianym kościółku
znajdował się tylko mały, skrzynkowy, przenośny ołtarz, ponadto jeszcze chrzcielnica. Nie wyposażano świątyń w tamtych
czasach w konfesjonały i organy. Kościół prawie na pewno już
wtedy był pod wezwaniem św. Marcina Biskupa z Tours, gdyż
w dokumencie z roku 1447 jest taka wzmianka. Być może
istniał też jakiś jeden obraz tego świętego. Ksiądz odprawiał
w tamtych odległych wiekach 50 mszy w roku.
- W trakcie przeprowadzki z Kościelnika do następnego kościoła w Międzyrzeczu Górnym zapewne przeniesiono jakieś wyposażenie lub sprzęt. Czy jest jakiś ślad po nim? - zapytał ksiądz.
- To jest interesujące pytanie. Otóż mamy zapisaną informację w kościelnych księgach, że jeszcze w 1948 roku w kościele międzyrzeckim była jedna bardzo stara skrzynia, w której
najpierw przechowywano naczynia liturgiczne, potem służyła
jako kościelna kasa. Była wykonana z drewna dębowego,
z metalowymi okuciami, zamkami i kłódkami. Ponoć sprawiała
wrażenie bardzo starej. Kto wie, czy nie pochodziła z pierwotnej świątyni.
- Jak pan jako historyk widzi przyszłość tego miejsca, to
znaczy Kościelnika, jakie są szanse na jego zbadanie?
- Powiem krótko. Kościelnik czeka na swego odkrywcę. Potrzebne są specjalistyczne badania archeologiczne - odkrywka,
odsłonięcie wszelkich pozostałości, badania dostępnymi obecnie metodami naukowymi włącznie z metodą węglową C14.
Wtedy będziemy mieli definitywną odpowiedź nie tylko co do
wieku obiektu, ale również jego charakteru oraz rozstrzygnięcie, czy nie doszło tu do powodzi lub pożaru. Przy odrobinie
szczęścia jest też możliwość natrafienia na najstarszy cmentarz, gdyż sytuowano je przy kościołach. Paradoksalnie to dobrze, że budowla obecnie jest zasypana ziemią, bo to zapobiega
wietrzeniu i równocześnie konserwuje.
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- A więc Kościelnik czeka na swego odkrywcę?
- Właśnie tak. Zapewne kiedyś ta chwila nastąpi.
W kominku chaty międzyrzeckiej dopalały się drwa, a rozmówcy kończyli opowieść o odległych dziejach trzech miejscowości: Międzyrzecza, Mazańcowic i Ligoty, związanych ze sobą
dawną wspólnotą kościoła i parafii.

24

Powstanie Ligoty2

Akt lokacyjny Ligoty, podobnie jak i większości innych miejscowości w okolicy, nie zachował się. Na kartach starych kronik
i dokumentów nie ma wzmianki o okolicznościach powstania
wsi. Nie wiemy, czy była założona na surowym korzeniu,
a więc z woli księcia miała zasadźcę i sprowadzonych osadników, którzy zostali kmieciami na wydartych przyrodzie połaciach
ziemi. Może, jak uważają inni, powstała tu służebna osada do
obsługi licznych stawów. Jak było w istocie? Być może nigdy się
nie dowiemy. Nie wiemy nawet, czy wydarzyło się to za księcia
Przemysława I, czy jego syna Bolesława I. Przyjmijmy w wyobraźni, że było to tak...
Był to czas nadzwyczajny, gdy wiek czternasty przemieniał
się w piętnasty, a rok był równy, tysiąc czterechsetny. Na zamku cieszyńskim sławny książę Przemysław I, zwany Noszakiem,
zawezwał do siebie urzędników, by przedstawić im swoje plany
skolonizowania ostatnich niezagospodarowanych obszarów
w swoim księstwie. Księcia zaniesiono do komnaty posłuchań,
gdyż od wielu lat słabował znacznie na nogi i był noszony. Stąd
też jego przydomek. Zasiadłszy na wygodnym tronie, podniósł
nagle wzrok, gdyż usłyszał kroki wchodzącego podkanclerza
i tak do niego przemówił:
- Mamy w naszej dzielnicy miast i wiosek sto i dwadzieścia,
ale jest jeszcze wiele niezamieszkałych miejsc, są one trudno
dostępne i niedogodnie położone w górach wysokich, takoż
w gęstych puszczach, alibo wśród rozlewisk rzek, podmokłych
i nawiedzanych powodziami. Jedno z nich jest daleko stąd, za
2
W oparciu o: G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice, CzechowiceDziedzice 2001, s. 11-20, 88-90.
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wsią Międzyrzecze koło Bielska. Są tam rozległe równinne przestrzenie, częściowo porośnięte borem i położone pomiędzy rozlicznymi wodami. Rzeki tam pono rokrocznie wylewają i tworzą
rozlewiska. Ale przez to nanoszą wielce żyzną ziemię. Aliści są
sposoby na osuszenie tego terenu.
Następnie wskazał na leżącą na stole dużą mapę, na której
kartograf nakreślił gęstą sieć krętych i wijących się linii, które
przedstawiały rzeki i potoki. Podkanclerz pochylił się nad tym
planem i na głos odczytał ich nazwy:
- Rzeka Jasienica, rzeka Iłownica i najznaczniejsza - Wisła.
A kilka innych jeszcze nie ma swojej nazwy. Juści tak jest, jak
mówicie, panie. Widzę owo miejsce i jest ono pomiędzy rzekami
a lasami. A zaraz za nim zaczyna się księstwo oświęcimskie.
Tereny zdatne do hodowli ryb, a w miejscach położonych wyżej
- pod uprawy. Jeśli książę pan rozkaże, założymy tam wieś.
- Myślę o czymś innym. Bezpieczniej będzie pierwej założyć
tam przez naszych ludzi woleństwo przy wsi Międzyrzecze,
a jak się wszystko powiedzie, utworzymy w jego miejscu wieś
na prawie niemieckim i zasilimy sprawnymi w robocie ludźmi
z Alemanii.
- Atoli dobry plan obmyśliłeś, panie, boć z takimi niepewnymi miejscami różnie bywa, czasem się plan nie udaje, żywioły
bywają silniejsze od człowieka, a takim to sposobem będziem
zabezpieczeni.
Decyzja pana była rozkazem. Wkrótce w stronę kotliny Wisły
ruszyła ekipa do szczegółowego zbadania miejsca pod nowe
siedlisko. Minąwszy Skoczów, Grodziec i Bielowicko, jeźdźcy zatrzymali się na jednym ze wzgórz, skąd dobry był widok na dolinę.
- Patrzajcie jeno w dół, tam obok rzeki, gdzie wyłania się
międzyrzecki kościół i kończą się ostatnie chałupy tej wsi, zaczyna się duża, wolna przestrzeń. Jest jej tam wiele. I lasu jest
dużo, i łąk śródrzecznych, i dzikich stawów, i liczne wijące się
potoki. Miarkuję z tego, co widzę, że dziesięć albo i piętnaście
łanów ziemi uda się tu przyrodzie wydrzeć. Resztę trzeba będzie
przysposobić lubo pod stawy przeznaczyć - powiedział rachmistrz.
- Nasadzimy tu zasadźcę, niechaj osadników zbierze wedle
upodobania, a to miejscowych bezrolnych, a to spod Bielska,
a to spod Cieszyna, a to i zza Olzy.
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Tak się też stało. Ze stron różnych, najwięcej od zachodu,
zaczęły się w to miejsce zjeżdżać wozy z osadnikami. Całe rodziny młodych ludzi, bydło i woły, i sprzęt wszelki tu podążały.
A miejsce to zaczęto nazywać wpierw Lgotką a potem Ligotą,
gdyż koloniści otrzymali lgotę, czyli ulgę od podatków na lat
dwadzieścia. Lasy zaczęto karczować w miejscu, na które później mówiono Wieś. Przez lat kilkanaście słychać było wszędy
donośny huk toporów i rzężenie pił, pod którymi kładły się drzewa. Lasy przekształcano w gołysze, a na gołyszach powstawały
ludzkie siedliska. Z drzew powalonych budowano chałupy
i gospodarstwa. W miejscach podmokłych, a było ich wiele,
sypano groble i wały, aby wody rzek nie zalewały pól i domostw.
W dołach, gdzie zawsze stała woda, łacniej zaś było zakładać
stawy. W nich hodowano ryby - liny, karpie, płocie, jazie, oprócz
tego jeszcze raki. Ludzie z czasem żyli tu dostatnio, więc wieś
się rozrastała i zaludniała. Mieli tedy, co potrzeba, a wszystko
z pracy swoich rąk i obfitości natury.
***
W czasach, gdy powstawała Ligota, Księstwo Cieszyńskie
nie należało do Polski, a do państwa czeskiego - do Korony
Św. Wacława. Ligota jako wieś powstała zatem w państwie
czeskim. Ale lud tu był polski i mowę miał polską, a państwo
polskie zaczynało się niedaleko stąd - za rzeką Białką.
W 1452 roku, dnia 2 lutego, doszło do bardzo interesującej
transakcji mającej bezpośredni związek z Ligotą. Dwaj bracia,
książę cieszyński Wacław I oraz książę Bolesław II, właściciele
wielu ziem, postanowili zamienić się kilkoma miejscowościami,
wśród których obok Bielska, Mazańcowic, Rudzicy, Jasienicy,
Iłownicy, Grodźca, Roztropic była również Ligota. Dzięki temu
nazwa wsi pojawiła się po raz pierwszy na kartach historii pisanej. Wieś była stosunkowo młoda, lecz musiała już wtedy mieć
dużą wartość, skoro stanowiła przedmiot zamiany - zatem była
wioską zagospodarowaną i samodzielną. Osada została wymieniona w dokumencie spisanym w Skoczowie owego roku. Ligota
występuje tu pod nazwą Elgot, gdyż pismo było sporządzone
w języku niemieckim, przez niemieckich pisarzy prowadzących
książęcą kancelarię. Oryginał tego dokumentu znajduje się
w kodeksie Listinař Tešinska.
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W czasie, gdy powstawała Ligota, w okolice Bielska dotarła
duża fala osadnictwa z niemieckiej Frankonii. Wywarła ona znaczny wpływ na rozwój już istniejących miejscowości, spowodowała
dalszy ich wzrost i postęp. Niemieccy koloniści sprowadzeni przez
cieszyńskiego księcia zakładali nowe przysiółki, bądź całe wsie.
W górnej części Międzyrzecza przybysze wykarczowali znacznej
wielkości las i utworzyli osadę, nazywając ją po swojemu Conradiswalde. Rola tych przybyszów musiała być znacząca również
w Ligocie, skoro w XVI wieku wieś nazywano z niemiecka Tärgersdorf. W dokumentach książęcych wspomina się tę nazwę dwukrotnie: w roku 1521 i 1571. Pierwszy człon nazwy oznacza
tarczę, a drugi - wieś. W następnych stuleciach z jakichś powodów tę nazwę zarzucono, wracając ponownie do form: Ligota i Ellgoth, posługiwano się też spolszczeniem w brzmieniu
Ellgota. W odniesieniu do Międzyrzecza Górnego i Dolnego osadnicy niemieccy używali nazw Ober i Nieder Kurzwald.
W 1571 roku na terenie Ligoty istniał folwark, 14 dużych
zagród chłopskich, 1 młyn i 1 karczma oraz aż 30 zagospodarowanych stawów. Znane są nazwiska niektórych zagrodników:
Czernik, Dersching, Jagielny, Kobiela, Krótki, Stefków. Kościoła
wtedy i jeszcze przez ponad dwieście lat tu nie było, gdyż wieś
wchodziła w skład parafii w Międzyrzeczu.
Właścicielami Ligoty od zarania byli książęta cieszyńscy,
a następnie po utworzeniu Państwa Bielskiego w 1572 r. jego
kolejni posiadacze: Promnitzowie, Schaffgotschowie, Sunneghowie, Solmsowie, Haugwitzowie i na końcu książęta Sułkowscy.
Po parcelacji dóbr książęcych w Ligocie w końcu XVIII wieku
Sułkowskiemu nadal podlegali pańszczyźniani chłopi jeszcze
przez 60 lat do czasu ich uwolnienia w 1848 roku. Natomiast
nabywcy majątku dworskiego wskutek parcelacji nie byli właścicielami wsi, lecz folwarku i należących do niego pól i stawów. Byli nimi po kolei: w latach 1790-1816 bracia Czaderscy
- Paweł, potem Jan, po nich na krótko hrabia Filip Saint-Genois z Jaworza, od 1823 - Maria i Andrzej Mynarscy i od 1838 r.
Mathias Gasch z Lipnika koło Bielska. Rodzina Gaschów była
w posiadaniu tych dóbr przez 107 lat, do roku 1945.
***
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Współczesne pokolenie ligocan żyje w ciekawym momencie
historii swojej miejscowości, bowiem na pierwszą połowę XXI
wieku przypada 600-lecie jej powstania. Nikomu niestety nie udało
się wyznaczyć daty tej rocznicy. Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa, że jubileusz ten powinniśmy obchodzić właśnie teraz.
Hipoteza tu przedstawiona oczekuje konstruktywnej weryfikacji.
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Panowie i ich zamek3

Ulica Woleńska w środku Ligoty nie jest miejscem ruchliwym i niczym nie przypomina centrum miejscowości. Łatwiej
tutaj spotkać ludzi spacerujących z kijkami niż samochód.
Osoby przygodne nie mogą się domyślać, że znajdują się bardzo blisko miejsca, gdzie, być może, zaczęła się historia tej miejscowości. Za dużym podworcem stoi bowiem dwór, nazywany
przez wszystkich zamkiem, o kilkusetletniej historii. Być może
w miejscu gdzie stoi, po 1400 roku wyznaczono pierwsze łany
pod założenie wsi.
W odległych stuleciach ziemie polskie i ościenne posiadały
swoich panów i właścicieli. Podobnie było z miastami i wsiami.
Z władcami nierozerwalnie związane były ich rezydencje. Wiele
z nich przetrwało do dziś i są świadectwem dawnej świetności.
Ligota na przestrzeni kilkuset lat istnienia miała wielu właścicieli,
ale ligocki dwór, potocznie nazywany zamkiem, zawsze był jeden
i to w tym samym miejscu. Niestety miejscowy zamek, chociaż był
pański, nie był siedzibą panów, a tylko ich zarządców, szafarzy
bądź dzierżawców. Mieszkali tu i prowadzili rolniczą działalność
namiestnicy książęcy, a właściciele Ligoty przebywali na zamkach
i w pałacach Cieszyna, Pszczyny i Bielska. Dopiero w ostatnich
dwustu latach w tym miejscu rezydowały bogate rodziny obszarników. W odróżnieniu od wielu innych miejscowości Ligota nigdy
nie była własnością szlachecką. Ligota zawsze należała do książąt
cieszyńskich, książąt bielskich, innych magnatów i właścicieli
Państwa Bielskiego oraz obszarników.
3

G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice, s. 11-25, 88-90; P. Kropka, Rudzica. Dzieje wioski i parafii od założenia do czasów współczesnych,
Rudzica 2013, s. 77-87; M. Nowrotek, Zabytki budownictwa w Ligocie [w:]
Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, s. 417-420.
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Cieszyńscy książęta byli właścicielami Ligoty od jej powstania. Prawdopodobnie pierwszym był piastowski książę Przemysław I Noszak lub jego syn Bolesław I. Książąt cieszyńskich było
około piętnastu i nie ma potrzeby ich wymieniać. Ostatnim
cieszyńskim władcą, do którego należała Ligota, był Fryderyk
Kazimierz. Z tego czasu, bo z 1571 roku, pochodzi najstarsza
wzmianka o drewnianym folwarku w Ligocie. Ale już w następnym roku przeszedł on ze wsią w posiadanie pszczyńskiego
władcy Karola Promnitza, gdy powstało Państwo Bielskie.
Następni właściciele bielskiego państwa stawali się zarazem posiadaczami Ligoty, także folwarku oraz sprawowali zwierzchność
nad chłopstwem. Byli to po kolei: śląski magnat Adam Schaffgotsch, węgierscy Sunneghowie, których w kolejnych pokoleniach było w Bielsku aż jedenastu, następnie hrabiowie Solms Henryk i Fryderyk, po nich Friedrich Wilhelm von Haugwitz i na
końcu sześciopokoleniowa dynastia książąt Sułkowskich. Oczywiście żaden z tych możnowładców nie przebywał na dworze
w Ligocie, co najwyżej mogło się zdarzyć, że któryś wizytował tę
posiadłość. Rezydowali tu zarządcy i ekonomowie tych panów.
W końcu XVIII wieku zakończyła się również ta „era”. Ostatni
z Sułkowskich, Ludwik, sprzedał ligocki majątek ziemski wraz
z dworem Pawłowi Czaderskiemu ze Starej Wsi. Był to koniec
roku 1789. Czaderski był pełnym ambicji gospodarzem tego
majątku. To za jego czasów rozebrano stary drewniany budynek i w jego miejsce zbudowano murowany obiekt, który po
niezbyt licznych zmianach i przeróbkach przetrwał do dnia
dzisiejszego. Ligocki zamek po śmierci Pawła na krótko był
w posiadaniu jego brata Jana Czaderskiego w latach 1813-1816.
Po nim na siedem lat, do roku 1823 ligocki folwark - ziemia
i dwór przeszły w posiadanie hrabiego Filipa Saint-Genois z pobliskiego Jaworza. Kolejnymi gospodarzami na drodze zakupu
zostali Marianna i Andrzej Mynarscy, którzy cieszyli się posiadłością 16 lat. W 1839 roku nastąpiła znacząca i dość trwała
zmiana. Z chwilą zakupu tego majątku przez Henriettę
i Macieja Gaschów z Lipnika, rodzina ta przejęła ligocką posiadłość na z górą sto lat. Na trzy miesiące przed końcem wojny
ostatni z Gaschów, Gustaw, uciekł do Wiednia przed wojskami
sowieckimi. Po II wojnie światowej nastąpiło upaństwowienie tego
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ciągle dużego majątku wraz z dworem. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku realność i budynki przeszły na własność Agencji
Nieruchomości Rolnych. Od kilku lat majętność znajduje się
ponownie w rękach prywatnych.
Powróćmy raz jeszcze do czasów feudalnych. Panowie Ligoty
byli wtedy właścicielami ziemi, dworu i jednocześnie sprawowali
jurysdykcję nad chłopami, którym mocno ograniczono prawa
osobiste. Podwładni świadczyli wobec pana liczne i rozmaite zobowiązania pańszczyźniane. Ostatnim panem Ligoty był książę
Ludwik Jan Sułkowski. Następni „panowie na Ligocie” byli tak
tytułowani przez lud tylko zwyczajowo. Pozostawali wielkimi posiadaczami ziemskimi - majątku i dworu, lecz nie sprawowali
władzy nad chłopami. Takim był np. Paweł Czaderski, który sam
pochodził z ludu. Utrwaliła się jednak praktyka tytułowania ich
panami, a oni sami uzurpowali sobie niektóre dawne przywileje.
Lud ich nazywał „mościnkami”. W ten sposób mówiono jeszcze
do ostatniego Gascha.
Czy panowie byli dobrzy dla ligockich poddanych? U zarania istnienia wsi pan sprowadził osadników. Poprzez przydzielenie ziemi w użytkowanie chłopi stawali się jej dzierżawcami.
Osadnik nie zostawał więc właścicielem ziemi, na której żył
i pracował, tylko jej dzierżawcą z wszystkimi tego konsekwencjami. Najczęściej przez 20 lat chłop nie musiał świadczyć żadnych powinności wobec pana, gdyż był na dorobku. Od tego
rodzaju zwolnień i ulg brały się nazwy wsi: Ligota, Lgota, Wola,
Lhota - miejscowości zwolnione na pewien czas z podatków. Po
tym okresie chłop za dzierżawione pole musiał odrabiać pańszczyznę, płacić czynsz i składać daniny. W średniowieczu dni
pańszczyzny było niewiele - zaledwie kilka w roku, natomiast
w wieku XVII i XVIII w Państwie Bielskim obciążenia były tak
wielkie, że na przykład za Juliusa Gottlieba Sunnegka po roku
1687 osiągnęły 5 dni w tygodniu, do tego dochodziły rozmaite
dodatkowe świadczenia i daniny.
Nie lepiej było za hrabiego Haugwitza po 1742 roku, który
kazał chłopom „żreć trawę”, ale płacić podatki. Nic dziwnego,
że w tych warunkach dochodziło do wystąpień chłopskich
i buntów. W 1707 roku niepokoje społeczne objęły obszar od Opawy
po Bielsko, a kolejne w 1746 roku przebiegały w najbliższych
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miejscowościach: w Starym Bielsku, Czechowicach i Międzyrzeczu. Uczestniczyli w nich również chłopi z Ligoty, Jasienicy,
Mazańcowic, Bronowa, Zabrzega i Kamienicy. Kolejny bunt zrodził się na Śląsku Pruskim w 1766 i rozprzestrzenił po stronie
austriackiej na Śląsku Cieszyńskim i w Państwie Bielskim. Wystąpienia chłopów były nieskuteczne i nie poprawiły ich bytu.
Efekt tych wystąpień był wszakże długofalowy. W drugiej połowie XVIII wieku w Państwie Bielskim zainteresowanych chłopów zaczęto oczynszowywać. Były przypadki wykupu ziemi od
pana na własność. W 1781 roku zniesiono poddaństwo osobiste, co było dużym krokiem w kierunku zwiększenia wolności
włościan. Ostatecznym, epokowym przełomem w austriackiej
monarchii stał się w 1848 roku cesarski dekret o uwłaszczeniu
chłopów.
Z feudalnego układu chłop czerpał również określone korzyści. Otrzymywał od pana pole pod uprawy, dostęp do pastwiska,
materiał na budowę lub remont domu i zabudowań gospodarczych, drewno na opał, bydło i narzędzia pracy. Korzyści były
niemałe. Dla przykładu ilość drewna z lasu stanowiła równowartość 10 florenów. Szacuje się, że wyniosło to połowę tego, co
wypracowywał w ciągu roku na pańskim polu. W razie klęsk
żywiołowych i głodu pan miał obowiązek chłopa wspomagać.
***
Wróćmy ponownie do siedziby panów w Ligocie. Blisko centrum miejscowości, dwieście metrów od kościoła w kierunku
południowym, zobaczymy pośród walących się budynków
gospodarczych samotny budynek, dzisiaj już niepozorny i niszczejący. Niegdyś był to dom o numerze 1, teraz posiadający adres ul. Woleńska 3. Oczywiście nazywanie tej budowli zamkiem
to przesada, ale ludzie miejscowi mówili tak od dawien dawna
i tak pozostało. Na tym miejscu najprawdopodobniej od zarania
Ligoty stał zapewne jakiś rodzaj dworku, wielokrotnie przebudowywany, odnawiany, najpierw drewniany, potem murowany.
Najstarsza o nim wzmianka pochodzi z 1571 roku, gdy stanowił
własność księcia w Cieszynie. Kolejne informacje pochodzą z lat
z 1768 i 1774 - wtedy dwór okraślany był jako Viehhof, co po
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polsku oznacza folwark zwierzęcy, prowadzący hodowlę bydła.
Zarządcą był wtedy Andrzej Wałowy, jednocześnie szafarz międzyrzecki, prefekt gospodarstwa bielskiego oraz właściciel znacznego obszaru ziemi w Rudzicy. Dość dokładną informacją
dysponujemy z roku 1786. W inwentarzu wtedy sporządzonym
zapisano, że budynek dworski pozostawał w przewadze drewniany, tylko kuchnia i piwnica były już murowane. Oprócz tych
dwu pomieszczeń były tam jeszcze dwie izby i dwie komory.
W otoczeniu budynku mieszkalnego stały zabudowania i pomieszczenia gospodarcze: 1 obora, 1 stodoła, 4 kurniki, 1 spichlerz,
1 osobna piwnica, 2 pomieszczenia na mleko i 2 komory warzelne (do produkcji piwa lub wódki). Zaraz po zakupie majątku
przez Pawła Czaderskiego w 1789 roku, nowy właściciel przystąpił do likwidacji drewnianej budowli i zastąpił ją murowaną
i od tego czasu możemy mowić o współczesnym ligockim zamku. Za Czaderskiego gospodarstwo i dwór przechodziły okres
swojej świetności. Właściciel był dobrym gospodarzem, ale włodarzył tu dwadzieścia lat, co dla historii nie jest okresem zbyt
długim. Kolejne lata prosperity rozpoczęły się po roku 1839, kiedy majątek zakupiła rodzina Gaschów z Lipnika pod Bielskiem.
Maciej Gasch i żona Henrietta Charlotta z d. Tschikardt rozpoczęli wtedy gospodarowanie na największym majątku ligockim.
Nowi właściciele szybko doprowadzili gospodarstwo do rozkwitu
przede wszystkim poprzez stosowanie nowoczesnych jak na ówczesne czasy technik i metod. Uprawiano rolę, prowadzono przetwórstwo mleka, serowarnię, gorzelnię, w stawach hodowano nowe
odmiany karpia, funkcjonował tartak i młyn. Rozbudowany
został zamek od strony wschodniej, wybudowano też osobną
oficynę od strony północnej i powiększono liczne zabudowania
gospodarcze, w tym ogromne stodoły. Gaschowie utrzymywali
z wszystkimi przyjazne relacje, począwszy od Sułkowskich w Bielsku, poprzez duchowieństwo, władze gminne, na zwykłych obywatelach skończywszy. Byli aktywni i wszechstronni, jeździli na
spektakle teatralne do Bielska, ale też potrafili zakasać rękawy
do pracy na gospodarstwie. Mieli duży autorytet, często radzono
się ich w wielu sprawach. Z inicjatywy Rudolfa Gascha i przy
jego znacznym udziale przeprowadzono ogromne inwestycje
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wodne w postaci regulacji miejscowych rzek. Odtąd wreszcie przestały Ligotę nękać rujnujące powodzie.
Murowany dwór wzniesiony w końcu XVIII wieku posiada
status zabytku, nadano mu numer katalogowy A-873/68,
zarejestrowany w 1968 roku. Architektura budowli nie jest okazała ani finezyjna. Stroną frontową jest elewacja zachodnia,
która prezentuje się najładniej. Budowla uwidacznia liczne
przeróbki i dobudowki, które nie najlepiej wpływają na jej proporcje i kształt. Parter wraz z piwnicami są częściami najstarszymi. We frontowym trakcie znajdują się dwie obszerne izby
ze sklepieniem lunetowym. W trakcie tylnym jest kilka pomieszczeń, w tym jeden duży pokój posiadający sklepienie żaglaste,
a pozostałe są wyposażone w stropy drewniane. Na skutek rozbudowy przybyły pokoje od strony wschodniej oraz na poddaszu. W osi budynku przebiega korytarz nakryty sklepieniem
kolebkowym z segmentowanym łukiem. Zachodnia elewacja jest
pięcioosiowa, przy czym na głównej osi znajduje się ganek
z kamiennymi schodami oraz drzwiami prowadzącymi do piwnicy. W podziemiach znajdują się cztery duże pomieszczenia
żaglasto sklepione oraz dwa małe. We wnęce osadzone są dwuskrzydłowe drzwi frontowe z tzw. nadświetlem. Ściany głównej
elewacji były kiedyś wzbogacone parzystymi toskańskimi pilastrami, dodatkowo zdobionymi płycinami, natomiast narożniki urozmaicone boniowaniem. Wielokształtny dach, pierwotnie
naczółkowy, od frontu urozmaicony jest dużym świetlikiem
w formie rybiego oka. Protokół inwentaryzacyjny z 1959 roku
podaje podstawowe dane dworskiego budynku. Długość
budowli to 21,5 m, szerokość 18 m, kubatura 5200 m3.
Powierzchnia określona jako zabytkowa to 653 m2. Na dwóch
kondygnacjach znajduje się aż 13 izb mieszkalnych, 2 pomieszczenia określone jako inne, a w podziemiach 6 piwnic. Tenże
dokument jest źródłem innych wyczerpujących informacji dotyczących majątku: gruntów uprawnych przynależnych do dworu
było 25 ha, łąk i nieużytków 10,5 ha, stawów 77 ha. Wokół
budynku odnotowano ponadto 40 arów stylowych ogrodów.
Jeśli chodzi o stan budynku, w protokole z roku 2006 określono
go jako zaniedbany, stan techniczny zły, a zniszczenie oszacowano na 40%.
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Patrząc dziś na niszczejący zamek w Ligocie, chciałoby się
znać przyszłość tego historycznego obiektu. Nic nie wskazuje
na to, by dwór czekały dobre czasy, chociaż kilkusetletnia jego
historia warta jest godnego potraktowania. Zamek zasługuje
na to, aby przez następne dziesięciolecia, a może wieki, przypominał o chwalebnej przeszłości miejscowości, w której stał
zawsze.
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Z Ligoty do szlachectwa4

Po upalnym lipcowym dniu nadchodził duszny wieczór,
a ludzie szukali wszędzie chłodu i przed żarem schronienia.
W pobliskiej Starej Wsi, w chacie nieopodal drewnianego kościoła mieszkała młoda rodzina Czaderskich - Elżbieta i Paweł.
A był to rok pański 1747, 30 lipca. Kobiecie tym trudniej było
znieść niedogodności upalnej pogody, że była brzemienna
i w każdej chwili spodziewała się rozwiązania.
- Pawle, Pawełku, dopomóż, bo zda mi się, że to już będzie
teraz!
Kobieta oburącz złapała się za brzuch i osunęła na łóżko.
Mąż przetarł jej wilgotne czoło i twarz, i spokojnym, opiekuńczym głosem powiedział:
- Ostańże sama chwilę, a ja polecę po Stazyję.
Gdy wyszedł z domu, na horyzoncie zachmurzyło się i bardzo szybko nadeszła fala wichru i letnia burza. Błyskawice
przecinały wieczorne niebo, rozświetlając każdy kąt. Po krótkim
czasie Paweł odnalazł Anastazję, wiejską położną, powiedział jej
o sprawie, a potem oboje w strugach deszczu dobiegli do chaty.
- Grzejcie wodę! Dajcie misę, ługu do mycia i duże płótno
do wycierania. I żeby mi tu nikt do izby nie zachodził!
Paweł ze starzykami wystraszeni czekali w kuchni na rozwiązanie. Wkrótce deszcz i burza przeminęły. Po nawałnicy
nastąpił w przyrodzie spokój, po deszczu niebo się raptem wygwieździło, a po bólu rodzącej nastąpiło ukojenie i wtedy płacz
niemowlęcia przerwał długo ciągnącą się ciszę oczekiwania.
4

Na podstawie: Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie,
red. ks. J. Miłkowski, Czechowice-Dziedzice - Ligota 2006, s. 54-59; M. Nowrotek, Dzieje kościoła i parafii... [w:] Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, s. 258261, 267.

37

- Macie syna! Dużego chwata. Jako mu dacie na imię?
- Juści, że Paweł. Przecie pierworodny, należy się po ojcu.
- A Elżbietka czuje się dobrze, trochę zmęczona. Dajcie jej
co do picia... chłodnego mleka, boć przecie już matka! - podsumowała Anastazja.
Szczenięce lata małego Pawełka leciały szybko. Chłopiec
chował się dobrze. Gdy miał trzeci roczek, urodził mu się braciszek Janek. Jeszcze jako brzdąc często gęsto urywał się
z domu i biegał ku koniom do sąsiadów, obserwował ludzi
i zwierzęta przy pracach w polu, a najbardziej ciekawiły go wszelkie narzędzia i urządzenia. Ze wszystkich maszyn najwięcej
fascynował go kierat obracany przez woły. Niechętnie natomiast
oddawał się nauce, choć ojciec go pilnował, a pan Starowieyski
o Pawła ze wszystkich najwięcej dbał i często rozpytywał o jego
postępy. W parafialnej szkółce uczył się pisania, śpiewu i ministrantury. Wszystkich chłopaków do nauki było tu pięciu. Więcej „uczonych” ksiądz i pan ze dworu nie potrzebowali. Paweł
jako ministrant chętnie służył Panu Bogu. W drewnianym
kościółku z zaciekawieniem przyglądał się pięknemu barokowemu ołtarzowi z jeszcze starszym XIV-wiecznym obrazem Ukrzyżowania namalowanym na desce lipowej oraz tryptykowi z XV
wieku z Matką Boską, świętą Barbarą i świętą Katarzyną. Podobał mu się starowiejski kościół, lubił tu przebywać, tak tu
zawsze uroczyście, tak tu pięknie jak w niebie!
Gdy Paweł miał lat dwanaście, Pan Bóg obdarzył go drugim
bratem Stanisławem, ale zarazem zabrał mu matkę, która zmarła
niedługo po porodzie. Ojciec i chłopcy stratę matki przeżyli bardzo ciężko i teraz trudniej poczęło im się żyć na tym świecie.
Niedługo potem ojciec przeprowadził się z synami do Komorowic
Polskich, gdyż zwolniła się tutaj posada organisty w kościele,
którą objął. To poprawiło ich byt.
- Ucz się Paweł, ucz, bo nauka to bogactwa klucz! - mawiał
mu ojciec.
Jednak wszystko wskazywało na to, że chłopak posiadł inne
zdolności - organizatorskie i praktyczne. Gdy się z dziećmi bawił,
zawsze umiał sprytnie i dobrze nimi pokierować. A gdy robotę
miał jaką wykonać, zawsze był pierwszy przed innymi i najmądrzej wszystko obmyślał. Lubił uciekać ku stawom na Barku,
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ku jazom na Białce i do hałcnowskiego młyna, gdzie maszyneria kół młyńskich, kamieni i żaren syciła jego umysł.
- Co to z ciebie, Paweł, wyrośnie?
- Tatulku, nadyć ja chcę na roli pracować, ryby w stawach
hodować, konie zaprzęgać, w świat jechać, ludzi obcych poznawać.
- Wiesz, żeśmy niebogaci, pola swego niewiele mamy, na
czym będziesz gospodarzył?
- Kupię pole, tatko, albo wyarenduję.
- Pamiętaj synu, żeś z dobrej gliny ulepiony. Musisz iść do
świata, nauki i do kariery!
Swoje marzenia Paweł zaczął realizować na początku dorosłości, a wszystko przez upór w działaniu, ambicję, aktywność,
ale i prawy, choć twardy charakter. Ożenił się w 1778 z panną
Zuzanną, która w wianie wniosła spory kawał pola, wreszcie
było na czym gospodarzyć.
Rok 1780 był dla rolnictwa dziwny, nieurodzajny, a Pawłowi
przeciwnie nadspodziewanie dobrze wszystko się udało. Prawdą
jest, że zawczasu na wiosnę wyszedł w pole, stale upraw doglądał, chwastom nie dał urosnąć, a najważniejsze, że jako jedyny
zdążył zebrać plony przed długimi deszczami, które końcem lata
nadeszły i wszystkim innym w okolicy zbiory poniszczyły. Przez
to było co jeść w tej rodzinie przez rok cały, co więcej, na przednówku roku następnego nadmiar z dużą korzyścią sprzedał
w Białej. Miał Paweł zarobiony pieniądz i za niego wyarendował
pole i drugiego konia dokupił. Prawda, że wziął niemały kredyt,
aby go zainwestować, ale wierzyciele mu ufali, gdyż był uczciwy,
honorowy i nader pracowity. Za następnych kilka lat ilością
obrabianego pola z niejednym już kmieciem konkurował. Choć
sam chłopem pańszczyźnianym nie był, ale z dzierżawionych
pól wszystkie powinności panu odprowadzał i jeszcze mu zostawał niemały zysk. Gospodarze się dziwowali, że Paweł tak sobie
radzi, a niektórzy nawet zazdrościli.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XVIII wieku Paweł Czaderski związał się z Ligotą. Był to okres parcelacji książęcych
folwarków w centrum tej miejscowości oraz na Burzeju, w Zabrzegu i innych miejscach. Właściciele tych ogromnych połaci
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pól, stawów i lasów, a także dworu, książęta Sułkowscy z Bielska, szukali wtedy dobrego gospodarza dla swoich włości.
Wybór padł na Pawła Czaderskiego, który stał się arendarzem
dworu z wszelkim wyposażeniem, pól, stawu Hałcnowiec i wielkiego stada krów. Jako dzierżawca przeprowadził się tutaj i stał
się osadnikiem. Nie wiedział wtedy, że na stałe wiąże się z tą
wsią, odniesie tu sukces i zrobi niemałą karierę.
Po paru latach dobrego gospodarowania był zdolny już do
wykupu tej ziemi w wymiarze 350 jochów, co uczynił i w 1789
roku został jej prawowitym właścicielem. Można powiedzieć, że
stał się odtąd człowiekiem zamożnym a także wpływowym.
Dalsze lata tylko pomnażały jego bogactwo. W nowy, XIX wiek,
wkroczył jako arendarz pól w Bielsku, a potem został panem
na Barku i panem na Jawiszowicach. W tej ostatniej miejscowości był jednocześnie kolatorem, czyli patronem i darczyńcą
tamtejszego kościoła. Doszedł do majątku 300 tys. guldenów
reńskich, co było wtedy wielką kwotą, za którą można było
kupić dużą wieś. Nie zapomniał o swym bracie Janie, któremu
pomógł zakupić na Woleństwie znacznej wielkości gospodarstwo przy domu nr 3 o areale 62 jochów.
Czaderski dysponował rozległymi znajomościami wśród
ówczesnych miejscowych elit z księciem Sułkowskim włącznie,
jego zarządcami, ekonomami, prawnikami, pisarzami i innymi
znanymi postaciami, Szermańskim, Bigelmeierem, Paschkiem.
Był ceniony i poważany.
- Panie Pawle, niejeden szlachcic nie ma tylu dóbr zgromadzonych, tyloma majątkami nie włada, jako pan. Nie czas już
pomyśleć o szlachectwie? - zagadnął go kiedyś sam książę pan.
Zajęty gospodarowaniem i pomnażaniem dóbr nie miał czasu myśleć o honorach. Głowę zajmowały mu rozmaite sprawy,
a czas wypełniał niezliczonymi obowiązkami. Niełatwo tyloma
rzeczami i ludźmi zawiadować. Jakże byłoby jednak pięknie
zostać uhonorowaną przez cesarza osobą, z tytułami i szlachectwem! Z tą myślą zaczął żyć Paweł Czaderski. W końcu
przecież już i tak go tytułowano panem na Ligocie, na Barku,
na Jawiszowicach. Wiele okoliczności predysponowało go do
szlachectwa - posiadał dwór, wielkie ilości pól, znane w środowisku nazwisko, odpowiednie relacje z władzą i kościołem.
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Doczekał się licznego potomstwa, dwóch córek: Marii Anny,
Susette oraz dwóch synów: Jana i Józefa Pawła. Aby szlachectwo otrzymać, musiał się nie tylko o to ubiegać w urzędzie heraldycznym, ale przede wszystkim zasłużyć znacznym czynem
wobec kraju i władcy, czyli cesarza. W czasach pokoju takim
wysoko cenionym aktem było na przykład ufundowanie kościoła. Czaderski poszedł tą drogą.
Ligocanie podówczas uczęszczali do kościoła w Międzyrzeczu.
Aby tam dotrzeć, musieli pokonać kilka kilometrów. Z najodleglejszych zakątków wsi zajmowało im to 2 godziny. W warunkach
zimy, ulewnych deszczy, dni wietrznych, było to trudne zadanie,
zwłaszcza dla osób starszych. Natomiast w czasie powodzi, które
często nawiedzały nizinną Ligotę, dotarcie do kościoła stawało
się wręcz niemożliwe. Ludzie marzyli o własnym kościele i coraz
częściej o tym prowadzili rozmowy, zwłaszcza w czasie długich,
męczących wędrówek do Międzyrzecza.
***
- Jadwiżko, nadyć podziwcie sie, zaś wyloło, jako też my się
do tego kościoła dostanymy?
- Ja, ja, toć ja. Prowde godocie. Nejlepszy byłby swój kościół w Ligocie.
- Skónd telki pinióndz na kościół zebrać? - włączył się do
rozmowy fojt. - Wy se wyobrażocie, wiela by to kosztowało?
Chyba, żeby się książę pón dociepnył, a i jeszcze cysorz pón
dopómóg. Cosik by my też sami doszporowali i kiery pinióndz
wychynyli, a nasi chłopi roboty by mocka zrobili.
- Zabrzeżany se już sprawili kościół, to my by też z Bożóm
pómocóm dali se rade.
- W Zabrzegu sóm cysorz pón doł 3 tysiące florenów. Cysorz mo taki fundusz religijny na kościoły, jyny by go trzeja
było upytać, żeby doł zezwolyni na budowe. Trzeja by było do
samego Wiydnia pojechać - kontynuował fojt.
A czasy wtedy były wyjątkowe. Szybkimi krokami nadchodził wiek dziewiętnasty! Paweł Czaderski po mszy świętej na
Boże Narodzenie w ostatnim roku stulecia - 1799, przed ołtarzem w międzyrzeckim kościele, na wprost tabernakulum, które
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sam ufundował, żarliwie modlił się do Opatrzności Bożej, aby
mu pomogła w spełnieniu pewnej wielkiej życiowej intencji,
wielkim zamierzeniu i dziele dla dobra ogółu i chwały Boskiej.
A była to potrzeba jego całego serca i ducha.
- Panie Boże, daj mi swe wsparcie na wielkie przedsięwzięcie, jakie wkrótce podejmę ku chwale Twojej, obdarz mnie siłą,
wypełń nadzieją, otocz swoją miłością i dopomóż w budowie
Domu Bożego w Ligocie - modlił się cicho i w skupieniu.
Gdy wszyscy wyszli z kościoła a on sam kierował się ku
drzwiom, z zakrystii wyłonił się ksiądz proboszcz Neisser, by
się z ligockim panem pożegnać. Zobaczył dziwną twarz Czaderskiego, jakże odmienioną.
- Co się też stało, panie, jak się pan czujesz? Jesteś pan
taki zmieniony!
- Księże dobrodzieju, odbyłem ja modlitwę znacznej wagi.
Oto modliłem się o pomoc boską w wielkiej sprawie. Mam pragnienie ufundować kościół ku boskiej chwale w mej wsi, Ligocie.
Co ksiądz dobrodziej mi na to powie?
- Kto, jeśli nie pan, panie Czaderski? Kto, jeśli nie pan! krótko i zdecydowanie odpowiedział proboszcz, jakby już wcześniej o tym rozmyślał. - Wielce szlachetne by to było dzieło.
Z mojej strony mogę zagwarantować wsparcie modlitwą i pomocą organizacyjną. Mam przecie w pamięci pańską hojność
dla naszego kościoła i licznie poczynione fundacje. Przyjedź pan
umyślnie któregoś dnia dla omówienia sprawy.
***
Rzecz wszakże nie była prosta. Aby zbudować kościół, należało mieć zezwolenie biskupa wrocławskiego oraz zgodę samego
cesarza. Czaderski wystąpił o nie i otrzymał pozytywną decyzję
Gubernium w Brnie w formie zezwolenia dworskiego
z dnia 10 czerwca 1800 roku, nr sprawy 8069/780. Na jego
podstawie w następnym roku został sporządzony list fundacyjny, który miał postać jednostronnego zobowiązania.

42

List fundacyjny Pawła Czaderskiego:
Ja Paweł Czadersky, właściciel ziemski w Ligocie, w wyniku otrzymanego zezwolenia dworskiego z 10 czerwca 1800 zdecydowałem się we wsi Ligocie w Państwie Bielskim nie tylko
wybudować kościół filialny na mój własny koszt według planu
już przedłożonego i przez wysoki urząd zatwierdzonego, lecz
także zadbać o utrzymanie tutejszego duchownego, utrzymanie
potrzebnych budowli jak też zakupy potrzebne kościołowi, jak
to oświetlenie, wino, kadzidło i inne tego rodzaju. Na ten cel
zapisuję więc na pokrycie kosztów utrzymania duchownego na
mocy mojego wystawionego w Ligocie szczególnego hipotecznego listu dłużnego kapitał oprocentowany na 5% wynoszący sześć
tysięcy guldenów reńskich, a na pokrycie powyższych kosztów
budowy i potrzeb kościoła również na mocy wystawionego przeze
mnie dziś w Ligocie listu dłużnego hipotecznego kapitał wynoszący sześćset guldenów reńskich, oprocentowany również na
5%. Odsetki od pierwszego kapitału w kwocie 6000 fl., wynoszące rocznie trzysta guldenów reńskich, mają być w ratach
kwartalnych wypłacane każdemu duchownemu tej lokalii, zaś
odsetki w kwocie 30 guldenów rocznie od wymienionego kapitału wynoszącego 600 fl. mają być przeznaczone na utrzymanie budowli i płacenia potrzeb kościoła. (...) Każdy duchowny,
zatrudniony w tej lokalii według powyższego zapisu, jest zobowiązany do odprawiania za mnie i moją rodzinę stu mszy świętych rocznie. (...) uprasza się o akceptację wielebnego konsystorza biskupiego i wysokiego urzędu krajowego. Na potwierdzenie składam własnoręczny podpis i przykładam pieczęć.
Tak stało się w Bielsku, 26 marca 1801.
Paweł Czadersky, Jan Plazenda świadek, Józef Schermansky świadek.
Powyższy list fundacyjny zostaje niniejszym potwierdzony
przez cesarsko-królewski Morawsko-Śląski Urząd Gubernialny.
Brno, 22 października 1801.
Alg Ugarte, Baron Franz von Roden
Czaderskiemu udało się pozyskać przychylność księcia Sułkowskiego, który przyjął na siebie patronat nad ligockim kościołem. Został oficjalnie jego kolatorem, co wiązało się również
43

z poniesieniem przez niego jednej trzeciej kosztów budowy świątyni. Budowę rozpoczęto na parceli podarowanej przez fundatora. W 1801 roku, dnia 24 czerwca dziekan bielski ks. Wojciech
Hanke poświęcił kamień węgielny. Budowę prowadził mistrz
budowlany Jakub Mikisch ze Skoczowa, a nadzór sprawował
międzyrzecki proboszcz ks. Andrzej Neisser. Zakończenie budowy nastąpiło w 1806 roku, 6 lipca kościół został poświęcony pod
wezwaniem Opatrzności Bożej. Pierwszym kapłanem, jeszcze nie
parafii a lokalii, został młody ksiądz z Bestwiny Błażej Olejak,
wyznaczony przez Czaderskiego, który jako fundator miał do tego
prawo. Wielkie marzenie Pawła Czaderskiego zostało tym samym zrealizowane, a Ligota otrzymała swój kościół.
Dzieło ufundowania kościoła zostało dostrzeżone na cesarskim dworze, wysoko ocenione i docenione w postaci nadania
Pawłowi Czaderskiemu szlachectwa z prawem używania tytułu
Ritter von. Odtąd jego nazwisko z tytułem brzmiało „Paulus von
Czadersky”. W 1806 roku otrzymał tytuł szlachecki I, a w 1809
roku II stopnia. W herbie widzimy tarczę dzieloną na pół w śląskich żółto-niebieskich kolorach heraldycznych, na jej lewej części
widnieje krzyż maltański, po stronie prawej snop zboża, u góry
rycerska przyłbica zwieńczona gryfem.
W taki oto sposób Paweł Czaderski rodem z niebogatej rodziny ze Starej Wsi, półsierota, został szlachcicem.
***
Ligota nie zapomniała o zacnym swoim obywatelu. Po dwustu latach wydobyto na światło dzienne życiowe dokonania Pawła Czaderskiego. Zostały one szczegółowo rozpoznane i opisane
na kartach książek: Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności
Bożej w Ligocie oraz Zabytki Międzyrzecza i Ligoty5. Czaderski
nie tylko zbudował kościół. Za jego czasów i jego staraniem
doszło do powstania centrum Ligoty w układzie urbanistycznym jaki do dziś znamy, a którego dominantami są kościół
z cmentarzem oraz murowany dwór. Zabudowania folwarczne
5

Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, s. 63-66, 231;
M. Fender, M. Nowrotek, J. Polak, Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, s. 258-267.
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i wiele innych budowli Czaderski zastał drewniane, a pozostawił murowane. W 2015 roku radni Czechowic-Dziedzic na cześć
dokonań tego zasłużonego człowieka nazwali okazałą budowlę
drogową w centrum Ligoty, tj. miejscowe rondo, imieniem Pawła
Czaderskiego.
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Cesarskie medale wędrują do Ligoty6

Pierwszy medal cesarski. Kiedy patrzymy na jedyny zachowany portret pierwszego ligockiego księdza Błażeja Olejaka,
widzimy na nim nieco ponadczterdziestoletniego mężczyznę
o spokojnym obliczu, trzymającego w ręku modlitewnik. Jest
jeszcze jeden bardzo charakterystyczny szczegół na tym klasycystycznym obrazie - na piersi portretowana osoba ma przypięty
medal. Widać bardzo wyraźnie jego złoty kolor. Z pozostawionych przez księdza Bilowickiego zapisów wiemy, że jest to Złoty
Średni Medal cesarski nadany księdzu Olejakowi przez Jego
Cesarską Wysokość Franciszka I, cesarza Austrii. Nie będzie niestosowną rzeczą zapytać, co się mogło wydarzyć wielkiego i znaczącego, że do mieszkańca Ligoty trafił cesarski medal? Odpowiedź będzie prosta - zasługi dla kościoła i państwa. Poszukajmy ich w życiorysie ligockiego księdza.
Błażej Olejak urodził się w dość już odległym XVIII wieku,
28 stycznia 1782 roku w pobliskiej Bestwinie. Od najmłodszych
lat marzył o stanie duchownym, dlatego wstąpił do katolickiego
gimnazjum przy klasztorze Cystersów w Rudzie koło Rybnika.
Po jego ukończeniu kontynuował naukę w seminarium w Krakowie, gdzie studiował teologię i filozofię. Jako dwudziestotrzyletni młodzieniec został wyświęcony na kapłana 2 lutego 1805
roku i zaraz po tym został wikarym w rodzinnej parafii. Awans
na samodzielną placówkę otrzymał bardzo wcześnie, w następnym roku, kiedy Paweł Czaderski, fundator i budowniczy kościoła w Ligocie, korzystając z prawa prezenty polecił młodego
księdza do pełnienia obowiązków duszpasterskich. Władze
6

Ks. R. Jarosz, Kronika parafii, 1890 r., tłum. G. M. Chromik, 2004;
M. Nowrotek, Dzieje kościoła i parafii [w:] Zabytki Międzyrzecza i Ligoty,
s. 261-262, 265-267, 315-330.

46

kościelne tę propozycję przyjęły i ksiądz Olejak został zainstalowany jako kapelan ekspozyt. Nie był jeszcze wtedy w pełni
samodzielny, gdyż podlegał proboszczowi w Międzyrzeczu.
***
Początkiem lata 1806 roku pod probostwo w Bestwinie podjechała bardzo elegancka kolasa, której nie powstydziłby się nawet
wysoki urzędnik książęcego dworu. Zrazu było widać, że główny
pasażer pojazdu nie jest pospolitym człowiekiem, ale kimś
więcej niż bogaty siedlak. Eleganckie odzienie mężczyzny, który
niebawem wysiadł z bryczki również wskazywało, że osoba ta
była wielce zamożna. Gospodarz tego miejsca w osobie proboszcza nie kazał gościowi długo czekać, wyszedł na schody, gdzie
nastąpiło powitanie.
- Proszę łaskawie przejść na pokoje, panie Czaderski, bardzo proszę - zwrócił się ksiądz do przybyłego pana.
Proboszcz zachowywał się w stosunku do przyjezdnego
w sposób nawet przesadnie ugrzeczniony, miał przecież świadomość, że podejmuje nie przeciętną osobę, lecz niezwykle przyjaznego kościołowi fundatora świątyni w Ligocie.
- Jakże przebiegła podróż, panie, wszak dzisiaj słoneczko
praży bezlitośnie i jakaś taka duchota w powietrzu - zagadnął
ksiądz.
- Atoli lepiej byłoby pod drzewem w cieniu spoczywać, to
prawda, ale ważne sprawy mnie tu sprowadzają i niecierpiące
zwłoki decyzje trzeba mi podjąć. Dlategom się tutaj znalazł
u szanownego księdza proboszcza. A gdzież to młody ksiądz
wikary? Pewnie w kościele jeszcze przebywa, wiem z ust wiarygodnych, że niezwykle nabożny to człowiek mimo swego wieku.
- A isto, masz pan całkowitą słuszność, człowiek to młody
a nadzwyczajnie Panu Bogu oddany. Zapowiada się na wzorowego kapłana.
- I takie to słowa chciałem usłyszeć, proszę wielebnego. Bardzo mnie one cieszą, gdyż przychodzę do wielebnego z bardzo
ważnym posłaniem. Pragnę oto pozyskać dla swego kościoła
w Ligocie godnego duszpasterza. Nie kogoś ze świata, ale z miejsc
skąd pochodzę, gdzie wszyscy mi są nadto znani. Pragnę osoby
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wiarygodnej i pewnej. Zadanie przecie przed nim postawione
będzie niemałe, a czasy trudne i niepewne.
- Czy dobrze miarkuję, pan życzysz sobie naszego wikarego
do Ligoty przysposobić?
- W samej rzeczy, księże proboszczu. W samej rzeczy.
- Odpowiem tak: rzecz to nie całkiem prosta, bo też swoje
plany względem tego człeka przedsięwziąłem, ale też nie odpowiem panu przecząco, bo jest dla mnie ważna przyszłość naszego
rodaka. Ale co tu dużo mówić, nie ja, ale sam Bóg winien jego
losem pokierować.
Obaj mężczyźni jeszcze przez chwilę debatowali w sprawie
przyszłości młodego wikarego i z rozmowy było widać, że doszli
do porozumienia. W tym czasie ksiądz Błażej dotarł na plebanię. Jego niepozorna postać stanęła przed nimi. Przywitali się
bez przedstawiania, gdyż wszyscy się znali.
- Oto i mamy księdza wikarego. Niech ksiądz się przysiądzie,
bo o nader ważnych sprawach z panem Czaderskim debatujemy
- rzekł proboszcz.
- Szacowny księże Błażeju - rozpoczął Czaderski. - Wielkie
perspektywy się przed księdzem otwierają, jesteśmy z proboszczem w trakcie rozmowy o waszej przyszłości. W niedalekiej
Ligocie kościół jak wiadomo pobudowałem, a miesiąc temu było
jego poświęcenie. Opatrzność Boska jest tego kościoła wezwaniem. Powiem wprost, co mam na myśli. Miałbym wielkie życzenie, by ksiądz jako młody duchowny z naszym kościołem się
związał i duszpasterzowanie w nim objął. Oczywiście obowiązki
obowiązkami, a stosowne do stanowiska uposażenie będzie dla
księdza przeznaczone w wysokości 300 reńskich rocznej pensyi.
Jakież jest księdza zdanie w tak przedstawionej sprawie?
- Wielce szanowny panie dobrodzieju! Po tom Panu Bogu
zawierzył i lat wiele nauki teologiczne pobierał, żeby dnia któregoś Bogu oddać com zaarendował. Bardzo jestem kontent
z tego przedłożenia, Bogu się w tej sprawie polecam i Opatrzności Boskiej zawierzam. Niech się stanie pańska wola i wola
Pana Boga naszego. Jednego pragnę - proszę Pana Boga o siły
i zdrowie, abym tym obowiązkom podołał. Upraszam też księdza proboszcza o przyzwolenie.
***
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Wiadomo z późniejszych zapisów i relacji, że ksiądz Błażej
Olejak trafił do Ligoty 17 sierpnia 1806 roku i pozostał tu na
zawsze.
***
Gdy wieziono księdza kolasą, na granicy Ligoty czekała nań
grupa gospodarzy, która otoczyła księży pojazd i towarzyszyła
mu przez całą drogę w paradnym przejeździe, niczym banderia. Do eskorty dołączali się pojedynczy ludzie bądź rodziny, po
czym szli w stronę kościoła na oficjalne powitanie. Inni stali
przed domami, a dzieci sypały na drogę płatki kwiatów. Ksiądz
odwzajemniał ich powitalne słowa i gesty, błogosławiąc ich.
Ludzie między sobą wymieniali komentarze:
- Jaki młody i piykny bydzie tyn nasz farożyczek! Młody
ksiądz w nowym kościele!
Towarzyszyła im prawdziwa radość.
Do kościoła wejść było trudno. Ludzie stali niemalże jeden
na drugim. Na progu czekał już proboszcz międzyrzecki Andrzej
Nessier, księża z dekanatu i Bielska. Ministranci na znak rozpoczęcia uroczystości zaczęli dzwonić. Ksiądz Olejak przeszedł przez
bramę wyplecioną z kwiatów i znalazł się w świątyni. Nowy kościół i młody kapłan wspólnie rozpoczynają historię ligockiej
parafii. Doniosła to chwila. Każdy był tego świadom. Następowała ceremonia powitania. Najbardziej wszyscy czekali na pierwsze słowa nowego kapłana. Wreszcie one nastąpiły.
- Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy ellgocanie! Po raz pierwszy jestem w waszej miejscowości, po raz pierwszy jestem w progach tego kościoła. Nie ma takiej osoby, nawet
najświatlejszej, która wie, jaka przyszłość spotka mnie tu jutro,
za rok i jak Bóg da za więcej lat. Jedno wszak wiem, że wszystko
co się wydarzy, co tu przeżyję i stworzę razem z wami ku Boskiej
chwale, to będzie za zgodą oraz przyzwoleniem Opatrzności Boskiej, która bardziej niż gdzie indziej działa w świątyni pod jej
wezwaniem. Będę prosił Boską Opatrzność i was, drodzy parafianie, o pomoc dla młodego kapłana we wszystkich poczynaniach. Planów i pragnień jest zaś wiele. Pierwsze - to modlitwa
i troska o kraj nasz cały, Cesarza, wszelkich dobrodziejów i wasze
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rodziny. Drugie - to dbałość o nowy kościół, który musi być
wzbogacany i upiększany, boć to przecie dom Boży. Trzecie - to
parafianie a w szczególności dzieci, młodzież, ubodzy i chorzy.
Czwarte - to praca w naszym społeczeństwie, nade wszystko
budowa szkoły dla naszych dziatek. Piąte - umocnienie wiary.
Szóste - rozwiązywanie wszystkich problemów, które życie niesie. Boże, pomóż w tych postanowieniach duszpasterzowi i ludowi swemu. Opatrzności Boska kieruj nami i nas wspomagaj!
Młody ksiądz wygłaszał piękne słowa, które głęboko zapadały w ludzkie serca i umysły.
- Taki młodzik tyn farożyczek, a takie mądre rzeczy godo
do nas. I wszystko mo już umyślane. Wiy, czego chce. Doprowdy Opatrzność nim kieruje. Takigo księdza nóm potrzeba mówili ludzie między sobą.
I wszystkim było tak dobrze i lekko na sercu. Mieli swój
kościół i swego pasterza. Długie lata czekali, dotrwali.
***
Młody ksiądz, aczkolwiek wykształcony w dobrych szkołach i z półtorarocznym stażem, nie mógł mieć u początku swej
kariery duszpasterskiej w Ligocie zbyt wielkiego doświadczenia. Jednakże zabrał się za wypełnianie nowych obowiązków
z entuzjazmem i rozmachem. Od podstaw musiał zorganizować parafię i to na wielu płaszczyznach, zwłaszcza jako instytucję i wspólnotę wiernych. Należało zorganizować kancelarię,
założyć i prowadzić księgi parafialne. To zadanie ksiądz Olejak
wykonywał perfekcyjnie. Do dnia dzisiejszego zachowało się
z tego czasu wiele materialnych pamiątek, teraz już zabytkowych przedmiotów, które zostaną tutaj przedstawione. Prowadził więc księgę Protocollum promulgationum sub Localia Ellgothensia, w której charakterystycznym drobnym pismem zapisywał zapowiedzi przedślubne, będące potem źródłem wiedzy
o parafianach, ich nazwiskach, statusie społecznym, adresach,
migracji osób itp. Księga była sporządzana w latach 1811-1841.
W sposób bardzo skrupulatny prowadził księgę urodzeń i zgonów, zapewne też księgę ogłoszeń duszpasterskich, lecz te nie
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zachowały się. Ponieważ w pierwszych sześciu latach wspólnota
ligocka była w trakcie organizowania, proboszczem Ligoty pozostawał nadal ksiądz międzyrzecki, stąd dopiero w 1812 do Ligoty została przekazana księga Status animarum in Ellgoth existentium compilatus, anno 1777. Ten spis dusz, jak go się potocznie
nazywa, to rejestr mieszkańców do roku 1811, stanowiący
bogate źródło informacji o mieszkańcach Ligoty, łącznie z ich
statusem materialnym. W 1812 roku ksiądz sporządził Inventarium, w którym wylicza wyposażenie kościoła i fary, a w 1827
dokument Kirchen mit Pfarr Inventarium. Pozostają one do dnia
dzisiejszego w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach i czekają na opracowanie. Są zapisane w języku niemieckim.
Ksiądz Olejak wyposażył kościół w komplet ksiąg liturgicznych. Najstarszą z nich jest Missae Defunctorum (msza za zamarłych) wydana we Wrocławiu w 1727 roku. Na karcie tytułowej zachował się wykonany przez niego własnoręcznie zapis
o treści: Ecclesia Ellgothensia, 1806. Następna księga to Missale Romanum (mszał rzymski) wydany we Wrocławiu w 1738.
Również tutaj ksiądz dokonał osobiście adnotacji na ostatniej
stronie: Missale Eccl. Ellgothensis comparatum 27 8-bris 1806to 18 fr., co oznacza: Mszał dla kościoła w Ligocie zakupiony 27
sierpnia 1806 r. za 18 florenów. Kolejna księga to Rituale Vratislaviense (rytuał wrocławski) wydany w 1794 r. we Wrocławiu,
służący kapłanom do udzielania sakramentów. Na jednej z niezadrukowanych kart znajduje się wpisany przez ks. Olejaka
wiersz, który jest zapewne jego autorstwa pt. W czasie obierania nowego Papieża (dotyczy Leona XII w 1823 roku). Brzmi on
następująco:
Jezu Pasterzu Dobry! My wnaszey potrzebie,
I sieroctwie szukamy pociechy u Ciebie.
Użycz daru y łaski Ducha najświętszego,
Do zgodnego obrania Namiestnika twego.
Odwróć od twoiey drogo odkupioney trzody
Odszczepieństwo, rozterki, y ducha niezgody.
Day nam Jezu Pasterza według serca twego,
Niech nas prowadzi drogą zbawienia wiecznego.
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Kolejne zakupione 2 księgi to Missale Romanum (mszał
rzymski) wydany w Wenecji w 1804 roku oraz Missae Defunctorum (msza za zmarłych) wydana we Wrocławiu w 1808. Każda
z wymienionych ksiąg posiada dużą wartość. W tamtych czasach księgi były bardzo drogie, stanowiły pokaźny wydatek
w budżecie parafii. Obecnie wszystkie te księgi są cennymi okazami sztuki drukarskiej i jednymi z najstarszych zabytków
w kościele.
Ksiądz Olejak zakupił kolejne wartościowe przedmioty, są
to naczynia liturgiczne i inne paramenty, koniecznych do sprawowania liturgii. Prócz nich do zachowanych do dziś cennych
zabytków zalicza się relikwiarz św. Błażeja. Nietrudno się domyślić, że księdzu szczególnie zależało na sprowadzeniu do kościoła
relikwii swojego imiennika. Relikwiarz ma postać małej monstrancji o eliptycznym kształcie glorii. Stopa wykonana jest
z pozłacanego srebra, udekorowana motywami roślinnymi.
W szklanej puszce widnieją relikwie. Pod nimi napis s. Blasile.
Ten wielce kunsztowny przedmiot i dzieło sztuki rzemieślniczej
można zobaczyć co roku 3 lutego, w dniu wspomnienia tego
świętego. Relikwiarz należy do najpiękniejszych i najcenniejszych
zabytków z historycznego wyposażenia kościoła. Spośród innych
wyróżnia się późnobarokowy kielich mszalny z pateną, piękna
monstrancja wykonana z miedzi i srebra, z charakterystycznym
wizerunkiem baranka na księdze Apokalipsy nad nodusem.
Zapewne również dwa drewniane krzyże z ołtarzy bocznych pochodzą z pierwotnego wyposażenia kościoła.
Poważnym sprawunkiem księdza był zakup w 1834 roku
dwóch dalmatyk i ornatu zielonego koloru z jedwabnej tkaniny
adamaszkowej oraz białego ornatu przetykanego złotą nicią.
Najstarszym zabytkiem sztuki snycerskiej z czasów księdza
Olejaka jest grupa Chrystus i św. Magdalena. Przedstawia
Chrystusa odzianego w białą szatę, wyciągającego rękę w stronę
klęczącej przed nim Marii Magdaleny i odpuszczającego jej winy.
Obie postacie pełne są barokowej dynamiki. Późnobarokowa jest
również figurka Chrystusa Zmartwychwstałego wyrzeźbiona
z drewna. W ręku Jezus trzyma charakterystyczny proporzec.
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Ciekawe dzieje miały dwie figury drewniane znajdujące się
kiedyś przy ołtarzu głównym, a mianowicie rzeźby świętych Piotra i Pawła. Są to postacie o wysokości 120 cm, prezentują styl
późnego baroku. Figury te zostały przekazane w 2005 roku do
nowowybudowanego kościoła pw. Jezusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie odrestaurowane i wyzłocone
uświetniają wnętrze tej świątyni i stanowią interesujący pomost między starą a nowoczesną sztuką sakralną.
Wczesnemu okresowi istnienia kościoła i inicjatywie księdza Olejaka zawdzięczamy wiele obrazów. Najznamienitszym
jest Ukrzyżowanie Wojciecha Bączkowskiego z roku 1830. Na
plebanii znajdują się także dwa portrety z tych czasów - księdza Olejaka z 1926 roku oraz fundatora kościoła Pawła Czaderskiego. Dzięki nim znamy podobizny dwóch najbardziej zasłużonych postaci tamtych czasów dla parafii i miejscowości.
Poważną inwestycją w zakresie wyposażenia kościoła był niewątpliwie zakup 14 obrazów sztalugowych drogi krzyżowej jerozolimskiej autorstwa Franciszka Pieczki.
Do zabytków z przełomu XVIII i XIX wieku należą także Kanony. Są to fragmenty tekstów Ewangelii wydrukowane ozdobnym pismem z bogatymi reliefami i oprawione w barokowe ramy
o złoconej snycerce w postaci stylizowanych muszli, liści, fal
i kwiatów. Używane były kiedyś w czasie liturgii mszalnej.
Oglądając te wszystkie stare, cenne przedmioty nie zdajemy sobie sprawy z ich losów, a przecież za każdym z nich kryje
się indywidualna historia. Trzeba było zdobyć niemałe pieniądze na ich zakup, zamówić je i sprowadzić z odległych miejsc,
zainstalować. Wszystko to wymagało znacznego zaangażowania, przedsiębiorczości i nakładu pracy.
W 1831 roku ks. Olejak dokonał rzadkiego jak na prowincjonalnego kapłana dzieła - wydał drukiem książkę pod zawiłym, ale typowym dla tamtych czasów tytułem Droga Krzyżowa, czyli Męka y śmierć Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa
w Rozmyślaniach z Modlitwami w czternastu Wyobrażeniach
czyli Stacyach przedstawiona. Osobliwie dla pożytku y wygody
Parafian Ellgotckich ułożona... Zbiór zawiera modlitwy, rozważania pasyjne i pieśni w języku polskim. Stał się nieodłącznym
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i poszukiwanym modlitewnikiem przy odprawianiu drogi krzyżowej w tamtych czasach na Śląsku i w Galicji, doczekał się
sporej popularności zwieńczonej aż sześcioma wydaniami!
Jako administrator ksiądz wyposażył zakrystię w niezbędny sprzęt i meble, a w części strychu urządził repozytorium
(skarbiec) na cenne nabytki. Zbudował również na granicy kościelnego terenu od strony północnej kostnicę, parkan wokół
kościoła i cmentarza oraz drewnianą dzwonnicę.
W 1809 roku w szkole w Ligocie przeprowadzono inspekcję. Stan tej budowli określano jako dobry, lecz o zbyt małej
powierzchni w stosunku do ilości uczniów oraz o niedoświetlonym pomieszczeniu, gdzie odbywały się lekcje. Zalecono budowę nowej szkoły. W 1825 roku w bliskim sąsiedztwie kościoła,
przy głównej ulicy pod numerem 123 oddano do użytkowania
szkołę z dwiema dużymi salami na dwóch kondygnacjach. Powstała ona z funduszy książęcego dominium, zwierzchności
gminnej oraz kościoła. Ważną rolę odegrał tu urząd proboszcza, gdyż obowiązek nadzoru nad szkołą państwo austriackie
zlecało kościołowi. Bardzo ciekawe i zapewne wyjątkowe było
to, że staraniem księdza Olejaka szkołę wyposażono w podręczniki, książki i modlitewniki w języku polskim, zakupione
przez niego w Krakowie. Książki w języku polskim były sprowadzone na własne ryzyko księdza, gdyż oficjalnym językiem
nauczania na Śląsku Austriackim był niemiecki oraz czeski.
Dopuszczenie innych języków narodowych do szkół trywialnych
nastąpiło dopiero dwadzieścia lat później, w roku 1848 za zezwoleniem gubernium w Brnie.
Ważnym obszarem w szerokiej działalności księdza Olejaka było jego zaangażowanie charytatywne. Zachowała się wiedza o tym, że część zakupionych książek była nieodpłatnie przekazana uczniom z rodzin ubogich. Jednocześnie ksiądz czynił
starania, aby nauką była objęta młodzież ze środowisk społecznie i materialnie zaniedbanych. Objął rodziny ubogie pomocą materialną, otoczył opieką duchową i moralną. Oprócz
dzieci wspomagał także ubogich i chorych. Wielu osobom i rodzinom dostarczał jedzenie i odzież.
Dużą inwestycją okazała się budowa wieży kościelnej
w latach 1834-1840. Wieża jest zespolona z głównym budynkiem kościelnym, jej wysokość wynosi 32 metry, wymurowana
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jest z cegły, zakończona hełmem i krzyżem. Od frontu ozdobiona jest dużym, kolistym medalionem z Okiem Opatrzności. Wieża została poświęcona 15 lipca 1840 roku przez ks. Mateusza
Opolskiego w obecności księcia Ludwika Sułkowskiego, przedstawicieli dominium bielskiego, duchowieństwa, nowego
właściciela dworu i majątku Macieja Gascha z żoną Henriettą
Charlottą. Od tamtej pory ligocki kościół posiada harmonijny
kształt i formę.
***
Obszerną charakterystykę pracy księdza Olejaka pozostawił jego następca, ksiądz Józef Bilowicki w notatce wpisanej
w księdze zgonów z 1841 roku:
(...) Pan Błażej Olejak zastał wyposażenie kościoła (...) bardzo skromnym i starał się przez całe swoje życie przy pomocy
wiernych o zdobycie pięknych szat liturgicznych. To samo uczynił w sprawie upiększenia wewnętrznego wyposażenia kościoła.
Chrzcielnica, stacje pasyjne, zakrystia, depozytorium są razem
z murem cmentarnym i budową kostnicy dziełami poważnego
trudu. W ostatnich latach swojego życia zbudował wieżę kościelną
według swoich rysunków, częściowo ze składek parafian, częściowo z datków nielicznych dobroczyńców, w największej zaś
części ze swoich zaoszczędzonych poborów. Ze swoich dochodów
przeznaczył na tę budowę 1800 guldenów (...)
Przy objęciu parafii nie zastał żadnej szkoły. (...) Pierwsze
piętro tego lokum zostało stworzone dzięki jego działalności
i wszechstronnej ofiarności, ponieważ zwierzchność książęca
ponosiła tylko koszty szkoły parterowej.
Z powodu wykorzystania (...) szkoły, jego wytrwałych zabiegów o wykształcenie młodzieży szkolnej, działania dla miejscowości i odpowiedniego zachowania wobec parafian, a także
z powodu sumiennej i odpowiedniej administracji powierzonego
mu urzędu parafialnego, Błażej Olejak został odznaczony przez
Jego Cesarską Wysokość Franciszka I, Cesarza Austrii, złotym
średnim medalem za zasługi, którego z powodu skromności nigdy nie nosił publicznie. Zmarł (...) głęboko opłakiwany przez
cały kler i całą parafię.
***
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Kiedy mówimy o spuściznie i dorobku pierwszego ligockiego
księdza, musimy zwrócić uwagę na pewien istotny aspekt. Przy
okazji każdej inwestycji dowiadujemy się o prywatnym i osobistym udziale finansowym i materialnym księdza. Odnosi się wręcz
wrażenie, że większość inwestycji finansował przynajmniej
w części ze swoich funduszy, a dochody przeznaczał na potrzeby
parafian i kościoła. Ksiądz finansował zakup sprzętu liturgicznego, ksiąg, szat do sprawowania liturgii, obrazów, współfinansował budowę wieży, na którą przeznaczył z własnych zasobów
1800 guldenów, partycypował w kosztach budowy szkoły, a potem jeszcze w wyposażaniu uczniów w podręczniki.
Czyny księdza Błażeja Olejaka stały się szeroko znane. Dotarły poprzez jego przełożonych kościelnych i świecką administrację do kancelarii cesarskiej w Wiedniu, gdzie doceniono
zasługi tego kapłana. Skutkiem było przyznanie mu wielkiego
wyróżnienienia w postaci Złotego Średniego Medalu cesarskiego. W ten oto sposób cesarski medal zawędrował do Ligoty. Następca tego wybitnego kapłana, ks. Józef Bilowicki, w uznaniu
wielkich zasług ufundował w miejscu jego pochówku pamiątkową tablicę epitafijną. W dzisiejszych czasach - w latach osiemdziesiatych XX w., by upamiętnić imię i postać księdza, jedną
z ulic naprzeciw kościoła nazwano ulicą Księdza Olejaka.
Drugi medal cesarski. To wysokie odznaczenie znalazło
się nie tylko na piersi księdza Olejaka. Inny mieszkaniec Ligoty, Jan Rudzki, długoletni nauczyciel szkoły trywialnej, który
przepracował w niej ponad 40 lat, za zasługi na polu oświaty
nagrodzony został również cesarskim medalem. Informację
o pedagogu odnajdujemy w dokumencie znalezionym na wieży
kościelnej, napisanym przez ks. Olejaka w 1840 roku:
Było 184 dzieci zobowiązanych aby uczęszczać do szkoły,
z tej liczby uczęszczało 150. Do godzin powtórki było zobowiązanych 166. Przy uczniach był Jan Rudzky, liczący 29 lat, który
od 12 lat wykonywał ten obowiązek. Od jednego roku pomaga
mu Paweł Przegwara, liczący 18 lat.
Ponadto w księdze ogłoszeń parafialnych przy dacie 10 grudnia 1875, za księdza Ignacego Rychtarskiego, znajdujemy
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notatkę, że Jan Rudzki otrzymał od cesarza Srebrny Krzyż
z Koroną za zasługi oświatowe oraz pełnienie funkcji organisty
w kościele. Medal został wręczony na uroczystej mszy z udziałem miejscowych władz i młodzieży szklonej. Było to zwieńczenie pedagogicznych osiągnięć tego pracowitego i wytrwałego
człowieka, jego niewątpliwie ponadprzeciętnych osiągnięć. Kolejny cesarski medal w Ligocie był zapewne powodem wielkiej
dumy nie tylko obdarowanego, ale całej społeczności szkolnej
i mieszkańców wioski.
Trzeci medal cesarski. Nie były to bynajmniej wszystkie
medale, jakie obficie popłynęły z Wiednia do Ligoty. Kolejnym
beneficjentem okazał się wieloletni wójt i zarazem kościelny
ligocki Józef Burejza. Była to postać nietuzinkowa, można powiedzieć wybitna w historii miejscowości w całym XIX wieku.
Urodził się 20 marca 1801 roku, tu spędził młodość, w związek
małżeński wstąpił wcześnie, bo w 1823 roku z Marianną z domu
Machalica. Niestety małżeństwo nie dochowało się własnych
dzieci, natomiast adaptowało co najmniej dwóch chłopców
z biednych rodzin, którzy zostali należycie wychowani oraz wyposażeni na życie. Burejza był dość dużym gospodarzem, a jego
posiadłość znajdowała się na końcu Ligoty, na granicy z Bronowem nad dużym stawem Okrąglec, którego już nie ma. Wiele
czasu poświęcił dla społeczności wsi, wspierał szkołę i biednych, są dokumenty potwierdzające darowizny, które czynił.
A ponieważ cieszył się ogromnym autorytetem, został wybrany
na wójta i to na kilka kadencji. Funkcję tę sprawował aż 20 lat!
Był bardzo religijny, pozostawał od młodości w bliskim kontakcie z kościołem i już za księdza Olejaka został kościelnym.
Był nim do końca swego długiego, prawie 90-letniego życia.
Funkcję tę sprawował niebywale długo, bo aż 60 lat! Na posesji
obok swojego domu Burejza ufundował drewniany krzyż, do
którego odbywały się modlitewne procesje w dni krzyżowe. Jego
pogrzeb został uświetniony obecnością siedmiu księży oraz
rzeszą ludzi z bliska i daleka, którzy w dowód uznania przybyli
oddać mu ostatni hołd. Józef Burejza spoczywa blisko kościoła
po jego południowej stronie. Łatwo rozpoznać piękny jego
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nagrobek z białego kamienia. Jeszcze za życia, w uznaniu wybitnych zasług, otrzymał od Jego Wysokości Franciszka Józefa I,
cesarza Austrii, złoty krzyż zasługi.
Bliżej naszych czasów austriacki cesarz nadał wojskowy
medal wojenny za bohaterskie czyny w czasie I wojny światowej mieszkańcowi Zawodzia Karolowi Willmannowi. Otrzymał
to wyróżnienie za udział w kampaniach w Czarnogórze i Macedonii. W czasie jednego ze szturmów na wroga dowódcy jego
odziału zginęli. Wtedy Karol sam objął dowodzenie i poprowadził żołnierzy do zwycięskiego boju.
Czyż nie zastanawia i nie dziwi fakt, że wieś Ligota znajdująca się na odległych peryferiach monarchii była widoczna
i wielekroć doceniana z jej słynnej stolicy Wiednia?
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Sensacyjne znalezisko na wieży kościoła7

Historia tu przedstawiona przypomina fragment scenariusza filmowego. Gdy w 1975 roku przybył do ligockiej parafii
ksiądz Jan Miłkowski, czekała na niego długa lista zadań do
realizacji. Pierwszym z nich było ukończenie budowy domu
katechetycznego, uporządkowanie otoczenia kościelnego i wykonanie ogrodzenia. Zaraz potem, w 1980 roku, zabrano się za
niemałą inwestycję, bo dotyczącą całego kościoła - osuszenie
fundamentów i odnowienie elewacji oraz wykonanie blaszanego pokrycia wieży. W trakcie tych ostatnich prac jeden z robotników pracujący na samym szczycie wieży głośno i entuzjastycznie wykrzyknął:
- Panie majster! Tu w kuli pod krzyżem coś jest! Poważna
sprawa, chyba jakiś ukryty skarb!
Pozostali robotnicy przeciskając się ostrożnie pomiędzy ciasnymi rusztowaniami, zbliżyli się ku temu miejscu, chcąc na
własne oczy zobaczyć tajemniczy przedmiot.
- Poczekajcie na majstra, niech on zdecyduje, jak to wyjąć
i co z tym zrobić - ktoś zadysponował.
Majster był znacznie niżej od pozostałych, dlatego zawołał
do nich, żeby śmiało, ale ostrożnie wyjęli tę rzecz.
- Ale panie majster, to nie takie proste, jeszcze się coś uszkodzi, bo to jest prawie tak samo duże jak ta blaszana kula
i ledwo się w niej mieści.
Na wysokości 30 metrów nad ziemią trwała gorąca debata
o niezwykłym metalowym przedmiocie. Każdy z robotników
przedstawiał własny pomysł, jak wydobyć szkatułę z wnętrza
7
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kuli. Jeden niefrasobliwy ruch mógł spowodować uszkodzenie
znaleziska, bądź co gorsza, kuli.
- Janek, przypatrz się dokładnie, to nie jest takie duże jak
się wydaje, to jest długie, ale niezbyt szerokie i jest to w kształcie cygara, ma jakieś 40 centymetrów. Spróbuj poruszać nim
tak, żeby wyjąć krótszym bokiem.
I to się okazało dobrym pomysłem. Po chwili w rękach jednego z mężczyzn tkwił cały przedmiot - metalowa tuba, starannie
zasklepiona w celu uszczelnienia. Taka rzecz w tym miejscu?
W żadnym wypadku nie jest to część konstrukcyjna i nie jest
częścią wieży czy krzyża. Kto, po co i kiedy umieścił w kuli pod
krzyżem taką rzecz? Na nowo między robotnikami nawiązała się
ożywiona dyskusja.
- Nie wymyślajcie sensacyjek! - powiedział uspokajająco majster. - Zniesiemy to na dół i w obecności proboszcza będziemy się
starali tę puszkę rozpieczętować. Może, jak mówicie, rzeczywiście
jest to jakiś skarb!
Po niedługim czasie blaszany pojemnik ostrożnie opuszczono na wielokrążku na ziemię i zaniesiono do szopy z narzędziami.
- Ani mi się waż tego ruszyć! - krzyknął majster. - Najpierw
odszukajcie księdza, on zdecyduje co i jak dalej.
Ksiądz Miłkowski zobaczywszy dziwny pojemnik od razu
powiedział, że we wnętrzu może być jakiś list albo dokument
dotyczący początków kościoła. Podobno takie rzeczy się już zdarzały. Po naradzie, jak najlepiej otworzyć tę tubę, przystąpiono
do jej demontażu i okazało się to nie takie znów trudne. Po chwili zmagania się z blaszanym pojemnikiem delikatnie wyjęto jego
zawartość. Stojący z tyłu mężczyźni stawali na palcach, by zobaczyć zawartość puszki. Wreszcie wszystkim obecnym ukazały
się arkusze pożółkłego papieru. Na dużych zapisanych kartach
był widoczny wyraźny tekst w postaci niezrozumiałego łacińskiego
pisma. Połowa tajemnicy została rozwiązana. Teraz już tylko
pozostaje przetłumaczenie tego rękopisu, który być może jest
jakimś przesłaniem od ludzi z odległych czasów do nas współczesnych. Wehikuł czasu, jak mówią...
***
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Po przetłumaczeniu tekstu z języka łacińskiego czytelnicy
poznali treść zapisaną przez autora dokumentu, pierwszego
ligockiego księdza Błażeja Olejaka. Oto ona:
Bogu trzykroć Najlepszemu i Najwyższemu!
Społeczność Ligoty od początku została włączona do parafii w Międzyrzeczu i stamtąd była niesiona posługa duszpasterska. Z biegiem czasu liczba dusz w Ligocie powiększała się,
zwłaszcza z powodu podziału posiadłości książęcej, ludności
przybywało z dnia na dzień. Nadto dojście do kościoła w Międzyrzeczu z powodu odległości prawie dwóch godzin drogi,
stawało się szczególnie uciążliwe dla starszych i słabszych,
a w czasie powodzi było niebezpieczne i często niemożliwe. Dlatego erygowanie miejscowej kapelanii w Ligocie zostało pomyślnie załatwione na prośbę Pawła Czaderskiego, właściciela majątku w Ligocie Nr 1 przez Jego cesarsko - królewski Majestat
śp. Franciszka I, za pomocą dekretu pałacowego wydanego
w Wiedniu dnia 10 czerwca 1800 r. Nr 8069/780. W jego następstwie wspomniany Paweł Czaderski przydzielił na roczne utrzymanie miejscowego kapelana temu kościołowi 300 florenów.
Po załatwieniu koniecznych spraw rozpoczęła się budowa
miejscowego kościoła w Ligocie. Wojciech Hanke, podówczas
komisarz biskupi, dziekan i proboszcz w Bielsku, dnia 24 czerwca
1801 r. uroczyście poświęcił i położył kamień węgielny. Po pięciu latach pracy, 6 lipca 1806 r. prałat, komisarz biskupi Hanke
dokonał uroczystego poświęcenia tego kościoła pod wezwaniem
Bożej Opatrzności, w którym rozpoczęto odprawianie nabożeństw. Chociaż służba Boża w kościele w Ligocie uroczyście
była już sprawowana, a niżej podpisany jako pierwszy duszpasterz przy tym kościele od 17 sierpnia 1806 r. prowadził duszpasterstwo i wykonywał pozostałe obowiązki parafialne, jednak z powodu różnych przeszkód, po raz pierwszy po sześciu
latach dzięki dokumentowi urzędowemu Urzędu Biskupiego
wydanego dnia 7 stycznia 1812 r. we Frydku, parafii w Ligocie
przyznano prawa pozostałych parafii, a niżej podpisany został
wyłączony spod jurysdykcji proboszcza w Międzyrzeczu i uzyskał prawa jemu przysługujące. W ten sposób budynek kościelny w Ligocie był ukończony lecz bez wieży. Zgodne pragnienia
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parafian w Ligocie były podstawą, aby wybudować na nowo
wieżę, zwłaszcza że drewniane pomieszczenie przeznaczone dla
dzwonów groziło zawaleniem. Dlatego po wspólnej naradzie cała
społeczność, z wyjątkiem bardzo niewielu, według własnej woli
i możliwości, przeznaczyła i zapisała na tę budowlę kwotę 900
florenów, a obowiązek jej budowania nieustępliwie powierzyła
wiekowem i prawie choremu niżej podpisanemu miejscowemu
kapelanowi. Kamień węgielny dla tej wieży dnia 25 czerwca
1834 r. uroczyście poświęcił i położył Czcigodny Mateusz
Oppolski, doktor teologii, Komisarz Biskupi Cieszyński, Radca
Urzędu Biskupiego, cesarsko-królewski Naczelny Inspektor
Szkół, dziekan i proboszcz w Bielsku. Ponieważ budowa szybko wzrastała dzięki darom Bożej Opatrzności jak również jałmużnom i ofiarom miejscowych i zamiejscowych dobroczyńców,
dlatego 15 lipca 1840 r. wspomniany wyżej komisarz biskupi
Mateusz Oppolski, w obecności patrona kościoła w Ligocie
Najdostojniejszego księcia Ludwika Sułkowskiego, księcia bielskiego, z udziałem panów dostojników Urzędu Książęcego
bielskiego, czcigodnego duchowieństwa dekanatu, zgromadzonej społeczności Ligoty i wielkiej liczby przybyłych zamiejscowych, uroczyście poświęcił i nałożył nodus i krzyż. Całkowity
koszt tej budowy wyniósł 2570 florenów. Z tej sumy 1100 florenów zebrała społeczność, za 1470 florenów jest rzeczą godną
i sprawiedliwą, aby podziękować Bożej Opatrzności i innym
dobroczyńcom. Dla wszystkich mieszkańców Ligoty była to wielka uroczystość.
Było to za pontyfikatu Ojca Świętego Grzegorza XVI z Zakonu Kamedułów, który przedtem nosił imię Taurus Capellari, za
łaskawie panującego cesarza Austrii, Węgier, Czech, Lombardii,
Wenecji, Galicji i Ukrainy, Ferdynanda I. Morawami i Śląskiem
rządził wtedy hrabia Alojzy Komite z Ugardy, radca dworski
Jego cesarsko-królewskiego Majestatu. Biskupstwem Wrocławskim łaskawie panujący Książę Leopold Knitzki. Wikariuszem
Generalnym był Paweł Prutek, Proboszcz i Archiprezbiter Frydku. Cesarsko-królewskim Urzędem okręgowym w Cieszynie
kierował w tym czasie Antoni Alojzy Glaser, starosta okręgu
z komisarzami Musil, Herzig, L.B. Pillersdorf i L.B. Mattendoit,
sekretarz. Księstwem bielskim rządzi wtedy wyżej wspomniany Najdostojniejszy książę Ludwik Sułkowski, pan rzeczywi62

ście łaskawy oraz patron parafii i kościoła w Ligocie.
Zarząd Urzędu Książęcego w Bielsku: Pan Maciej Schoefer
naczelnik Urzędu Książęcego i Prefekt Sądu; Józef Temniczka
adiunctus sekretarz, Pan Rudolf Czeschka zarządca lasów książęcych, Pan Gustaw Raal skarbnik; Pan Antoni Nikiel kwestor,
Pan Florian Andres zwierzchnik urzędu hipotecznego, Pan Jan
Langer podany do pomocy, Pan Antoni Borówka pisarz sądowy; Pan Piotr Dellis komisarz zdrowia publicznego; Pan Jan
Fluxel nadzorca spichlerza.
Dekanat w Bielsku: Ks. Mateusz Opolski komisarz biskupi,
dziekan i proboszcz w Bielsku jak wyżej, Ks. Maciej Bulowski
Kapelan, Ks. Józef Bielowitzki cooperator w Czechowicach,
Ks. Gaspar Grzywocz proboszcz Frydku, Ks. Jan Blaski rezydent, Ks. Franciszek Kuczera, Ks. Jerzy /-/, Jakub Baran,
Ks. Franciszek /-/, Ks. Jakub Reiff kapelan, Ks. Franciszek
Fiszer kapelan miejscowy w Ligocie, Ks. Błażej Olejak pierwszy
kapelan miejscowy kościoła w Ligocie, liczący 59 lat życia,
36 lat kapłaństwa, pełniący 34 lata obowiązki w Ligocie.
Społeczność Ligoty z Podkępiem w r. 1840 liczyła 199
numerów domów, z których 183 miało za właścicieli katolików,
a 16 niekatolików. W tym samym roku liczba dusz w tej społeczności wynosiła 1479, wśród których było 1379 katolików
i 100 niekatolików.
Było 184 dzieci zobowiązanych aby uczęszczać do szkoły,
z tej liczby uczęszczało 150. Do godzin powtórki było zobowiązanych 166. Przy uczniach był Jan Rudzky, liczący 29 lat, który
od 12 lat wykonywał ten obowiązek. Od jednego roku pomaga
mu Paweł Przegwara, liczący 18 lat.
Właściciel majątku w Ligocie Nr 1 Maciej Gasch ze swoją
małżonką Henriette Charlotte.
Józef Bureyza N 34 sołtys gminy i pomagający Kościołowi.
Jan Rozmus, Franciszek Krzempek, Jerzy Biernot i Michał Kuś
- ławnicy.
Błażej Olejak Kapelan miejscowy.

***
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Czego dowiadujemy się z dokumentu z wieży?
Trzeba wiedzieć, że ligocki kościół pierwotnie nie posiadał
wieży, została ona dobudowana dopiero po 34 latach. W czasie
jej poświęcenia ksiądz Błażej Olejak postanowił sprawić przyszłym pokoleniom nie lada prezent. W specjalnej szkatule,
w kuli pod krzyżem nakazał umieścić dokument z cennymi
informacjami dotyczącymi powstania kościoła. Był to rok 1840.
Przewidywał, że ktoś kiedyś natrafi na to przesłanie. Nie spodziewał się, że w czasach, gdy to się stanie, rozpocznie się informatyczny rozwój na niespotykaną skalę. Wskutek tego dokument ten został już wielokrotnie powielony, znajduje się
w kilku książkach oraz na stronie internetowej, która stale jest
dostępna dla wszystkich na całym świecie.
Parafialna, internetowa witryna na stronie http://www.opatrznoscbozaligota.pl/ jest taką współczesną wieżą informacyjną. Dziś
każdy w dowolnej chwili może przeczytać ligocki dokument z wieży sprzed prawie dwustu lat.
Ksiądz Olejak szczegółowo opisał w dokumencie powody
budowy kościoła oraz ustanowienia parafii w Ligocie. Wymienia
budowniczych kościoła i dobrodziejów, Pawła Czaderskiego, księcia Sułkowskiego, Macieja Gascha oraz pomoc cesarza Franciszka I. Poznajemy nazwiska i funkcje ówczesnych dostojników
kościelnych. Podane są dokładne koszty budowy wieży. Z jednego z akapitów dowiadujemy się o demografii Ligoty w 1840 roku
- w 199 domach żyło 1479 mieszkańców. Uczniów w szkole było
wtedy 150.
W dokumencie jest wiele jeszcze innych cennych informacji. Jest to kopalnia wiedzy o naszej miejscowości i parafii
z tamtych czasów. To niezwykłe znalezisko, ten swoisty wehikuł czasu z nawiązką spełnił swoje przesłanie.
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Z Ligoty na Śląsk i do Galicji8

Kościół zbudowany w Ligocie w 1806 roku nie od razu był
wyposażony we wszystkie paramenty i niezbędne przedmioty do
sprawowania kultu. Istotną inwestycją był zakup drogi krzyżowej w postaci 14 obrazów stacyjnych w 1830 roku staraniem
proboszcza ks. Olejaka. Autorem obrazów był malarz Franciszek Pieczka, nieznany szerzej artysta. Poziom artystyczny obrazów nie jest nadto wysoki, można by go określić jako solidny
wyrób rzemieślniczy. Obecnie obrazy te nie są umieszczone
w kościele, zostały odnowione staraniem ks. Jana Błotki i otoczone opieką. Po przyjrzeniu się obrazom zauważamy ich odmienność wobec obecnie spotykanego układu drogi krzyżowej.
Jest to bowiem droga zwana jerozolimską. Wzorem dla tej konwencji jest układ stacji znajdujący się w Ziemi Świętej. Wykształciły się dwie tradycje nabożeństwa drogi krzyżowej - biblijna
(jerozolimska) oraz współczesna.
Obrazy stacyjne zakupiono, zgodnie z przeznaczeniem,
w celu sprawowania wielkopostnych nabożeństw. Do przedstawianych na płótnach wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa w Jerozolimie przygotowane są dla wiernych specjalne rozmyślania
i modlitwy w postaci gotowych modlitewników. Ligocki proboszcz,
ksiądz Błażej Olejak, postanowił wyjść poza tę praktykę, napisał
i wydał własną wersję modlitewnika. W tym celu skomponował
literackie dzieło składające się z czternastu części z opisem stacji, rozmyślaniami i modlitwami. W formie książkowej wydał je
w 1831 roku. Jak sam ujął to w tytule, ten zbiorek napisany
został specjalnie z myślą o parafianach ligockich. Niewątpliwie
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był to bardzo piękny i szlachetny gest księdza wobec swych
parafian. Ksiądz Olejak wykonał swoje dzieło na tyle dobrze,
że modlitewnik bardzo szybko znalazł uznanie nie tylko w rodzimej parafii, ale w krótkim czasie również w wielu innych, nawet
odległych miejscowościach. W następnych latach książeczka stała
się w takim stopniu popularna, że objęła swoim zasięgiem część
Śląska Austriackiego oraz Galicji.
Przenieśmy się do tekstu tej interesującej publikacji, której tytuł, nawiązujacy do baroku, jest długi i zawiły: Droga
Krzyżowa, czyli Męka y śmierć Zbawiciela naszego Jezusa
Chrystusa w Rozmyślaniach z Modlitwami w czternastu
Wyobrażeniach czyli Stacyach przedstawiona. Osobliwie
dla pożytku y wygody Parafian Ellgotckich ułożona
y do Druku podana przez X. Bła. Oleyaka.
Zbiór zawiera rozważania pasyjne, modlitwy i pieśni dobrane treścią do wydarzeń ostatniej drogi Jezusa. Rozpoczyna się
Przedmową, która odtwarza historię powstania nabożeństwa
drogi krzyżowej w chrześcijańskiej tradycji. Najpierw przypomniana jest historia utrwalania miejsc związanych z tymi wydarzeniami w starożytnej Palestynie przez pierwszych chrześcijan.
Następnie opisana jest misja cesarzowej rzymskiej św. Heleny
do Ziemi Świętej, w początkach IV wieku n.e., której owocem
było znalezienie Krzyża Chrystusowego oraz zbudowanie Bazyliki Świętego Krzyża i Zmartwychwstania na Golgocie. Od tego
czasu chrześcijanie z Europy zaczęli odbywać pielgrzymki do
Ziemi Świętej, czcząc ślady Męki Pańskiej. Natomiast w kościołach i miejscach pielgrzymkowych przyjęło się instalować
ekspozycje składające się z 14 obrazów będących ekwiwalentem
miejsc i wydarzeń w Jerozolimie pod nazwą droga krzyżowa. Dalej
autor objaśnia czytelnikowi właściwy cel nabożeństwa krzyżowego. Jest nim rozpamiętywanie męki i śmierci Jezusa Chrystusa, a także budzenie świadomości popełniania grzechów
własnych, za które Jezus cierpiał i przelewał krew.
W Przedmowie autor formułuje następujące wskazania dla
wiernych:
Każda stacja wyraża główną część Męki Pańskiej. Żeby zaś
każdy chrześcijanin odprawujący te obchody był w stanie całą
historię Męki Jezusowej obszernie sobie wystawić i onęż zba66

wiennie rozmyślać więc w tej książeczce przy każdej stacji ta
istotna część Męki Jego na obrazie przedstawiona z najważniejszymi okolicznościami krótko się opisuje. Potem następuje
stosowne zbawienne rozmyślanie połączone z modlitwą do cierpiącego Jezusa, którą skończywszy Ojcze Nasz i Zdrowaś
Maria przy każdej stacji modlić się ma.
Ksiądz Olejak jako autor modlitewnika miał świadomość,
że jego dzieło będzie mieć rozmaite zastosowanie, może posłużyć
w czasie odprawiania nabożeństwa, jak również na pielgrzymkach oraz nawet w warunkach domowych: Kto dla choroby lub
inszych ważnych przeszkód tych obchodów w kościele odprawiać nie jest w stanie, może sobie w domu je odprawić.
Książeczka na początku zawiera część zwaną Przygotowaniem oraz Modlitwę wstępną. Dalej następują po sobie poszczególne Stacje. Warto je wymienić, gdyż, jak powiedziano
wcześniej, mają nieco odmienne od współczesnych nazwy i kolejność:
Stacja I - Tęsknienie Pana Jezusa w Ogrojcu.
Stacja II - Przez fałszywe pocałowanie Judasza Pan Jezus
na śmierć wydany.
Stacja III - Upadek Piotra.
Stacja IV - Biczowanie Pana Jezusa.
Stacja V - Pan Jezus ludowi przedstawiony.
Stacja VI - Pan Jezus na śmierć krzyżową skazany.
Stacja VII - Pan Jezus bierze Krzyż na święte ramiona Swoje.
Stacja VIII - Pan Jezus cieszy płaczące niewiasty.
Stacja IX - Pan Jezus pod Krzyżem upada.
Stacja X - Szymon niesie Krzyż Jezusowi na górę Kalwarię.
Stacja XI - Pana Jezusa do Krzyża przybijają.
Stacja XII - Pan Jezus do Krzyża przybity ma staranie o matkę swoją.
Stacja XIII - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. I jego Matka Bolesna.
Stacja XIV - Pan Jezus do grobu włożony.
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To, co istotnie odróżnia Olejakowy modlitewnik od wielu
pozostałych, to opatrzenie każdej stacji w rymowany czterowiersz, który stanowi swego rodzaju zapowiedź wydarzenia.
Wprowadzenie poezji istotnie wzbogaca to dzieło o trudną, ale
kunsztowną formę. Poniżej zebrane są wszystkie modlitwy
wierszowane z poszczególnych stacji i podane w następującej
po sobie kolejności:
Stacja 1
Prosi Pan Jezus, smutkiem przerażony
Ojca, żeby był od mąk uwolniony.
Jednak się skłania ze serca całego
Do woli Jego.
Stacja 2
Gdy Judasz Pana obłudnie całuje,
By go chwytali Żydom pokazuje.
I tak związany, rozmajcie skrzywdzony,
Przed sąd wiedziony.
Stacja 3
Gdy sąd Jezusa winnem śmierci głosi,
On to cierpliwie posłucha i znosi.
Spojrzał na Piotra, który tknięty tkliwie
Płacze żewliwie.
Stacja 4
Strać Go, ukrzyżuj! Krzyczą w zawziętości.
Piłat Jezusa broni niewinności.
Po tym zniewolon ich wrzaskom folgować,
Dał Go biczować.
Stacja 5
Ścięty rózgami, okropnie zraniony,
W koronie z ciernia Żydom przedstawiony.
Zamiast litości, Pana znieważają.
Strać go! - wołają.

68

Stacja 6
Gdy się zawziętość żydowską pomnaża,
Obmywa ręce Piłat i powtarza:
Tę krew niewinną, którą wytoczycie,
Wy zamówicie.
Stacja 7
Wnet po dekrecie Krzyż Panu wkładają
I na Golgotę z nim pospiechają.
Idzie Zbawiciel by był krzyżowany,
Z łotry zrównany.
Stacja 8
Płaczą nad Panem pobożne Matrony,
Widząc, jak ciężko zbity i zmęczony.
Nie płaczcie, mówi Pan - nad nędzą moją,
Tylko nad swoją!
Stacja 9
Kopią nogami, za włosy targają,
By postępował w drodze, popychają.
Tak Pan zmęczony już sobą nie włada,
Z Krzyżem upada.
Stacja 10
Widzi to setnik, gdy Jezus omdlewa,
Gdy od słabości potem się oblewa.
Kazał mu zdjąć krzyż, na Szymona włożyć,
Tak Panu ulżyć.
Stacja 11
Suknie sromotnie z Jezusa zdzierają,
Jego okrutnie na Krzyż przybijają.
On prosi: Ojcze, nie pomnij im tego
Grzechu strasznego.
Stacja 12
Widzi pod Krzyżem Matkę opuszczoną,
Omdlewającą, smutkiem przerażoną.
Zleca Ją pieczy Jana kochanego,
Ucznia swojego.
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Stacja 13
Ostatnie słowa Jezusa miłego:
Ojcze w Twe ręce zlecam ducha mego.
W tem razie skonał, owisła mu głowa,
Gdy rzekł te słowa.
Stacja 14
Z łona Maryji Jezusa dźwigają
I w prześcieradła czyste zawijają.
W grób go wkładając poruszeni tkliwie,
Płaczą żewliwie.
Rozważania i Modlitwy to segment tekstu znajdujący się
przed każdą kolejną stacją. Już na wstępie natrafiamy na następujące rozmyślanie:
Idziesz tedy, o Jezu na mękę! Idziesz na śmierć! A idziesz
za mnie grzesznego ażebym ja na wieki żył i z Tobą na wieki się
weselił. Ach niepojęta miłości! Daj mi tę łaskę ażebym teraz
w rozmyślaniu Męki Twojej bolesnej aż do skonania twego za
Tobą myślą i sercem postępował a od Ciebie cierpieć i umierać
się uczył. (...) Nie mając pociechy od ludzi uciekasz się przez
modlitwę do Ojca Twego Niebieskiego i wołasz do niego: Ojcze!
Jeżeli to być może oddal ode mnie ten kielich boleści wszelako
nie moja ale twoja wola niech się stanie. Prosisz tedy Ojca twego o uwolnienie od zbliżających się męczarni ale zupełnie zdając się na wolę Jego i Anioł z nieba wzmacnia Cię w Twojej
słabości. Racz mi też dać tę łaskę o Jezu! Gdy w moich dolegliwościach strach i tęsknica mnie przerażać będzie, gdy u ludzi
żadnej pociechy znajdować nie będę ażebym przez modlitwę do
Ciebie się uciekał. (...) Mówisz do uczniów Twoich: Duch jest
ochotny ale ciało słabe. Też i dusza moja jest ochotna do znoszenia boleści i dolegliwości do ćwiczenia się w świątobliwości
i do sprzeciwiania się złemu. (...) Racz tedy o Jezu wzmacniaj
ochotę duszy mojej przeciwko słabości ciała mego. Amen.
***
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Droga krzyżowa księdza Błażeja Olejaka prezentuje dość
wysoki poziom artystyczny, napisana jest niemal poetyckim
językiem, tworzącym wzruszajacy klimat dla sprawowania misterium, jednocześnie będący żywym zabytkiem epoki. Dzieło
doczekało się aż sześciu wydań na przestrzeni ponad 80 lat trzech na Śląsku i trzech w Galicji. Dla przykładu wydanie trzecie było zalecone wiernym przez proboszcza w Wieliczce i wydane w Bochni w 1856 roku, o czym można przeczytać w słynnym
dziele Bibliografia Polska Estreichera. Wydawane było też
w Białej oraz w Mazańcowicach w 1906 roku pod nieco zmienionym tytułem: Droga krzyżowa Zbawiciela naszego Jezusa
Chrystusa. Dla parafian Ligockich i Mazańcowickich w Ślązku.
Ostatnie z wydań nastąpiło we Frysztacie (obecnie dzielnica
Karwiny w Czechach), w roku 1914. W taki oto sposób religijne
i intelektualne przesłanie proboszcza z Ligoty trafiło na Śląsk
Austriacki i do zachodniej Galicji, co należy uznać za duże osiągnięcie osobiste księdza Olejaka.
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Język polski w austriackiej szkole9

Historia szkolnictwa powszechnego nie jest długa. Przed XVIII
wiekiem przy niektórych kościołach funkcjonowały szkoły parafialne, w których uczono małe grupy chłopców czytania, pisania, śpiewu, ministrantury. W Ligocie takie nie funkcjonowały
ze względu na brak świątyni. Z racji przynależności państwowej
tej części Śląska do monarchii austriackiej, na naszych terenach
zakładano szkoły ludowe zwane trywialnymi, wprowadzone
w Austrii w drugiej połowie XVIII wieku. Były one zrazu dwustopniowe i trzyletnie (2 + 1 rok). Nauczaniem objęte były dzieci
w wieku od 6 do 12 lat. Od 1787 roku obowiązek założenia, wyposażenia i utrzymania placówki oraz nauczyciela miały solidarnie
trzy instytucje: gmina, dziedzic i parafia.
Są pośrednie przesłanki, że pierwsza szkoła w Ligocie mogła
znajdować się w dzielnicy Podlasek w XVIII wieku, o czym świadczy zachowany akt zakupu ziemi w tamtym rejonie określonej
jako „pole szkolne”. Takiej nazwy użył Sąd Grodzki w Bielsku.
Natomiast pierwsza szkoła odnotowana przez źródła pisane miała
powstać w 1792 roku. Poza datą nic o szkole nie wiadomo, zapewne mieściła się w jakimś wynajmowanym pomieszczeniu
prywatnego domu położonego raczej w centrum, co było w dawniejszych czasach powszechnym zwyczajem. Jest to o tyle prawdopodobne, że powołanie takiej placówki nakładało na wójta
i proboszcza cesarskie prawo. W ościennych miejscowościach
też odnotowano podobną praktykę. Należy nadmienić, że uruchomienie nauczania nie zapewniało jego ciągłości. Szkoły przez
9

Ks. B. Olejak, Dokument z wieży, 1840, przełożył G. M. Chromik;
Ks. R. Jarosz, Kronika parafii, 1890, przełożył G. M. Chromik 2004, rękopis;
G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice, s. 91-92; Dzieje kościoła
i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, s. 228-246; M. Nowrotek, Dzieje
kościoła i parafii ... [w:] Zabytki Międzyrzecza ..., s. 265-266, 445-446.
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kilka lat mogły być czynne, potem następnych kilka zamknięte
z powodu braku pomieszczenia, nauczyciela, epidemii, złej pogody i wielu innych przyczyn. Były to ponadto placówki sezonowe, czynne w okresie jesienno-zimowym, zaś gdy trwały prace
rolnicze, dzieci nie uczyły się, lecz pomagały w gospodarstwie.
G. M. Chromik, jako pewne dla powstania szkoły w Ligocie,
podaje lata 1806-1808. Szkoła została wymieniona w 1809 r.
w aktach Generalnego Wikariatu w Cieszynie wraz z jej opisem:
Drewniany budynek w dobrym stanie, z czystym oświetlonym pokojem, który jednak nie może pomieścić wszystkich dzieci
szkolnych. Można się jednak spodziewać, ze nowy fundator kościoła, pan Paweł Czaderski wybuduje obok kościoła nowy,
odpowiedni budynek szkolny.
Tenże autor podaje kolejną datę istnienia szkolnej placówki w Ligocie - rok 1820, w którym szkoła trywialna liczyła niemało, bo 110 uczniów, a nauczycielem był Jan Buchcik.
Wybudowanie szkoły murowanej nastąpiło za księdza Olejaka, dokładnie w roku 1825. Obiekt zbudowano w centrum,
w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Można powiedzieć, że od
tego czasu nauczanie odbywało się systematycznie i na stosunkowo wysokim poziomie. Trzy lata później nauczycielem
był tu nadal Jan Buchcik oraz Michał Danel. Następnymi nauczycielami byli Paweł Przegwara i Jan Rudzki, który później
został uhonorowany cesarskim medalem za wybitną i długoletnią pracę pedagogiczną. Przepracował w ligockiej szkole ponad czterdzieści lat! W roku 1885 uczył Karol Paszek, który był
jednocześnie organistą. Przez jakiś czas pracował nauczyciel,
pan Janik, a potem kierownik Jerzy Onderek, zatrudniony od
1878 do co najmniej 1904 roku. Jeśli chodzi o ilość dzieci,
w 1828 roku do szkoły uczęszczało 108 uczniów, a około roku
1840 aż 150 dzieci, przy czym obowiązkiem nauczania było
objętych 184. Świadczy to jednocześnie o liczebności miejscowości i dużym przyroście ludności. Prowadzono wtedy naukę
czytania, pisania, kaligrafię, rachunki, religię, śpiew, rysunek,
roboty ręczne i gimnastykę - wszystko w języku polskim oraz
naukę języka niemieckiego. Szkołę nadzorowali kolejni proboszczowie ligoccy.
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Osobnego wyjaśnienia wymaga kwestia języka wykładowego w szkole. Na naukę uczęszczały w ogromnej przewadze dzieci z rodzin polskich. Naturalnym językiem komunikacji między
uczniami był zatem język polski. Rodzin niemieckich i żydowskich było tu niewiele. Spis ludności przeprowadzony w 1890
roku wykazał 1585 osób posługujących się językiem polskim,
10 osób niemieckim, Żydów mieszkało tu 22 osoby. Po dziesięciu latach ilość ludności polskojęzycznej wzrosła do 1700 osób,
niemieckojęzyczna pozostała na poziomie 10 osób, a żydowskiej wzrosła do 36 osób. Rodzin czeskich czy morawskich nie
odnotowano w ogóle.
Przepisy, austriacka polityka narodowościowa i edukacyjna
nie przewidywały nauczania w szkole w języku polskim. Dopuszczalnym na terenie Śląska Austriackiego do 1848 roku był język
niemiecki oraz język czeski. W takich też językach uczono w sąsiednich miejscowościach. W Ligocie, co było lokalnym fenomenem, uczono w języku polskim. Jak to możliwe? Stały za tym
niezwykłym działaniem dwie osoby - miejscowy ksiądz Błażej
Olejak pochodzący z Galicji, tam wychowany w patriotycznej
polskiej rodzinie oraz inspektor szkolny, zwierzchnik szkoły
w Ligocie, ksiądz Mateusz Oppolski. On również zasłynął jako
obrońca polskości w dziekanacie bielskim i cieszyńskim. Obie
osobistości działały w tym zakresie najwyraźniej w porozumieniu. Ligocki ksiądz kupował w Galicji polskojęzyczne podręczniki i książki, które były podstawą nauczania w szkole. Do
zestawu podręczników miały należeć: Mały katechizm, Wielki
katechizm w pytaniach i odpowiedziach, Dzieje Biblijne Starego
i Nowego Przymierza dla szkół początkowych katolickich, Listy
i Ewangelie na wszystkie całego roku niedziele i uroczystości
z dodatkiem Męki Zbawiciela naszego itp.
Z okresu przełomu wieków dziewiętnastego i dwudziestego
niewiele wiemy o ligockim szkolnictwie, natomiast po pierwszej
dekadzie nowego wieku nastąpiło kilka znaczących wydarzeń.
W roku 1911 została przekazana do użytku nowa, duża szkoła. Budowę nadzorował, a potem pracę jako nowy kierownik
szkoły kontynuował Ludwik Korzeniowski, który okazał się
pedagogiem wybitnym. Na parterze uczyły się klasy młodsze,
na piętrze starsze. Na korytarzu znajdowała się biblioteka
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w postaci szaf z książkami. Gimnastykę prowadzono na korytarzu, bądź przy sprzyjającej pogodzie na dworze. W największej
klasie na parterze wystawiano przedstawienia szkolne dla dzieci
i dorosłych, a było wtedy na takie spektakle duże zapotrzebowanie i swoista moda. Przedmiotów nauczania był już wtedy całkiem sporo: religia, czytanie, pisanie, język wykładowy, język
niemiecki, rachunki i nauka geometrycznych form, historia naturalna i nauka przyrody, geografia i historia, rysunki, śpiew,
gimnastyka, kobiece roboty ręczne. Wykaz takich przedmiotów
znalazł się na zachowanych świadectwach końcowych Szkoły
Ludowej w Ligocie z 1912 i 1914 roku. Bardzo finezyjnie nazywane były oceny. Skala ocen, czyli not, przedstawiała się następująco: obyczaje: chwalebne, zadowalające, odpowiednie, mniej
odpowiednie, nieodpowiednie; pilność: wytrwała, zadowalająca,
wystarczająca, niejednostajna, mała; postęp: bardzo dobry,
dobry, dostateczny, ledwie dostateczny, niedostateczny; zewnętrzna forma: bardzo staranna, staranna, mniej staranna, niestaranna, niedbała. Dzieci uczęszczały do szkoły pieszo, z odległego
Burzeja i Miliardowic czasem były dowożone konnym wozem.
Sukcesem okazało się pozyskanie do grona uczących wybitnej
postaci polskiej literatury, jaką był Gustaw Morcinek. Ten znakomity nauczyciel i jednocześnie pisarz uczył w ligockiej szkole
w latach 1915-1918.
Nauczanie w języku polskim z użyciem w szkołach polskojęzycznych książek na terenie Śląska Austriackiego przed rokiem
1848 nie było spotykane. Nawet na obszarze Galicji nauczanie
odbywało się wtedy po niemiecku. Z całą pewnością, przypadek
Ligoty był w tym zakresie raczej odosobniony, dość powiedzieć,
że np. w sąsiednim Bronowie nauczano przez jakiś czas w języku czeskim, a w większości miejscowości po niemiecku.
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Ligocka budowla w Chorzowie10

Wszystkich tych, których chęć poznania, przygoda lub aktywne formy wypoczynku zaprowadziły do skansenu w Chorzowie, czyli do Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny
w Chorzowie”, może zaciekawić obiekt numer 22 o nazwie:
Szopa na narzędzia rolnicze z Ligoty, 1843 r. O jaką Ligotę może
chodzić i o jaką szopę? Mimo, że Ligot jest w Polsce wiele, prawie
czterdzieści, łatwo się przekonać, że chodzi o tę pod Bielskiem,
a szopa została przeniesiona z posesji Hessów We Wsi, niegdyś
domostwo nr 6, obecnie ul. Zabrzeska 5.
Gospodarstwo Hessów należy do najstarszych siedzib
w Ligocie, o czym, między innymi, świadczy bardzo niski numer.
Najprawdopodobniej sięga najstarszych czasów osadniczych
w miejscowości. Zawsze w tym miejscu mieszkali i pracowali
bogaci gospodarze, chociaż zmieniały się nazwiska właścicieli.
Gospodarstwo oprócz domu posiadało kilka zabudowań, a od
zachodu przestrzeń placu zamykała wozownia ze spichlerzem.
Był to bardzo stary budynek, ekspertyzy i wspomnienia żyjących tu mieszkańców wskazują na 1843 rok.
Szopę tę, zgodnie z przeznaczeniem, nazywano u Hessów
wozownią, gdyż mieściła wozy różnego przeznaczenia - paradne kolasy do wyjazdów oraz wozy do prac gospodarskich: rafioki, szkróby, drabinioki i sanie zwane strómbkami. Ponadto
wszelkiego rodzaju uprzęż dla koni oraz mniejsze i większe
narzędzia rolnicze. Wszystko to znajdowało się w pomieszczeniu dolnym na gumnie, czyli glinianym klepisku. Z niego na
piętro prowadziły schody.
10
M. Nowrotek, Zabytki budownictwa w Ligocie [w:] Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, s. 432, 438. Wywiadu udzieliła Małgorzata Hess.
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Strych wyłożony był drewnianą podłogą z bardzo szerokich
desek. Tam, gdy zbiory nie mieściły się w stodole i na domowym strychu, składowano ich nadmiar. Zazwyczaj składano
tam, zwłaszcza dla podręcznych potrzeb, siano i owies dla koni.
Wjazd do wozowni usytuowany był od strony szczytowej
w postaci dwuskrzydłowych wielkich wrót na biegunach. Nad
wejściem znajdował się zadaszony otwór z drzwiczkami zwany
wyglendą, służący do podawania zbiorów na górę.
Jeśli przeczytamy opis obiektu nr 22 w chorzowskim skansenie, nazywanym szopą na narzędzia, dowiemy się, że jest ona
wzniesiona na planie zbliżonym do kwadratu, a dokładnie ma
postać prostokąta o wymiarach 10 x 12 metrów. Konstrukcja
szopy jest zrębowa z narożnikami łączonymi na obłap, wykonana z grubych beli sosnowych o przekroju ok. 25 cm. Ściany wzniesione są z 7 belek, które zostały pocięte piłą tracką i obrobione
toporem. Dach szopy jest dość wysoki, typu krokwiowego, ma
5,5 metra w kalenicy. Pokrycie budynku było najpierw gontowe,
następnie z ceramicznej dachówki, ale po przewiezieniu obiektu
do skansenu poszycie wykonano ze słomy, zapewne zgodnie
z najstarszymi wzorcami. Zmieniono również posadzkę na ceramiczną, przypominającą klinkierowe, duże cegły. Całość obiektu sprawia wrażenie bardzo dobrze zachowanego.
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Prezydent kraju w Ligocie i „genialne”
budowle11

W 1877 roku sam Pan Prezydent kraju objeżdżając Kraj
Cieszyński i Bielski zawitał do Ligoty i wizytował okolice i nasze rzeki - zapisał w parafialnej kronice ksiądz proboszcz
Ryszard Jarosz. O sytuacji rzek w Ligocie proboszcz wspominał dlatego, że był to najpoważniejszy problem, z jakim borykała się wieś od zarania swoich dziejów. W stwierdzeniu tym
nie ma żadnej przesady. Należy sobie uzmysłowić, że Ligota
położona jest w dolnym biegu trzech rzek: Jasienicy, Wapienicy i Iłownicy, których wody wpadają do pobliskiej Wisły. Opady
deszczu, które kumulują się nad Beskidem Śląskim oraz wiosenne roztopy na górskich stokach, z powodu krótkiego biegu
tych rzek dają rezultat w postaci piętrzenia się wód właśnie
w Ligocie. Od dawien dawna okoliczne tereny były zalewane
nieraz kilkakrotnie w roku, co było głównym powodem późnej
kolonizacji i założenia wsi. Miejsce to było uznawane za szczególnie niekorzystne do zamieszkiwania. Kiedy wieś już powstała, wody regularnie niszczyły ludziom uprawy, a czasem domostwa. Przez stulecia trwała rozpaczliwa walka z żywiołem. Przez
długi czas nie było możliwości technicznych i organizacyjnych,
aby w jakiś sposób rozwiązać problem uciążliwych powodzi.
W drugiej połowie XIX wieku pojawili się ludzie i środki, aby
dokonać w tym zakresie niezwykłych i przełomowych dzieł.
11

Ks. R. Jarosz, Kronika parafii, 1890 r., tłum. G. M. Chromik 2004,
rękopis; K. Kopeć, Notatnik z Bagna, 1889-1917, rękopis; G. M. Chromik,
Czechowice-Dziedzice i okolice, s. 95-96.; M. Nowrotek, Dzieje kościoła
i parafii... [w:] Zabytki Międzyrzecza..., s. 281; I. Borkowski, Życiorys, 1962,
rękopis.
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Wielu autorów dokumentujących przeszłość Ligoty wspomina o spektakularnych klęskach żywiołowych, zwłaszcza powodziach. W dokumencie z wieży księdza Olejaka z 1840 roku
czytamy o niemożności dotarcia do kościoła w Międzyrzeczu
z powodu wylewów rzek: Nadto dojście do kościoła w Międzyrzeczu (...) w czasie powodzi było niebezpieczne i często niemożliwe.
Podobny zapis napotykamy w książce czechowickiego badacza G. M. Chromika, który odnotowuje wielką powódź w 1851
roku, kiedy Iłownica zalała cały Burzej i Podkępie.
W Notatniku z Bagna prowadzonym przez Katarzynę Kopeć
czytamy o wielkiej wodzie, która zalała prawie całą wieś: W roku
1871, 5 sierpnia była wielka powódź i we wsi woda sięgała aże
do sieni i cała Ligota była zalata okrom Oblasku na N:9.
Kolejną wielką powódź z 20.06.1884 roku opisuje G. M.
Chromik - Iłownica, Wapienica a także Wisła i Białka wylały.
Zalanych zostało kilka miejscowości, w tym cała Ligota. Zachowała się informacja o stratach - w powiecie bielskim oszacowano je na 225 tysięcy guldenów, a straty w samej Ligocie
wyniosły 20 tysięcy guldenów.
Apokaliptyczne zjawisko nastąpiło 2 sierpnia 1888 roku.
O godzinie 6.30 pod wieczór przeszła burza nadzwyczaj silna
połączona z wielką ulewą, huraganowym wiatrem i niespotykanym gradobiciem. Zniszczone zostały uprawy, powyrywane były
drzewa przy każdym domu, zerwane prawie wszystkie dachy,
porozbijane niemal wszystkie szyby w oknach. Krupy (grad) wielkości gęsiego jaja zabijały nawet bydło w polu oraz polną zwierzynę. Doszło do lokalnych podtopień. Wspominają o tym
„sądnym dniu” notatki poczynione przez kilku autorów: księdza
Ryszarda Jarosza, Katarzynę Kopeć, Ignacego Borkowskiego.
Ksiądz Jarosz w kronice parafialnej pisze w roku 1891:
Duże szkody spowodowały łączące się potoki Mazańcowicki i Międzyrzecki. Powracające co roku powodzie zrujnowały
materialnie całkowicie mieszkańców Ligoty. Gdy woda przełamała wał po lewej stronie, cała Toboła (nazwa ówczesnej dzielnicy - przyp. autora) była pod wodą, która dochodziła często aż
do domów nr 6 i 11 (obecnie środkowy odcinek ul. Rolników przyp autora). Jeżeli woda przełamała też następny wał, to była
przede wszystkim kolonia Burzej całkiem zalana.
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Wielokrotnie w ogłoszeniach parafialnych znajdujemy też
notatki o prowadzonych kolektach dla powodzian, co świadczy
o dużych potrzebach w zakresie pomocy poszkodowanym. Trzeba przyznać, że państwo austriackie nie pozostawiało poszkodowanych samym sobie, lecz prowadziło rozmaitą pomoc - wypłacało odszkodowania, rozdawało ziemniaki i zboże do konsumpcji
i na zasiewy, a także dowoziło z Bielska bezpłatny chleb. Działały
już wtedy firmy ubezpieczeniowe, które asekurowały swoich klientów, a ligocanie nierzadko ubezpieczali się od żywiołów.
Ludzie uciekali się do świętego Jana Nepomucena, patrona wód o pomoc. W dzielnicy Koło została zainstalowana kamienna figura świętego już w roku 1778. O kulcie tego świętego w Ligocie można mowić również z tego powodu, że obraz
z jego wizerunkiem znajduje się w kościele parafialnym nad
lewym, bocznym ołtarzem. Odprawiano do niego nowenny i modlono w czasie długotrwałych opadów. Obraz pochodzi z XIX
wieku.
Przełomowym okresem dla ligocan - w kwestii rzek - była
druga połowa XIX wieku. W 1877 roku do Ligoty przybył sam
prezydent kraju. Ponieważ krajem dla naszej miejscowości był
Śląsk Austriacki, można wnioskować, że przybył z jego stolicy,
czyli Opawy. Z pewnością było to duże wydarzenie, gdyż w tamtych czasach takie wizytacje nie były zbyt częste, a jeszcze rzadziej dotyczyły małych, peryferyjnych miejscowości. Świadczy
to o tym, że problem wylewów rzek był poważny, skoro zainteresowały się nim naczelne władze regionu. Jest to również dowód na skuteczność lokalnej władzy, ówczesnego wójta Józefa
Burejzy oraz zwierzchnictwa w Bielsku. Wizyta ważnego gościa
nie przyniosła wprawdzie natychmiastowego rezultatu, ale problem został odnotowany u najwyższych krajowych władz. Zaskutkowało to dekadę później ważnymi dla Ligoty decyzjami.
W roku 1888 uregulowano rzekę Iłownicę. Trzeba wiedzieć, że
środki techniczne, jakimi wtedy dysponowano, to zaprzęgi konne
oraz drobny sprzęt ręczny. Oczywiście o powodzeniu inwestycji
decydowała tania siła robocza, której było dostatecznie dużo.
Rzekę wyprostowano, zlikwidowano meandry i zakola, pogłębiono koryto, poszerzono i podniesiono wały. Iłownica była
ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego, gdyż
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zbierała wody innych ligockich potoków. Do czasu regulacji
meandrowała nadzwyczaj licznymi zakolami przez dolinę, którą
przez tysiąclecia sama kształtowała. Kiedy stała się po regulacji głębsza i bardziej pojemna, miała większe zdolności zbierania wód.
Znacznie ważniejszą inwestycją, można powiedzieć o znaczeniu epokowym, były prace wykonane na Jasienicy, zwanej
Potokiem Międzyrzeckim oraz na Wapienicy, zwanej Potokiem
Mazańcowickim (Mazańcowskim). Miało to miejsce w latach
1887-1890. Mało kto zdaje sobie dzisiaj sprawę z przebiegu
tych rzek w tamtych czasach. Wapienica nie wpadała wtedy do
Iłownicy w Dziedzicach przy obecnej „dwupasmówce”, lecz łączyła się z Jasienicą na ligockim Zawodziu nieco powyżej kościoła,
w okolicach dzisiejszego mostu na ulicy Śródrzecznej. Następnie obie wspólnym korytem płynęły przez Ligotę, a ich wody
uchodziły do Iłownicy na granicy z Zabrzegiem. Jedno koryto
nie nadążało odprowadzać wód z dwóch rzek, co skutkowało
wylewami poniżej centrum wsi i na Burzeju. Ówcześni specjaliści od wód, kształceni na dobrych uniwersytetach w Wiedniu,
wpadli na genialny pomysł utworzenia osobnego koryta, czyli
kanału dla Wapienicy i poprowadzenia nim wód wprost do Iłownicy. Kanał zwiększałby pojemność wód oraz omijałby centrum
wsi. Pomysł znakomity, choć wydający się nie do zrealizowania
z powodu konieczności wykopania ponad pięciokilometrowej
długości kanału, co przy możliwościach technicznych tamtych
czasów wydawało się arcytrudne do wykonania. Ale austriaccy
inżynierowie realizowali wcześniej nie takie projekty. Skromnymi środkami - konnymi wozami, wózkami ręcznymi, taczkami,
tragaczami, łopatami, motykami ludzie urzeczywistnili ten
wielki projekt. Nie można wykluczyć zastosowania już wtedy
szynowych kolejek konnych zwanych kolybami. Miliony metrów
sześciennych ziemi przerzucono z miejsca na miejsce. Starsi ludzie opowiadają, że ich pradziadowie pracowali wtedy całymi
rodzinami łącznie z kobietami i większymi dziećmi. Była to szansa
na zarobek w tych bardzo biednych czasach.
Zbudowanie Kanału Wapienickiego to nie wszystko. Kolejnym fantastycznym pomysłem było wykonanie łącznika pomiędzy oboma potokami. Przeryto więc drugi kanał zwany Kanałem
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Ligockim, tym razem krótszy, 600-metrowy, w dzielnicy Zawiście. Kanał łącznikowy spowodował, że obie rzeki zachowują
się jak system naczyń połączonych. W razie zbyt dużej ilości
wody w jednej z nich nadmiar spływa do drugiej. Jakby tego
było mało, uregulowano dolny odcinek Jasienicy, który tylko
na odcinku ligockim mierzył 4 kilometry oraz ponownie poprawiono regulację Iłownicy na ligockim odcinku o długości 4,5
kilometra. Przy okazji zasypano i wyrównano starorzecza.
Zaskakujące jest to, że ta ogromna inwestycja zajęła tylko
trzy lata! Od czasu wykonania tej potężnej i genialnej w zamyśle inwestycji, ligockie rzeki przestały dręczyć mieszkańców wsi,
którzy przez następne sto lat spali spokojnym snem w czasie
deszczów. Wody płynęły sennym nurtem ku miejscu przeznaczenia. Do kiedy? Do czasu zbudowania zapory goczałkowickiej. Zapora wprawdzie reguluje poziom wody na Wiśle, ale
w przypadku zbyt dużego spustu prowadzi do tzw. cofki na
Iłownicy, która nie jest w stanie zebrać całej wody i powoduje
jej podniesienie na Jasienicy.
Żyjący w tamtym czasie ligocki proboszcz ks. Ryszard Jarosz, który relacjnował te wydarzenia w kronice parafialnej,
z entuzjazmem wtedy pisał: Aby przeciwdziałać powtarzającym się powodziom rząd postanowił regulować strumyki Wapienica i Iłownica. W 1891 roku został ukończony kanał, który
miał wchłonąć wodę z potoku Mazańcowickiego i Międzyrzeckiego, jak też regulowano Iłownicę. (...) Troszczący się zawsze
o dobro gminy właściciel ziemski Rudolf Gasch, nie miał spokoju, aż w końcu w 1887 rozpoczęto regulację Potoku Mazańcowickiego i Międzyrzeckiego w ten sposób, że został zbudowany
własny kanał, który prowadzi (...) do Wisły i który wchłonął
cały potok Mazańcowicki i część Potoku Międzyrzeckiego.
To wielkie dzieło, które zawdzięcza się tylko właścicielowi ziemskiemu Rudolfowi Gaschowi, zostało ukończone w 1890 r. (...)
Kosztorys całych robót wyniósł 140 tysięcy guldenów, z tego
państwo płaciło 30%, kraj koronny 40% a pozostałe gminy Bronów, Czechowice, Dziedzice, Ligota, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne i Zabrzeg w ciągu 6 lat.
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Autor notatki wskazuje tu na ważną rolę, jaką odegrał
w przedsięwzięciu Rudolf Gasch, zwłaszcza na płaszczyźnie
organizacyjnej. Dostarczał także swój sprzęt oraz robotników.
Owe odległe wydarzenia i dzieła mają kolosalny wpływ na
teraźniejszość, ponieważ rezultaty tych prac skutkują do dnia
dzisiejszego. Jest dziś w Ligocie świetnie zorganizowany system wodny, a zagrożenie powodziowe nieporównywalnie się
zmniejszyło. Rzeki były już od tamtych czasów kilkakrotnie
poprawiane i pogłębiane. Istotną korektę Kanału Wapienicy
dokonano w 1908 roku, pogłębienie Jasienicy nastąpiło jeszcze w latach siedemdziesiątych, a Iłownicy w latach dziewięćdzisiątych XX wieku. Projektantom i wykonawcom tamtych
wielkich inwestycji na terenie Ligoty winniśmy wdzięczność
przynajmniej w postaci wiedzy o ich ponadczasowych, genialnych dokonaniach.
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Kto z kim brał ślub sto lat temu?12

W bardzo znamiennym okresie przełomu wieków dziewiętnastego i dwudziestego, kiedy kończył się okres postfeudalny,
a nadlatywały pierwsze jaskółki ery uprzemysłowienia, ksiądz
Ryszard Jarosz w księdze zapowiedzi ślubnych rejstrował rutynowe dane o ślubach w swojej parafii. Teraz posłużą nam do
badań statystycznych. Wybierzmy dekadę, a dokładnie okres
lat 1898-1907 oraz jeden późniejszy rok - 1925, by doszukać
się tam interesujących informacji. Dwaj ligoccy proboszczowie
- ksiądz Ryszard Jarosz, będący w ostatnich dwóch latach swojej
kapłańskiej posługi oraz ksiądz Antoni Spacil na początku zawodowej kariery, pozostawili w księdze zapisy o ludziach, notując ich ważne życiowe wybory. W księdze zapowiedzi mamy
niewiele rubryk. Przytoczmy jeden typowy zapis z księgi zapowiedzi z 1898 roku:
Jerzy Światłoch - chałupnik w Ligocie - z Anną, córką
Franciszka
Kominka - wymownika w Mazańcowicach, 8*3*861, N*169,
cop. 2*8*1898, 30*6*872
Dem VI, VII, VIII
Vices I, II, III
Przeanalizujmy, ale najpierw rozszyfrujmy tę informację.
Mówi ona o zamiarze zawarcia małżeństwa przez Jerzego Światłocha, który ma status chałupnika, zamieszkałego w Ligocie
pod numerem 169, z córką Franciszka Kominka z Mazańcowic,
wymownika. Kandydat na męża urodził się 8 marca 1861 roku,
a kandydatka na żonę 30 czerwca 1872 roku. Po ogłoszeniu
12

Księga zapowiedzi przedślubnych, wpisy ks. Ryszarda Jarosza i ks.
Antoniego Spacila z lat 1898-1907.
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trzech zapowiedzi (Vices I, II, III) w niedziele zwykłe (Dem VI, VII,
VIII), ślub odbył się 2 sierpnia 1898 roku.
Pod nazwą chałupnik kryje się społeczny status pana młodego, który pochodził z rodziny nieposiadającej własnej ziemi,
utrzymujący się z rzemiosła. Oznacza również, że kawaler mieszka
w domu swoich rodziców. Wysoki numer domu 169 wskazuje,
że dom usytuowany jest dość daleko od centrum, prawdopodobnie na ligockim Podkępiu. Kandydatka na małżonkę miała
ojca wymownika, który przekazał już gospodarstwo swoim dzieciom i mieszka w wymowie, czyli zajmuje izbę w swoim domu do
śmierci i użytkuje trochę ziemi na swoje potrzeby. Narzeczeni
nie pochodzili z tej samej miejscowości, lecz z sąsiadujących.
Kawaler miał 37 lat, panna 26. Różnica wieku pomiędzy narzeczonymi wynosiła 11 lat. Obrazuje to swoistą normę w tamtym
czasie - wyraźnie wyższy wiek mężczyzny od wieku kobiety. Kobiety wychodziły za mąż w wieku 17-22 lat, mężczyźni 25-32.
Analizując zapisy zapowiedzi przedślubnych z wybranego
dziesięciolecia, z okresu 1898-1907, można wyciągnąć wnioski
o strukturze społecznej ludności Ligoty w tamtych czasach. Przy
nazwiskach osób stających na ślubnym kobiercu znajdowały się
wpisane następujące określenia: siedlak, zagrodnik, chałupnik,
komornik, wymownik, najemnik, gospodzki, wyrobnik, wyrobnica, kowal, służąca. Po raz pierwszy pojawiły się w tej dekadzie
również nowe określenia: robotnik, robotnica (kilka wpisów),
robotnik fabryczny, robotnica fabryczna (kilka wpisów), robotnik
przy kolei (3 wpisy), ślusarz (1 wpis), górnik (1 wpis).
Kandydaci do małżeństwa, w dużej przewadze młodzi ludzie, reprezentowali starą strukturę społeczną. Wywodzili się
z wszystkich warstw społecznych od zamożnych chłopów, czyli
siedlaków począwszy, poprzez drobnych rolników, czyli zagrodników, skończywszy na nieposiadających ziemi komornikach oraz
rzemieślnikach określanych jako chałupnicy. Niektórzy żyli wyłącznie z pracy swoich rąk, jak wyrobnicy i służący. Po roku
1900 pojawiły się po raz pierwszy nazwy nowych zawodów:
robotnik fabryczny, robotnik przy kolei (kolejarz), górnik.
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A jakie zawody są reprezentowane po upływie prawie dwudziestu lat, tj. w roku 1925? Z zapisów w księdze zapowiedzi
prowadzonej przez tego samego ks. A. Spacila wnioskujemy
o znacznych zmianach i przeobrażeniach. Najwięcej mamy rolników, tj. 7 osób, co jest na wsi zrozumiałe. Ale prawie tyle samo
jest chałupników, bo 6, co świadczy o rozwoju rzemiosła. Robotników jest w tym czasie też 6, ale pojawiają się również inne
nazwy zawodów, co znacznie powiększa tę grupę. Jest 3 robotników kolejowych (budników), 1 górnik, 1 stolarz, 1 murarz. Dwie
ostatne profesje były dotąd określane ogólnie jako chałupnicy.
Są też po raz pierwszy zawody, które można kwalifikować do
inteligencji: 1 urzędnik, 1 służbista pocztowy, 1 policjant. Widać
wyraźnie, że na wsi nastąpiły daleko idące przemiany społeczno-zawodowe.
Wracając do dekady przełomu wieków, dokonajmy analizy
migracji osób pomiędzy miejscowościami. Wiadomo, że z zamążpójściem i ożenkiem związana jest konieczność założenia
nowej rodziny, która musi mieć siedzibę i przestrzeń do życia.
W dawniejszych czasach towarzyszyła temu zmiana pokoleniowa. Starsze pokolenie stawało się wymownikami, a młode
zajmowało ich miejsce i prowadziło gospodarkę. W niektórych
przypadkach młody pan przeprowadzał się do domu teściów,
w innych młoda pani do rodziców męża. Czasem, jeśli warunki
materialne pozwalały, młodzi budowali nowy dom. Istnieje opinia, że kiedyś „żeniono się na kupie”, to znaczy najczęściej
w obrębie tej samej wsi a nawet dalszej rodziny. Ludzie nie byli
mobilni, a częściowo wypływało to z tradycji pańszczyźnianych,
tj. przysłowiowego „przywiązania do ziemi”. Czy tak było w istocie,
czy jest to tylko nieuzasadniony stereotyp? W badanym okresie
rzeczywiście zawarto 38 związków w obrębie tej samej miejscowości, tj. Ligoty. Ale była to tylko jedna czwarta wszystkich związków (165) w tym dziesięcioleciu. Pozostałe trzy czwarte zawierano z osobami z innych miejscowości, co prawda najczęściej
z sąsiednich. Spójrzmy na poniższe zestawienie. Po Ligocie
drugie miejsce wyboru partnera zajmują Czechowice (22 osoby),
zapewne z powodu bliskiego sąsiedztwa oraz dużej liczby
mieszkańców. Po kilkunastu kandydatów do małżeństwa pochodziło z Zarzecza, Bronowa, Zabrzega, Międzyrzecza i Rudzicy
- są to zarazem najbliżej położone miejscowości. Mazańcowice,
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Osoba
38
22
14
13
13
12
11
6
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
165

Miejscowość skąd pochodzi współmałżonek
Ligota
Czechowice
Zarzecze
Bronów
Zabrzeg
Międzyrzecze
Rudzica
Mazańcowice
Dziedzice
Kaniów
Landek
Gorenice (Rusko)
Janowice
Krzeszowice - Czatkowice (Galicja)
Pierściec
Renardowice
Aleksanderfeld (Aleksandrowice)
Bestwina
Iłownica
Jasienica
Kamienica
Komorowice
Łazy
Łąka (Prusko)
Łęki
Mikuszowice
Opawa
Roztropice
Ruszowice pow. Rzeszów
Wapienica
Zabłocie
Żywiec
Razem
Opracowanie autora na podstawie Księgi zapowiedzi przedślubnych
z lat 1898-1907
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Dziedzice, Kaniów, Landek są reprezentowane przez kilka osób.
Z pozostałych, nieco ponad 20 miejscowości, pochodziło po
1 nowożeńcu. Zdarzały się przypadki znalezienia małżonka
z odleglejszych miejsc, w okolicach Rzeszowa czy Krakowa.
Jedna osoba, zamieszkała we dworze w Ligocie, przybyła ze
stolicy ówczesnego kraju - z Opawy (obecnie Czechy). Przy dwóch
miejscowościach dość nieoczekiwanie napotykamy na wpisy
w języku czeskim: Rusko i Prusko, co oznacza Rosja i Prusy.
Zagadka jest dość łatwa do wyjaśnienia, jeśli się weźmie pod
uwagę, że proboszczem dokonującym wpisów był Morawiak
z pochodzenia, ksiądz Spacil. Nie są to zresztą jedyne morawsko-czeskie wtrącenia w tej i w innych księgach. Wnioski idące
z analizy miejsc pochodzenia małżonków są takie, że związki
małżeńskie zawierane z osobą z tej samej miejscowości, tj. Ligoty to tylko 23%, pozostałe 77% były z osobami z innej miejscowości, najczęściej z jednej z pobliskich wsi. Świadczy to
o względnej mobilności ludzi w tamtych czasach, większej niż
można by się spodziewać oraz wynikających z tego korzystnych mechanizmów naturalnego doboru.
Ze źródła informacji, jakim jest Księga zapowiedzi przedślubnych, można wyprowadzić jeszcze wiele interesujących
wniosków. 165 zawartych ślubów w ciągu 10 lat daje średnią
16 na rok na całą miejscowość. Trzeba zauważyć, że w Ligocie
była wtedy jedna parafia obejmująca duży obszar zamieszkiwany w 1910 roku przez 1791 osób, z których 1618 było katolikami. Związki małżeńskie zawierali częściej niż obecnie wdowcy
i wdowy, a par żyjących bez ślubu prawie nie było. Tak więc
całkiem sporo osób wchodziło w związki małżeńskie więcej niż
jeden raz w życiu. Odnotowane są śluby niepełnoletnich, wdów
i wdowców, o znacznej różnicy wieku. Natomiast brak jest wyjątków, które wykraczałyby poza standard. Nie ma na przykład
przypadków małżeństw z mieszkańcami wielkich miast, z arystokracją, ludźmi z innych stanów, z ludźmi sławnymi itp. Młodzi
ludzie szukali swego szczęścia wokół siebie i wśród sobie równych i szczęście to zapewne znajdowali.
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100-letni notatnik z Bagna13

Najstarsze z zachowanych grobów na ligockim cmentarzu
znajdują się wzdłuż południowej, bocznej elewacji kościoła. Są
tam zwłaszcza mogiły księży, ale jest też kamienny pomnik
z napisem: „Tu spoczywa ś.p. Katarzyna Kopeć oraz jej mąż
ś.p. Franciszek Kopeć”. Splot różnych sprzyjających okoliczności sprawił, że jesteśmy w stanie odtworzyć wiele informacji
z przeszłości tych dwojga ludzi żyjących na przełomie XIX i XX
wieku, a przy okazji dowiedzieć się o warunkach życia w tak
odległych czasach. Wszystko dzięki pewnej starej rzeczy - notatnikowi, liczącemu sobie ponad 100 lat, znalezionemu przez
ich potomków pośród rodzinnych pamiątek.
Katarzyna Kopeć, która jest autorką odnalezionych notatek,
okazuje się osobą pod wieloma względami niezwykłą. Żyła sto
lat temu na terenie Ligoty, w dzielnicy Bagno pod numerem 39
(dom ten stoi do dziś, obecnie przy ulicy Nad Potokiem 23). Wraz
z mężem, a po jego śmierci sama, prowadziła gospodarstwo. Była
żoną siedlaka, gospodynią domową, matką aż jedenaściorga dzieci! Początkowo małżonkowie gospodarowali na ponad siedmiu
morgach, po dokupieniu drugiego gospodarstwa na prawie
trzynastu. Najciekawsze jest to, że okazała się domową kronikarką, widziała potrzebę pisemnego rejestrowania ważnych wydarzeń, znalazła czas, aby prowadzić skromną, domową kronikę.
Jest nią niewielki zeszyt formatu 9x13 centymetrów, z zapisanymi 25 stronami (wiele kart niestety zostało utraconych). Opisuje
w nim najważniejsze zdarzenia z życia rodziny i otoczenia. Spróbujmy sięgnąć do tekstu, tego niezwykłego przesłania z odległej
epoki, odczytać z niego cenne informacje oraz je przeanalizować.
13

Notatnik udostępniły: Janina Tomaszczyk i Danuta Wizner. Analizy
zaczerpnięte z kronik rodzinnych prof. Franciszka Brzóski.
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Poznajmy w ten sposób życie naszych przodków, mieszkańców
tej samej miejscowości. Dzieje tu opisane obejmują trzy okresy: gdy nasze ziemie były w monarchii austriackiej, następnie
czas pierwszej wojny światowej oraz Polski międzywojennej.
Prezentowany poniżej tekst skonstruowany jest tak, że zawiera cytowany fragment oryginału pisany kursywą, a po nim
następuje komentarz. Tekst notatnika tu cytowany jest w pisowni oryginalnej, in extenso.
Tekst na stronie 1:
Franc Kopeć urodzony 21 listopada o go 10 rano planeta
Koziorożec roku 1866
Komentarz: Jest tu przedstawiony mąż autorki, Franciszek Kopeć. Notatka sporządzona w roku 1889.
Katarzyna Kopeć urodzono 20 grudnia roku 1870 rodzono
Haramus
Komentarz: Przedstawia się sama autorka, podaje datę
urodzenia i nazwisko rodowe. Pochodziła z Chybia, nr domu 3.
Tekst na stronie 2:
My się wzieli 29 października 1889
Komentarz: My się wzięli - tzn. pobrali. Podana jest tu
data ślubu autorki Katarzyny z Franciszkiem.
Tomek urodzony 28 kwietnia roku 1891 planeta Strzelec
Józef urodzony 17go stycznia roku 1893 planeta Koziorożec
Komentarz: Podane są daty urodzenia dwóch synów.
Z innych źródeł wiemy, że Tomasz został wcielony do austriackiej armii i poszedł na pierwszą wojnę światową. Dostał się do
rosyjskiej niewoli, potem w nieznanych okolicznościach został
z niej zwolniony. Ożenił się w Rosji i stamtąd nie powrócił. Mieszkał i pracował w zakładach metalurgicznych w Charkowie.
Utrzymywano z nim korespondencję listowną, która urwała się
w roku 1939.
Tekst na stronie 3:
Józef umrził 16 czerwca roku 1893
Komentarz: Mały syn Józiu zmarł po zaledwie 5 miesiącach życia.
Wiktor się urodził 23 lipca planeta Baran roku 1894
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Komentarz: Wiktor przeszedł przez ciężkie doświadczenia
wojenne jako więzień dwóch obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Mathauzen-Guzen. Miał wielkie szczęście, bo niewolę
przeżył i został wyzwolony przez amerykańską armię.
Tekst na stronie 4:
Weronika urodzono 17 listopada w roku 1896 planeta Baran
Karol urodzony 10 stycznia roku 1899 planeta Strzelec
Tekst na stronie 5:
Aniela urodzono 26 maja planeta Panna w roku 1901
Roman urodzony 24 stycznia roku 1904 planeta Baran
Tata rukowali 21 lutego 1916
Komentarz: Tata rukowali oznacza, że mąż stanął do poboru wojskowego i poszedł na I wojnę światową.
Tekst na stronie 6:
Stanisław urodzony 1 września 1905 roku planeta Waga
Stanisław umarł 18 sierpnia roku 1906
Komentarz: Syn Stanisław przeżył zaledwie 11 miesięcy.
Tekst na stronie 7:
Bronisława urodzona 13 marca o godzinie 11 wieczór roku
1908 planeta Lew
Marta urodzono 29 maja 1911
Stanisław rodzony 18 września 1913
Komentarz: Pomiędzy 1908 z 1913 urodziła się trójka dzieci.
Tekst na stronie 8:
Tata umarli 2 stycznia roku 1875 o godzinie 10 wieczór,
Tomasz Kopeć 66 roków stary, rodzony Dziedzice
Mama umarli 11 grudnia 1881 roku o godzinie 9 rano - Zofia
Kopeć 60 rok staro, rodzono Antonik Zabrzeg
Komentarz: W tym fragmencie podano zgony teściów Katarzyny. Teściowa, 60-letnia Zofia z domu Antonik pochodziła
z Zabrzega.
Tekst na stronie 9:
Paweł brat umar 25 lutego o godzinie 1/4 na dwunastą
w południe w roku 1898 rodzony 1838 5 września 60 roków
Tata Haramus umarli 22 lutego o godzinie 1 po południu
roku 1899
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Komentarz: Podana data śmierci Pawła prawdopodobnie
nie dotyczy brata autorki. Druga data śmierci dotyczy ojca autorki.
Tekst na stronie 10:
Brat Józef umar 18 maja o godzinie 2 po południu roku 1906
miał 43 roków
Mama Haramus umarli 25 czerwca roku 1912 mieli roków 74
Komentarz: Odnotowana data śmierci dotyczy prawdopodobnie matki autorki z domu Haramus.
Tekst na stronie 11:
Rok 1917 Tata umarli 3 marca Miasto Marosewic na Węgrach poszedł na wojne 21 lutego w roku 1916
Komentarz: Tata w tym przypadku oznacza męża autorki.
Z innych źródeł wiadomo, że mógł umrzeć w wojskowym szpitalu na zapalenie płuc.
Tekst na stronie 12:
Katarzyna Kopeć urodzona 1870 20 grudnia
Roman Kopeć urodzony 24 stycznia 1904
Bronisława urodzona 29 maja 1911
Stanisław urodzony 18 wrzesnia 1913
Komentarz: Tekst zapisany innym charakterem pisma,
może przez którąś z córek. W pierwszym zdaniu powtórzona
jest data urodzin autorki Katarzyny Kopeć. Następnie podane
są daty urodzin trójki ostatnich dzieci Katarzyny i Franciszka
Kopciów.
Tekst na stronie 13:
pole 13 morgów, jochów, ornego 8, łąki 2, pastwiska 11/2,
Nieużytnego 11/2
Komentarz: 1 morg (morga) austriacki = 1 joch wiedeński
= to 0,5754 ha. Kopciowie na podstawie podanego zestawienie
posiadali wszystkich pól 7,48 ha.
Tekst na stronie 16:
W roku 1899 28 sierpnia o godzinie 21/2 po południu my
wygorzeli spaliła się stodoła i chałupa. Ogień powstał za stodołom z brogu ze słomy nam z niewiadomej przyczyny ponieważ
my byli wszyjscy na polu nie było w domu żadnego
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Komentarz: Z zapisu tego otrzymujemy straszliwą wiadomość opożarze domu i stodoły Kopciów.
Tekst na stronie 17:
Pozostało nam tylko 4 kopy owsa który my wten czas nakładali i siano otawe które jednakowoż nam to wszystko wiekszą
częścią zgniło ponieważ był rok bardzo mokry to się dotyczy
zbroje to się spaliło bardzo wiele z góry my nie uratowali wcale
nic. Szkoda obrachowano na około 4 tysiecy zbiory i budynki ze
zbroją. Sekurowane były budynki na 950 fl. Ale tylko dostalimy
750 f Spomocą Boga i poniektórych dobrych ludzi w roku jeszcze tem postawili my chałupe ponieważ chlewy były z drzewa
budowane tak my ich musieli murować co dało wiele trudności
ponieważ była jesień bardzo mokra Koszta wynosiły chałupy
okrom wszystkich furmanek i różnej inszej pomocy przeszło 12
(?) set złotych. Stodoła jest robiona w 1900. Koszta wynoszą
przeszło 800 zło. Boże chroń każdego od takiego nieszczęścia.
W roku 1901 utracilimy w gospodarstwie około przeszło 300
f a to pozbylimy jałówke wartości 100 f i 3 maciory, 18 prosiąt
w 8 tygodniach ponieważ były świnie wtenczas (...)
Komentarz: Z tego zapisu dowiadujemy się o stratach spowodowanych pożarem budynków, o spaleniu się zboża, siana
oraz sprzętu rolniczego. Ubezpieczenie nie zostało wypłacone
w pełnej kwocie. W tym samym roku udało się zbudować nowy
murowany dom i stajnie. Podane tu pieniądze złote są złotymi
reńskimi.
Tekst na stronie 17 i 18:
(...) drogie można rachować przeszło 200 f szkody. Na chorobe tak zwaną Szwajne peszt - pomór świń. (...) a to przyjechał
i wyzbijał ponieważ to zaraźliwa choroba. Wynadgrode dostał
24 korony [w] 1902 roku znowu my za świnie nic nie dostali.
Komentarz: Zapis ten jest kontynuacją notatki z poprzedniej strony. Dwa lata po pożarze zapanowała choroba zwierząt,
zginęła jałówka, a na pomór wszystkie świnie. Z ubezpieczenia
gospodarze nie dostali odszkodowania. F - oznacza ówczesną
walutę floren.
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Tekst na stronie 19:
znów wyginęły a to 1 maciora 12 prosiąt 2 wyrostki wszystkie razem wartości około 160 f ponieważ były świnie niesłychanie drogie i para prosiąt 8 tydni 20 i przeszło 25 f i jeszcze droższe tak w tym roku nie dostalimy nic ze świń
Komentarz: W kolejnym roku powtórzył się pomór świń,
(zapewne) wszystkie wyginęły, odszkodowania ponownie nie
otrzymano.
Tekst na stronie 20:
W roku 1888 2 sierpnia było wielkie gradobicie i powietrze
i że strómy i dachy powywracało. Krupy były te wielkie jak od
gęsi jajo ważyły 2 albo 3 na font. Nie było pamiętnika co by
pamiętał taki powietrze albo i grad.
W roku 1871 5 sierpnia było wielkie powodzi i że we wsi
woda siegała aże do sieni i cała Ligota była zalata okrom Oblasku na N:9
Komentarz: Obie informacje nie są wpisane chronologicznie, a dotyczą lat wcześniejszych, tj. 1871 i 1888 r. Mowa jest
o klęskach żywiołowych - wichurach, gradzie i wielkiej powodzi
w całej wsi. Font oznacza jednostkę wagi i wynosi niecałe 0,5 kg.
Tekst na stronie 21 i 22:
Rok 1904 powinien być w pamięci zachowany a to ponieważ i że 2 tysiącu miał być jeden podobny do niego. Jak się
można doczytać ze starych kronik. Rok był ten nadzwyczaj suchy i zimny, wiosna sucha i zimna. A to od końca kwietnia
a że mało wiele w czerwcu lecz go całkiem nie było znać ponieważ ziemia już była bardzo sucha a deszczu było bardzo mało.
A też w końcu czerwca przyszedł mróz taki i że ziemniaki po
słabszych ziemiach zmarzły i liście miejscem na gajach. Potem
deszcz nie padał aże w końcu sierpnia rok ten był poniektórem
dosyć dobry poniektórym okropnie za ciężki i siano łęzni kosztowało 2 f do 2 f 60 cen Kończyna 3 f do 3 f 50 cen owies 8 f do 9
f. Pomimo tak drogiego futra jednakowoż konie i krowy zbytecznie były drogie (...)
Komentarz: Podano tu informację o znacznych anomaliach klimatycznych w 1904 roku - mrozie w czerwcu i panującej w związku z tym drożyźnie.
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Tekst na stronie 23:
Rok 1911 znowu był podobny do roku 1904. Tylko że
w czerwcu nie było mrozów. Bydło znowu zbyt drogie i futro.
Owies dochodził do 12 f co w tych czasach bardzo dziwiło ludzi.
Komentarz: Krótka informacja o drożyźnie spowodowanej
nieurodzajnym rokiem 1911.
Tekst na stronie 25:
Gotówka skońcem roku 1912
1912 - 6170 koro
1913 - 8418 -//1914 - 11230 -//1915 - 17000 -//Komentarz: Ten zapis różni się od poprzednich. Mamy tu
zestawienie dochodów z gospodarstwa z lat 1912-1915. Zyski
z gospodarowania były dość pokaźne, skoro za niespełna roczne
przychody zakupiono pole od sąsiada Biesoka. Koro - to korona,
pieniądz papierowy od 1892 r., dzieli się na 100 halerzy.
Tekst na stronie 33:
Biesokowizne kupilimy w roku 1910, 17 stycznia za 6850 zł
Do tego na kościół wanielicki 100 f, odrobienia kupu 50 f,
Taksy (?) 254 f, pokrywani chałupy i stodoły i różna poprawa 800 f, różne koszta 50 f; [razem] 8104 f
Komentarz: Na tej stronie mowa jest o zakupieniu pola od
sąsiada Biesoka. Ponieważ był on ewangelikiem, transakcja zawierała jakieś świadczenia wobec kościoła ewangelickiego. Ta
informacja potwierdza, że Kopciowie bardzo dobrze gospodarowali, skoro 10 lat po pożarze domu i gospodarstwa szybko wybudowali nowe oraz zakupili pole znacznej wartości. Z innych
dokumentów rodzinnych możemy wyczytać, że usamodzielniające się dzieci jednocześnie otrzymywały wysokie posagi.
Tekst na odwrocie strony pierwszej:
Skrofin dla świń co 3 godziny 10 kropli do mleka małym
prosiętom daje się zmiesza się ze spirytusem po 20 kropli z mlekiem
Komentarz: Jest tu zapisane dawkowanie lekarstwa dla
świń.
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Zapis na osobnej kartce dołączonej do notatnika, strona 1:
Rodzina z Franciszka i Katarzyny z Haramusów Kopeć
1.
Tomasz Kopeć urodz. 28 kwiecień 1891
2.
Wiktor urodz. 23 lipca 1894
3.
Weronika zamęż. Jurczyk urodz. 17 listopada 1896
4.
Karol urodz. 10 stycznia 1899
5.
Aniela zamęż. Zuber urodz. 26 maja 1901
6.
Roman urodz. 24 stycznia 1904
7.
Bronisława zamęż. Jurczyk urodz. 13 marca 1908
8.
Marta zamęż. Brzóska urodz. 29 stycznia 1911
9.
Stanisław 18 września 1913
Ojciec nasz Franciszek Kopeć
* 21 listopada 1866 Ligota No 9
+ 3 marca 1917 na Węgrzech
Matka nasza Katarzyna Kopeć z Haramusów
* 20 grudnia 1870 Chybie No 3
+ 30 sierpnia 1943 Ligota No 39
Ślub odbył się 29 października 1889 r. w Rudzicy
Komentarz: Na osobnej karte włożonej do notanika sporządzona jest lista rodzinna Kopciów: rodzice z datami urodzin
[*] i zgonu [+] oraz wszystkie dzieci, które przeżyły. Lista została zapisana zapewne przez któreś z dzieci Katarzyny po roku
1943, gdyż ten rok podano jako datę jej śmierci.
Zapis na osobnej kartce z notatnika, strona 2:
Wypracowanie
Zad.1
7 ha 35 a 62 m2
21 ha 79 a 92 m2
53 ha 38 a 38 m2
28 ha 55 a 79 m2
Odp: Gospodarz razem 111 ha 9a 71 m2
Zad. 2
2 dni 12 h 16' 17"
1 dzień 7h 33' 38"
2 dni 15h 48' 45"
Odp: Podróżny potrzebował czasu na przebycie drogi wraz
z spoczynkiem 6 dni 11 godzin 38' 40"
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Zad. 3
[Z geometrii - narysowane koło, podany obwód 38,327m.
Należy obliczyć średnicę.] Obliczenie 38,327:3,14 = 12,206 m
Pod zadaniem zapisano: Ligota, 31.V.1922
Ocena: 1
Komentarz: Druga strona kartki jest bardzo ciekawa, gdyż
zawiera wypracowanie szkolne z matematyki z roku 1922. Zawiera dwa zadania tekstowe oraz jedno zadanie z geometrii.
Czytelnik po zaznajomieniu się z ich treścią sam wyrobi sobie
zdanie o poziomie nauczania w szkole wiejskiej przed prawie
stu laty. Osoba, która wyliczyła te zadania, zapewne któreś
z dzieci Kopciów, otrzymała najwyższą notę, czyli jedynkę.
Podsumowanie i wnioski
Notatnik jest autorstwa Katarzyny Kopeć, która żyła w latach 1870-1943. Pochodziła z rodziny Haramus z Chybia nr 3,
mieszkała i zmarła w wieku 73 lat w Ligocie, dzielnica Bagno
nr 39. Pamiętnik był zapisywany przez Katarzynę najprawdopodobniej w latach 1889-1917, chociaż obejmuje wydarzenia
z lat 1866-1934. Te informacje, które noszą daty spoza okresu
jej życia, zostały dopisane w czasie późniejszym. Notatnik liczy
25 stron, został zapisanych piórem oraz ołówkiem. Dodatkowo
wewnątrz znajduje się jedna kartka zapisana po obu stronach
w roku 1922. Charakter pisma wskazuje, że Katarzyna dysponowała ładnym, wyrobionym pismem, co świadczy o tym, że
rzetelnie uczyła się w ówczesnej szkole ludowej i była zdolna.
Była dobrym obserwatorem rzeczywistości. Potomstwo Kopciów
rodziło się pomiędzy rokiem 1891 a 1913. W ciągu 22 lat Katarzyna urodziła 11 dzieci, z których przeżyło 9. Dwoje dzieci
zmarło w wieku niemowlęcym, Stanisław przeżył 11 miesięcy,
Józef 5. Po śmierci męża przez 22 lata sama prowadziła gospodarstwo jednocześnie wydając i żeniąc swoje dzieci.
Mąż Franciszek Kopeć urodził się w Ligocie nr 9 (obecnie
ul. Rolników 47) w 1866 roku, a zmarł w czasie pierwszej wojny
w 1917 na Węgrzech. Miał wtedy 51 lat, a powodem śmierci było
zapalenie płuc. Jego nazwisko znajduje się na epitafium w kościele w Ligocie pośród ofiar I wojny światowej. Z informacji od
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rodziny wiemy, że był człowiekiem postępowym, współzałożycielem kółka rolniczego oraz jednym z inicjatorów akcji drenowania pól.
Na przykładzie dziejów życia Franciszka oraz synów Tomasza i Wiktora widać, jak wielka historia odciska swoje piętno na
losach zwykłych ludzi. Pierwszy z nich - ojciec rodziny zmarł
w obcym kraju jako żołnierz ck. armii, zmuszony do udziału
w wojnie. Najstarszy syn Tomasz wprawdzie przeżył wojnę
i niewolę, to już nigdy nie wrócił do domu i chociaż żył, pozostał
w obcym kraju. Z kolei Wiktor został pojmany przez niemieckiego okupanta i przez kilka lat przebywał w ciężkich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Mathauzen-Guzen. Miał to szczęście,
że doczekał się wyzwolenia przez amerykańskie wojska.
Ciekawostką jest, że autorka zapisując dane o urodzinach
dzieci i innych członków rodziny, przywiązuje dużą wagę do
astrologii. Przy każdej dacie podaje pod jakim kto znakiem zodiaku się urodził, nazywając to planetą. Kiedyś wierzono, że
układ gwiazd i planet w dniu urodzin ma wpływ na późniejsze
losy człowieka.
W swoich zapisach jest skrupulatna. W wielu miejscach
dokładnie podaje obszary pól, ceny na płody rolne, liczbę zwierząt, spis materiałów budowlanych, koszty zakupu, wartość
strat, zestawienie dochodów z gospodarstwa, jednostki miary,
rodzaje walut itd.
Z zapisów dotyczących pożaru i pomorów zwierząt wynika,
że już za czasów austriackich funkcjonowały ubezpieczenia
i system asekuracji, a było to 120 lat temu. Uderzające jest to,
że działały na podobnych do dzisiejszych zasadach, na przykład praktykowano odliczenia za ocalałe składniki mienia.
W praktyce nie wypłacano całości lub nie uznawano roszczeń,
co spotykamy również w dzisiejszych czasach.
Ciekawe są fragmenty dotyczące klimatu i klęsk żywiołowych. Dziś często mówi się o pogodowych anomaliach związanych z ociepleniem klimatu. Okazuje się, że sto lat temu również
były duże anomalia pogodowe, łącznie z mrozami w czerwcu,
gradem wielkości gęsiego jaja, licznymi powodziami i huraganami.
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Nie sposób ukryć zdziwienia, gdy się bierze do rąk klasówkę
z matematyki z roku 1922. Nie można twierdzić, że znajdujące
się tam zadania są nadzwyczaj trudne, natomiast burzy nasze
stereotypy myślowe o zacofaniu w tamtych czasach i o niskim
poziomie edukacji itp. Należy pamiętać, że wypracowanie pochodzi ze starszej klasy szkoły ludowej. W zadaniu z geometrii,
gdzie podany jest obwód koła a należy obliczyć średnicę, mamy
do czynienia ze stopniem trudności, z którym kłopoty mógłby
mieć niejeden uczeń obecnej podstawówki.
Szacunek musi budzić dwoje ludzi, którzy gospodarzyli na
siedmiu, potem trzynastu morgach, wychowywali 9 dzieci,
odbudowali spalony dom, walczyli z pomorami zwierząt i żywiołami, byli w stanie dokupić znaczne ilości pola i wyposażali
dorastające potomstwo. Katarzyna była osobą światłą, wiedziała,
czym dla pamięci rodzinnej są najważniejsze fakty z jej życia.
Dzięki tym zapiskom po stu latach możemy tak wiele się
dowiedzieć o nich samych oraz o życiu w Ligocie.
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Perypetie ligockich młynów14

Kto chociaż raz znalazł się w wodnym czy wiatrowym młynie przyzna, że młyn żyje, że ma swoją duszę. Każdy ma też
swoją historię, długą i nierzadko burzliwą. Ponieważ budowla
taka posiadała dużą wartość, dawała zatrudnienie wielu osobom, utrzymywała całe rodziny przez dziesięciolecia, była więc
obiektem pożądania, przedmiotem częstych transakcji, sądowych sporów itp. Na przestrzeni dwustu, trzystu lat, w każdym
ligockim młynie dochodziło do wielokrotnych zmian właściciela. O młynach opowiadano różnorakie niezwykłe historie, umiejscawiano w nich akcje baśni i legend.
O pierwszym młynie w Ligocie istnieje wzmianka już w XVI
wieku. W 1645 r. jest w dokumentach ponowne potwierdzenie
istnienia tego typu obiektu. W 1780 r. były tu już dwa młyny,
w XIX wieku cztery, a w latach dwudziestych XX wieku młynów, przez pewien okres, było aż sześć.
Najstarszy z młynów - przy domu nr 14
Chociaż nie był największy, to na pewno najstarszy. Wszystko na to wskazuje, że to właśnie o nim wspomina stary dokument, Urbarz bielski z roku 1571. Usytuowany był przy gospodarstwie o dawnym numerze 14, dziś jest to ul. Młynarska 5
w dzielnicy Podlasek. Nazwiska posiadaczy młyna znamy od
początku XVII wieku, kiedy właścicielami budowli była rodzina
Dziechów - najpierw był to Michał Dziech, a po nim jego brat
Jan Dziech. Dziechowie utrzymali go we własności ponad sto
pięćdziesiąt lat, do roku 1849, kiedy nabyli go Szermańscy.
14

G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice, s. 94-95; Dzieje kościoła
i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, s. 275-278; Wywiadu udzieliła
Janina Orawiec i Marian Wojciech.
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Następnym posiadaczem młyna był Franciszek Jarzombek,
który nim dysponował ponad trzydzieści lat, od roku 1858 do
1889. Przez następną dekadę obiekt był w użytkowaniu Zuzanny i Józefa Donocików. Na przełomie wieku XIX i XX posiadali go Grűnastelowie przybyli z Koźla. Nabył go w 1898 roku
Walenty, a od 1902 roku posiadał Rudolf Grűnastel. Ostatnimi
właścicielami była rodzina Wojciechów. W 1908 roku nabył go
Franciszek Wojciech, a w 1919 młyn przejął Ludwik Wojciech.
Był on młynarzem wykwalifikowanym, uzyskał tytuł przedsiębiorcy w roku 1923, o czym wiadomo ze świadectwa przemysłowego dokumentującego ten fakt. W 1922 roku żona Anna
została jego współwłaścicielką, gdyż młyn ze względu na wartość stanowił nie byle jaki składnik majątku. Lata Polski międzywojennej były sprzyjające dla rozwoju przedsiębiorczości.
Wojciechowy młyn w tym czasie pracował intensywnie. Napędzany był wodą z Młynki, która nawadniała wszystkie okoliczne
stawy, a także poruszała koła trzech młynów - w Międzyrzeczu
Dolnym, Gaschowy przy Pile do 1901 roku oraz ten na Podlasku. Dla okolicznych rolników mełł niezbędną do życia mąkę,
a właścicielom przysparzał zysków.
Dobrą passę młyna przerwała druga wojna światowa. Choć
nie od razu. Przez trzy pierwsze wojenne lata młyn pracował
w ramach niemieckich zamówień. Nocami zaś w tajemnicy Wojciechowie mielili zboże dla sąsiadów i zaufanych znajomych,
co było całkowicie niedozwolone, ryzykowne, groziło najsurowszymi sankcjami. Właściciel i gospodarz Ludwik Wojciech niestety został powołany do wojska i trafił na wojnę. Obowiązki we
młynie w tym okresie pełniła żona Katarzyna i syn Stanisław,
który miał wtedy dopiero 14 lat. Mimo tak młodego wieku wykonywał wiele ciężkich i odpowiedzialnych prac.
***
Pewnej nocy roku 1943 nad ranem śpiący ludzie w domu
Wojciechów usłyszeli tupot podkutych butów i krzyki:
- Öffnen die Tür! Schnell! Schneller! Hier Deutsche Polizei!
- rozległy się z zewnątrz głosy, a potem łomot do drzwi.
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W domu Wojciechów wszyscy jeszcze spali, tym bardziej, że
tej nocy pracowali do późna mieląc sąsiadom ziarno. Na szczęście wory z mąką były wyniesione do stodoły, przykryte sianem
i przygotowane do wywózki. Wojcieszka wyrwana ze snu, stojąc
w otoczeniu dwóch niemieckich policjantów, blada jak ściana,
kątem oka obserwowała, czy nie ma gdzie śladów niedawnej pracy. Wszystko wyglądało dobrze, ale nagle spostrzegła zeszyt,
w którym zapisywano urobek, a w nim nazwiska ludzi, wagę
i ilość przemiału. Przeszyło ją przerażenie. Policjant, póki co, nie
widział zeszytu, bo stał za maszyną. Przebiegła ją szybka myśl,
jak niezauważalnie dosięgnąć tych kartek i schować je. Gdy
mundurowy zrobił dwa kroki w bok, wykorzystała ten moment
i nie pochylając się, delikatnie i bezszelestnie złapała końcami
palców papierowy notatnik i schowała za fałd bluzki. Poczuła
ulgę.
- Frau Wojciech! Dobrze wiemy, co tu się dzieje we młynie!
Mielecie nielegalnie mąkę! Tym razem wam się udało, ale to już
było ostatni raz. Przez wzgląd na dotychczasową opinię nie chcemy was aresztować, ale od dzisiaj zabraniamy wszelkich prac
we młynie, a transmisyjne pasy zostają zarekwirowane. Skończy się łamanie niemieckiego prawa. Koniec z nielegalnym mieleniem i szlus!
Mundurowi odgrażali się jeszcze przez chwilę po niemiecku, przyklęli sobie parę razy i nareszcie odeszli. Wojcieszka stała
jeszcze chwilę jak zamurowana i w myślach dziękowała Bogu
za uratowanie życia.
***
Tej wojny młyn jeszcze raz znacznie ucierpiał. A było to
w czasie frontu na początku roku 1945. Natarcie i ostrzał rosyjskich wojsk było w Ligocie bardzo intensywne. Kule i pociski kilkakroć uderzały w dom i młyn. Co najgorsze, uszkodziły
najbardziej newralgiczny element konstrukcji - drewniane koło
młyńskie.
Ludwik Wojciech szczęśliwie powrócił z wojny do domu,
jednak utracił zdrowie i niedługo cieszył się życiem, zmarł
w 1949 roku. Nie udało mu się odbudować młyna z powodów
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zdrowotnych, zajął się w tym czasie przede wszystkim przywróceniem gospodarstwa rolnego do właściwego poziomu. Jego syn
Stanisław w tym czasie wydoroślał i ożenił się z Heleną Staszek,
która pochodziła z Rudzicy, ale wychowywała się u rodziny Więcków w Bronowie. Stanisław formalnie został właścicielem młyna a Helena teoretycznie młynarzową, ale rzeczywistość okazała
się zupełnie inna. W normalnych warunkach gospodarczych
zostaliby zapewne bogatą młynarską rodziną i czerpaliby z młyna znaczne profity, wzorem poprzednich właścicieli. Okoliczności życia w powojenej Polsce okazały się jakże odmienne od
wymarzonych. Komunistyczna władza wzięła się ostro za zwalczanie własności prywatnej, rzemiosła oraz indywidualnego rolnictwa. Urzędy skarbowe celowo naliczały na prywatne młyny
taki domiar, że podatku nie sposób było zapłacić. Po prawie 400
latach młyn umarł śmiercią ekonomiczną i już nigdy się nie podniósł. Niemniej Wojciechowie dzięki niezwykłej pracowitości
i zaradności doskonale prosperowali jako wiodący rolnicy w swojej
wsi.
Wojciechowie nie demontowali urządzeń, pozostawili młyn
w stanie jakim był na końcu wojny. Mieli świadomość jego wartości, ale nie było warunków na jego uruchomienie. Obecnie
wraz z wyposażeniem i urządzeniami pozostał niemym świadkiem dawnej świetności, ale też niezrealizowanych planów i niespełnionych marzeń. Do dnia dzisiejszego zachowały się w nim
urządzenia i maszyny firmy Zeitzer Eisengiesserei u. Maschinenbau AG z miasta Zeitz w Saksonii. Ulica, przy której jest
gospodarstwo Wojciechów z młynem, otrzymała we współczesnej Ligocie trafną nazwę nawiązującą do historycznej przeszłości tego miejsca. A jest nią ulica Młynarska.
Największy z młynów - Zbijowski
Młyn przy domu nr 52 na Zbijowie, obecnie ul. Zawodzie 5,
był bodajże największym w dawnej Ligocie, a jego pisana historia
sięga odległego 1692 roku, kiedy niejaki Jan Polak z Czechowic kupił go od barona Juliusza Gottlieba Sunnegha z Bielska
za 100 talarów śląskich. W 1732 roku przejął go Błażej Polak,
zapewne jakiś krewny Jana, może brat, a potem jeszcze
inny Polak o imieniu Jerzy. Dwadzieścia lat później, w 1753
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roku, po śmierci właściciela młyn przeszedł w posiadanie Jurka
Buchcika. Niedługo potem, w 1755 roku, z powodu zadłużenia
został sprzedany Janowi Kraisowi za 212 talarów. Przez prawie
100 lat młyn należał do tej rodziny. W 1869 obiekt nabyli Marianna i Paweł Polokowie. Dobre czasy nastały dla młyna, gdy
właścicielem został ich syn Franciszek. Rozebrał stary, drewniany młyn, drewno wykorzystał na budowę stodoły, a w jego miejsce wybudował młyn murowany. Dla zwiększenia siły wody
pogłębiono do 3 metrów kanał, który dostarczał na młyn wodę
i usypano wzdłuż niego wysoką groblę. Ziemię na tak wysokie
wały uzyskano drążąc pobliską łąkę, w miejscu której powstał
ponadhektarowy staw. Kanał Młynka wypływał z pobliskiej rzeki Wapienicy. Franciszek Polok jest wymieniany jako młynarz
w 1900 roku, zarazem był znaczącą osobą, gdyż piastował urząd
wójta.
Kolejnym właścicielem był jego syn noszący to samo imię.
Człowiek ten również był postacią nietuzinkową. Ojciec zadbał
o wykształcenie syna. Franciszek junior ukończył szkołę rolniczą Schlesische Ackerbauschule w Kocobędzu koło Cieszyna w 1913 roku. W czasie I wojny światowej powołano go do
wojska, gdzie został tłumaczem sztabowym wojsk C.K. w Budapeszcie. Był patriotą, miał propolskie poglądy, podobno znał
na pamięć całego Pana Tadeusza. W 1931 roku stało się dla
młyna coś bardzo niedobrego - w Beskidach na rzece Wapienicy zbudowano zaporę wodną. Z tego powodu wystąpił duży deficyt wody i młyn mógł pracować tylko sporadycznie przy wyższych jej stanach. Zapora po prostu odebrała wodę. Dlatego
w 1935 roku Polok zastosował nowoczesne na owe czasy rozwiązanie - zakupił wydajną turbinę Francisa, która również miała
napęd wodny, ale o aż 90-procentowej wydajności. To pozwoliło
na skuteczną pracę młyna nawet w czasie niskich stanów wody.
W czasie wojny Niemcy uniemożliwili funkcjonowanie młyna
poprzez konfiskatę pasów transmisyjnych, a w 1945 roku w czasie
frontu spłonęła znaczna część dachu budynku głównego. Po jego
reperacji młyn podjął funkcjonowanie, ale, jak się niedługo okazało, były to ostatnie jego lata pracy. Właścicielką wtedy była
Maria Polok, która zatrudniła najemcę Wiktora Mielczarka. Był
on młynarzem i znał się na swoim fachu, lecz zbiegło się wtedy
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kilka niekorzystnych dla funkcjonowania młyna przyczyn. Potrzebny był jego remont, a dwaj synowie Marii, Alfons i Stanisław kształcili się i wymagali ciągłego finansowania. Na dokładanie do interesu pieniędzy nie starczało. Ostateczny jednak
cios zadał młynowi nowy system gospodarczy, jaki pojawił się
w Polsce po wojnie. Kraj znalazł się w warunkach gospodarki
socjalistycznej, w którym zwalczano prywatną przedsiębiorczość. Urząd skarowy naliczył tzw. domiar, tj. na tyle wysoki
podatek, że nie sposób było go zapłacić. Mimo wszelkich starań właścicielki oraz pracowitości i kwalifikacji najemcy, obiekt
zaprzestał pracy w 1951 roku i już nigdy jej nie wznowił. Tak
zakończyła się rodzinna epopeja młynarska Poloków, która trwała prawie sto lat. Do dziś o młynie tym mówi się jako Polokowym. Ligoccy rolnicy od tego czasu musieli wozić ziarno na
mąkę do jedynego czynnego w okolicy młyna Kopciowego
w Międzyrzeczu Dolnym.
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Dwanaście sióstr na Zawodziu15

Rankiem we Wszystkich Świętych w domu Więcków na
Zawodziu panował ruch. Wszyscy wybierali się do kościoła i na
cmentarz. Wczoraj kobiety wróciły z grobów, które uporządkowały i posadziły świeże dąbki.
- Dominik! A pamiyntej, jako zawsze bywało, żeby też za
Paszków na wypóminki dać - odezwała się Więckowa.
- Nadyć cobych mioł nie pamiyntać, przeca co roku na zalycki za nich dowómy.
Ojciec rodziny, Dominik Więcek, stał już ubrany w niedzielny
ancug i zastanawiał się, czy zabrać płaszcz, bo jak to w pierwszy dzień listopada - ciepła nie nadbywało. Któreś z dzieci ładnym kaligraficznym pismem wypisało na kartce krótki tekst:
Za dusze zmarłych śp. Heleny i Józefa Paszków. Potem ojciec
w zakrystii przekazał kartkę kościelnemu Alojzemu Witusiowi.
I tak było co rok. Paszkowie spoczywali w sąsiadującej mogile
z Więckami w wielce honorowym miejscu, bo jest to pierwszy
grób przy kościele, obok głównej alei.
Co takiego dokonali Paszkowie z Zawodzia spod numeru
115, że zasłużyli w rodzinie na takie poważanie, tak długą
i dobrą pamięć, przecież żyli dawno temu, w drugiej połowie
XIX wieku, a zmarli na początku XX? Od tamtej pory minęło
już przecież parę pokoleń. Aby to zrozumieć, musimy się sporo
cofnąć w czasie.
Przez Europę i Polskę przetaczały się w XIX wieku fale
morowego powietrza - w latach trzydziestych cholery, a po „głodnych rokach” epidemia tyfusu. Jeszcze w 1873 roku ksiądz
15
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proboszcz Rychtarski przestrzegał przed cholerycznym powietrzem, ogłaszając w kościele zakaz urządzania pielgrzymek odpustowych na Kalwarię i do Frydku. W marcu 1879 roku zamknięto szkołę z powodu epidemii tyfusu plamistego. Ospa
wietrzna rozprzestrzeniała się w latach: 1868, 1874, 1881.
Zdarzało się, że wskutek chorób ludzie wymierali całymi rodzinami, a domy zostawały opustoszałe.
Jednego takiego roku na świecie panowała piękna wiosna,
dookoła świeża zieleń, rozkwitały kwiaty wiśni i grusz. Ale ludzi
na polu nie można było zobaczyć, jeden przed drugim uciekał
i bał się każdego. Krówkę tylko wypędzali przed sam dom,
a potem się ludziska chowali, zamykali szczelnie okna i drzwi.
Zamknięci przed światem prosili Boga o ratunek i głośno odmawiali suplikacje: Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj
nas, Panie! Potem modlono się do Maryi Matki Miłosierdzia, do
świętej Rozalii, świętego Sebastiana, świętego Rocha.
- Maryjo świynto, co też to bydzie s nami? Ludzie dookoła
umiyrajóm, kapióm boroki jak muchy. Już drugi roz dzisio
dozorcy jadóm po Zawodziu i zbiyrajóm nieboszczyków - lamentującym głosem przemówiła Helena do męża Józefa.
Przez nieduże kuchenne okienko widzieli, jak do jednego
z pobliskich domów podjechał wóz. Wysiedli z niego dwaj dziwnie odziani chłopi nazywani dozorcami i zbliżyli się do drzwi.
Mieli opatulone szmatami twarze, zasłonięte usta. Załomotali,
a gdy nikt nie otwierał, podważyli skrzydło i wyrwali skobel.
Było teraz widać, jak ktoś leży w sieni zaraz za progiem. Widocznie chory chciał wyjść na pole, lecz nie miał już sił i tam
dokonał żywota. Przybysz wydobył z wozu żerdź z żelaznym
hakiem, uniósł nim leżącego i z drugim chłopem włożyli ciało
na wóz. Następnie posypali martwego wapnem i z powrotem
skierowali się ku drzwiom. Tym sposobem wyciągnęli jeszcze
dwa ciała - jedno dorosłego, pewnie żony, a drugie dziecka.
W momencie, gdy chcieli zamknąć drzwi, z wnętrza domu wybiegły dwie małe, bose postacie w koszulinach strasznie płacząc i krzycząc:
- Ka je moja mamulka? Oddejcie mi ojczulka i siostrziczke!
Były to dwie małe córeczki, jedna pięcio- a druga ośmioletnia. Mężczyźni zatrzymali się na chwilę wyraźnie zaskoczeni,
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wahali się i nie wiedzieli co zrobić. Następnie coś zaczęli do dzieci krzyczeć, jedno wepchnęli do środka, a drugie uciekło na podwórko. Zostawili je same, wsiedli na wóz i szybko odjechali.
- Loboga, Jozefku, nadyć jo się ni mogym na to dziwać! Co
teraz bydzie s tymi dwiema małymi stworami? Nadyć jak nie
od choroby, to z głodu skrepnóm.
- Ja, ja, rychtyk ja. Ale co my mogymy pómóc w taki opresyji? Nadyć jak by my ich wziyni, to się wszyjscy chorobóm
pozarożómy, óne zemróm, a my też poginymy!
- Ale zostawić tak dziołuszki też ni mogymy, nadyć by nos
Pónbóczek pokoroł. Widzieć takóm srómote i nie pómóc? Jak
ich weznymy tóż może Pónbóczek bydzie miłosierny i nas wszystkich ocali.
Dwoje dość młodych jeszcze ludzi, Helena i Józef Paszkowie, którzy nie mieli własnego potomstwa, bo się im z dziećmi
nie darzyło, dalej żywo dyskutowali, bali się bardzo, ale też serca im się ze współczucia krajały. W pewnym momencie Józef
nie wytrzymał i nie bacząc na zagrożenie skierował się biegiem
ku domowi, gdzie mieszkały dwie sieroty. Po chwili już je prowadził w kierunku swojej chałupy.
Obawa i przerażenie z dnia na dzień ustępowały, gdyż anioł
śmierci odchodził gdzieś w dalekie strony. Dziewczyny dobrze
znosiły adaptację w nowej rodzinie i dzięki Bogu nie chorowały. Przybrani rodzice z radością odkryli u siebie nieznane im
dotąd uczucie ojcostwa i macierzyństwa. Dziewczynki odwdzięczały się posłuszeństwem i z nawiązką oddawały przybranym
rodzicom swoją dziecięcą miłość.
Morowe powietrze ustępowało, a ludzie coraz śmielej
wychodzili z chat, by obrabiać swoje pola i znowu poczęli nawzajem się kontaktować i odwiedzać. Na wychudzone z przednówkowej biedy twarze czasami wracał uśmiech.
Pewnej soboty koło południa do Paszków przyjechała daleka krewna. Nie była sama. Na wozie siedziało jeszcze kilkoro
dzieci. Dość dziwny to był widok.
- Witej Helynko, jo jest Aniela, pamyntosz mie? Jo wiym, że
się rzodko widzymy, ale tu do was kąsek drógi. Z Zabłocio my
przijechali.
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- Nadyć ja, teraz żeś jest już niewiastóm, a jo cie pamiyntóm z ujkowego wiesielo, co się w Chybiu żynił, jak żeś za drużke była.
- Jak ty to wszystko piyknie pamiyntosz! Mosz rychtyk dobróm pamięć. A teraz ku rzeczy. Nie gniywej sie, ale ci muszym
pedzieć cosik ważnego. Tak my se w dóma pomyśleli, żebyście
nóm mógli po chrześcijańsku pómóc, bo ni mocie swoich dziecek, a u nas w rodzinie kupa siyrot pozostowała po tym pomorze. Bydźcie tacy dobrzi i weźcie jednóm kurziczke pod dach.
Pónbóg was zdrowiym wyznagrodzi i długimi latami życio.
- Nadyć Anielko, my już też wziyni dwie siyroty i już my nie
sóm sami.
- Loboga, co my s telkimi dzieckami teraz pocznymy! A nie
wziyni byście choć na pół roku kierego do podchowanio, aże
sie wszystko uspokoi? Za tyn czas sprógujymy znąś jaki nowe
miyjsce.
Helena nie wiedziała co zrobić, dzieci już miała, a na dodatek nie było chłopa żeby się rozmówić, bo poszedł na pogrzeb,
bo był organistą. Coś ją jednak tknęło w pewnym momencie
i powiedziała tak:
- Natóż, Anielko, wziyna bych, ale jakigo ładnego syneczka.
Mój chłop przegodowoł, żeby jeszcze kiesik chłopczyk sie przidoł, bo by był nastympca. Jo bych mu takóm niespodzianke
zrobiła. Bydzie tymu rod.
I wypełniła ją jakaś dziwna radość. Zaczęła po twarzach
dziecinek popatrywać i wzrok jej wyłowił dziecko w samym środku gromady, najmniejsze, schowane za plecami wszystkich.
Miało ono ze trzy latka, buzię jasną i gładką, włoski też jasne
a pod nosem, jak to u takiego dziecka, długi snopel.
- Pódź tu ku mnie mały snoploczku! A jak mosz na miano?
- Ja... Jaś... - odpowiedział maluch i kiedy wymawiał to
słowo, głośno sobie czknął.
Hela podeszła do wozu, wyciągnęła ręce i zdjęła go wprost
na ziemię. Kobiety załatwiwszy sprawę pożegnały się i reszta
dzieci pojechała dalej w świat szukać szczęścia.
- Pódźcie moje dziewczynki tukej, to wóm ukoże nowego
braciszka, jakigo od dzisio bydziecie mieć - zwróciła się do córek. - Ukochejcie go!
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Ponieważ była to sobota, Helena zagrzała dużo wody do
kąpieli i nie czekała aż wróci mąż, tylko wzięła się za mycie
dzieci, tak żeby Jaś przed jego przyjściem był czysty i ładny.
Najpierw wykąpały się dziewczynki i ubrane w czystą bieliznę,
mimo niepóźnej pory, udały się do swojego łóżeczka. Kolej przyszła na Jasia. Helenie to było dziwne, że Jaś nie ma na sobie
spodni, tylko jakąś koszulinę podobną do marnej sukienki, ale
zapewne co mieli, w to go ubrali. Kiedy zdjęła z niego odzież,
stało się coś nieoczekiwanego. Jak to powiedzieć... Jaś nie miał
tego, co mają wszyscy chłopcy, a raczej coś, co płeć przeciwna.
Trzeba to wreszcie powiedzieć, że... miała, bo Jaś okazał się
dziewczynką!
- Teraz już wiym, czymu dziecko miało takóm delikatnóm
buzie! Ale żech je gupio baba! Aniela pewnie sama nie wiedziała, kogo mo na tym wozie. Ser mater! Przeca teraz dziecka
z chałpy nie wyciepnym za to, że je dziołchóm! Ale co jo teraz
starymu powiym? - myślała sobie kobieta aż ją ze wszystkiego
rozbolała głowa. - Ale zaroz! A jak ty mosz rychtyk na miano? zwróciła się do dziecka.
- Ja... Jasia, odpowiedziało dziecko i znowu głośno czknęło.
Teraz już wszystko było jasne. To się słyszało, co się chciało...
Paszkowie byli ludźmi dość majętnymi, może nawet najzamożniejszymi na Zawodziu. Posiadali siedem i pół hektara ziemi, większość to były dobre pola orne, a także dwa domy jeden męża, drugi żona wniosła w wianie, oraz parę koni i kilka
krów. W drugim budynku przebywali komornicy, którzy mieszkanie i utrzymanie odrabiali pracą na gospodarstwie. Rąk do
pracy więc im nie brakowało. Była to rodzina bardzo światła,
posiadali sporo książek, przeważnie w polskim języku, pięknie
wydane: Żywoty świętych, kancynoł oraz coś, czego nikt we
wsi nie miał - książkę piękną, całą wierszowaną, Pan Tadeusz.
Po latach księgi te ze względu na unikatowość przekazano do
muzeum diecezjalnego w Katowicach.
Józef zajmował się pracą na gospodarstwie, ale znajdywał
także czas na organistowanie w kościele, gdyż w dzieciństwie
ojciec wysłał go na naukę gry na organach. Lata życia Józefa
upływały na pracy na gospodarstwie, pracach społecznych
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zwłaszcza w gminie i nauczaniu dzieci. Przysposobione zaś córy
zimową porą chodziły do szkoły, gdyż rok szkolny trwał w tamtych czasach od listopada do marca, a gdy przez pozostałe pół
roku szkoła była zamknięta, sam je pilnie uczył głośnego czytania, pisania i kościelnego śpiewu. Bywały też lata, że szkoła
w ogóle była zamknięta z powodu braku nauczyciela. Do dziewczyn często dołączała młodzież z innych rodzin, dlatego ludzie
mówili, że u Paszków jest druga szkoła. Według niektórych relacji, Paszek miał być w pewnych latach oficjalnie zatrudniony
przez wójta jako nauczyciel.
- Gore! Ludzie, gore! Gore stodoła na kóńcu Zawodzio!
Spokojną pracę ludzi na gospodarstwie zmąciły krzyki dobiegające od wschodniej strony wsi. Zewsząd biegli ludzie lub
jechali wozami do pomocy. Józef błyskawicznie stawił się do
strażnicy, gdyż jego konie służyły do obsługi wozu strażackiego. Woda w beczce zawczasu była przygotowana, więc teraz
w te pędy do pożaru. Gdy wóz nadjechał, stodoła paliła się już
cała, strażacy rzucili się do pompy i najszybciej jak można
strumieniem wody polewali dach. Józef doradzał chłopom, żeby
ewakuować mieszkalną chałupę, gdyż istniała groźba przeniesienia się pożaru. Na początku panował tu chaos, ale po przybyciu Paszka jego rady uspokoiły sytuację i wprowadziły
porządek. Z domu udało się wynieść cały sprzęt i wyposażenie.
- Jezderyno, wiater przenosi ogiyń na chałpe! - ktoś z przerażeniem zakrzyczał.
Faktycznie, jęzory czerwono-złotego ognia dmuchane wiatrem zaczęły lizać słomiany dach chałupy.
- Chłopy! Lyjcie na chałpe, bo stodoły i tak się już nie uratuje - krzyknął do strażaków ich komendant.
Chłopi natychmiast przekierowali wodny strumień na dom,
ale ciśnienie w pompie powoli ustawało, bo kończyła się woda.
Jeszcze godzinę trwała walka ludzi z żywiołem, wozami dowożono wodę, ale ogień okazał się silniejszy. Spłonęła cała stodoła
i pół chałupy.
Na zgliszczach została przerażona rodzina, która tu jeszcze
niedawno mieszkała. Wokół chałupy krzątali się jeszcze ludzie,
zrzucali bosakami nadwątlone krokwie, żeby się komuś na głowę
nie zwaliły, przewożono dobytek do sąsiadów i uratowane meble.
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Siedmioro dzieci, które mieszkały w tym domu, rozdzielono do bliższej i dalszej rodziny. Pozostały jeszcze dwie najstarsze córki, dla których już nie było u nikogo miejsca. Józef, widząc zapłakane dziewczyny, ulitował się nad nimi i postanowił
zabrać je do swojego domu. Pomyślał sobie - owszem, mam
trzy przybrane córki, ale są jeszcze małe, więc te starsze pomogą w ich wychowaniu i kobiecych pracach. W ten sposób
Paszkowie mieli pod swym dachem już pięć dziewczyn.
Z najstarszymi pannami nie było wiele kłopotu, gdyż same
się oporządzały, młodszymi opiekowały, w wielu pracach domowych i na gospodarstwie były pomocne. A że przy tym były
urodziwe i miały dobry charakter, szybko znalazły odpowiednich amantów, powychodziły za mąż i opuściły dom. Paszkowie, tak jak wszyscy dobrzy rodzice, nie zapomnieli swe przybrane córy odpowiednio wywianować, gdyż w ciągu czterech
lat mieszkania zasłużyły sobie i zapracowały na godne potraktowanie.
U Paszków zapanowały dobre czasy. Dzieci się dobrze chowały. W polu się rodziło, w stodole i na strychu były zapasy zbóż
dla ludzi i zwierząt. Nikt z rodziny i służby nie głodował na przednówku, a także było się w co ubrać. Zresztą ostatnia dekada XIX
wieku i początek XX były spokojne i panował umiarkowany dobrobyt. W świecie wynaleziono szczepionki przeciw niektórym
zakaźnym chorobom, w Ligocie uregulowano wszystkie większe
rzeki i powodzie przestały ludziom dokuczać, a na polach zaczęto stosować drenarkę. Nie było też wyniszczających wojen.
Jednak pewnej niedzieli, a miało się już ku Godnim Świętom, Józef mocno spóźniony wracał z sumy, wszedł w próg
domu, strzepnął śnieg z płaszczyska, spojrzał na żonę spod
czoła i od razu było widać z jego twarzy, że coś musiało się
wydarzyć niedobrego.
- Nadyć Jozefku, kaj cie tak długo nie było, co cie gnymbi?
Mosz takóm zafrasowanóm mine - zauważyła żona.
- Ani się mie nie pytej, bo srómota spotkała mojóm rodzine.
Umrziła na żyrke mojo młodszo siostra. Chłopa już dwa roki jak
nima, od tego jak go zasuło na grubie i teraz czwórka dziecek po
niebodze sie ostała. Byłech tam u nich na chwile po sumie, żeby
zmiarkować co i jak tam je. A tu dziecka ani obiadu nimajóm.
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Starsze se poradzóm, ale ktosik musi nimi pokierować, nejlepi
jakby się tam do chałpy na stałe kto z dorosłych wkludził, przikładowo jako młodo rodzina... trzeja by nad tym pomyśleć. A te
dwa małe bożatka byłyby do przigarniyńcio, joby był myśli, żeby
ich wziąć za swe, piykne taki ulyngołeczki. W sam raz by do
nas na wilije trefiły.
- Nadyć to je twoja rodzina, ty wiysz najlepi co i jak zrobić,
jo ci w tym nie bydym radzić, nasze pociechy sóm już na tela
podchowane, że se dómy ze wszystkimi rade. Jak uważosz że
brać, tak weznymy. Z Bożóm pómocóm przeżyjymy wszyjscy.
I w ten sposób jeszcze tego dnia u Paszków znowu było
pięć dziewczyn. Na powrót było ludno, wesoło, a przybrani
rodzice z poświęceniem i serdecznością sprawowali pieczę nad
tą damską czeladką.
***
O niezwykłej rodzinie Paszków z Zawodzia, o ich poświęceniu można by opowiadać dalej. Najstarsi ludzie mówili, że
wszystkie ich wychowanki zostały wyuczone i wywianowane.
Otrzymały przy zamęściu całe wyposażenie: po kawałku pola,
zwierzęta, pierzyny i pościel oraz niezbędne środki do życia.
Inny przykład altruizmu Paszków to przyjęcie pod dach
ubogiego człowieka, Justyna Lalurnego. Był zwyczaj, że biedaków gmina przydzielała na utrzymanie do bogatych gospodarzy. Tym sposobem Lalurny trafił do Paszków na 2 miesiące
opieki. Okres ten jednak się tak przedłużył, że ten ubogi człowiek przeżył u Paszków kilka lat aż do samej śmierci.
Paszkowie cieszyli się wśród mieszkańców wsi dużym autorytetem. Z tego powodu Józef w 1904 roku kandydował na
wójta, bo takie wielkie miał poważanie. Na dwunastu kandydatów ubiegających się o ten urząd uzyskał wysokie trzecie
miejsce w czasie głosowania, jednakże wtedy był już człowiekiem starszym i postawiono na młodszego kandydata i wybrano za wójta Jana Jurczyka z Oblasku.
Co do jednej rzeczy dotyczącej tej rodziny jest różnica zdań.
Część spośród ludzi zapamiętało, że Paszkowie przysposobili
siedem córek, niektórzy zaś stanowczo utrzymują, że na pewno było ich aż dwanaście! Stąd też wziął się tytuł tej opowieści.
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Piykny panoczek16

Droga wiodąca przez Oblask była kiedyś bardzo malownicza.
Po jednej stronie rozpościerały się pola - pasmo za pasmem schodziły w dół gdzieś daleko ku rzece Iłownicy. Po stronie drugiej były
stawy, a największy z nich Okrąglec miał długość kilometra.
W majowe dni, jak ten dzisiejszy, nad polami latały skowronki
i śpiewały swoje dzwoniące piosenki. Na stawie paradował duży
samotny łabędź oraz kurki wodne, które w charakterystyczny sposób potakiwały główkami. Po obu stronach gościńca rosły wiekowe dęby, a droga omijała każdy z nich tworząc liczne zakręty.
Odcinek ten był fragmentem głównego szlaku z Bielska do Strumienia, a dalej do Cieszyna. Ludzie trudzący się na polach widzieli idącą czeladkę dzieci, może ich było sześcioro lub siedmioro,
wszystkie w szkolnym wieku. Pośrodku zaś szedł wysoki, szczupły mężczyzna ubrany w garnitur i niosący w ręku dość sporą
torbę. Ci, którzy pracowali bliżej drogi, przerywali pracę, podnosili głowy i zwracali się do idącego tymi słowy:
- Dobry dziyń, panie rechtór! Szacunek panu!
A mężczyzna odpowiadał:
- Boże pómogej, cześć pracy!
Czasem jeszcze przegadał z kimś o pogodzie i ciężkiej robocie.
Ludzie łatwo rozpoznawali młodego nauczyciela po charakterystycznej sylwetce. Pracował tu w ligockiej szkole ludowej od
zeszłego 1915 roku. Był całkiem odmienny od wszystkich mężczyzn w okolicy. Dość wysoki, szczupły, o starannie wygolonej
twarzy, z lekko rysującym się wąsikiem, krótkich włosach
16
K. Heska-Kwaśniewicz, Pisarski zakon - biografia literacka Gustawa
Morcinka, Opole 1988; G. Morcinek, Historia o dzielnym młynarczyku i utopcu Matysku [w]: Prawdziwa historia o zbójniku Ondraszku, Warszawa 1988;
Wywiadów udzielili: Janina Orawiec oraz Marek Szkucik i Grzegorz Szkucik.
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i w „przyklejonych” do oczu binoklach. I co tu dużo mówić...
przystojny. Na oko miał jakieś 25 lat. Szedł wyprostowany
niczym oficer, zresztą do niedawna jeszcze służył w wojsku.
Ludzie, a zwłaszcza kobiety, mówiły o nim piykny panoczek.
Niektórzy nawet znali jego nazwisko - Gustaw Morcinek.
Gromadka młodych przechodniów o czymś żywo rozprawiała. Nauczyciel bowiem nie tracił czasu i po drodze uczył
dzieci geografii, przyrody oraz historii. A nade wszystko patriotyzmu.
- Spójrzcie, jaka jest piękna ojczyzna nasza. Tutaj malownicze pola, tam błękitne stawy a na horyzoncie góry Beskidy.
A jakoż się nazywa ten nasz piękny kraj?
- Cesarstwo Austriackie - odpowiedział któryś z chłopców.
- A właśnie że nie, bo to jest kraj polski - dorzucił przekornie Antoś, najstarszy z gromady. W oczach chłopaka zaświeciły się ogniki, gdyż teraz zdał sobie sprawę, że może powiedział
coś nieodpowiedniego i obawiał się, co pan na to powie. A nauczyciel właśnie czekał na takie słowa i tak je skomentował:
- Obaj chłopcy mają rację, bo nasza część polskiego kraju
znajduje się obecnie pod władaniem Jego Cesarskiej Wysokości, a jest to Śląsk Austriacki. Nadejdzie jednak kiedyś dzień,
że wszystkie części polskiego kraju się połączą i będzie państwo polskie, jak to było sto dwadzieścia lat temu.
- A czy to prawda, że kiedyś była taka Polska, co miała
swojego króla i była bardzo wielkim krajem od morza do morza? - zapytała jedyna w tej grupie dziewczyna, dwunastoletnia
Hanusia.
- Owszem, tak. Dobrze ci to ktoś opowiedział. Polska to był
i będzie duży kraj i historię ma długą i bogatą, prawie tysiąc
lat! A wszystkich królów Polska miała aż ponad trzydziestu!
Oprócz tego jeszcze wielu książąt w różnych dzielnicach kraju.
- A mój ujek mo takóm książke, kieróm kupił kiesik w Krakowie, w kierej pisze, że Polska była downo tymu ochrzczóno
i jeszcze tako rzecz, że król Polski obrónił we Wiydniu Europe
od Turczynów.
- A staraj się Antoś poprawnie mówić po polsku! W domu
owszem rozmawiajcie w naszej śląskiej mowie, to bardzo ładnie mówić językiem swoich rodziców. A w szkole rozmawiamy
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ładnie po polsku, bo jak będzie wolna Polska, to musimy umieć
mówić pięknym polskim językiem - dorzucił nauczyciel. I jeszcze
przyznał, że to prawda, że wojska polskie króla Sobieskiego obroniły Austrię i Europę przed innowiercami z Turcji. - Inaczej byśmy wszyscy poginęli. Polska w tamtych czasach była silniejsza
nawet od Austrii i dlatego możemy być dumni jako Polacy.
Rozmowa była interesująca, więc bardzo szybko zleciał czas.
Młodzież dotarła do centrum Ligoty i kierowała się ku szkole.
Wtedy nauczyciel powiedział takie słowa:
- A teraz powiem wam coś bardzo ważnego, o czym musicie
pamiętać. Umawiamy się, że o Polsce możemy sobie rozmawiać
poza szkołą, a w szkole uczymy się przedmiotów, które macie.
Przyjdzie czas, że będziecie się uczyć polskiej historii w polskiej
szkole. Ale to jest sprawa do wykonania przez waszych rodziców. A wy macie się uczyć kochać polską mowę, polskie obyczaje i w ogóle dobrze się uczyć, bo w Polsce wykształceni
i mądrzy ludzie będą bardzo potrzebni.
Kiedy byli już w klasie na lekcji, nauczyciel podszedł do
tablicy i białą kredą napisał na niej taki oto temat: Historia
o dzielnym młynarczyku i utopcu Matysku.
- O, jak fajnie! - pwiedział cichaczem Jaś do kolegi.
- Pan znowu nam opowie jakąś baśń.
Takie chwile uczniowie lubili najbardziej, bo wtedy pan nie
pytał. W klasie zapanowała cisza jak makiem zasiał, niektórzy
uczniowie z zainteresowania aż otwierali usta i poddawali się
wyobraźni. Wszyscy już dawno słyszeli, że ich rechtór nie jest
zwyczajnym nauczycielem, że pisze opowiadania do gazet
i jest pisarzem. A Morcinek spokojnym głosem rozpoczął swoją
opowieść:
Dawno temu w Ligocie na Zbijowie stał stary młyn. Młynarzem był niejaki Pumperla, który był dość zamożny, bo młyn
dobrze prosperował, a mąka, która każdy dzień sypała się do
worów, była sprzedawana i w ten sposób zamieniała na talary.
Miał on córkę Agatkę, która była bardzo urodziwa, ale leniwa
i próżna, stroiła się w komorze, nie jadła byle czego tylko marcepan, nie słuchała nikogo, wymądrzała się, z chłopakami
ze wsi nie rozmawiała, tylko czekała na pięknego i bogatego
kawalera z miasta.
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Dostatnie życie młynarza i młynarzówny trwało do czasu,
aż pewnego dnia pojawił się w ich młynie utopiec Matysek. Nikt
go tu bynajmniej nie zapraszał, przybył sam do rzeki Wapienicy, która napędzała swymi wodami koła młyńskie. Był to utopiec wielce niesforny i złośliwy i na wszystkie możliwe sposoby
zaczął w młynie przeszkadzać. Zatrzymywał koła albo sypał
między nie kamyki, wlewał wodę do mąki. Do tego stopnia robił
na paskudę, że chłopi przestali przywozić zboże, bo młynarz
nie zmełł mąki na czas albo w mące był piasek, albo była mokra jak ciasto. Gdy przestali przychodzić klienci, Pumperla przestał mieć dochody i był na skraju bankructwa. Młynarzówna
Agatka już nie była bogatą panną, chociaż nadal bardzo piękną.
Pewnego dnia przybył do nich ze świata jakiś młody człowiek, młynarczyk Zeflik, który szukał zatrudnienia.
- Nie dam ci, chłopcze, w moim młynie pracy, bo sam ledwie wiążę koniec z końcem, a wszystko z powodu utopca.
I w tym momencie młynarz opowiedział całą swoją niewesołą historię.
- A dacie mi pracę, panie Pumperla, jak wam tego utopca
z młyna wykurzę?
- Dam ci, chłopcze, dobrą i popłatną pracę, a jakby tego
było mało, to jeszcze możesz zostać moim zięciem, bo mam
wielce urodziwą córkę na wydaniu. Tylko o jedną rzecz cię proszę - wygoń na zawsze tego paskudę utopca.
- Zgoda - powiedział Zeflik. - Za parę dni po utopcu nie
będzie ani śladu.
Młynarczyk wymyślił sposób, aby zwabić Matyska na przynętę, którą okazały się nieświeże, śmierdzące śledzie, ulubiony
przysmak utopców. Ryby umieścił na dnie głębokiej beczki
i przyczaił się w ukryciu. Po niedługim czasie wodny stworek
poczuł woń ryb i odważnym susem wskoczył za nimi. W tym
samym momencie Zeflik zatrzasnął wiekiem beczkę i z całej
siły zaszpuntował. Potem zawołał młynarza i obaj sturlali bekę
do rzeki Wapienicy, niech sobie płynie dalej Wisłą aż do morza.
W ten sposób - jak mówi przysłowie - przyszła kryska na Matyska. Ten przykry stwór i szkodnik na zawsze opuścił młyn.
Pumperla wywiązał się z umowy i Zeflik dostał pracę, na dodatek dobrze płatną, bo gospodarze ponownie zaczęli odwiedzać
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młyn i było dość pieniędzy, by się nimi dzielić. Ale Agatka nadal
nie chciała wyjść za mąż za młynarczyka, tylko czekała na kawalerów z miasta. Pewnego dnia jednak zachorowała. Chorowała długo, a gdy wyzdrowiała okazało się, że stała się brzydka,
dziobata, bo była to ospa. Kto teraz poślubi takie dziewczysko...?
Owszem, był jeden taki, kto czekał na Agatkę, a był nim
oczywiście młynarczyk, bo Zeflik nie kochał jej za urodę, ale
miłował uczuciem prawdziwym i bezinteresownym. Panna teraz bardzo wiele zrozumiała, a pycha ją opuściła. Nie była już
piękna, za to na powrót wróciło do niej szczere i dobre serce.
Takie jak młynarczyka. Dlatego pobrali się i było im razem bardzo dobrze. Żyli długo, dostatnio i szczęśliwie.
Nauczyciel skończył swą opowieść, a uczniowie jeszcze długo milczeli jak zaczarowani. Potem rechtór pytał o dobre i złe
cechy charakteru bohaterów tej baśni. Wszyscy byli zgodni, że
dobry charakter miał młynarczyk i młynarz, niedobra była młynarzówna, a bardzo zły był utopiec. Na koniec wszyscy doszli
do wspólnego wniosku, że opłaca się być uczynnym, pracowitym i dobrym, a nie popłaca być pysznym, leniwym i złośliwym.
Dzieci lubiły swojego nauczyciela. Zawsze w bardzo ciekawy sposób prowadził lekcje i umiał wszystkich zainteresować.
Uczył nie tylko pisać i czytać poprawnie, ale wychowywał młodzież ku dobru, uczciwości, uwrażliwiał ich młode umysły
i hartował charaktery. Przy różnych okazjach dużo mówił
o Polsce i wszczepiał wszystkim miłość do ojczyzny.
***
Gustaw Morcinek urodził się w 1891 roku w rodzinie polskiej w Karwinie na Zaolziu, na Śląsku Cieszyńskim. Gdy miał
rok, zmarł mu ojciec. Zaraz po ukończeniu szkoły ludowej
w wieku 16 lat rozpoczął pracę w kopalni jako górnik. Gdy miał
19 lat, podjął naukę w Polskim Seminarium Nauczycielskim
w Białej, które ukończył. Został nauczycielem szkół z polskim
językiem wykładowym. W czasie pierwszej wojny światowej
został powołany do armii austriackiej, walczył na froncie rosyjskim, gdzie został ranny. Nauczycielem był długo, bo w latach
1915-1935, uczył w różnych miejscowościach, najdłużej
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w Skoczowie. Przez całą II wojnę światową był osadzony w obozach koncentracyjnych za swoją propolską działalność. Po wojnie zamieszkał w Katowicach. Był pisarzem, autorem dziesiątek książek, nowel, opowiadań, artykułów, stał się jednym
z czołowych pisarzy polskich i najwybitniejszym pisarzem śląskim.
Gustaw Morcinek w Ligocie. W październiku 1915 roku
Morcinek został zwolniony z wojska wskutek odniesionej kontuzji. Tegoż miesiąca skierowano go do pracy w Ligocie. Tutaj
w szkole ludowej uczył prawie cały rok szkolny. W wakacje
1916 roku został ponownie powołany do wojska, gdzie spędził
prawie dwa lata. 15 lutego 1918 roku powrócił do pracy w Ligocie, gdzie kontynuował swoją pracę nauczycielską do 15 sierpnia tego roku. Stąd kolejny raz trafił do wojska, tym razem do
Cieszyna, gdzie w listopadzie zastał go koniec wojny. W Ligocie
zatem przebywał dwukrotnie, w roku szkolnym 1915/1916 oraz
w 1918, w sumie uczył w ligockiej szkole półtora roku. Morcinek mieszkał w domu wójta Jana Jurczyka na Oblasku, gdzie
wynajmował pokój. Ludzie długo pamiętali młodego rechtora,
który został słynnym polskim pisarzem. Szkoła nr 1 w Ligocie
upamiętniła jego pracę z ligocką młodzieżą i w latach 19882006 placówka nosiła imię Gustawa Morcinka.
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Nauczyciel i uzdrawiacz17

Nieoczekiwane odkrycie. W gminnej bibliotece w Jasienicy, na dnie rzadko otwieranej szuflady, wieloletnia bibliotekarka
Joanna Kubaczka znalazła pewnego dnia tajemnicze rękopisy,
odręcznie zapisane teksty, kilka fotografii oraz nieco wierszy.
Zainteresowała się nimi. Po skompletowaniu luźno rozrzuconych
kart oraz po ich przeczytaniu bibliotekarka była wstrząśnięta.
Z notatek wyłaniała się niezwykła postać człowieka rodem z Ligoty, urodzonego w lichych dworskich czworakach, który żyjąc
na przełomie wieków, poznał różne systemy polityczne, czasy
pokoju oraz okrutne światowe wojny. Nieraz bywał głodny i biedny, to znowu nadzwyczaj bogaty. Posiadał kilka domów, dysponował już w tamtych czasach własnym samochodem. Otaczały
go tłumy wdzięcznych pacjentów. Na jego drodze stawali obcy
ludzie, którzy mu bardzo pomogli, również on dopomógł wielu.
Przeżywał szczyty popularności, ale też nieoczekiwane śmierci
bliskich i gorycz samotności.
O sobie. Nazywam się Ignacy Borkowski. Urodziłem się
17 lipca 1879 r. w Ligocie, pow. Bielsko na Śląsku, jako dwunaste dziecko moich rodziców. Na chrzcie otrzymałem imię mojego
proboszcza Ignacego Rychtarskiego. Ojciec Józef urodził się
l lutego 1835 roku w Międzyrzeczu, a zmarł w szpitalu w Bielsku
1913 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku. Matka Katarzyna z domu Stebel urodziła się
8 stycznia 1835 r. w Rudzicy, a zmarła w Dębowcu w roku 1918
na hiszpankę w wieku 83 lat i tam została pochowana. Kiedy się
urodziłem, to moje starsze siostry uczęszczały już wtenczas na
17

Życiorys napisał Ignacy Borkowski, rękopis odnalazła, przepisała i dostarczyła Joanna Kubaczka, maszynopis z oryginału sporządził i udostępnił
Andrzej Kobiela. Redakcja i śródtytuły Zdzisław Nowrotek.
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roboty do dworu w Ligocie, gdzie zarabiały dwie szóstki (20
krajcarów) na dzień. W dzieciństwienie zatem nie doznałem ani
zbytniej opieki, ani tez żadnej wygody.
Szkoła w Ligocie. Mając 6 lat poszedłem do szkoły w Ligocie. Była to szkoła dwuklasowa. Każda klasa miała dwa oddziały. Klasę pierwszą uczył pan Paszek jako nauczyciel pomocniczy, bo innych wówczas po wsiach nie było. Pan Paszek powrócił
z wojska, umiał czytać, śpiewać i pięknie pisać. Uczył nas tak,
żeśmy po dwóch latach mogli przejść do klasy drugiej. Tam uczył
nas już kierownik Onderek. Ten zacny pan także nie ukończył
żadnego seminarium, tylko sześciotygodniowy kurs preparandy
w Opawie, ale uczył nas bardzo starannie. W tym czasie jedna
moja siostra wyszła za mąż i zamieszkała w Bielsku.
W tych latach panował na Śląsku głód. Trzy czy nawet cztery
lata były bardzo mokre, deszcze często padały, grunta nie były
drenowane, ziemniaki wygniły. Ludzie jadali kukurydzę i piekli
chleb z kukurydzy. Dla ubogiej ludności przywożono do Ligoty
raz w tygodniu chleb z Bielska. Nam w szkole przynosiła pani
kierownikowa w południe pełny kosz kromek chleba i rozdawała między nas, z czegośmy się bardzo cieszyli.
Na Podraju. Miałem 9 lat, kiedy się Rodzice moi przeprowadzili z Ligoty na Podraj, która to dzielnica należała do Czechowic, ale do szkoły uczęszczałem dalej do Ligoty. Mieliśmy
wynajętą drewnianą chatę obok stawu Sokół. W Ligocie mieszkałem obok stawu, a tu też. Miałem więc szczęście żyć w sąsiedztwie wody. W roku 1888 przeżyłem na Podrąju wielką
burzę, którą jako stary człowiek (75 lat) ciągle sobie przypominam. Na wielkim stawie Sokół tylko jego połowa była zalana
wodą a na drugiej części, tzw. wierzchowinie cała wioska pasła
swe bydło, krowy, świnie i gęsi, za co płaciło się od każdej sztuki do dworu. Kto nie płacił, odrabiał we dworze.
Był początek sierpnia 1888 r., kiedy około 20 pasterzy
i pasterek pasło bydło na wierzchowinie Sokoła. Było około drugiej po południu. Było pogodnie i ciepło, kiedy nagle zerwał się
dziwny wiatr. Chmurki, małe baranki zaczęły biec od wschodu,
drugie od zachodu. W pewnym momencie rozległy się potężne
gromy, wszystko bydło się zerwało i poczęło uciekać, staraliśmy
się je zatrzymać, ale nadaremnie. Zaraz potem nastąpiły ciemności jak w czarną noc. Straszne błyskawice przeszywały powietrze,
121

biły pioruny. Okrutny huragan zaczął niszczyć wszystko. Spadł
grad wielkości kurzych jajek, wybił w oknach domów wszystkie
szyby, pierzynami i szmatami zatykaliśmy okna, aby wiatr chaty nie obalił. A kto miał dachówki na dachu, huragan nie zostawił ani jednej całej. Las rosnący w pobliżu walił się z okrutnym
trzaskiem, dziczyzna z lasu uciekała, ale od gradu w polu ginęła.
Burza ta przeszła przez Rudzicę, Ligotę, Czechowice i poszła dalej
nad Bestwinę, wyrządzając wszędzie wielkie szkody.
Nauki w Bielsku. Po ukończeniu drugiej klasy szkoły powszechnej w Ligocie posłano mnie za poradą kierownika Onderka do Bielska. Tam zamieszkałem u siostry Marysi i przyjęty
zostałem do czwartej klasy szkoły niemieckiej na Zennerbergu.
Mój nauczyciel Kotermann nie umiał po polsku. Porozumiewaliśmy się przez dolmeczera. Były to dla mnie ciężkie czasy, bo
musiałem sobie szybko niemiecki język przyswajać, by nie być
w nauce gorszym od swoich niemieckich kolegów. W środy
i soboty, kiedy po południu nauki nie było, to chodziłem po żywność do rodziców na Podraj. Po drodze widywałem, jak pan kierownik Sladeczek w Mazańcowicach chodził koło swej szkoły
z okrągłą czapeczką na głowie i długą fajką w ustach. Po ukończeniu piątej klasy zgłosiłem się bez wiedzy rodziców do szkoły
średniej. Udawali się tam głównie uczniowie, których rodzice
byli bogatymi kupcami, fabrykantami lub piekarzami. Poszedłem
zapisać się do szkoły ze swoim kolegą Furherrem i jego mamą,
wielką panią, ślicznie wystrojoną. Stałem w kątku kancelarii,
trzymając w ręku świadectwo, gdy wszyscy koledzy byli już zapisani, to pan dyrektor Reinsenberger zawołał mnie do siebie,
świadectwo obejrzał i zapytał o rodziców. Gdy mu opowiedziałem, że rodzice są biedni, mieszkają na Podraju, nie znają języka
niemieckiego, to pan dyrektor pogłaskał mnie po głowie, dał mi
bułkę z szynką i powiedział, że zostałem przyjęty do szkoły,
a książki szkoła mi wypożyczy. Matka, kiedy się o tym dowiedziała, to z radości na spółkę z siostrą Katarzyną kupiła mi
ubranie i modrą czapkę. W szkole tej tylko raz w tygodniu uczono
języka polskiego. Na utrzymanie zarabiałem udzielając lekcji
moim słabszym kolegom. Po trzeciej klasie szkoły realnej postanowiłem pójść do Seminarium Nauczycielskiego, by szybko
zdobyć środki na własne utrzymanie.
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Pan fabrykant Jankowski wynajął mi pokój, za który nigdy
nie wziął pieniędzy. W Seminarium otrzymałem stypendium
w wysokości 20 koron miesięcznie prze 5 lat, za co musiałem się
zobowiązać, że po ukończeniu szkoły będę pracował w wiejskiej
szkole przez 6 lat. Dorabiając na lekcjach i mając stypendium
sprowadziłem do Bielska moich rodziców, którzy już do pracy
nie byli zdolni. Udzielałem też lekcji fabrykantowi Starke i to
z języka polskiego, by mógł się z robotnikami porozumiewać.
Maturę zdałem w roku 1900 i poszedłem na pierwszą posadę do
Goleszowa. W tym też roku zmarła moja siostra Katarzyna.
Praca nauczycielska. Do Goleszowa sprowadziłem się razem z rodzicami, a kierownikiem moim w Goleszowie, gdzie
zatrudniony zostałem w charakterze nauczyciela pomocniczego, był starszy pan Paweł Lamatsch.
Od początku mej służby nauczycielskiej, tj. od 1900 roku
należałem do Kółka Pedagogicznego w Ustroniu, a prezesem
jego był kierownik szkoły z Ustronia pan Michejda. Po dwóch
latach praktyki nauczycielskiej zdałem egzamin kwalifikacyjny
w Cieszynie i otrzymałem tytuł nauczyciela stałego. W 1903
roku Rada Szkolna Powiatowa wytypowała mnie na kurs robót
ręcznych dla chłopców do Wiednia. W roku 1904 zostałem kierownikiem wybudowanej szkoły jednoklasowej w Kisielowie,
gdzie też zamieszkałem razem z moimi rodzicami.
Tutaj się ożeniłem z Julią, córką Jerzego i Jadwigi Gruszka
z Jasienicy. Żona moja urodziła się 30 czerwca 1882 roku
w Bierach, pow. Bielsko. Po ukończeniu kursu robót ręcznych
dla dziewcząt i zdaniu egzaminu w 1905 roku w Krakowie objęła
w mojej szkole pracę nauczycielki robót ręcznych. Ja też byłem
pierwszym nauczycielem, który w powiecie bielskim,
w swojej szkole, prowadził roboty ręczne dla chłopców (stolarstwo, rzeźbiarstwo i introligatorstwo). W Kisielowie w dniu 8 marca 1907 roku urodził się mój syn Tadeusz.
Niedługo potem w 1908 roku wygrałem konkurs wśród 20
kandydatów i objąłem posadę kierownika sporej szkoły 3-klasowej w Dębowcu. Zostałem tam powitany bardzo serdecznie. Przeniosłem się tam na mieszkanie również z rodzicami. W szkole tej
uczyli wówczas: Józef Binek, Franciszek Kubik i pan Skrzypek.
Proboszczem miejscowym był wówczas ks. Krócina, a inspektorem szkolnym pan Matusiak Klemens. Przed nim inspektorami
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w Bielsku byli Wiktor Terlitz i pan Wiśniowski, a po nim dr
Schmidt. W roku 1911 w Dębowcu urodził się mój drugi syn
Wiktor, a rok później zmarł mój ojciec w wieku 82 lat. 20 września 1915 roku urodziła się córka Amalia.
W 1920 roku opuściłem Dębowiec i przeniosłem się do
Mazańcowic. Cieszyłem się z tego powodu, bo była to wioska
sąsiadująca z moją rodzinną Ligotą. Nikt mnie jednak w Mazańcowicach nie przywitał. Mój poprzednik pan kierownik Steffek z powodu choroby przeszedł wtedy na emeryturę. Szkoła
była w opłakanym stanie. Podobnie wyglądała droga dojazdowa do szkoły i most, na którym auta się przewracały albo zarywały. W 1920 roku obok tej 3-klasowej szkoły polskiej, w Mazańcowicach była prywatna, 4-klasowa szkoła niemiecka tak
zwana Schulverecinówka, do której dużo polskich dzieci uczęszczało. W mazańcowickiej szkole, gdzie byłem 14 lat kierownikiem, pracowało wielu wspaniałych nauczycieli i wszystkich
zapamiętałem, a mianowicie: Józef Szymiczek, Adam Sikora,
pani Wagnerowa, Adam Kubaczka, pan Dutka, pan Titeh z Brennej, pan Drabek, pan Kuchejda z Cieszyna, pani Pustókówna
z Wisły, pan Sznapke i pan Białoń, a nauczycielem religii był
ks. Stanisław Nowak. Po latach ciężkiej pracy doprowadziłem
do tego, że polska szkoła miała aż 296 dzieci i mogła otworzyć
klasę czwartą, a w szkole niemieckiej pozostało tylko 10 dzieci.
Niemcy byli z tego bardzo niezadowoleni.
Dostatnie życie. W międzywojennej Polsce powodziło mi
się jako nauczycielowi na posadzie kierownika bardzo dobrze.
W roku 1925 zbudowałem w Jasienicy dwa domy i urządziłem
duży ogród. Kształciłem dzieci. Córka ukończyła szkołę gospodarstwa, Tadeusz seminarium nauczycielskie w Białej, a Wiktor
po maturze rozpoczął medycynę w Krakowie, a później przeniósł
się do Poznania. Będąc w Mazańcowicach kupiłem sobie 8-cylindrowe auto marki Bugatti i miałem razem z rodziną wiele
z niego uciechy. W życiu jednak tak bywa, że radości przeplatane są zmartwieniami i smutkami. Otóż w 1933 roku, kiedy byłem jeszcze w Mazańcowicach, zmarła moja córka Amalia. Miała
wówczas 18 lat. Przewieziona została do Jasienicy i pochowana
w rodzinnym grobowcu na starym cmentarzu.
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Leczenie ludzi i zdobycie majątku. W Mazańcowicach
oprócz tego, że byłem kierownikiem i organistą w kościele, to
zajmowałem się leczeniem dzieci szkolnych i ich rodziców, kiedy
doskwierały im różne dolegliwości. Medyczne zainteresowanie
wzbudził we mnie nauczyciel dr Ofher, który w Seminarium
Nauczycielskim w Bielsku miał wykłady z zakresu higieny i stomatologii. Wiele od niego dowiedziałem się na temat anatomii
człowieka i chorób. Najpierw pomagałem dzieciom i miejscowym
ludziom. Potem masażami, homeopatią i ziołami leczyłem okoliczną ludność a nawet ludzi przybyłych z dalekich stron. Byłem
u chorych w Krakowie i Lwowie. Kiedy słynny homeopata, pan
Pisch nagle zmarł, to jego brat, który był burmistrzem w Starym
Bielsku wezwał mnie do swojej córki. Lekarze, którzy ją leczyli,
stracili zupełnie nadzieję na jej wyzdrowienie. Zająłem się jej
leczeniem. Kiedy córka burmistrza odzyskała zdrowie, to pan
Pisch podarował mi z wdzięczności aptekę oraz bogatą bibliotekę brata. Od tej pory rozeszła się po okolicy wieść o moich wyleczeniach i uzdrowieniach. Następnym słynnym przypadkiem było
uratowanie znanego w Bielsku budowniczego Juttnera, który
10 lat chorował na ciężkie zapalenie stawów i nerwów, a potem
pozostał mu już tylko wózek inwalidzki oraz łóżko. Po 3 miesiącach moich zabiegów stanął na własnych nogach i z laseczką
spacerował po parku w Bielsku. Nikt nie chciał, w to co widział,
uwierzyć. Ten ponad 60-letni pan chodził potem po budowach,
które nadzorował, a od czasu do czasu nawet wspinał się na
Klimczok. Chcąc się odwdzięczyć za odzyskanie zdrowia pomógł
mi wybudować dom mieszkalny w Jasienicy. Ludzi, którym pomogłem i uleczyłem, takich których udało mi się z łóżka wyciągnąć, mogę liczyć nie na setki, a na tysiące. W jednym z miejsc,
gdzie przyjmowałem, w Bielsku, to od najwyższego piętra aż po
suterenę czekali na mnie w kolejce chorzy. Oprócz działań leczniczych szerzyłem wśród pacjentów nawyki higienicznego życia
bez nikotyny, alkoholu oraz ograniczania spożywania mięsa.
W latach 30-tych dysponowałem już dużymi możliwościami
finansowymi. W roku 1939 zakupiłem w Bielsku Zakład Kąpielowo-Kuracyjny z myślą, że po ukończeniu studiów medycznych
mój syn Wiktor będzie tam pracował.
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Emerytura. Jesienią 1934 roku ze względu na wiek opuściłem Mazańcowice. Pożegnałem się ze stanem nauczycielskim,
z dziatwą, nauczycielami i ks. proboszczem. Własnym autem
wraz z żoną opuściliśmy po 14 latach Mazańcowice i rozpocząłem życie emeryta w Jasienicy.
Wojna i utrata fortuny. Niestety w tym czasie wybuchła
straszliwa wojna. Wskutek niej wszystko przepadło. Razem
z rodziną uciekałem z Jasienicy poza Bug aż do Łucka. Po
7 tygodniach strasznej tułaczki, z nadszarpniętym zdrowiem,
przez Włodzimierz, Sokal, Zabierzów, Zamość itd. wróciliśmy do
domu. Tutaj zastaliśmy starszego syna Tadeusza i moją siostrę
Annę, którzy już na progu nas poinformowali, że domy moje
zostały wywłaszczone na rzecz Grundstucku i Ostlandu. Ja mogłem jedynie wynająć w swoim domu mieszkanie za 64 marki
miesięcznie, a emerytury otrzymywałem 20. Było to dla mnie
bardzo wstrząsające, nie wytrzymała tego moja żona, która zmarła
14 marca 1943 roku. Na dodatek jacyś mazańcowianie oskarżyli mnie do Landratu za to, że kiedyś dzieci zniechęcałem do uczęszczania do szkoły niemieckiej.
Po wojnie. Nastąpił upragniony koniec wojny. Rok 1945
rozpoczął się dla mnie podobnie jak dla wielu jasieniczan. Najpierw z powodu przedłużającego się frontu zostaliśmy ewakuowani do Bielska. Wtedy stał się dramat. Siostra moja Anna
Tomiczek po wyjściu z domu na drogę, po kilku krokach przewróciła się i umarła. Wypożyczyłem wtedy od sąsiadów Gontarskich 2-kołowy wózek, zawiozłem zwłoki siostry do Wapienicy, gdzie ją pochowałem. Był to pierwszy grób na nowym cmentarzu. Po powrocie z ewakuacji zastaliśmy dom pusty, a wokół
dużo gruzów. Zakasałem rękawy i razem z moją krewniaczką
Katarzyną Smolarz, stolarzem Dobiją zacząłem naprawiać to,
co było najbardziej zniszczone. Brat Katarzyny Janek też pomagał w murarskich robotach. Płaciłem mu meblami, których
z kolei on nie posiadał, bo wszystko w czasie wojny w jego domu
spłonęło. W tych latach nie było mi łatwo. W lutym 1952 roku
spotkała mnie kolejna tragedia. Nieoczekiwanie zmarł mój syn
Wiktor, z którym wiązałem duże nadzieje, gdyż był wykształcony medycznie.
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Pamięć i wdzięczność ludzi. Dzisiaj cieszę się, że ciągle
odwiedza mnie duże grono znajomych, byłych uczniów, ci,
których leczyłem lub którym pomagałem na różne sposoby.
Cieszę się, że Bóg darzy mnie dobrym zdrowiem i siłą, bo mogę
radować się swoim pięknym ogrodem i podziwiać to, co Bóg dla
człowieka stworzył na tej ziemi.
***
Ignacy Borkowski, prawie nie chorując, zmarł w wieku 94
lat, 4 grudnia 1974 roku. W jednym ze swoich ostatnich wierszy pisanych do szuflady wyznał:
Nie chcę ja, nie chcę kamiennego grobu,
lecz chcę się złączyć Ziemio Śląska z Tobą.
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Prawdziwa historia o żołnierzu-tułaczu18

Opisane są tutaj losy wojenne ligocanina Franciszka Więcka. Był on, co ciekawe, synem Zuzanny Staszek - jednej z dziewczyn adaptowanych przez Paszków z Zawodzia spod numeru
151. Niezwykłe losy tych dziewczyn opisane są w rozdziale
Dwanaście sióstr na Zawodziu.
Wybuch wojny. Był sam początek wojny, 3 września 1939
roku. Dwaj miejscowi młodzieńcy, bracia Andrzej i Franek Więckowie z Zawodzia, z zainteresowaniem oglądali maszerujące
wojska niemieckie przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Bielskiej
i Zawodzie w Ligocie. Jeden z wojskowych z niewiadomych powodów i w nieznanej intencji zabrał chłopaków siłą do dworu
Gascha, gdzie stacjonował oddział niemieckich wojsk. Tam wojskowi wylegitymowali dwójkę młodych ludzi i sporządzili jakiś
raport. Na pytanie o narodowość przesłuchujący zasugerował,
że śląska, co zapisano w jakichś papierach. Konsekwencje tego
spotkania z Niemcami okazały się bardzo daleko idące i zaważyły na dalszych losach życiowych obu młodzieńców. Gdy Franek
osiągnął pełnoletniość, 1.10.1940 r. wcielono go do niemieckiej
armii.
Wcielenie do niemieckiego wojska. Przez sześć tygodni
byłem szkolony w Bielsku z zakresu bojowego strzelenia artylerii lekkiej, haubice kaliber 10. W rezultacie przeszkolenia otrzymałem stopień kaprala.

18

Tekst napisał Andrzej Kobiela na postawie opowieści swojego wujka
Franciszka Więcka. Redakcja i śródtytuły Zdzisław Nowrotek.
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We Francji. Potem przetransportowany zostałem do małej
miejscowości koło Rouen we Francji. Przydzielono mnie do Schlesische 8, Diwision 2, Apploylung 4 baterii, a później 6 baterii.
Pełniliśmy rolę wojsk okupacyjnych. Zachwycony byłem dobrobytem ludności Francji. Koledzy wydawali pieniądze na zbytki, bo
dostawali comiesięcznie żołd około 50 marek. Ja wysyłałem otrzymywany żołd do mamy w Ligocie. W listach zapytywała, co ma
kupić za to. W odpowiedzi pisałem, co mamusia uzna za konieczne, obojętne dla kogo z rodziny. Sugerowałem, że Gawełkowie
(siostra Antonina była zamężna Gawełek) mają poważne problemy materialne. Zaopatrywaliśmy się w żywność w miejscowym
sklepie. Właściciel sklepu zawsze obsługiwał mnie na końcu przed
zamknięciem sklepu i zawsze próbował podjąć rozmowę.
Pewnego razu zgrupowano nas na dużej polanie w lesie.
W pewnej chwili przywieziono samochodem mężczyznę, jak się
później okazało był to dezerter z wojska niemieckiego. Wyprowadzono go w worku na głowie na środek polany i na naszych
oczach rozstrzelano. Następnie przemówienie wygłosił niemiecki oficer. Pokreślił, że każdego spotka kara śmierci, kto podejmie
próbę ucieczki z wojska. Był to wstrząsający widok i dramatyczne przeżycie.
Innego dnia francuski sklepikarz, gdy już wszystkich obsłużył, zamknął sklep i mnie w nim. Wyłożył na stół gazetę z portretem Hitlera. Wyjął masarski nóż, naostrzył go i trzy razy ugodził
nim wizerunek Hitlera. Ja po chwili rozterki zrobiłem to samo.
Wtedy zaprosił mnie do pokoju i kazał bogato nakryć stół. Piliśmy herbatę i wino, zagryzając smacznymi zakąskami oraz rozmawialiśmy długo. Rozmowa była utrudniona, bo kiepsko mówiłem po francusku, a sklepikarz trochę tylko po polsku. Okazało się, że jego teściowa była Polką. Wszystko wskazywało, że
namierzał mnie na swojego zięcia, bo miał córkę około 20 lat.
Podobne spotkania i rozmowy powtarzały się dość często. Podczas jednego z nich namawiał mnie do dezercji z wojska niemieckiego. Było to niedługo od pokazowego rozstrzelania dezertera na polanie w lesie. Nie byłem zdolny do takiego czynu i nie
dałem się namówić. Pomimo to relacje między nami dalej były
ciepłe i serdeczne. Sklepikarz podczas długich i częstych rozmów chwalił też komunizm w Związku Sowieckim. Mówił: Oby
skoro przyszła ta gwiazdeczka ze wschodu.
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Na froncie wschodnim. W kwietniu 1941 r. zostaliśmy przetransportowani do Ostpreußen (Prusy Wschodnie), potem do
Grodna, skąd 21 czerwca rozpoczęliśmy działania wojenne
w kierunku Moskwy. Po drodze zdobyliśmy między innymi Pińsk,
Mińsk i Smoleńsk. W tym ostatnim mieście opowiadano nam
o wymordowaniu w kwietniu 1940 r. przez NKWD w Katyniu polskich jeńców, oficerów z Ostaszkowa, Kozielska i Starobielska.
Z powrotem we Francji. W grudniu 1941 r. przewieziono
nas ze Smoleńska do Dijon we Francji, gdzie poddano nas szkoleniu z zakresu górskiej artylerii kaliber 7.
Oblężenie Leningradu. W kwietniu 1942 r. przetransportowano nas pociągami znów do Rosji, pod Leningrad do miejscowości Ilmenzee (Wielkie Bagna), gdzie ostrzeliwaliśmy broniący
się bohatersko Leningrad, który nigdy nie został zdobyty. Bronili się mieszkańcy Leningradu przez 900 dni, a 2/3 z 2 milionowego miasta zginęło, przede wszystkim z głodu. Bagna Ilmenzee
zmuszały nas do przemieszczania dział osłami, bo konie tonęły
w bagnie.
Mieszkaliśmy u Rosjan, którzy chętnie nam służyli, bo dostawali od nas jedzenie, mydło, papierosy, a czasem słodycze.
Żyliśmy z nimi prawie w przyjaźni. Kiedyś poprosili mnie, czy
nie mógłbym dla chorej babci przynieść z kotła wojskowego
zupy. Poprosiłem o to szefa kuchni i zgodził się. Potem przez
długie miesiące nosiłem zupę dla tej rodziny rosyjskiej. W nagrodę za nasze podarki rodzina ta zaprosiła nas kiedyś na
poczęstunek. Składał się on z ziemniaków gotowanych w mundurkach i kwaśnego mleka. To wszystko, na co ich było stać.
Pewnego dnia otrzymaliśmy rozkaz przegrupowania naszego
działa. Z kolegą poszliśmy przejrzeć okolice i znaleźć miejsce
na nową lokalizację działa. W pewnym miejscu kolega powiedział do mnie: Pójdziemy oddzielnie, w ten sposób szybciej
przeglądniemy okolicę. Każdy poszedł w swoją stronę. Gdy
znalazłem się w jednym z większych budynków, zamarłem ze
strachu - zastałem tam około 30 uzbrojonych mężczyzn. Odruchowo pozdrowiłem ich po rosyjsku: Zdrawstwujtie, druzja! Oni
błyskawicznie „zapadli się pod ziemię”. Byli to sowieccy partyzanci, którzy tu mieli system tuneli. Nic mi nie zrobili, bo wiedzieli, że dużo dobrego uczyniłem dla tutejszych mieszkańców.
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W wojsku niemieckim zachwycałem się uczciwością, sumiennością i sprawną organizacją. Gdy się zdarzyło zapomnieć
jakąś rzeczy w szatni czy w łazience, znalazca zawsze chodził
i pytał czyje to jest, i zawsze wracała rzecz do właściciela. Nie
było przypadku żadnej kradzieży. Na linię frontu zawsze docierało zaopatrzenie terminowo i w komplecie. Nigdy nie zdarzyło
się głodowanie. Otrzymywało się oprócz żołdu papierosy, słodycze i południowe owoce. Niektóre z tych rzeczy wysyłałem do
domu.
Na froncie bałkańskim. Od stycznia 1944 pod naporem
Armii Czerwonej wycofywaliśmy się spod Leningradu. W maju
1944 roku przewieziono nas przez Polskę i Słowację na front
bałkański. Przez trzy miesiące pod naporem wojsk sowieckich
wycofaliśmy się z Jugosławii i Rumunii na Węgry.
Nieoczekiwany urlop. Około 20 grudnia otrzymałem rozkaz udania się na zaległy urlop, którego mi nie udzielono przez
50 miesięcy. Przed wyjazdem, w dniu następnym, na godzinę
8 miałem rozkaz zgłosić się do lekarzy frontowych, którzy mieścili się w prywatnym domku przy drodze do stacji kolejowej.
Przyjęto mnie tam życzliwie. Czterech lekarzy w stopniach
oficerów poczęstowało herbatą i winem, wręczono mi paczkę
książek i polecono nadać na poczcie w Cieszynie lub Skoczowie. Na pożegnanie udzielili mi rad, bym w czasie podróży pociągiem nie był sam, a zawsze z drugim żołnierzem niemieckim
i nigdy nie stał przy drzwiach wagonu, bo partyzanci potrafili
z pociągu wypchnąć niemieckiego żołnierza. Szczęśliwie dotarłem do Skoczowa. Udałem się na pocztę, ale pracownik poczty
stanowczo odmówił przyjęcia przesyłki, tłumacząc to koniecznością ewakuacji poczty przed zbliżającą się do Krakowa Armią
Czerwoną. Musiałem przekonywać pocztowca, wtedy przyjął
paczkę, a ja wsiadłem w najbliższy pociąg do Chybia. Dyżurnym ruchu na tej stacji był Gazda, znajomy z Ligoty, który
poinformował mnie, że do Dziedzic nie jeżdżą już pociągi
ze względu na zbliżający się front. Jeżdżą jeszcze pociągi towarowe do Katowic przez Zabrzeg i pierwszy taki pociąg specjalnie dla mnie zatrzymał. Ja załatwiłem z maszynistą, by w Zabrzegu się zatrzymał, abym mógł z niego wysiąść. W Zabrzegu
w gminie policjantowi niemieckiemu oddałem broń i mundur.
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Policjant niemiecki powiedział, że dla mnie wojna się już skończyła. Poszedłem do domu z ogromnym wzruszeniem i radością, bo nie byłem w nim od ponad 4 lat! Dobrze, że zdałem
broń i ubrania wojskowe, bo prawdopodobnie tak umundurowany idąc do domu przez około 4 km byłbym zlikwidowany
przez partyzantów.
Krótki pobyt w domu. Mimo trwającej wojny spędziłem
w domu radosne Święta Bożego Narodzenia. 31 stycznia przed
południem przyszło dwóch żołnierzy niemieckich z ustrzeloną
sarną i poprosili moją mamę, by ugotowała im obiad. Zastrzegli, że jeżeli nie przyjdą do godz. 14, to mięso możemy sobie
zjeść. Był już pierwszy dzień lutego 1945 r. Sowieci ostrzeliwali
wojska niemieckie zgrupowane w Ligocie, Bronowie i Rudzicy
oraz w sąsiednich miejscowościach. Dom rodzinny kryty
strzechą zapalił się od pocisków artyleryjskich. Spaliły się też
moje wojskowe dokumenty.
Szukałem pracy. Dostałem ją od władz sowieckich w piekarni, w byłym majątku Gascha. Koło 10 marca zjawił się
w naszym domu oficer NKWD. Miał od kogoś informację o mojej
służbie w wojsku niemieckim. Wypytywał mnie szczegółowo, na
podstawie zapisów w swoim zeszycie, o przebiegu służby wojskowej. Odpowiadałem zgodnie z prawdą.
Uprowadzenie i sowiecka niewola. 21 marca 1945 r. ponownie zjawił się oficer NKWD z drugim żołnierzem, ponownie
sprawdził mój przebieg służby wojskowej, polecił mi się ubrać
i kazał żołnierzowi zaprowadzić mnie do Dziedzic na stację.
Szliśmy drogą zabudowaną budynkami mieszkalnymi, ramię
w ramię bez żadnego słowa. Gdy weszliśmy na wał, w miejsce
bezludne, żołnierz wycelował we mnie karabin i krzyknął: Dziesięć kroków naprzód! I w takim szyku po godzinie dotarliśmy
do Dziedzic. Tam wtrącono mnie do lochu, gdzie przetrzymywano kilkudziesięciu mężczyzn przez parę dni. Każdego dnia
nas przybywało. Jedzenia dawali nam bardzo mało, głodowe
porcje. Potem załadowali nas na samochody i zawieźli do Sanoka. W tym mieście załadowano nas do około 50 krytych wagonów towarowych, po około 30 mężczyzn w jednym wagonie
i ruszyliśmy w kierunku wschodnim. Nie wiedzieliśmy, dokąd
jedziemy i w jakim celu. Myśleliśmy o najgorszym, że wiozą nas
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na śmierć. Jechaliśmy przez trzy tygodnie w ciasnocie bez mycia, śpiąc i leżąc na podłodze. Dobrze, że zrobiło się ciepło, bo
groziła nam śmierć przez zamarznięcie. Jedzenie dostawaliśmy
skąpe dwa razy dnia w postaci rzadkich, niesmacznych zup
z kawałkiem chleba. Potrzeby swoje załatwialiśmy przez dziurę
w podłodze wagonu. Wielu naszych towarzyszy zmarło w czasie tej podróży z głodu i chorób. Nieżyjących wyrzucano z pociągu. Uciec nie można było, bo każdy wagon był strzeżony
przez uzbrojonego żołnierza, który jechał na zewnątrz w tzw.
budce hamulcowej.
19 kwietnia spośród 30 osób w wagonie dojechało nas 20 do
docelowej stacji. Na dużym budynku stacyjnym odczytaliśmy
nazwę w języku rosyjskim Kujbyszew, było to miasto odległe od
Warszawy około 4500 km. Później z opowiadania tutejszych mieszkańców dowiedzieliśmy się, że do 1928 roku miasto to nazywało
się Samara. Walerian Kujbyszew to był generał sowiecki, który
krwawo stłumił bunt mieszkańców, za to na jego cześć nazwano jego imieniem miasto liczące około l miliona mieszkańców.
Na tej stacji sformowano nas w grupy kilkudziesięcioosobowe
i odprowadzono nas do koszar. Były to budynki murowane.
Tam po prawie miesiącu czasu mogliśmy się umyć i trochę
lepiej zjeść. W następnych dniach prowadzono nas do fabryki
amunicji i uzbrojenia. Po drodze do pracy szliśmy pod konwojem. Zawsze grupa chłopców obrzucała nas kamieniami. Konwojenci na to nie reagowali. (...) Tam przydzielono mnie do
pracy przy kobiecie około 50-letniej, z którą obsługiwałem
17 betoniarek, w których były obrabiane kulki do łożysk tocznych. Wyręczałem tę kobietę, w szczególności przy podnoszeniu
50-kilogramowych skrzyń z kulkami, za co zdobyłem uznanie
u funkcjonariuszy NKWD. Potem brakarz na oko oceniał, które
kulki są dobre, a które złe. Te złe ładowaliśmy na wózek i wywozili do dziur na drodze. Niemieccy jeńcy, którzy z nami byli,
łapali się ze zdziwienia za głowy z powodu marnotrawstwa
metalu. Ta kobieta, z którą pracowałem, była bardzo wyniszczona i chuda. Gdy pierwszy raz jej chciałem pomoc ładować
na wózek ciężkie skrzynie, oburzyła się na mnie słowami: Nie
lzja! Ja by za Stalina oddała życie.
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Po około dwóch tygodniach pobytu w Kujbyszewie nasi
nadzorcy zapowiedzieli, że jutro w niedzielę możemy pisać listy
do swoich rodzin. Otrzymaliśmy ołówki, kartkę papieru i kopertę. Ja napisałem do mojej mamy, że jestem zdrowy, mam
się tu dobrze i tęsknię za nimi. Przesyłam pozdrowienia dla
całej rodziny. Bądźcie z Bogiem! Podałem również swój adres.
W poniedziałek, gdy wróciliśmy z pracy, sprzątaczka zapytała
mnie, czy wczoraj pisaliśmy listy do rodzin. Gdy odpowiedziałem twierdząco, to odpowiedziała, że ona dzisiaj dużo listów spaliła. We wtorek zostaliśmy zabrani na apel. Z listy odczytano
niektóre nazwiska i kazano im wystąpić. Zabrano ich nie wiadomo gdzie, ale nigdy już ich nie zobaczyliśmy. (...) Zapewnie za
napisanie prawdy do rodzin o swym położeniu. Wszystkie listy
były czytane i te najbardziej niewygodne zostały spalone, a ich
autorzy ukarani.
W sierpniu 1945 r. powieźli nas samochodami na wieś na
żniwa, gdzie kombajny były obsługiwane przez młode dziewczyny, bo mężczyźni wyginęli na wojnie. Samochody dostawcze były
przeważnie amerykańskie z wojskowego demobilu, które sowieci otrzymali na prowadzenie wojny z hitlerowcami. Ziarno pryzmowaliśmy pod gołym niebem na utwardzonym podłożu. Pod
jesiennymi deszczami pryzmy zazieleniły się, tworząc naturalny
dach ze zrośniętego ziarna, a zarazem pełniły funkcję spichlerza. Około połowy września wywieziono nas z kolei na olbrzymie
uprawy ziemniaków. Zbieraliśmy ziemniaki rozrzucone przez maszyny-kopaczki zaprzęgnięte do ciągników. Końca ani początku
ziemniaczyska nie było widać. My, więźniowie, zbieraliśmy z jednej strony wyznaczonych działek, a z drugiej zbierali miejscowi
ludzie. Oni zawsze mieli czas między jednym i drugim przejazdem maszyny. Nas ścigało i nigdy nie mogliśmy nadążyć. Nie
wiedzieliśmy, dlaczego tak się dzieje. Okazało się, że oni nie zbierali nawet połowy wykopanych ziemniaków i dlatego mieli wolny
czas. Pozostało to w polu na zniszczenie.
Zbliżała się zima, w listopadzie zaczął padać śnieg i stawało
się przenikliwie zimno. Marne ubrania nie chroniły przed
surową zimą. Miałem dobre układy z funkcjonariuszami. Przy
jakiejś rozmowie wspomniałem o moich brakach w ubraniu
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i obawie przed zimą. W kilka dni później magazynier od ubrań
zamknął mnie w tym magazynie i powiedział, że mogę wziąć
tyle, ile zdołam na siebie ubrać. Byłem bardzo zaskoczony.
Wziąłem obszerne spodnie, pod nie kalesony, kufajkę, buty
o numer większe a do nich flanelowe onuce i oczywiście ciepłą
czapkę. Onuc wziąłem na zapas owijając nimi klatkę piersiową.
Byłem ogromnie szczęśliwy i wdzięczny temu człowiekowi. Od
tej chwili nie bałem się nachodzącej zimy.
Tęsknota za rodzinnymi stronami zżerała mój umysł. Ciągle
rozmyślałem o moich bliskich. Długie, ciemne wieczory pobudzały moją wyobraźnię. Któregoś grudniowego dnia dostałem
nareszcie list, a właściwie kartkę na Święta Bożego Narodzenia.
Ze wzruszeniem i łzami w oczach czytałem:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najserdeczniejsze pozdrowienia zasyłamy do Ciebie drogi nasz Franusiu. Dowiadujemy się o Twoim zdrowiu i powodzeniu. Nasze powodzenie jest nie najgorsze, dopóki na swoim, to zawsze tam człowiek
najlepiej się czuje. Bardzo mamusi smutno, że się musisz
męczyć w tak dalekim świecie i na tej zimie. U nas śniegu nasypało i wiatry są zimne. Żeby Bóg zaopiekował się Tobą i doprowadził cię szczęśliwie do domu. Gamrotów już pozbył rękę i jest
w szpitalu. Pozdrawia Cię cała rodzina Gawełkowa. Życzymy
Ci wszystkiego, czego sobie życzysz. Niech Cię Twój patron prowadzi w nasze strony. Z Bogiem, Karol.
Na czołowej stronie postać Św. Franciszka. W prawej ręce
trzyma krzyż, lewą ma wzniesioną jakby udzielał błogosławieństwa. Smutne to były święta bez choinki i bez opłatka. Piąte
z rzędu, z jednym wyjątkiem.
Iskierki nadziei. Z nastaniem 1946 roku rozeszła się wieść
po obozie, że będziemy powracać do domu. Że na arenie międzynarodowej podpisano jakieś porozumienia w tej sprawie. Ale nic
konkretnego. Jednak drzemała we mnie iskierka nadziei i codziennie modliłem się w tej intencji. Na szyi nosiłem medalik od
mojej mamy. Końcem lutego myśli moje stale krążyły koło Świąt
Wielkanocnych. W marcu dostałem kartkę z kolorową papugą
siedzącą na kwitnącej gałęzi latorośli. Czytam ze wzruszeniem
najpiękniejszy wiersz, jaki w życiu czytałem i słyszałem:
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój drogi Franiu!
Każdy z radością święta Wielkanocne wita, Każdego dusza
nadzieją tchnie. Że może przecież po dniach cierpienia, szczęśliwsze znowu nastaną dnie i ja Ci życzę tej pięknej chwili. Szczery ze serca to głos. Aby Ci życie Twoje umilił, szczęśliwy jaki
los! I tak wesołego Alleluja życzy Ci twoja droga mamusia. Zostań z Bogiem.
Po Wielkiej Nocy coraz częściej kursowała po obozie wieść
o możliwości powrotu do domu. Początkiem maja stało się to
faktem. Na apelu rannym wyczytywano nazwiska tych, którzy
mają wracać do domu. Było trzech Więcków Franciszków
w obozie. Gdy wyczytywano nazwisko Więcek robiło mi się
słabo. Dwukrotnie moja nadzieja gasła, bo to inni Więckowie
wyjeżdżali.
Powrót do ojczyzny. Wreszcie 25 maja moja nadzieja się
spełniła. To ja dzisiaj wyjeżdżam do domu. To ja dzisiaj opuszczę obóz nr 234 w Kujbyszewie i wyruszam do bliskich. Nie
przewidziałem jednak, jak trudna to będzie droga. Załadowali
nas w pociąg pod konwojem wojskowym. Ujechaliśmy jakieś
200 km, kazali nam wysiadać, a potem zamknęli w piwnicach
w wodzie niemal po kolana i trzymali nas tam przez kilka dni,
dając raz dziennie nędzne jedzenie. Potem znowu załadowali
nas do takiego samego pociągu i znowu pod konwojem wojskowym. Po kolejnych dwóch tygodniach dojechaliśmy do stacji
granicznej z Polską. Był to Briest (Brześć). Tam osadzili nas
w obozie jenieckim nr 284 i przetrzymywali do 27 czerwca.
W obozie pracy w Polsce. Potem w pociągu podobnym jak
poprzednio minęliśmy wreszcie granicę państwową na Bugu
i wysadzono nas 29 czerwca w Mielęcinie. Umieszczono nas
w kolejnym obozie, tym razem polskim obozie pracy. Tam
najpierw skierowano nas do łaźni celem wykąpania. Z daleka
słyszeliśmy krzyki przerażonych i bitych mężczyzn. Okazało się,
że rozebranych bito pejczami, by się spieszyli z kąpaniem. Dopiero skargi kierowane do komendanta obozu spowodowały zaniechanie bicia. Obóz był otoczony wysokim płotem, za którym
był pas bronowanego pola szerokości 5 m. Poza tym pasem chodzili uzbrojeni żołnierze radzieccy i pilnowali, by nikt nie uciekł.
Ja poprosiłem jednego z żołnierzy, żeby wysłał napisaną przeze
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mnie kartkę do mojej rodziny. Zgodził się. Do kamienia sznurkiem przywiązałem kartkę i przerzuciłem przez płot poza pas
bronowanej ziemi pilnie bacząc, by nikt tego nie widział. W obozie nie mieliśmy żadnych informacji odnośnie naszej przyszłości. Nie wiedzieliśmy, dlaczego tu nas trzymają pod strażą,
głodząc i źle traktując. Wszystkich więźniów ogarniała rozpacz
i zwątpienie w pomyślne rozwiązanie naszej sprawy.
Nareszcie wyjazd do rodzinnego domu. Mijały długie tygodnie. Wreszcie 24 lipca zostałem wezwany do komendanta
obozu, który poinformował mnie, że dzisiaj zostaję zwolniony
do domu, bo przyjechała rodzina po mnie. Wydano mi zaświadczenie nr 2667 z datą 14.7.1946 r. z Obozu Pracy w Mielęcinie:
Więcek Franciszek, niemiecki jeniec wojenny przekazany
przez władze ZSRR został zwolniony z obozu i udaje się do swego miejsca zamieszkania w Ligocie, pow. Bielsko, woj. śląskie,
celem zweryfikowania się (zrehabilitowania). Wymieniony winien w ciągu 14 dni od daty wydania niniejszego zaświadczenia dokonać obowiązku meldunku w wyżej wskazanym miejscu stałego zamieszkania.
Gdyby nie przyjazd rodziny, nie wiadomo, co by się ze mną
stało. Podróż pociągami z Mielęcina trwała 14 dni ze spaniem
na dworcach i w pociągach. Całe szczęście jechaliśmy w trójkę
z bratem i szwagrem. Z Kujbyszewa, prawie 5000 km, powrót
trwał 66 dni. Miałem ogromne szczęście, że po tak licznych
niebezpieczeństwach, trudach, poniewierce i głodzie wracałem
zdrowy do rodzinnego domu.
***
Słowo od Andrzeja Kobieli, który spisał wspomnienia
Franciszka Więcka
Lubiłem wujka Franka. Jestem jego siostrzeńcem. Pamiętam,
gdy po powrocie z wojny odwiedził naszą rodzinę w grudniu 1945
roku, podniósł mnie pod sufit, a potem uściskał i pogłaskał
po głowie. Zapamiętałem to zdarzenie na całe życie. Z radością
oczekiwałem odwiedzin jego i jego rodziny. Zawsze wprowadzał
radosną i przyjazną atmosferę. Był życzliwy ludziom i powściągliwy w krytyce złych uczynków, dla których zawsze szukał
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usprawiedliwienia. Cieszył się życiem i szukał powodów do radości. Taktowny i łagodny tak w zachowaniu jak i w słowach.
Lubili go zarówno starsi jak i młodzi. Kiedy się postarzał, wyczekiwał każdych odwiedzin krewnych i znajomych, a każde spotkanie dostarczało mu wiele radości. Wielokrotnie przy tych okazjach powtarzał, że tyle razy zaglądała mu śmierć w oczy,
a dożył tylu lat. Gdy zmarł, do dziewięćdziesiątki zabrakło mu
6 miesięcy.
W wolnej Polsce, w 1997 roku, korzystając z odwilży i wolności w Rosji, zdecydowałem się napisać do Moskwy pismo
z prośbą o informacje o wujku Franciszku z czasów sowieckiej
niewoli. Byłem bardzo mile zaskoczony, kiedy otrzymałem odpowiedź. Przytaczam całą jej treść:
Moskwa, 2 grudnia 1997 r., Komisja Polska Stowarzyszenie
„Memoriał” 103051 Moskwa, Małyj Karietnyj pier. 12, Obszczestwo Memoriał. Wpłynęło 1997-12-3. L.dz.11450. Pan Franciszek
Więcek ul. Wodna 124, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska.
Szanowny Panie! W odpowiedzi na nasze wystąpienie
w Pańskiej sprawie, otrzymaliśmy załączone zaświadczenie
archiwalne, wystawione przez centrum Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentalnych (adres: 125212 Moskwa,
ul. Wyborskaja, Z. Centrchranienia istoriko-dokumentalnych
kollekcii), w którym znajduje się dokumentacja dawnego Głównego Zarządu NKWD do spraw jeńców wojennych i osób internowanych. Z Pańskich archiwalnych akt personalnych wynika,
że był Pan przetrzymywany w ZSRR w charakterze jeńca wojennego od 21 marca 1945 do 27 czerwca 1946. Dokumenty te
podają, że w październiku-listopadzie 1940 r. został Pan zmobilizowany do armii niemieckiej, w której odbywał Pan służbę jako
żołnierz kompanii gospodarczej 8 pułku artylerii, 8 dywizji, oraz,
że 21 marca 1945 r. został Pan wzięty do niewoli we wsi Ligota.
Z dokumentów archiwalnych wynika, że był Pan przetrzymywany w obozach jenieckich NKWD-MSW ZSRR: nr 234 w Kujbyszewie (od 19 kwietna 1945 do 25 maja 1946 i nr 284 w Brześciu).
Proszę o przyjęcie wyrazów ubolewania z powodu cierpień
i krzywd, doznanych przez Pana przed laty w naszym kraju.
Z poważaniem członek Komisji Polskiej Aleksander Gurianow, podpis nieczytelny.
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Te wspomnienia dla młodszych pokoleń niech będą powodem do radosnego życia z tej przyczyny, że nigdy nie byli na
wojnie ani w niewoli, nie musieli do nikogo strzelać, ani nikt do
nich nie strzelał, nie byli głodzeni, dręczeni i prześladowani za
niezawinione czyny.
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Czy w Ligocie był wiatrak?19

Gdy jakiś podróżnik udający się z Ligoty do Czechowic lub
Zabrzega znalazł się na zachodnim krańcu Burzeja, pośród
monotonnego krajobrazu łąk przy rzece Iłownicy, nie mógł nie
dostrzec dużej, strzelistej budowli, jakże odmiennej od innych.
Wyróżniała się ona wielkością i kształtem od tutejszych domów. Był to wiatrak. Gdy obserwator był jeszcze daleko, miał
wrażenie, że ruchome ramiona budowli machają do niego zapraszająco. A gdy się zbliżył na tyle, że płaszczyzna śmigieł
zakryła mu cały widnokrąg, wydawało mu się, że wirował przed
nim cały świat, migotał horyzont przecinany wielkimi płatami,
migotało słońce i chmury. Słychać było furgotanie wiatru, pomrukiwanie mechanizmów i czuć drżenie ziemi. Zdało się, że to
wcale nie wielgachna budowla, lecz jakiś gigantyczny stwór, który żyje, porusza się, pomrukuje, gwiżdże i szumi.
Wiatraczysko stało za pierwszym burzejskim zakrętem niedaleko miejsca, gdzie rzeczka Jasienica wpada do Iłownicy. Należało do rodziny Golów, a ostatnim jego właścicielem był Antoni
Gola, syn Pawła. Obiekt funkcjonował przy gospodarstwie
nr 99, obecnie jest tu ul. Czechowicka 74. W skali historii miejscowości nie był szczególnie wiekowy, ale nawet najstarsi ludzie
nie pamiętają, kiedy się tu pojawił. A zbudowano go w drugiej
połowie XIX wieku.
Tenże burzejski wiatrak był o tyle ciekawy, że zaliczał się
do tak zwanych koźlaków. Podstawową jego cechą było to, że
całym budynkiem można było obracać po to, by ustawić skrzydła do kierunku wiatru. Wykonanie takiej konstrukcji zapewne nie było proste. Nieruchomy był tylko kozioł osadzony na
19

M. Nowrotek, Zabytki budownictwa w Ligocie [w:] Zabytki Międzyrzecza
i Ligoty, s. 438; Wywiadów udzielili: Krystyna Zolich, Karolina Kot, Karol
Mazur.
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6-metrowej średnicy fundamencie. Drewniane sanki, element
kozła, były smarowane słoniną, aby przy obrocie zmniejszyć tarcie. Budynek wiatraka wykonany był z drewna - ściany z nieheblowanych desek i dwuspadowy daszek. Do wnętrza wiatraka
prowadziły schody zewnętrzne z poręczą. W środku, między kondygnacją drugą i trzecią, poruszano się schodami wewnętrznymi.
Pierwszą czynność, jaką wykonywał młynarz przed przystąpieniem do pracy, było określenie kierunku oraz siły wiatru. Następnie przy pomocy kilkumetrowego dyszla wychodzącego na zewnątrz budynku oraz zespołu przekładni należało
tak ustawić wiatrak, aby optymalnie wykorzystywał podmuchy wiatru. Do wykonania tego zadania wystarczył nawet jeden człowiek, jeśli w pobliżu był jeszcze ktoś, urządzenie nastawiano w kilka osób, wtedy było lżej. Druga czynność w przygotowaniu urządzenia do pracy to tak zwane napierzenie śmigieł. Cztery wielometrowe łopaty miały konstrukcję szkieletową,
umożliwiającą nakładanie lub zdejmowanie ich elementów,
a w ten sposób regulowanie siły parcia wiatru na śmigi. Można
je było zapierzyć bądź odpierzyć. Jeśli wiatr był słaby, dodawano elementy śmigieł wykonane z drewnianych listew, gdy powiewy były zbyt mocne, piór ujmowano. Wory zboża przed ich
przetransportowaniem na najwyższe piętro najpierw należało
zważyć. Wykonywano tę czynność na parterze przy pomocy wagi,
a mniejsze porcje przy użyciu tak zwanego myncyrza. Następnie transportowano je w górę przy pomocy liny na wielokrążku.
Na najwyższej kondygnacji rozpoczynał się proces produkcyjny. Młynarz na tym etapie puszczał wiatrak w ruch. Zwalniał
hamulec koła zębatego, zwanego królem. Całym budynkiem
zadygotało, a poszczególne mechanizmy ruszyły do pracy. Wał
skrzydłowy zamieniał energię wiatru na pracę wszystkich mechanizmów, cywie ze szczeblinami poruszało najważniejszą
część roboczą - kamienie młyńskie.
Proces mielenia zaczynał się od napełnienia ziarnem skrzyni
zasypowej. Z zasypu ziarno trafiało wprost między kamienie
młyńskie i było rozcierane. Kamienie miały od strony roboczej
nacięcia - bruzdy i fazy. Co jakiś czas trzeba je było ostrzyć,
czyli pogłębiać bruzdy przy pomocy narzędzia zwanego oskardem. Mielone ziarno na wszystkich etapach obróbki nazywano
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mlewem. Po przemiale zboże wędrowało do cylindra, czyli pojemnika z przesiewaczem, zwanego też pytlem - tam następował proces filtracji mlewa przy pomocy sit na różne gatunki. Następnie
w postaci mąki lub różnej grubości kaszy mogły opuścić młyn.
W zależności od jakości ziarna i jego stopnia wilgotności często
trzeba było powtarzać czynność rozcierania, nieraz kilkakrotnie.
Za usługę młynarską płacono pieniędzmi lub w naturze, pozostawiając w rozliczeniu część mąki. Za normę przyjmowano następujące obliczenie: ze 100 kg zboża (1 metra) otrzymywano 58 kg
mąki, 30 kg otrąb, 10 kg zostawiano młynarzowi za usługę, a 2 kg
szło na tak zwany rozkurz (straty). Młynarze, zwłaszcza w dawniejszych czasach, uchodzili za ludzi bardzo zamożnych. Ponieważ mieli stałą pracę, to również stały dochód. Przysłowie, że jest
ktoś „głodny jak młynarsko kura” mówi samo za siebie.
***
Tymczasem zbliżał się wieczór. Słońce zasnute czerwienią
chmur opuszczało się ku horyzontowi gdzieś daleko za Zabrzegiem. W domu Golów żona młynarza oczekiwała powrotu męża
z młyna, lecz on wciąż nie nadchodził.
- Dziołuszki, już szósto godzina dochodzi a taty ni ma, borok bez wieczerzy zaś we młynie siedzi. Widocznie dostoł jakąś
pilnóm robote i ni może do chałpy przyjść. Wybiercie się ku
nimu, zaroz wóm swaczyne przirychtujym, żeby do wieczerzy
dotrwoł.
Dwie młynarskie córki - ośmioletnia Krysia i dziewięcioletnia Helenka kręciły się po domu, gdy mama na nie zawołała. Za
chwilę były gotowe do wymarszu. Droga do wiatraka nie była
długa. Przejść przez podwórko, potem za ogrodzeniem jeszcze
paręset metrów przez pola w stronę rzeki. Dziewczyny tylko czekały na taką okazję, bo bardzo lubiły chodzić do młyna, gdyż
tam czekało na nie królestwo zabaw, choć czasem też praca.
- Jedzyni mocie prziszykowane na stole, a dejcie pozór, żeby
się ka po dródze nie obalić i kawy nie wyloć, co je w banieczce.
A pamiyntejcie, żeby tam we młynie choć troche posprzątać,
bo jak się nie wyciyro po kapce, to tam za chwile nie wlezymy
przez tóm mąke.
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Na stole leżały dwie ogromne pajdy chleba - grube na trzy
palce kromy specjalnie w środku drążone, by w nich pomieścić
rozrobiony ser ze śmietaną. Tata lubił ser, zwłaszcza jak był
odrobinę posłodzony cukrem. Krysia zawinęła jedzenie w białe
płótno, a Helenka wzięła do ręki bańkę z napojem i wyszły
z domu.
Wiatrak najpierw był niewidoczny z powodu wysokich drzew,
ale jak minęły ostatnie z nich, na końcu ich pola, na otwartej
przestrzeni, gdzie rozpościerały się rozległe łąki nad rzeką Iłownicą i zawsze hulał wiatr, stała ogromna budowla wysmukłego
kształtu z wielkim, kręcącym się wirnikiem i czterema kilkumetrowymi śmigłami. Dziewczynki podeszły do tego budynku
od strony schodów, wdrapały się na nie i z trudem otwarły
skrzypiące drzwi. We wnętrzu dość ciemnego pomieszczenia
zobaczyły ojca białego od mąki, właśnie wygarniającego przegrody z urobkiem. Ojciec uśmiechnął się do córek. Był zadowolony, że je widzi i że o nim pamiętano.
- Tata! My ci prziniósły swaczyne do zjedzynio. Mama sie
staro, żeś ni ma pojedzóny, jyny fórt robisz i robisz, choć poźno
godzina...
- Nadyć widzicie, że zaś mi się kupe roboty nazbiyrało.
Ni ma ji co odkłodać, bo kożdymu sie śpiycho. Dobrze, żeście
prziszły, to sie kapke pokrzepiym i bydym mioł siłe robote skóńczyć.
Dziewczyny czekały, by ojciec rozpoczął posiłek, bo wtedy
będą mogły zająć się sprzątaniem i wycieraniem wszędobylskiej mąki. Najpierw zaczęły zamiatać biało-burą podłogę, usuwać pobielone pajęczyny w kątach i przetarły zapylone okna.
Uwijały się szybko i chętnie, bo wiedziały, że jak szybciej skończą,
to będą miały więcej czasu na zabawę. A bawić się we młynie
uwielbiały. Wyobrażały sobie, że wysoka budowla wiatraka
to olbrzymi zamek, a one są w nim królewnami. Było tam dużo
miejsca na zabawę, wiele najrozmaitszych zakamarków,
a w każdym z nich dziwne urządzenia i przedmioty. Niektóre
z nich poruszały się, wydawały dziwne dźwięki, trzepotały lub
skrzypiały. Czasem pod sufitem przeleciał jakiś spłoszony nietoperz lub zahukała zbudzona sowa, potęgując fantastyczną
atmosferę baśni.
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- Witamy w naszym zamku słynnego króla Brambambula!
- królewna Krysia wypowiedziała te słowa i przywołała królewnę Helenkę do okna.
Zobaczyły przez nie, jak do wiatraka właśnie podjeżdżał
jakiś pojazd konny. Dziewczynki wyobrażały sobie, że to królewski powóz. Za chwilę powinien pojawić się piękny rycerz...
Tymczasem przyjezdni wyładowali wory pełne zboża i zapełnili
wóz worami z mąką. Wyglądało to tak, jakby służba rozładowała wozy pełne skarbów i złota. Po chwili orszak odjechał.
Rycerza tym razem nie było, ale kto wie, może już następnym
razem bajka się spełni, a marzenia zrealizują. Ojciec skończył
już pracę i przywołał dziewczyny. Wkrótce wszyscy razem wracali na nocleg do domu. Tato po mozolnym dniu, a dziewczyny
po bajecznej zabawie. Panienkom w nocy jeszcze długo wyświetlały się we śnie różne obrazy rodem z najpiękniejszych bajek
z wysokiego zamku.
***
Burzejski wiatrak na mapie wojskowej z 1934 roku był oznaczony jako obiekt strategiczny. W czasie działań wojennych
u końca drugiej wojny światowej budowla została częściowo zniszczona, między innymi oderwane zostało jedno skrzydło. Urządzenia odremontowano i służyły one jeszcze kilka lat, ale z powodu znacznego wyeksploatowania produkowano już tylko gorsze gatunki mlewa. Nie mielono białej mąki spożywczej nazywanej w tych stronach dortówką. Pod koniec lat pięćdziesiatych XX
wieku wiatrak został rozebrany. Pracował prawdopodobnie równe sto lat. Nie można wykluczyć, że niektóre jego części trafiły
wraz z wozownią Hessów do skansenu w Chorzowie, gdzie
w tym czasie przeniesiono podobny obiekt z Grzawy pod Pszczyną,
co sugeruje jedna z pracownic muzeum, pani dr Karolina Kot.
Wiatrak, co ciekawe, miał swojego sąsiada o podobnej konstrukcji, który znajdował się w Zabrzegu na Mościskach blisko
wiaduktu kolejowego, w okolicach obecnej apteki. Kiedyś było
tu Brandysowe pole, później Kuboszkowe. Ostatnim właścicielem wiatraku, do ok. 1949 roku był Józef Kuboszek. Ligocki
i zabrzeski wiatrak dzieliła od siebie odległość niespełna kilometra.
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Brzóskowa piekarnia na Oblasku20

- Bernatka! Toś ty jeszcze nie poszła? Podziw sie kiero godzina!
- Już ide, mamo, czekóm jeszcze na Małgośke i zaroz obie
polecymy.
- Pinióndze leżóm na kredynsie. Mosz tam całe pięć złotych, dej pozór i nie stroć wydowki! A pamiyntej nie obgryzać
chleba, bo jak go potym kroć.
Po tej wymianie zdań Szczygłowa Bernatka z Małgośką Gołąbkową, koleżanką z sąsiedztwa, wyszły właśnie z domu, który znajdował się nad stawem na Oblasku. Szły polną dróżką
ku głównej drodze na Bronów, gdzie stała Brzóskowa piekarnia. Trasa marszu była malownicza, po prawej stronie płynął
potok Młynka, za nim dość szeroki wał, a dalej Pilarskie stawy.
Strumyk szemrał monotonnie, a tafla wody na stawie odbijała
długie, popołudniowe cienie rosnących na brzegu drzew. Dziewczyny repeciły o jakichś mało ważnych sprawach, aż doszły do
„okryntu kole dąbka”. Mówiono o tym miejscu w ten sposób,
bo na ostrym zakręcie rósł okazały dąb. Młynka w tym miejscu
wykonywała równie gwałtowny skręt, a na samym łuku znajdowały się niewielkie schody, z których codziennie korzystał
piekarz.
- Dziyń dobry! - odezwały się dziewczyny do zbliżającej się
do tego miejsca białej postaci.
- Dobry dziyń, dziołuszki! Kaj to idóm taki piykne frelki?
Chyba nie do piekarni, bo już je fajrant - odpowiedział mężczyzna.
20
Wywiadów udzielili: Jan Brzóska, prof. Franciszek Brzóska, Bernadeta
Zawada.
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Piekarz Brzóska tak samo jak dziewczyny doszedł w tej
chwili do zakrętu, bo w miejscu tym czyścił zawsze pomietło,
gałgan i inne piekarnicze narzędzia po skończonej pracy.
- Panie Brzóska, my idymy do piekarni, bydźcie tacy dobrzi, wydejcie nóm chlyb.
- A jo nie wiym, czy to się do zrobić, bo żech już piekarnie
zawrził. Chyba, że mi jakóm piosynke zaśpiywocie abo wierszyk powiycie!
Dziewczyny się zawstydziły, ale wiedziały, że pan Brzóska
lubi żartować. Równocześnie wiedziały, że lubi też śpiewać, bo
często nucił różne melodie, więc może mówi prawdę? Po krótkiej naradzie dziewczyny głośno wyrecytowały taki wiersz:
Taki mi się chlyb wydarził,
Że spod skórki kot wyłaził.
Z jednej stróny woda ciekła,
Z drugi stróny mysz uciekła!
Piekarz zanosił się ze śmiechu i widać było, że teraz uda się
z nim sprawę załatwić.
- Pódźcie dziołuszki, tóż wóm wydóm te chleby, żebyście
w dóma z głodu nie poumiyrali.
Od zakrętu do piekarni było jakie sto metrów. Z dala był
widoczny mały domek z bardzo wysokim kominem. Po chwili
cała trójka schodziła w dół z wysokiego wału, po którym biegła
droga, aż znaleźli się przy piekarni. Skrzypnęły drzwi. Najpierw
wszedł do środka piekarz a za nim dziewczyny. Na wprost rzucał się w oczy najważniejszy element tego miejsca - szeroki piec.
Zaś w powietrzu unosił się niepowtarzalny zapach prawdziwego, naturalnego pieczywa.
Chleby leżały na półkach. Było ich już niewiele, bo prawie
wszystkie zostały zabrane. Bernatka zapłaciła piekarzowi 3 złote
za trzykilowy chleb. Miał z wierzchu jasnobrązową skórkę, podłużny pasiasty wzorek odbity od formy, kilka dołków od nakłucia skórki, pięknie błyszczał i zachęcająco pachniał. Dziewczyna zawinęła chleb do dzichty i zarzuciła na plecy, po czym
obie pożegnały się z piekarzem mówiąc mu: Z Bogiem. Udały
się w powrotną drogę. Chleb wystarczał na kilka dni, więc następna wizyta u piekarza nastąpi za pół tygodnia.
***
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Piekarz Brzóska nie wysypiał się do południa, tylko wstawał
o czwartej rano, bo chleby musiały być gotowe na dziesiątą. Nie
miał pomocnika, pracował sam. W tym czasie równocześnie zajmował się dwoma różnymi czynnościami - przygotowaniem chleba oraz utrzymaniem pieca. Najpierw rozpalany był piec, gdyż
ciasto lubiło ciepło. Do tego celu użyte było drewno liściaste, do
którego stopniowo dosypywano węgla. Kupowano go w kopalni
Silesia na tzw. deputat. Opał składowany był w magazynku, do
którego prowadziły drzwi po lewej stronie. Aby dojść do pieca,
schodziło się po czterech stopniach do specjalnego obniżenia
w posadzce. Gdy piec się z wolna rozgrzewał, można było przystąpić do wyrabiania chleba. Z poprzednich dni odkładany był
kawał ciasta na zaczyn. Nociastę, bo tak to nazywano, mieszało
się z mąką z dodatkiem ciepłej wody ogrzewanej przez piec
w specjalnym miedzianym kociołku z kranikiem. Piekarz wydobywał ciasto z kwadratowej, drewnianej wanny, a potem wyrabiał go na obszernym stole na południowej ścianie pod oknem.
Czynność mieszania była najcięższym etapem pracy, wymagała
znacznego fizycznego wysiłku, gdyż ciasta do zarobienia było przeważnie 120, czasem nawet 160 kilo. W latach sześćdziesiątych
koryto zastąpiono elektryczną mieszarką kupioną w likwidowanej piekarni w Jasienicy. Najważniejszy składnik chleba to oczywiście mąka. Musiała być żytnia, najwyższej jakości, tak zwana
siedemdziesiątka, najlepiej z międzyrzeckiego Kopciowego młyna. Mąkę magazynowano w jednym z pomieszczeń w domu mieszkalnym, gdzie było sucho. Po zarobieniu ciasta chlebowego
w wannie, zwanej też korytem, następował proces jego rośnięcia, mówiono, że ciasto się „rusza”. Jak ciasto urosło, było porcjowane, każdy kawałek musiał mieć odpowiedni ciężar, dlatego
odważano go na szalowej wadze. Każdy kęs ciasta obsypywano
mąką, by się nie kleił, po czym wkładano do foremek wyplecionych ze słomy, stąd nazywano je słómiónkami. W późniejszych
latach zastąpiono je wiklinowymi pleciónkami robionymi przez
chłopa w Iłownicy. Formy były okrągłe dla chleba 5-kilowego,
a podłużne dla 3-kilowego. Ciasto w foremkach układano na
półkach na ścianie zachodniej i tam „odpoczywało”, oczekując
na wypiek. Po tych czynnościach piekarz wracał do pieca i obserwował, czy piec nabrał odpowiedniej temperatury, co było
widać po kolorze cegły szamotowej na półokrągłym sklepieniu.
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Zgarniał pocioskiem popiół i ogarki, które przez niewielki ruszt
z przodu czeluści spadały do popielnika opróżnianego co kilka
dni przy pomocy łopaty. Pomietłem, to jest miotłą na długim
stylisku wygarniał resztki popiołu. Szmatą umocowaną na tyczce, zwaną gałganem, przemywał palenisko. Wreszcie przy pomocy okrągłej, drewnianej, szerokiej łopaty piekarz wsuwał
w otchłań pieca surowe chleby. Wcześniej trzeba je było wytrząsnąć z foremki, następnie mokrą miotełką zdjąć z góry nadmiar
mąki i patyczkiem zrobić kilka nakłuć. Powstawały dziurki, czyli
pępki, odprowadzające gazy i tym samym zapobiegające pękaniu chleba. Na palenisku mieściło się do 40 sztuk trzykilogramowych chlebów, ale zazwyczaj 30. Chleby piekły się niecałą
godzinę. Ponieważ palenisko nie było rozgrzane jednakowo we
wszystkich miejscach, piekarz musiał co jakiś czas przemieszczać chleby łopatą z krajów paleniska do środka i odwrotnie.
Po odpowiednim czasie chleb był sprawdzany. W tym celu dobywano jeden z pieca i opukiwano od spodu. Odpowiedni dźwięk
oznaczał, że chleb był gotowy. Wszystkie chleby po wyjęciu przemywane były z góry soloną wodą, by nabrały połysku i trwałości. Trafiały wtedy z powrotem na półki pod ścianą, gdzie powoli
stygły. Co ciekawe, do wyjmowania chleba służyły inne łopaty
niż do wkładania, węższe i cieńsze.
Pierwszy wypiek był gotowy około godziny dziesiątej. Po nim
piekarz przystępował do drugiego wypieku, więc znów powtarzał
wszystkie opisane czynności. Druga partia chleba była gotowa
około godziny szesnastej. Zdarzało się, zwłaszcza w tygodniach
przed wielkimi świętami, że piekarz robił jeszcze jeden, trzeci
wypiek. Ludzie chodzili po odbiór pieczywa jak kto chciał, do
samego wieczora. W wydawaniu i sprzedaży chleba, a czasem
w sprzątaniu przy nawale prac, piekarzowi pomagała żona lub
wychowanka Helcia. Chleby wydawało się na podstawie specjalnego zeszytu, w którym każdy klient miał swoją stronicę. Zeszyt
był biały od mąki, a zapisy robione kopiowym ołówkiem. Pan
Brzóska udawał się do domu po szychcie o godzinie dwudziestej, po 16 godzinach pracy!
W połowie zeszłego wieku część mieszkańców zaopatrywała
się w chleb w piekarniach rzemieślniczych. W sklepach kupowały pieczywo przeważnie rodziny robotnicze, nieposiadające
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własnego pola a zatem i mąki. Tylko nieliczni robili wypieki we
własnych domowych piecach, czyli piekarokach. Chleb u Brzóski był pieczony z dostarczonej mąki. Opłata więc obejmowała
tylko usługę pieczenia, za 3-kilogramowy 3 złote, za 5-kilowy
5 złotych. Odbiorcami pieczywa byli zarówno pobliscy mieszkańcy, jak i ludzie z odległych stron. Do piekarni przyjeżdżali
klienci z Bronowa, Zabrzega, Międzyrzecza, Rudzicy i Mazańcowic. Jeżeli chlebów zabierano więcej, zwłaszcza wielkich,
należało posłużyć się wozem lub rowerem, bo kilkanaście kilogramów było nie do uniesienia. Wszyscy klienci cenili sobie
jego bardzo dobrą jakość.
Oprócz chleba w piekarni piekło się kołocze. Kto raz w życiu
widział ten miejscowy wyrób, jest pod wrażeniem jego rozmiarów i wyglądu. Kołocz był okrągły, półmetrowej średnicy, gruby
na co najmniej 6 centymetrów, jedna połowa z serem, a druga
z makiem. Górę pokrywała ozdobna posypka zrobiona ze słodkiego ciasta. Kołocze weselne były jeszcze grubsze i bardziej przyozdobione. Nie piekło się ich na co dzień, ale od wielkiego święta.
Gospodynie przygotowywały je na Wielkanoc, odpust, Boże Narodzenie, czasem też na rodzinne święta i oczywiście na wesela.
Tak przygotowany placek przez gospodynię lub kucharkę przywożono do piekarni, gdzie następował jego wypiek. Ponieważ
kołocz jest cieńszy od chleba, więc był pieczony w chłodniejszym
piecu i krócej, często po uprzednim wypieczeniu chleba. Przed
dużymi świętami ostatni chleb pieczono dwa dni wcześniej,
a w przededniu tylko kołocze. Na jeden wsad wchodziło ich około 20 sztuk ułożonych na specjalnych blachach zwanych plechami. Kobiety, a było ich zwykle kilkanaście, nie opuszczały
w tym czasie piekarni, bo szkoda było dwa razy przychodzić,
pieczenie trwało przecież dość krótko, najwyżej pół godziny. Rozmawiały w tym czasie o wielu bieżących sprawach, czasem po
prostu plotkowały. Pewnego razu dzieci tych kobiet bawiły się
na podwórku w capka, tzn. berka. Jeden z chłopców „nie wyrobił
się” na zakręcie, wpadł przez otwarte drzwi do piekarni i przeleciał się bucikami przez kilka czekających na pieczenie placków.
Nastąpiła konsternacja. Z jednej strony wiadomo, że dzieci mają
prawo do zabawy a nawet psot, z drugiej strony ciasta było szkoda. Najbardziej rozpaczała jedna baba z Bronowa, która postradała kołocz z wiśniami. Przypadków, że jedna baba drugiej
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babie weszła do kołocza, było podobno więcej. Niektóre pomyliły placki, a potem kłóciły się „czyje co je”. Zdarzało się, że
jakiś urwis zgubił chleb, który spadł z bagażnika roweru do
rzeki i z płaczem wypraszał drugi. Było też wiele innych przygód.
***
Franciszek Brzóska urodził się w 1906 roku, jego przodkowie wywodzą się spod Pszczyny. Jako 17-letni młodzieniec zdobywał umiejętności piekarnicze u Szczypki w Dziedzicach koło
strażnicy. Przed wojną, w latach trzydziestych, Brzóskowie zbudowali własną piekarnię w Ligocie koło domu nr 22 za wiano
żony Marty z domu Kopeć. W tamtym czasie funkcjonowała
ona w ten sposób, że chleby wytwarzano z mąki własnej i dostarczano do okolicznych sklepów swoim transportem konnym.
W okresie wojny piekarnia była zamknięta z powodu zakazu
niemieckich władz, a Brzóska został wysłany do pracy przy
ochronie kolei w Belgii. Gdy przechodził front, w lutym 1945 roku
budynek nieznacznie ucierpiał z powodu uszkodzenia więźby
i dachu. W czasach stalinowskich zakład został zamknięty.
Po długich staraniach wydano zezwolenie na prowadzenie działalności piekarniczej, ale bez możliwości zatrudniania pracowników i tylko dla rolników z mąki przez nich dostarczonej. Pan Franciszek w zawodzie pracował 56 lat, a jego własny zakład działała
około 40 lat. W roku 1983 została rozebrana. Jak pięknie powiedział jeden z jego synów, poprzez swą pracę spełniał słowa modlitwy: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Gdy był sam,
pracę urozmaicał sobie śpiewem, nucił i odśpiewywał zwłaszcza
pieśni religijne, rano obowiązkowo zaczynał od godzinek. Ponieważ większość czasu spędzał samotnie, nie stronił od prowadzenia
rozmów z samym sobą, co czasem podsłyszeli klienci i myśleli,
że w piekarni są jacyś ludzie.
Franciszek Brzóska dożył 83 lat i zmarł w 1989 roku. Sąsiedzi zapamiętali go jako człowieka niezwykle pracowitego, pogodnego, dobrodusznego i wesołego. Lubił dzieci, często rozmawiał
z nimi, zawsze dopytywał się ich o postępy w szkole i pytał,
co słychać w domu. Często z nimi żartował. Własnego dziecka
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nigdy nie skarcił. Brzóskowie wychowali i wykształcili pięcioro
dzieci, jedno zmarło. Dwóch synów skończyło studia wyższe:
Józef został adwokatem, a Franciszek junior jest profesorem doktorem habilitowanym w Instytucie Zootechniki w Krakowie.
Pozostałe dzieci to Małgorzata, Jan i Bronisława. Żona Marta
z domu Kopeć była zaradna i gospodarna. Dzięki ciężkiej pracy
w piekarni i na niewielkim gospodarstwie żyli dostatnio. Umieli
się dzielić z innymi, wspomagali biednych, rozdając im chleb na
święta. Na gwiazdkę dla nauczycieli i dzieci piekli słodkie strucle,
dostarczali chleb księżom, co poczytywali sobie za wielki honor.
Pięknym ich gestem było adaptowanie małej sieroty Helci, którą
wiele lat wychowywali, usamodzielnili, a potem wydali za mąż.
W krajobrazie Ligoty, na Oblasku, ludziom, którzy pamiętali
Brzóskową piekarnię, brakuje teraz pod skarpą małego charakterystycznego domku z wysokim, smukłym kominem. Zaś w ich
domach brakuje smaku i aromatu prawdziwego wiejskiego
chleba.
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Ligota przyjmuje podjazian21

W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku rozpoczęto i zakończono budowę zapory goczałkowickiej. Inwestycja wiązała
się z koniecznością wysiedlenia kilku tysięcy osób. Część z nich
trafiła do Ligoty. Przesiedleńcy z zabrzeskiej dzielnicy Podjaz
zbudowali swoje domy i zamieszkali na obecnych ulicach: Bielskiej, Woleńskiej, Wspólnej, Bronowskiej, Pańskiej i Zabrzeskiej. Razem do Ligoty, która stała się dla nich nowym lądem,
przemieściło się prawie 20 rodzin. Ligocanie dobrze przyjęli
przybyszów z Zabrzega.
Wybór miejsca
W ciągu dwóch lat od ogłoszenia planów budowy zapory
w życiu mieszkańców Podjazia niewiele się działo. Owszem, budowano tamę na Zamłyniu, wały na Gołyszu, a po drugiej stronie Wisły jakieś instalacje do odprowadzenia wody, ale ludźmi
jakby nikt się nie interesował. Dopiero w 1953 r. ruszyła akcja
wybierania terenów pod przyszłe domy. Listonosz Kobiela roznosił pisma urzędowe, jeden z nich wręczył któregoś dnia Antkowi Nowrotkowi:
- Antoś, nima leko, bieróm się za nas, poczytej to pismo
wszystkim w dóma i szykuj się do wyprowadzki. Jo już swoji
pismo przeczytoł. Nic fajnego, nic fajnego ...
Antek odebrał polecony list i szybkim krokiem udał się do
rodziny, po czym otworzył go i w obecności domowników głośnym, powolnym głosem przeczytał:
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, Zarząd Inwestycji
Goczałkowice.
21

Przedruk w wersji częściowo zmienionej z: Z. Nowrotek, Ostatnie roki,
Zabrzeg 2017, s. 62, 73, 100.
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Zgodnie z planem przesiedlenia ludności z terenów zalewu
ostateczny termin przesiedlania się Obywatela na przydzieloną
mu parcelę zamienną ustalony został na dzień 30 września 1954
roku. Celem dotrzymania tego terminu winien Obywatel niezwłocznie sporządzić plany budynków jakie zamierza wznieść,
zatwierdzić je w Powiatowej Radzie Narodowej, Wydział Budowlany, rozpocząć budowę nowych budynków oraz dokonać
rozbiórki dotychczasowych w takim czasie, aby ustalony wyżej
termin został dotrzymany. Zarząd Inwestycji dołoży wszelkich
starań, aby Obywatelowi dostarczyć na czas materiały budowlane oraz przewieźć je wraz z materiałem uzyskanym z rozbiórki na przydzieloną Obywatelowi parcelę. Zarząd Inwestycji
zawiadamia, że osoby, które nie dotrzymają terminu wyznaczonego im do przesiedlenia, będą przesiedleni w drodze przymusowej.
Podpisani: za-ca dyrektora do spraw administracyjnowywłaszczeniowych dr K. Skulicz oraz w imieniu Sekcji Przesiedleń - inż. Anna Dzierżawska.
Na mniejszej kartce poinformowano o terminie zbiórki
w sprawie wyjazdu celem wyboru działki pod miejsce nowego
zasiedlenia.
- Boliście się, że o nas zapómnieli... a teraz mocie, czorne
na biołym... - rzekła Szczyglino.
- Natóż, niech się stanie, co mo się stać. Tego my się przeca
spodziywali. Niech się dzieje wola nieba - dodał mąż Ludwik.
Po upływie tygodnia kilka osób z Podjazia zajęło miejsca
w podstawionym terenowym samochodzie, aby udać się do Ligoty, Aleksandrowic i Wapienicy w poszukiwaniu miejsc pod
zasiedlenie.
Pierwszym miejscem postoju była Ligota, za kościołem,
w dzielnicy Woleństwo.
- Proszę bardzo, ładna okolica, niedaleko centrum, szkoła,
kościół, dysponujemy tutaj sześcioma działkami po 1,5-2 hektara każda. Gleba klasy IV - oznajmiła inżynier Dzierżawska.
- Mi sie tu podobo - jako pierwszy odezwał się Wiktor Donocik. - Pole rowne, do głównej drógi niedaleko, ani sto metrów,
szkoda, że lasu nika w okolicy ni ma, bo my się już do lasu
przyzwyczaili.
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Zemankom i Szczygłom również się tutaj spodobało, ale
oni potrzebowali większe kawałki, bo mieli większe powierzchnie pól.
Następnym miejscem do wyboru były działki też w Ligocie,
za stawem na Oblasku. Samochód oddalił się nieco od centrum
w stronę Bronowa, po czym za stawami skręcił w lewo i po przejechaniu prawie trzystu metrów wzdłuż potoku zatrzymano się
na kolejny rekonesans.
- Tutaj mam państwu do zaproponowania parcele o sumarycznym areale sześciu hektarów, ziemia klasy IV, z tym że
część ziemi, tam na końcu z dojazdem z drugiej strony, została
już zarezerwowana przez państwo Jarczoków. Pozostało zatem
prawie cztery hektary - wyjaśniła inżynier Dzierżawska.
- To coś jakby do nas - powiedział Szczygieł i po wysłuchaniu wszystkich informacji od inżynierki, fachowym okiem zaczął
rozglądać się po okolicy. Następnie wziął żonę na bok, żeby się
na osobności naradzić.
- Podziw się Jadwiga, piykny kawałek pola, wszystko w jednym kąsku, tak jak my chcieli, nie bydymy musieć skokać
z jednego miyjsca na drugi jak na Podjaziu. Woda pod nosym,
bo tu krzipopka płynie, do sklepu i kościoła niecały kilometer,
też sie do wytrzimać. Piykno okolica, stawy z wodóm dajóm
urode. Nói nie trzeja bydzie z Podjazio za daleko jeździć - wykładał swoje racje półgłosem Ludwik.
- Mie się tu też doś na tym podobo. Najważniejsze, żeby było
rowno, a nie na kympce, bo jak to potym kóniym obrobiać, a już
my nie sóm za młodzi, piyndziesiónt roków na karku. I jak godosz, od Podjazio nie za daleko, a do kościoła i sklepu doś blisko. Jedne, co mi się nie podobo, to tyn ostatni kąsek drógi,
trzeja tu bydzie nawiyś szutru i jóm poreperować - dołożyła swe
uwagi Jadwiga.
- Jo ci powiym, że jo już ni móm chyńci sie ka indzy smykać, biermy to pole, bo jeszcze trefi do kogo inszego, a my bydymy kasik po kympach skokać.
- Pani inżinier, my już sóm zdecydowani, my już nika dali
nie jadymy, my bierymy to pole i proszymy panióm na nas go
zapisać - nieoczekiwanie i z pewnym entuzjazmem wypowiedziała się Szczygłowa.
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- Bardzo dobrze, ja też tak już nad tym rozmyślałam i doszłam do wniosku, że ta propozycja byłoby idealna dla was,
tym bardziej, że obszarowo byłoby w sam raz.
Samochód szykował się do dalszej jazdy, teraz już w okolice Bielska, w kierunku gór. Szczygłowie pozostali w Ligocie, by
jeszcze poprzyglądać się wybranemu miejscu. Chodzili po okolicy, zaglądali w każdy kąt i snuli sobie plany budowy domu
i gospodarstwa na całą resztę życia.
Wśród ruin
Na Podjaziu i w Zarzeczu trwały gorączkowe prace przy rozbiórce domów i gospodarstw.
Na plac Zemanków zajechał potężny buldożer. Jego operator zaczepił liny w odpowiednie punkty ścian i zaczęła się walka maszyny z budynkiem. Jak można się było spodziewać wygrała maszyna, setki koni mechanicznych zamieniło ściany
domu w gruzowisko. Dał się słyszeć gwałtowny i głuchy łomot
spadających cegieł, potem jeszcze jakieś pojedyncze stuki i nad
podwórkiem podniósł się tuman kurzu. Kiedy opadł, robotnicy
dokonali oględzin tego miejsca, ocenili stopień bezpieczeństwa
dalszej pracy i przystąpili do wyjmowania, rozbijania posklejanych jeszcze grup cegieł i ich czyszczenia z suchej zaprawy.
Cegły, tak jak wcześniej dachówki, również ładowano na przyczepę, aby wykorzystać każde miejsce.
(...) Załadowane na traktor materiały z rozbiórki, cegły,
dachówki oraz narzędzia ruszyły w drogę ku miejscu przeznaczenia. W trakcie pokonywania drogi, po obu jej stronach, było
widoczne pobojowisko niczym po wojnie. Podjaz był cały w rozbiórce. Po lewej i prawej stronie, jedno po drugim domostwa
były burzone, tutaj jeszcze cały dom, ale z wywróconą stodołą,
na tamtych domach brak dachów, w innych powyjmowane
okna, jeszcze w innym miejscu tylko ślad po domu, a jakaś
ekipa wycina ostatnie drzewa. (...) Za ostatnimi burzonymi domami Zamłynia wyłania się ten potwór - tama zapory, z każdym dniem coraz większa i większa, zasłaniająca coraz bardziej widok na tamten świat - normalny świat. Po jej zboczach,
po szynach snują się jak żmije wagony zwane przez robotników
kolybami, bezustannie dostarczające kolejne potężne porcje
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ziemi i kamieni. A tama pochłania wszystko. Po minięciu nasypu wyłania się jakże inny widok - normalny krajobraz, zwyczajne domy i zagrody, uśmiechnięci ludzie ze swoimi codziennymi drobnymi problemami. Jakże chciałoby się już żyć w tym
innym świecie ...
Budujemy dom
Przesiedleńcy na jesieni 1953 roku rozpoczęli walkę z czasem. Starali się przed zimą wybudować fundamenty pod swoje
domy, aby od wiosny rozpocząć wznoszenie ścian.
Tak też uczynili Szczygłowie - fundamenty nowego domu
w Ligocie mieli gotowe późną jesienią, a 18 listopada wylali na
piwnicach betonowy strop. Chcieli to koniecznie zrobić jeszcze
w tym roku, aby od wiosny z nowymi siłami przystąpić do budowy murów. Dość wcześnie w powietrzu zapachniało mrozem,
przezornie więc przywieziono z zabrzeskiego lasu gałęzie świerku i grubą warstwą obłożono nimi świeżo wylane betony. Jak
słusznie przypuszczano, przez kilka kolejnych nocy wyskoczyły wyjątkowe jak na tę porę roku mrozy i tylko dzięki gałęziom
beton nie przemarzł i został uratowany. Mrozy, a potem śniegi,
nie ustępowały przez całą zimę i trwały bez ustanku aż do końca marca, po czym nagle nastała ładna, ciepła wiosna.
Ludwik Szczygieł był pracowitym i utalentowanym człowiekiem, a jego żona Jadwiga przewidującą i zaradną organizatorką. Los w przeszłości ich nie oszczędzał. Pierwszy dom strawił im pożar. Następny duży i piękny wybudowali na Podjaziu
za spory kredyt zaciągnięty w przedwojennej Polsce. Spłata
pożyczki wymagała wielu wyrzeczeń na przestrzeni długich lat.
Właściwie wszystkie wygospodarowane pieniądze szły na obsługę kredytu. Konieczność zburzenia domu okupionego tak
wielkim wysiłkiem i zbudowania od podstaw następnego były
dla rodziny nieoczekiwanym i bardzo trudnym wyzwaniem. Do
tych problemów dołożyła się strata syna Józia, który zginął zaraz po wojnie od niewypału oraz zły stan zdrowia córki Jadzi.
Teraz, w wieku przekroczonych pięćdziesięciu lat, małżonkowie zmuszeni okolicznościami ponownie rozpoczynają kolejną
budowę, zapewne ostatnią w ich życiu.
- Czy malty, czy gliny, czy szwarnej dziewczyny... - podśpiewywał sobie Andrzej Szkucik, mieszkaniec Ligoty, który
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wyszedłszy z wołka przy stawach na Oblasku, kierował się ku
swojemu domowi tuż obok rozpoczętej budowy Szczygłów. Śpiewał specjalnie donośnie, aby pracujący na budowie go usłyszeli i aby można było zagaić rozmowę.
- Boże pómogej! Dyć wóm to piyknie idzie, chałpa się spino
ku górze! Dej wóm Boże, żeby robota szła szczynśliwie i gibko!
- Bóg zapłać za dobre słowa, nadyć się starómy. Bez pracy
ni ma kołaczy, jak powiadajóm - odpowiedział Szczygieł.
Obaj mężczyźni przedstawili się sobie i szybko przypadli do
gustu, gdyż Szkucik, który mieszkał pół kilometra dalej, był
spokojnym i szczerym człowiekiem, poza tym chętnym do rozmowy. Dzięki niemu Szczygłowie, którzy dopiero co rozpoczynali swoje życie na nowym miejscu, mogli dowiedzieć się wiele
z miejscowych realiów. Jyndrys, jak go potocznie nazywano,
potem często wstępował do Szczygłów na pogawędki, które nieraz przeciągały się do wielogodzinnych posiedzeń. Po paru takich spotkaniach przybysze z Zabrzega wiedzieli już niemal
wszystko o Ligocie, jej mieszkańcach, sąsiadach, problemach,
którymi żyje wieś, o kościele, księdzu i nauczycielach i wielu
innych sprawach - o minionej wojnie, polityce i religii.
(...) - Zrób mi Władku jedyn miszung malty, ale pamiyntej,
żeby była fest masno, nie żałuj wopna. Dolne raje muszóm mieć
siłe, bo bydóm trzimać cały ciynżor dómu! - zadysponował
majster. Klimek pochodził obok z „pańskiej chałpy”, dorabiał
sobie przy budowie u przyszłego sąsiada. Szczygłowie dysponowali sporą gotówką otrzymaną z odszkodowań w wysokości
120 tysięcy złotych, więc mogli sobie pozwolić na opłatę robotników oraz zakup wielu nowych materiałów budowlanych.
- Ducko, a wy bydziecie mi donosić cegłe - zwrócił się do
drugiej sąsiadki majster, czyli Szczygieł, gdyż na budowie tak
go tytułowano. Żona dalszego sąsiada Duca bardzo angażowała się w pomoc przy budowie domu Szczygłów. Dostawała za
swą pracę godziwe wynagrodzenie, a także otrzymała dużą ilość
cegły z rozbieranego budynku gospodarczego. Pozwoliło jej to
na spełnienie życiowego marzenia - zbudowanie własnego niewielkiego domu. Dlatego Ducka niezwykle ofiarnie pracowała
na budowie Szczygłów. Jak na niewielką kobietę była niezwykle silna, zahartowana i uparta w pracy.
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Ducka szybko uwijała się z robotą, w takim tempie wnosiła
cegły, że majster miał problemy, by je w tym czasie wmurować.
Szczygieł pracował bez pośpiechu, ale niezwykle dokładnie
i roztropnie, a w budowie domów miał już spore doświadczenie. Rozpoczynał od wyciągnięcia winkli na pół metra wysokości, a potem przy pomocy sznóry i waserwogi łączył je kolejnymi warstwami cegły.
- Po jednej cegiełce, po jednej cegiełce do muru kładziecie podśpiewywał chwilami pod wąsem. Malta, cegła - cegła, malta
i raja za rają ściany się wspinają - zrymował mimowolnie...
Przyszedł dzień, w którym wyznaczono wylewanie stropu
na parterze. Przygotowano odpowiednią ilość cementu i piasku, które zakupiono na przydział, gdyż na wolnym rynku
w czasach socjalizmu nie było materiałów budowlanych. Do
takiej roboty trzeba było minimum dziesięciu chłopa - wszyscy
mężczyźni jacy byli dostępni stawali do betonowania. Jedni
mieszali beton, inni wyciągali go wiadrami do góry, następni
roznosili, jeszcze inni starannie zalewali zbrojenie.
- A teraz bydymy robić deke. Biercie się chłopy do robiynia
miszungu! Roz piosek, roz cymynt, zaś piosek i cymynt, a na to
wiadro wody - dyrygował majster robotnikami.
Robienie betonu przebiegało sprawnie. Na uklepaną część
podwórka na przemian sypano łopatami piach i cement i co jakiś
czas polewano wodą. I w ten sposób kopczyk materiału, najpierw suchego, potem mokrego, przesypywano kilka razy aż do
całkowitego zmieszania. Betoniarek wtedy nie było. Następnie
przy pomocy wielokrążka wyciągano wiadra z betonem na rusztowanie stropu. Tam zaprawa była wylewana pomiędzy zbrojenie na szalunek z desek, który był od spodu podszprajcowany
sztajfami. Praca trwała cały dzień i wymagała od wszystkich
dużego wysiłku, a nikt się nie oszczędzał. Przed wieczorem deka
była gotowa, a robotnicy zgodnie z tradycją postawili w najwyższym punkcie mały goik - gałązkę świerku ze wstążkami oznaczającą glajche. Po tej symbolicznej czynności, oznaczającej
zakończenie ważnego etapu budowy, wszyscy zostali proszeni
na poczęstunek. Wikcia, córka Szczyglinej, była świetną
kucharką, bo sztuki gotowania uczyła się u sióstr zakonnych,
nawarzyła dzisiaj dużo smacznego jadła, gdyż apetyty chłopów
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po takiej pracy były trudne do zaspokojenia. Na koniec właściciel
musiał postawić flaszkę, a nawet dwie, aby uzupełnić chłopom
niedobory energetyczne.
- Tóż panie Szczygieł... pyrsk! Za waszóm piyknóm chałpe,
żeby sie gibko znaszła pod dachym! - wzniósł toast Władek.
- I za zdrowi, i pomyślność wszystkich, kierzi bydóm w ni
miyszkać! - dorzucił Bolek.
- Bóg wóm zapłać chłopy, nadyć przidałoby się już wylyź
z szopy, w kierej miyszkómy, do ładnej izby! - odpowiedział
Szczygieł, a w jego słowach zabrzmiała nuta marzenia i tęsknoty za swoim kątem, którego nie miał już od wielu tygodni.
Szczygieł nie najmował do specjalistycznych prac przy budowie żadnych fachowców, prócz cieśli, gdyż był człowiekiem
wielu fachów. Ponieważ na Podjaziu mieli niestary dom, całą
stolarkę drzwiową i okienną zięć Antek odzyskał i przewiózł do
Ligoty, gdzie teść zainstalował ją do powstającego domu. Po
wymurowaniu szczytów, w najwyższym punkcie, we wnęce,
umieścił figurkę Matki Boskiej z Lourdes, przewiezioną z domu
z Podjazia. Matka Boska zapewniała domowi i rodzinie pomyślność i chroniła przed żywiołami.
(...) W innym miejscu Ligoty - za dworem na Woleństwie,
wczesną wiosną 1954 roku ruszyły prace przy budowie domu
Donocików. Poprzedniego roku na jesieni udało się wylać
fundamenty, a teraz murarze wzięli się za wznoszenie ścian. Pracami murarskimi zajmowali się aż trzej majstrowie: Machalica
z Bronowa oraz Londzin i John z Zabrzega. Z tego powodu mury
powstawały błyskawicznie. Przy pracach angażowała się cała
rodzina, także dzieci. Jedna z dorosłych córek usamodzielniła
się i budowała swój dom w Czechowicach na Podraju. Pozostała
szóstka dzieci mieszkała przy rodzicach. Dwójka najmłodszych
była zwolniona z obowiązku pracy przy budowie, ale czwórka
w wieku szkolnym pilnie pracowała przy lżejszych pracach budowlanych, czyszczeniu cegieł, ich układaniu i przenoszeniu.
Poobdzierana do krwi skóra delikatnych dziecięcych rąk była
czymś normalnym, rękawic roboczych nikt wtedy nie używał,
z resztą nie były dostępne.
Po wyciągnięciu murów zajęto się wprawianiem okien. Pani
Helena z niecierpliwością czekała na tę chwilę i asystowała przy
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pracach, gdyż bardzo jej zależało, aby odzyskane z Podjazia
okna się nie uszkodziły.
- A dejcie pozór chłopy na te okna, żeby się kiere nie połómało abo szyba nie rozbiła!
- Nadyć ja, bydymy uważać, przeca widzymy, że okna sóm
rychtyk szykowne, zrobiymy tak, że żodnymu sie nic nie stanie.
Kolejne tygodnie zajęło tynkowanie ścian zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynku. Jest to dość trudna praca, trzeba się
wiele namachać kielnią przy obrzucaniu maltą ścian, a także na
rozcieraniu jej i gładzeniu rajbetkami. Jeżeli ściana jest równo
murowana, wychodzi mniej zaprawy i mniej jest rzucania.
Kiedy tylko zaprawiono okna i obrobiono je tynkiem, Donocikowa przystąpiła do ich czyszczenia i mycia - małe marzenie się ziściło, mosiężne klamki ponownie zalśniły w nowym
domu. Końcem lata majster ciesielski Kokot z Bronowa mógł
już układać na budynku mieszkalnym i gospodarczym więźbę.
Budynek we wrześniu był niemalże gotowy, pozostały do wyłożenia tylko podłogi.
Donocikowie na czas budowania domu mieszkali u najbliższych sąsiadów Tomaszczyków. Było tam bardzo duże gospodarstwo, a rodzina z Podjazia wynajęła u nich jedną izbę,
w której musiało pomieścić się kilka osób. Z powodu nieprzerwanej pracy na budowie oraz braku kuchni nie gotowano obiadów, a rodzina żywiła się przez wiele miesięcy bardzo skromnie, głównie chlebem i mlekiem. Tomaszczykowie honorowo nie
przyjęli pieniędzy za wynajmowanie pokoju, dlatego później,
już po wybudowaniu domu, w ramach rewanżu jakiś czas odrabiano im ten wynajem pracą w polu. (...)
Po zakończeniu budowlanych prac i montażu podłóg nadeszła długo oczekiwana chwila wprowadzenia się do nowego
domu. Wiktor Donocik z dumą powiesił na ścianie od drogi
tabliczkę adresową z napisem: Ligota 338. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie to, że tabliczka nie była nowa, tylko ta
sama, która wisiała na ich budynku na Podjaziu. Jak to możliwe? Rozwiązanie tej zagadki polega na tym, że Donocikowie
mieszkali w ligockiej części Podjazia, czyli de facto w Ligocie.
Zatem nie zmieniali miejscowości, a tylko lokalizację domu.
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- A skónd żeście panie Wiktor taki numer w Ligocie wziyni,
tu nika nima takich wysokich numerów - zauważył sąsiad
Okolus, który natenczas przechodził obok domu.
- A widzicie sómsiedzie, na pewno nie zgodniecie! To móm
jeszcze stary numer z chałpy z Podjazio. Jo je nauczóny oszczędności i chciołech troche zyskać, choćby na tabliczce! - zażartował.
- Ale tu przeca pisze Ligota, a nie Zabrzeg.
- A to nie wiycie, że Ligota sięgała aż za Las Zabrzeski?
- Nadyć nie opowiadajcie, przeca jo je stary ligocan, a o tym
nie słyszołech...
- Podziwcie się na Dziendzielów, óni też sóm ligocanami
z Podjazio i tabliczek z numerami nie zmieniali.
- A to ci dopiyro zagadka! - przytaknął przekonany już
sąsiad.
***
Przesiedleńcy z Podjazia byli dobrze przyjmowani przez ligocan, gdyż imponowali im pracowitością i zaradnością. Niewątpliwie nowi sąsiedzi współczuli im z powodu życiowego doświadczenia, jakim była konieczność opuszczenia rodzinnych
stron.
Do Ligoty sprowadziło się z Podjazia w sumie 18 rodzin:
Helena i Wiktor Dziendzielowie, Jadwiga i Jan Donocikowie,
Katarzyna i Jerzy Dziendzielowie, Małgorzata i Jan Dziendzielowie, Anna i Jan Jarczokowie, Zofia i Franciszek Jarczokowie,
Anna i Franciszek Krzempkowie, Łucja i Józef Krzempkowie,
Józefa i Augustyn Krzyżakowie, Zuzanna i Karol Kubičkowie,
Anna i Józef Kurpasowie, Maria i Ludwik Kurpasowie, Maria
i Franciszek Mikołajczykowie, Wiktoria i Antoni Nowrotkowie,
Amalia i Paweł Poloczkowie, Jadwiga i Ludwik Szczygłowie, Alojzja Szypułowa oraz Tekla i Antoni Świerczyńscy. Rodziny te
przybyły ze swoimi dziećmi oraz rodzicami, teściami.
Ligocka ziemia okazała się dla przybyszów bezpiecznym
i przyjaznym lądem, gdzie ludzie na nowo zapuścili swe korzenie.
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Uniwersytet w Ligocie22

Czy był kiedyś uniwersytet w Ligocie? Czy to prawda, że
był pierwszym w Polsce?
W 14 numerze „Kroniki Beskidzkiej” z 30 marca 1958 roku
opublikowano artykuł, który zaczyna się się dość intrygująco:
Uniwersytet Powszechny w Ligocie powstał jako pierwszy
w Polsce po Październku23. Dobra organizacja i szeroki program
nauczania zyskały Uniwersytetowi dużą popularność. Obecnie,
w drugim roku działalności uczęszcza do tej placówki oświatowej 104 słuchaczy.
W innych artykułach prasowych mówi się o ligockim uniwersytecie jako o pierwszym w województwie, np. „Trybuna
Robotnicza” z 20 listopada 1956 r. odnotowuje:
Pierwszy w województwie Uniwersytet Ludowy.W Szkole
Podstawowej nr 1 w Ligocie, powiecie bielskim, sale lekcyjne na
krótko tylko pustoszeją. Po południu w ławkach zasiadają ludzie, zgoła nie przypominający uczniów szkoły podstawowej.
Oprócz kilkunastoletniej dziewczyny siedzi mężczyzna w sile
wieku. Wiek tu jest różny. Wspólna jest natomiast chęć zdobywania wiedzy.
Z kolei z numeru 16 „Kroniki Beskidzkiej” z dnia 13 kwietnia 1958 roku dowiadujemy się, że ligocki uniwersytet wzbudził zainteresowanie międzynarodowe, a konkretnie światowej
22
Źródła: artykuły prasowe - patrz w tekście; „Oświata Dorosłych” 1957,
nr 1-2, Warszawa, s. 76-78; Życiorys napisany przez żonę L. Golarza,
zgromadzone archiwalia udostępnione przez Andrzeja Kobielę; Wywiady udzielone przez słuchaczki Uniwersytetu Powszechnego w Ligocie: Anielę Rybińską
i Marię Król.
23
Październik oznacza tu tzw. odwilż polityczną w Polsce. Po październiku 1956 r. nastąpiła liberalizacja polityki państwa wobec społeczeństwa
w totalitarnym państwie.
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organizacji UNESCO. W artykule UNESCO zainteresowane
Ligotą czytamy:
W sferę zainteresowań Międzynarodowej Unii Miast - sekcji
Komisji Wiedzy i Kultury przy ONZ weszły ostatnio zagadnienia
kulturalno-oświatowe związane z naszym krajem, głównie zaś
wychowanie dorosłych. Badania obejmujące ruch oświatowy,
kulturalny i sportowy będą prowadzone w trzech środowiskach
- wielkomiejskim, małomiasteczkowym i wiejskim. Wybrane miejscowości najbardziej typowe dla poszczególnych środowisk Łódź, Toruń i spośród wszystkich polskich wsi - Ligotę.
Czym w istocie były Uniwersytety Powszechne? Były one
formą dokształcania dorosłych, którzy ukończyli szkołę podstawową i pragnęli poszerzać horyzonty wiedzy. Niektóre placówki na terenach wiejskich nosiły też nazwę Uniwersytetów
Ludowych. Ten ruch oświatowy narodził się w Danii i Anglii już
w połowie XIX wieku. Pierwszy na terenach polskich założony
został w Galicji w 1898 r. Upowszechnił się w wielu krajach
Europy, a w Polsce przedwojennej miał bogatą historię. Po wojnie organizowały je władze komunistyczne, jednakże nie stały
się one obiektem nachalnej indoktrynacji i spełniły wiele pozytywnych funkcji i oczekiwań.
W Ligocie założono tę formę dokształcania jako Uniwersytet
Powszechny. Taka nazwa istnieje zarówno na pieczęciach, jak
i nagłówkach korespondencyjnych różnych dokumentów. Założycielem był nauczyciel Lechosław Golarz, który został jego autentycznym animatorem, kierownikiem i wykładowcą. Projekt
ten zaczął być realizowany od 1956 roku, a zakończył się w roku
1966. Nauczyciel ten zauważył, że znaczna część młodzieży nie
kontynuuje nauki po szkole podstawowej, a wśród niej znajdują
się jednostki uzdolnione. Ten stan wynikał z tradycji pozostawiania na gospodarstwie, zwłaszcza dziewcząt. Ambitny nauczyciel postanowił coś z tym zrobić. Ponieważ wcześniej pracował
w Bielsku-Białej, gdzie douczał na kursach wieczorowych dorosłych, miał rozeznanie w trendach oświatowych, słyszał o uniwersytetach dla ludu i zdobył się na dużą odwagę zorganizowania tej formy kształcenia na terenie Ligoty. Decyzję podjął po
rozmowie i we współdziałaniu z inspektorem szkolnym Wiktorem Pustelnikiem. Inspektor powierzył to duże zadanie panu
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Golarzowi dlatego, że ten już wcześniej wprowadzał w swojej
pracy nowatorskie metody pedagogiczne: zespoły samokształceniowe, zespoły przedmiotowe i czytelnicze, był chętny, ambitny, aktywny i odważny.
***
Na końcu długiego korytarza pojawiła się męska postać.
Był to człowiek wzrostu niewysokiego, prawie czterdziestoletni,
o dużej głowie, starannie przystrzyżonych i uczesanych włosach, w okularach z ciemną oprawą, pogodnej twarzy. Powściągliwie uśmiechał się.
- Dziewczęta, czy mogę was tutaj prosić? Cieszę się, że dotarło do was zawiadomienie i że jesteście.
Zaproszone do szkoły przez pana Golarza panny, absolwentki z ostatnich lat, stanęły przed drzwiami największej sali.
Była to spora grupka znajomych twarzy: Anielka Szkucik, Marysia Zbijowska, Terenia Kominek, Irka Klimek, Helenka Kołoczek, Emilka Krzempek, Ania Poloczek, Weronka Wobik, Basia
Wojciech, Jasia Jęczko. Ciekawe, jaką ma do nich sprawę ich
dawny nauczyciel, zastanawiały się jeszcze przed przyjściem.
Najogólniej słyszały o jakimś powstającym uniwersytecie, ale
nie umiały sobie wyobrazić, na czym to ma polegać. Cała grupa
weszła teraz do wolnej klasy. Dziewczęta - jak kiedyś - zajęły
miejsca w znajomych ławach.
- Słuchajcie, panienki. Kilka z was skończyło niedawno
szkołę, niektóre za parę dni właśnie ją ukończy. Chciałem się
dowiedzieć, jakie macie plany na przyszłość? Czy chodzicie
gdzieś do szkół lub zamierzacie kontynuować naukę? Czy macie już jakąś wybraną szkołę?
- Ja nie mogę się uczyć dalej, bo mamy gospodarstwo
i muszę pomagać rodzicom w pracy na roli - odpowiedziała
Marysia.
- Ja też nie chodzę do żadnej szkoły, bo mnie nie chcą
rodzice puścić - rzekła Terenia.
- I ja też nie. Mama mówi, że dziewczyna powinna wyjść za
mąż i dbać o rodzinę, dzieci bawić.
- Ja też nie - odpowiedziała każda z pozostałych.
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Żadna z dziewczyn zatem nie kontynuowała nauki, a obecne absolwentki podstawówki też nie zamierzają się dalej uczyć.
Pan Golarz zrobił trochę posępną minę i powiedział:
- Tego się właśnie obawiałem. Teraz zadam wam trochę
inne pytanie. Gdyby szkoła była na miejscu, nie trzeba było
daleko wyjeżdżać, a zajęcia odbywały się tylko w niektóre dni
popołudniami i nauka była bezpłatna, czy to by was zainteresowało?
- Ja bym się chciała uczyć, gdyby to tylko ode mnie zależało - odpowiedziała jedna z dziewcząt.
- Ja też bym chciała.
- I ja też.
- Dlaczego wybrałem właśnie was i wam posłałem zaproszenia? Byłyście wszystkie dobrymi uczennicami. To wielka strata,
że nie możecie kontynuować nauki. Ludzie młodzi powinni się
uczyć, by potem świadomie zmieniać swoje życie, otoczenie oraz
świat na lepszy. Mam dla was propozycję. Od listopada w tym
budynku rozpoczyna działalność szkoła, którą nazywamy Uniwersytet Powszechny. Potrwa trzy lata. Będzie dużo ciekawych
przedmiotów bardzo wam przydatnych: rolnictwo, nauka kroju
i szycia, gotowanie, zasady żywienia oraz takie, o których może
nie słyszałyście, ale niezwykle interesujących: psychologia, astronomia, prawo, ekonomia. Będą przyjeżdżać wykładowcy, ciekawi, wykształceni ludzie. Będą wyświetlane filmy, będziemy
wyjeżdżać do teatru, domów kultury, do Krakowa, do Katowic.
Pan Golarz długo jeszcze opowiadał o systemie kształcenia
w uniwersytecie. Rezultat był taki, że większość przybyłych
dziewczyn zapisała się na zajęcia. Przekonały rodziców, namówiły swoje koleżanki. Pierwszy rok nauczania rozpoczęło prawie 50 osób.
***
Zajęcia uniwersytetu były organizowane na terenie szkoły
podstawowej popołudniami od godziny 15.30 do 20.00 i tylko
w okresie jesienno-zimowym. O dziwo, na pierwszy semestr
zgłosiło się 47 uczestników, a zdecydowana większość, bo 40,
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była rodzaju żeńskiego. W drugim roku istnienia uniwersytetu
słuchaczy było już 104. Udział i ukończenie zajęć nie dawało
słuchaczom żadnych korzyści formalnych, nie otrzymywali oni
świadectw potwierdzających kwalifikacje, jedynie „Karty uczestnictwa”. Natomiast podnosiło ich ogólny poziom wiedzy, dawało pewność siebie i umożliwiało lepsze jej wykorzystanie w życiu
codziennym. Szkolenie prowadzone było w kilku formach, jako
wykłady, zajęcia praktyczne, wycieczki oraz zajęcia kulturalno-oświatowe. Szczegółowo zakres programowy obejmował:
Wykłady: rolnictwo, język polski, historia literatury, historia Polski, arytmetyka, medycyna popularna, prawo spadkowe, astronomia, biologia z higieną, psychologia rozwojowa.
Zajęcia praktyczne: kurs kroju i szycia, gotowanie.
Uzupełniające formy pracy: wycieczki naukowe, wystawy
i muzea, filmy naukowe, teatr.
Praca kulturalno-oświatowa: chór, zespół muzyczny, biblioteka i czytelnia.
W pierwszym roku nauczania w planie ramowym przewidziano następujące działy wiedzy i ilość godzin: rolnictwo 120,
język polski 40, historia Polski 12, arytmetyka 15, medycyna
popularna 25, astronomia 10, prawo 8, psychologia 16, gotowanie 20, krój i szycie 50.
Zachowana „Karty uczestnictwa” jednej ze słuchaczek z roku
1957/58 dokumentuje przedmioty i liczbę przeprowadzonych godzin: język polski 155, prawo 50, psychologia 50, pedagogika 20,
medycyna 60, chemia 40, geografia 40, ekonomia 40, rolnictwo
60, kultura życia 50, zasady żywienia 55. Zajęcia były prowadzone przez uzdolnionych, nieraz utytułowanych wykładowców,
którzy dojeżdali z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic oraz innych
sąsiednich miejscowości, szkół zawodowych, podstawowych i średnich. Zespół nauczajacy stanowili: inżynier rolnictwa, technik
agronom, weterynarz, lekarz, sędzia, nauczyciele różnych
dziedzin i inni. Najlepiej zapamiętany został profesor Lorenz z Mazańcowic, który wykładał pedagogikę i psychologię. Dał się on
poznać jako człowiek subtelnego charakteru, wysokiej kultury
i odpowiedniego podejścia.
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Organizowane były wycieczki do Katowic, Krakowa, Warszawy. W Katowicach odwiedzono Pałac Młodzieży, Planetarium
i teatr im. Wyspiańskiego. Oprócz zajęć edukacyjnych organizowano spotkania towarzyskie i zabawy taneczne. Z zachowanego zdjęcia przedstawiajągo chór i orkiestrę dętą można
zidentyfikować następujących muzykantów: Stanisława Przemyka, Józefa Janusza, Alojzego Janusza, Jana Malchara,
B. Guzego, Witalisa Grygierczyka, Ludwika Kusia, Andrzeja
Kusia. Ostatni z nich był dyrygentem kapeli i zarazem kierownikiem szkoły w Ligocie. Wszyscy pochodzą z tej miejscowości.
Uniwersytet oraz szkoła wzbogaciły się w tym czasie o wiele
pomocy naukowych, rzutniki przeźroczy, projektory, które były
sponsorowane przez wydział oświaty, Samopomoc Chłopską
i inne organizacje.
Celowym byłoby nakreślić biogram Lechosława Golarza,
twórcy i kierownika uniwersytetu. Urodził się 28 stycznia 1917
roku w Chorzowie. W Ligocie został zatrudniony w charakterze
nauczyciela w roku 1954. Pracował w tej miejscowości 11 lat.
Uczył przede wszystkim języka polskiego we wszystkich klasach, także objął nauczanie początkowe w klasach 1-3. Wprowadzał nowoczesne metody nauczania, modne wtedy zespoły
samokształceniowe, przedmiotowe i czytelnicze. Prowadził kursy
dokształcające dla młodzieży i dorosłych, którzy z powodów
trwającej niedawno wojny nie byli w stanie ukończyć szkoły
podstawowej. Prowadził bibliotekę oraz świetlicę. W tej ostatniej
organizował spotkania, wykłady, wystawy, odczyty pedagogiczne. Prelekcje dokształcające przeprowadzał również dla dorosłych. Był autorem serii odczytów pedagogicznych, które pisał
i wygłaszał w różnych szkołach. Publikował liczne artykuły
w nauczycielskiej prasie. Jeździł na sympozja naukowe do Katowic, Warszawy, wielokrotnie do Chorzowa, Wisły itd. Organizował wycieczki krajoznawcze, zabawy dla dzieci i młodzieży,
konkursy wiedzy. Był jednym z inicjatorów budowy Szkoły
Podstawowej nr 3 na Burzeju. Uzdolniony plastycznie, malował
akwarele oraz obrazy kredką, pozostawił wiele prac o różnej
tematyce. Po przeprowadzeniu się do Czechowic-Dziedzic podjął
się pracy z młodzieżą w szkole specjalnej. Zmarł w 1995 roku
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i został pochowany na cmentarzu w Zabrzegu, skąd pochodziła jego żona z domu Klimaniec. Miał dwóch synów. Wśród mieszkańców Ligoty pozostał w pamięci jako nauczyciel z powołania
i dobry, zawsze niezwykle pogodny człowiek.
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Domy i ich mieszkańcy24

We współczesnym świecie wszystko bardzo szybko się zmienia. Wiele przeobrażeń dokonuje się w obrębie ludzkich siedlisk,
miast i wsi. W każdej miejscowości powstają nowe domy, zasiedlają je nowe rodziny, czasem przybywają ludzie z dalszych stron.
Z kolei stare rody wymierają, a domostwa trwające w danym
miejscu przez stulecia podupadają. Niektórzy mieszkańcy wsi
przenoszą się do miast albo wręcz do innych krajów Europy
i świata.
Podejmijmy próbę odtworzenia najogólniejszych danych
o mieszkańcach Ligoty w przeszłości, w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. Poniższy wykaz domostw ukazuje je wg tradycyjnej, wycofanej już numeracji domów, która obowiązywała
w Ligocie do lat osiemdziesiątych XX wieku. W tabeli prezentowanej poniżej zawarta jest część starych adresów wraz z innymi
cennymi informacjami o dawnych mieszkańcach Ligoty. Źródła,
które zostały tu wykorzystane, są bardzo różnorodne, począwszy od wcześniej opublikowanych danych (patrz przypis), ksiąg
parafialnych, a skończywszy na pojawiających się nazwiskach
i adresach w różnych publikacjach oraz na wielu przekazach
ustnych. Informacja dotycząca współczesności mogłaby być
pełniejsza, lecz nie pozwalają na to przepisy o ochronie danych
osobowych. Tabela tu przedstawiona może zawierać nieścisłości
spowodowane trudnościami w weryfikowaniu pozyskanych
informacji.
W kolumnie „Nazwiska mieszkańców, zawody” kolejność nazwisk podana jest od współczesnych do starszych. Każdy czytelnik dysponujący wiedzą może uzupełnić puste miejsca w tej
tabeli.
24

G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice, s. 98-101; Dzieje
kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, s. 40-43 oraz inne źródła.
.
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Nr
Adres
stary współczesny

1

Woleńska 3

Nazwiska mieszkańców, zawody Rok budowy/
przebudowy

Dwór / Gasch/ Mynarski/
Saint-Genois/Czaderski

2 Bielska 25 kościół i plebania
3

Wolna 10

4 Bronowska
5 Bielska 1
6 Zabrzeska 5
7 Rolników 41
8
9
10
12
13
14

Rolników 43
Rolników 47
Rolników 51
Rolników 55
Długa 29
Młynarska 5

15
16
17
18
19

Młynarska
Podlasek
Podlasek 12
Podlasek
Podlasek 21

1806

Tomaszczyk/Krzempek Józef/ 1846/1908
Szermański / Czaderski
piła i tartak - nr dworski
Gandzel/szynk Grygierczyk
1883
Józef
Hess wójt / Dzida
Brańka/Donocik/Wilczek/
Szermański/Jan Gellner wójt
Krzempek (Loska)
Kopeć / kowal i kolarz
1777
Pola / wójt
1777
Lorańczyk
pocz. 20 w.
Krzempek Jan, Teofil (Gzel) 2 poł. 19 w.
Młyn/Wojciech/Jarząbek Fr.
1883
/ W. Grűnastel
Gola
Kuś
Gola, Kuś Jan
1870, 1877
Danel
Krypczyk/Okolus/Danel stolarz/Sekta/Machalica

20 Podlasek 23 Iskrzycki/Kapias/Szkucik/
Kugler piekarz/Rojczyk Józef
krawiec
22 Bronowska 41 Szkucik/Kopoczek/Kuboszek
Andrzej murarz
23 Bronowska 6 Przemyk/Kajstura/Pawłowski
26 Bronowska 26 Paszek Cz./Brettner rzeźnik
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1790

1886, 1895
1890
1910
ok. 1920
1928

27 Bronowska 32 Buczek/Kuś (Paniczka)/szynk,
sklep/Adamczyk Paweł kowal 2 poł. 19 w.
nr 27a/krawiectwo
28 Bronowska 39 Zmełty Fr. rzeźnik, sklep,
1883
szynk
29 Bronowska 42 Szkucik/ Jurczyk/ lokator
1913
G. Morcinek - pisarz
30 Bronowska 46 Szczyrbowski
2 poł. 19 w.
31 Bronowska
Król / Zbijowski
32
Kuś Jan
1904
34 Na Łuku
Kuś Józef, Franciszek /
Burejza wójt
36
Rajba Jan cieśla
1901
37
kurna chata
1904
38 Nad Potokiem 17 Kopoczek Michał
2 poł 19 w.
39 Nad Potokiem 23 Kopeć Franciszek
1914,1908
1912
41 Nad Potokiem Grygierczyk / Janik
43 Nowy Świat 1 Łukosz/Kopeć/Machalica Jan
1934
45 Nowy Świat
Wizner Józef/Więcek Franciszek 1908
46 Podwale 4
Rzymła / Jarczok
poł. 19 w.
47 Toczkowice
przeniesiony na Burzej
48 Długa 13
Antonik/Wizner Franciszek
1909
kolorz /Antoni stolarz 1901
49 Długa 17
Hess / Łaciak / Kłaptocz
przed 1885
50 Mazańcowicka Donocik
1840-50
201
51
Gazda / Żoczek
52
Klimek Jan 1914 / od 1869
Polok Paweł młyn
54 Zajęcza 56
Borówka /Rojczyk /
Wizner Antoni kolorz
59
Kopeć Józef krawiec 1901
61
sklep, wł. żyd.
62
Suchoń Maciej krawiec 1883
66
sklep, wł. żyd.
69
Gola Jan
1904
71
sklep, wł. żyd./Wiesner Jan
krawiec od 1914
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75
76
79
80 Miliardowicka
77
81 Wodospadowa 6
87 Nowy Świat 15
88

Białas Józef krawiec od 1914
Dziech Jan cieśla
Donocik Fr. 1874

Hałas/Domaracki/Kominek
1860
Paszek Józef 1914/szewstwo
Kroczek / Donocik Andrzej
1907
Donocik Józef 1901 / Polok
Marianna szwaczka 1901
89
Żmij
95 Czechowicka 26 Krzempek / Kocek
1913
98 Śródrzeczna
Krais/Donocik Maciej 1883,
1895
99 Czechowicka 74 Gola / wiatrak
102 Śródrzeczna 6 Danel / Łukosz / Paszek /
(Grygierczyk ?)
103
Dzida Fr. szewc/sklep, wł. żyd.
104
Kieczka Jan ok. 1900/
Gamrot Franciszek 1908
106 Na Łuku 16
Wizner /Sabuda
108 Bielska 59
Wizner / Pola
2 poł 19 w.
110 Zawodzie 9
Borkowski Józef sklep 1866,
1885
111 Czechowicka 76 szynk wł. żyd.
112 Ligocka 112
Jagiełka / Hanzlik
115 Zawodzie 15
Kopeć / Więcek / Paszek
117 Wolna 3
Hess Józef / Linert /Jenkner
Marianna krawcowa
118
Wiesner Fr. stolarz 1878,
1901
120 Bielska 10
Szkorupa/Kopeć Franciszek
1908,1914
123 Bielska 17
Szkoła nr 1
1911
134 Bielska 50
Fuhss Małgorzata (Gretka) /
Cholewik
1900
136
Adamczyk Paweł szewc
138 Rolników 27
Dom Katolicki

172

142 Mazańcowicka Orawiec/Willmann/Puchała
207
Jan
1852/1950
143 Zawiście 5
147 Rolników 35

149
150
153
157
159
161
163
171
172

175
176
179
180
181
183

186
189

Gazda / Pola
2 poł 19 w.
stara gmina - szynk 1872/6
właścicieli i dzierżawców/
przed 1870
Ferian/ Bystroń Józef
krawiec
Woleństwo
Gazda Eugeniusz
Kopeć Franciszek
1914
Rojczyk Franciszek/Faruga
Anna szwaczka / Wituś
Wspólna 18
Jarczok/Eugeniusz/Wiktor/
1908/1911
Karol/Paweł
Borkowska Katarzyna
szynk 1883
Musioł Andrzej/Józef kowal
Bielska 53
Cholewik Paweł
1891
krawiec 1883
Podwale 25
Kobiela / Kieczka Jan 171
Wolna 1
Szczyrbowski Tadeusz
/Franciszek 1914/
Cypcer Andrzej 1908
kowalstwo: Oczko/Gogler/
Pawlusik
Staszek Józef szewc
Zawodzie 19
Paszek/Gawełek, szynk ,
dzierżawcy żydzi
Bielska 56
Pietraszko/Kopeć/Wizner
Franciszek 1914
Burzej 45
Karut
1918
Zawodzie 10
Mizera Andrzej/Abraham
Eichner - sklep, szynk
1883-1914
Pańska 41
pańska chałpa,
wielu lokatorów
1936
Czechowicka 10 Polok Jan, sklep
1908
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191
203
207
211
212
217
220
221
222
229
230
264
265

266

267
285
286
300
301
311
327
328
329
362
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Dziędziel Jan cieśla 1901
sklep, wł. żyd.
Bobrek Maria sklep
Wejster Jerzy /
Janik Fr. szewc
Gazda Fr. krawiec 1901
sklep, wł. żyd.
Księżycowa 9
Włudyka / Kret
2 poł 19 w.
Księżycowa 19 Wejster
2 poł 19 w.
Orla 6
Okolus Antoni/Paweł
1872
1914
Hoczek Tomasz szewc
Hess Alojzy 1914, sklep,
rzeźnia
Przedszkolna 10 Przedszkole nr 2
1925
Miliardowicka 28 Kwaśniak/Korzeniowski
Ludwik kierownik SP1
1925
w Ligocie
Jemiołowa 1
Andrzej Korzeniowski,
Teodor kier.
1936
SP Miliardowice
Miliardowicka 26 Kopoczek / Czylok bud.
ok. 1925
Miliardowicka 8 Gola / Michalik
1928
Grabowa 4
Gwizdoń/Rosner/Deląg
1928
Miliardowicka 4 Gliński / Milik
1920-te
Powstańców
Śląskich 2A
Aliant / Brandys
1920-te
Szczyrbowski Franciszek
1908
Miliardowicka 57 Dziech
1927
Zabrzeska 3
Gazda
1932
Bronowska 60
Długa 2
Wizner
1935

Siedlacki dom25

Przy głównej drodze na Oblasku a także w dzielnicy We Wsi,
na Woleństwie przy Międzyrzeczu oraz w kilku innych miejscach
Ligoty, stoją do dziś pamiątki najstarszej miejscowej architektury - domy siedlackie. Jest ich jeszcze około dwudziestu. Pod tym
pojęciem będziemy rozumieć stare budynki mieszkalno-gospodarcze sprzed ponad stu lat. Są one duże, długie, z wysokimi
obszernymi dachami, murowane, z dużym podwórkiem, czyli
placem. Rzucają się w oczy odmienną od dzisiejszej architekturą, są już podstarzałe i podniszczone, często poprzerabiane
i uwspółcześnione. Sto lat temu dominowały w ligockim pejzażu, także w międzyrzeckim, bronowskim, zabrzeskim i całej okolicy. Ponieważ powoli giną z okolicznego krajobrazu, przypomnijmy ku pamięci jeden taki dom.
***
Dom siedlacki nieprzypadkowo jest zorientowany szczytem
w stronę południa, chodzi o to, aby poranne i popołudniowe
słońce jak najdłużej dostarczało mu swych promieni i ciepła.
W ten sposób część mieszkalna - kuchnia i wielka izba otrzymuje optymalne nasłonecznienie. W oczy rzuca się bardzo duża
bryła tego domu - jest murowany, długi, parterowy, z wysokim
dachem i pojemnym strychem.
Między domem a drogą gospodyni pielęgnuje ogródek kwiatowy, ogrodzony drewnianym płotem z cienkich i wysokich
sztachet. Kobiece oko zrazu zauważa liczebność i różnorodność
25

Przedruk obszernych fragmentów z: Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 53-61; M. Nowrotek, Zabytki budownictwa w Ligocie [w:]
Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, s. 423-430.
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tradycyjnych, wiejskich kwiatów, które rosły przed oknami tak,
aby cieszyć oko i z zewnątrz, i od wewnątrz.
Cofnijmy się o pięćdziesiąt lat. Gospodyni oprowadzi nas
po całej posiadłości. Zacznijmy od kwiatowego ogródka.
- Tam hań rosnóm jadwiżki (astry), sóm trzech kolorów,
ale wszystki majóm żółto w środku, zaroz za nimi rośnie zimzielón (barwinek), jedyn je bioły, drugi modry, wyglóndo jak
mały wiatraczek, zaś listki na zime zostawio zielóne. Tam dali
te drobne, różowe - to nocne gwiozdy (floksy), kole nich z takim
dużym ogónym to kokoci pióra (irysy), kiere lubióm czmiyle.
A te kupki z błyszczóncych listków to je gruszpónek (bukszpan), a te duże bordowe z pełnymi kwiatami to piwowóńki,
(piwonie), zaś tamtyn czyrwóniutki to bób (begonia) i jeszcze
tam na końcu sóm dómbki (chryzantemy), co bydóm kwitnónć
nejpoźni.
Na oddzielnej rabacie rosły zioła, by łatwo je było znaleźć
w razie potrzeby czy choroby.
- Tu mómy kamelki (rumianek), kiere sóm dobre na żołóndek, tu zieli świyntojański (dziurawiec) - to lyczy wóntrobe
i brzuch, tam z prawej stróny kosztyfoł (żywokost) - ón je na
rany i spuchlizne. A tam przi płocie wanieliczka (podagrycznik)
- je dobro na reumatys i stawy, a bobkowe liści - tego nie
siejymy, to samo rośnie na zogrodzie.
Za kwietnikiem, w kierunku tylnych drzwi od ogrodu były
grządki z warzywami. Na grządkach uprawiano wszystko, co
potrzebne do kuchni.
- Tu kole chałpy, na podoryndziu, żeby nie trzeja było lotać, mómy posiote abo zaflanckowane jarziny: karafijoły, chrzón,
sznytlok (szczypiorek), marekwie, cebule, czosnek, fazol i groch.
Na tamtym zogónie zaś samo kapusta - bioło i modro, wczaśno
i poźno. A teraz pódź, jeszcze pokożym, co mómy w dolniczkach na oknach. Najważniejszo je merta (mirt). Óna je zawsze
zielóno i piyknie wónio. Merty używo sie do spraw kościelnych,
do ozdobianio szot, dziecku do chrztu i na kómunie, na wońkę
do ślubu, a ji nieboszczykowi do tróny. W drugim oknie mómy
muszkat (pelargonia) - to rychtyk piykny kwiotek, tyn co je
tukej je moc czyrwóny, ale sóm i bledsze.
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Sad przy tym domu zasadzony był od strony wschodniej.
Gospodyni oprowadzi nas po nim i pokaże wszystkie ciekawe
miejsca i zakamarki.
- Kiesik my mieli piykne strómki, ale się kapke powyrodzały. Tych wysokopiynnych odmian grochówek, co rosnóm na
środku je najwiyncyj, zdaje mi się piynć, z tego się robi marmelade. A w takim roku kie ich je za moc, to się dodowo świnióm
do strowy. Bliży chałpy rosnóm papiyrówki, sóm smaczne
i najwczaśniejsze, kóńcym czerwca już ji można jeś. Kole nich te
duże drzewa to złote rynety, to piykne i wartościowe jabka, óne
się zostawio na zime, bo sóm twarde. Nie gorsze sóm antónówki.
Na tej krziwej jabłónce rosły jabka nie za fajne, taki płónki
i rychtyk, że się tu dziecka na ni bawiły. Mómy też pore gruszek,
od wczaśnych po poźne, najsłodsze i nejwiynksze sóm taki, co
my ich nazywómy dule. Óne sóm najsmaczniejsze, ale rodzóm
co drugi rok. Nó i nie obydzie się bez śliwek. Tych mómy pore
odmian: sóm modre śliwki i żółte, i damaszki, kiere trzeja jeś
gibko bo chrobaczejóm i dziko torka, na kieróm trzeja uważać
przi zbiyraniu, bo kuje, ale nejfajniejsze sóm rynklody - duże,
słodki i soczyste.
Tradycyjny śląski, wiejski dom miał część mieszkalną i inwentarską, toteż pod jednym bardzo długim dachem były pomieszczenia dla ludzi oraz zwierząt. Obydwa rewiry oddzielała
duża poprzeczna sień przelotowa oraz pomieszczenia gospodarcze. Aby wejść do obszernej sieni mijało się wysiodki, czyli
siedzenia we wnęce wejścia do domu. Identyczne drzwi były po
drugiej stronie sieni od ogrodu.
- Na wysiodkach chłopy siodowali na kurzyni, a przi niedzieli baby na klepecyni. Starzik jak tak siedzioł, broł wnuka na
klin i mu śpiywoł takóm pieśniczke:
Szeł stary kole fary, mioł fusy,
nucił sobie piosyneczke jakómsik.
Natóż jakóm? Natóż takóm.
Szeł stary kole fary, mioł fusy...
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... i tak dali fórt to samo dziesięć razy, aż się wnuczek spozdoł, że go dziadek kmini, to potym go chytoł za nożki i powiadoł tak: Szyje buty do roboty krómflek! - i podrywoł za nogi do
wiyrchu, aż dziecko się obaliło na dziadka i śmioło.
A teraz wchodzimy do wnętrza chałupy, najprzód do wielkiej izby.
- Do wielki izby idzie się abo ze siyni, abo dźwiyrzami we
środku, od kuchyni. Tu miyszko i spi rodzina gospodorza.
W izbie przijmuje się też gości. Sóm tu szranki i łóżka, kredyns
i kumody. Te, co widać, sóm bardzo stare, dymbowe, porzóndnie zrobióne, kupowane w mieście u dobrego stolorza, zdo mi się
we Strumiyniu. We szrankach wiszóm ubrani babski i chłopski,
w kumodach cychy, płachty i powłóczki, w kredynsie paradne
talyrze, miski i naczynia. Łóżka na dziyń piyknie zaścielóne, na
wiyrchu trzi zogłówki od nejwiynkszego do nejmiyjszego. Nad
łóżkami na ścianach świynte obrazy. Pan Jezus i Matka Bosko
na osobnych obrazach. Miyndzy oknami jeszcze obraz Świyntej
Rodziny, jak mały Jezus karmi gołómbki, kiere same slatujóm
mu do rąk.
Z izby wchodzi się wprost do kuchni.
- Kuchyń w chałpie musi być wielko. W kuchyni sie baby
kryncóm cały dziyń. Mosz tu najważniejszóm rzecz - piec z blachóm, wszystki naczynia do jedzynio dlo całej rodziny. Tu się
warzi i jy wszystki posiłki: śniodani, obiod i wieczerzóm, zaś podśniodek i swaczyne się jodo na polu przi robocie. Tu sóm stół,
stołki i ławy. W kuchyni ludzie sóm bez dziyń, zwłaszcza zimóm.
Kole kuchyni je mało izdebka - to je szpaiska, tu się grómadzi
większe jedzyni, bo drobne jest w odmaryji. A do gowiedzi strowe się przigotowuje we waszkuchni. Tam je też piec, różne gory,
blaszoki, glinioki, bóncloki, lawór i amper, szafliki i miski.
W waszkuchni zawsze je parno i hyc. Zaś za ścianom je izba, co
się nazywo wymowa. Tam se miyszkajóm starziki. A jeszcze
w drugi izbie miyszkajóm pachołki abo dziywki.
Teraz czas na korytarz. Służy nie tylko do przechodzenia,
jest tu miejsce na wiele ważnych i potrzebnych rzeczy.
- Tu je siyń. Siyń też je bardzo ważno. Tam je piekarok do
pieczynio chleba i wyndzok do wyndzynio zbijaczki. Po obu strónach we wnękach ścian sóm jeszcze odmaryje, w kierych się
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trzimo rzeczy do jedzynio - oprócz cukru, kiery je na zamkniyńciu przed dzieckami w izbie, w kredynsie. Z wielki siyni idzie
mało siyń do chlywa. U nas po lewej strónie sóm w dużym
chlywie krowy, a w małych chlywkach babucie i prosiynta. Zaś
po prawej strónie je masztal na kónie. Z grubszej gowiedzi sóm
dwa kónie, sześ krów, dwie jałówki i trzi cielynta. Świń je bez
mała dziesiyńć - kormiki, babucie, jedyn fest bagóniok i prosiynta. A kur i reszte drobiu ze trzidzieści. Teraz podziwejcie
się tu. Tukej idzie się po strómych schodach na góre. Tam je
sypani na zboże z szafarniami i szpyrnik na wyndzóne wyroby.
We szczycie strychu je wyglynda, przez kieróm się wciepuje siano
i słóme. Ale wiynkszość siana i słómy mómy w stodole w sómsieku. Ziymjoki, buroki i kwaki mómy w pywnicy, kiero je pod
połowóm chałpy. Część ziymjoczków jest zaś w grubie pod deklym, pod podłogóm w kuchyni. A co się w dóma nie pomieściło, zostało na przechowani na polu w brogach.
Wracamy na podwórko, na plac. Obok domu stoi stodoła
na siano i słomę oraz dość duża wozownia na sprzęt - wozy,
maszyny i narzędzia rolnicze.
- Plac kole chałpy mómy łebski, telki, żeby fórmón móg
wozym nawrócić. Zaroz za chlywami je gnojnik na gnój. Zaś za
stodołóm wielki padół z wodóm. Tam lubióm się cioprać kaczki
i gęsi, a przede wszystkim poi się krowy. Pływały tam swego
czasu kapry i liny. Czasym synki prógowali ich chytać na wędke. Jak żech była dziołchóm, zimowóm poróm przichodzili my
tu z dzieckami na szurani. Trzeja się było rozpyndzić od stodoły i szurnónć po lodzie, kto dali. Mój Boże, kaj te czasy?
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Zapomniane dokumenty26

W archiwach różnych instytucji oraz w rękach prywatnych
znajduje się sporo wartościowych i interesujących dokumentów
z dawnych czasów. Dla wzbogacenia wiedzy o przeszłości Ligoty
wskazane byłoby do nich dotrzeć, a najciekawsze opublikować.
Wiele z nich z powodu państwowej przynależności tutejszych
ziem do Austrii jest zapisanych w języku niemieckim, na dodatek w formie rękopisów i trudnym do odczytania kształtem liter.
Rękopiśmienne dokumenty kościelne są pisane w języku łacińskim. Te zabytki piśmiennicze czekają na swoich odkrywców
i interpretatorów. W rozdziale niniejszym zostało przedstawionych kilkanaście egzemplarzy, które zwracają uwagę ciekawą
tematyką. Teksty tych dokumentów zostały odczytane najczęściej z rękopisów i są przepisane z zachowaniem ówczesnej pisowni, czyli w formie in extenso oraz opatrzone objaśniającym
komentarzem.
Bronowianie nie chcą do Ligoty
W ostatnim roku XVIII wieku pojawiła się wieść, że oto
w Ligocie ma stanąć kościół. Zabrzeżanie mieli go już od kilkunastu lat. Książę Sułkowski, kolator mającego się zbudować
kościoła w Ligocie chciał, aby do nowopowstajacej parafii przyłączyć mieszkańców Bronowa. Ta z pozoru dobra wiadomość
nie trafiła jednak na podatny grunt. Bronowianie okazali się
bardzo przywiązani do parafii rudzickiej, do której od dawna
należeli. Stanowczo odrzucili możliwość zmiany kościoła na ligocki, mimo bliższej do niego odległości.
***
26

Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Akta lokalne parafii Ligota;
Prywatne zbiory Andrzeja Kobieli, Janiny Orawiec, Magdaleny i Dariusza
Niklów; Księga zapowiedzi przedślubnych, Ligota 1898-1907.
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Niżej wyrażeni z gromady wsi Brunowa z pod Xięstwa Bielskiego zeznajemy jak nayuroczyściey w Przitomności Jerzego
Schwehelki Organisty y Pisarza Gminu Dziedzickiego, także Jana
Malysza Wóita tamecznego iż do wybudować się mającego
Kościoła Ligotckiego żadną miarą być przilączeni sobie nieżyczemy, lecz przy Parafii Rudzickiey, przy ktorey od tylu lat pracowaliźmy y przy ktorej Kościele ciala y kości naszych krewnych z poczywają zastawać zawsze tym usilniej pragniemy im
większego Nabożeństwa za przybyciem Vikarego s podziewać
się możemy, ktore to Oświaczenie z wlasney i dobrowolney woli
i przekonania dostatecznego o naszym lepszym iako nieumieiący pisać przy Imionach naszych Krzyżykami dla wiekszej
Wiary z twierdzamy.
Dane w Brunowie 6tego Wrzeznia 1799.
Dokument podpisały 23 osoby: wójt Jozeph Ryschka, Skowron, Antonik, Danel, Ryschka, Gloschik, Soschka, Filapek,
Miklar, Kobiela, Polochek i inni (nazwiska nieczytelne).

Kontrakty przedślubne
W dawnych czasach znacznie większą popularnością cieszyła się intercyza, czyli małżeńska umowa majątkowa. Na wsi
żyło się wtedy z roli, a każdy składnik majątkowy był cenny,
brany pod uwagę, bo decydował o pomyślności lub biedzie człowieka. System prawny był w tamtych czasach wystarczająco
dobrze rozwinięty i w praktyce często z niego korzystano. Poniżej
prezentowane są dwa tego typu kontrakty z roku 1877 i 1922.
***
Przedemną Drem Augustem Florianem Notariuszem w Bielsku stanęli Jan Kuś gospodarz gruntowy z Ligoty, pod No 17,
tegoż wielkoletni i własnowolny syn Jan Kuś, dalej Jan Żmij gospodarz gruntowy z Łąki /:Lonkau:/ w powiecie Pszczyny w Prusiech, w końcu tegoż wielkoletnia córka Jadwiga Żmij i zeznały te
osoby ze względu na mający się zawrzeć związek małżeński pomiędzy Janem Kusiem młodszym i Jadwigą Żmiją następujący
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kontrakt: - Artykuł pierwszy: Jan Kuś ojciec sprzedaje swemu
synowi Janowi Kusiowi i tegoż narzeczonej Jadwidze Żmij jemu
na podstawie kontraktu kupna daty Ligota dnia 7 stycznia 1845
roku w własność przypadniętą w dominialnej Księdze gruntowej
gminy Ligota (nieczyt.) na stronicy 66 zapisaną bezciężarną realność pod No 17 w Ligocie wraz z gruntami podług rozmiaru katastralnego prowizoryalnego w przestrzeni 1 morgu 553 4/12 sążni, podług nowego pomiaru w przestrzeni 1 morgu 1101 sążni,
dalej jemu na podstawie drugiego kontraktu kupna z daty
7 stycznia 1845 r. w własność przypiszemy w Dom ./.
Bielitz, 28 Dezember 1877

Kwit do kontraktu przedślubnego
Jan Puchała właść. realności w Ligocie zapisał swoją realność kontraktem przedślubnym z daty Bielsko, dnia 31 maja
1922 po połowie wnuczce swojej Rozalii Donocik i jej narzeczonemu Karolowi Willmannowi.
W tym kontrakcie zastrzegł Jan Puchała dla wnuka swojego Ludwika Donocika i wnuczki Annie Donocik, by im obdarowani tj. Karol Willmann i Rozalia Donocik wypłacili do dnia
1 lipca 1922 r. każdemu z nich po 10.000 Mkp. tj. dziesięć tysięcy Marek.
Ponieważ nam niżej podpisanym Ludwikowi Donocikowi
i Annie Donocik, - Karol Willmann i Rozalia Donocik wypłacili
z nas po 10.000 Mkp. słownie po dziesięć tysięcy Marek polskich, przeto kwitujemy ich z odbioru tejże sumy i oświadczamy
iż do wyżej wymienionych Karola Willmanna i Rozalii Donocik,
z tytułu nabycia od (dziadka naszego) Jana Puchały realności
pod No 142 w Ligocie położonej, nie mamy więcej żadnych roszczeń.
Ligota, dnia 1 lipca 1922.
Dopisano ołówkiem:
Poświadczam, że wypłaciłem Ludwika Donocika i Annę
Donocik w kwocie 10.000 mkp dnia 2 lipca 1922.
Podpisali: Ludwik Donocik, Anna Donocik, Wizner Franciszek, Borgieł Józef
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Testament wójta Józefa Burejzy
Józef Burejza był w XIX wieku bardzo dobrze znanym mieszkańcem Ligoty, wieloletnim wójtem, kościelnym, majętnym gospodarzem na Okrąglcu, posiadaczem cesarskiego medalu,
udzielającym się publicznie i charytatywnie. Poniżej przedstawiony jest jego testament. Z analizy tego dokumentu widać, że
testator był człowiekiem szczodrym, wiele pieniędzy przeznaczył na cele pozarodzinne, kościelne, dbał o ubogich, żyjących
i zmarłych. Aby zrealizować postanowienia testamentu dotyczące ubogich uczniów, Burejza powołał specjalną fundację.
***
(...) Łąkę w Ligocie poręczam małżonkom Józefowi i Ewie
Machalica w Ligocie z tym obowiązkiem, że dwie sta reńskich
mają dać kościołowi w Ligocie na fundacyj za zmarłych Jakoba
i Jadwigę Machalica. Za te dwie sta złr. może się także zakupić
pole fundaczne.
Kościołowi w Ligocie poręczam tysiąc pięćset reńskich na fundacyi aby co rocznie msze św. były służone za mnie, za moją +
pierwszą żonę, za moich + rodziców Jana i Maryannę Burejza
a chociaż jedną mszę św. rocznie za moich + braci i siostry. Życzę
sobie, żeby też co niedziela za mnie i za moją + żonę po kazaniu
się modlono. Za te pieniądze może się także zakupić pole fundaczne. Oświadczam stanowczo, żeby dochód z tej to fundacyi
jak z fundacyi pod No 2 nadmienionej nigdy a nigdy niebył wrachowany do płatu tutejszego proboszcza.
Trzysta reńskich, które mają być wręczone tutejszemu proboszczowi poręczam na zakupienie grobowego krzyża, o który
się tutejszy proboszcz postarać ma.
Mojej teraźniejszej żonie Zuzannie Bureiza poręczam tysiąc
reńskich, którą sumę jaki i równie te tysiąc pięć set reńskich na
tutejszy kościół pod liczbą 5 wymienione ma zapłacić posiadaciel
No 34 w Ligocie.
Do Kościoła w Międzyrzeczu i w Jasienicy poręczam dwie
sta reńskich do każdego Kościoła na fndacyi, aby za coroczny
interes były msze św. służone za mnie i za moją + pierwszą żonę
Maryannę.
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Do Kościoła w Brunowie poręczam sto reńskich na fundacyj
aby z interesu rocznego były msze św. służone za mnie i za
moją + pierwszą żonę Maryannę.
(...)
Oprócz tego poręczam sto reńskich, które tutejszy proboszcz
ma rozdzielić między wszystkie katolickie szkolne dzieci Ligockie bądź to gotówką, bądź też w książkach.
Poręczam sto reńskich na bieżące msze św, za mnie + żonę
moją Maryannę, a to dla tutejszego proboszcza pięćdziesiąt reńskich i tyle dla księdza w Jasienicy z tym dodatkiem, by te msze
były po mojej śmierci jak najprędzej służone.
Na utrzymanie krzyża na mojej realności ma posiadaciel tejże
realności No 34 u tutejszego proboszcza słożyć fundacyj w kwocie dwadzieścia reńskich. (...)
W Ligocie 11 grudnia 1886
Podpisali: Józef Burejza oraz 3 świadkowie: Jan Okolus,
Franz Kuś, Karl Iskrzycki.

Fundacje szkolna wójta Burejzy
Za czasów austriackich wręczanie gotówki na cel charytatywny nie było jedyną formą działań dobroczynnych. Ofiarodawca rozumiał, że taki datek mógł być szybko skonsumowany. Dlatego zakładano fundacje, a pieniądze deponowano na
konto kapitałowe. Wypłacany po pewnym czasie procent zaspokajał potrzeby beneficjentów przez długie lata.
***
Dla szkoły tutejszej poręczam dwie sta zł i chcę aby coroczny interes z tych pieniędzy był zużyty na wspomożenie ubogich
katolickich ligockich dzieci szkolnych. Oraz rozporządzam aby
ten kapitał i wykonanie tej mojej woli był na zawsze w rękach
tutejszego księdza proboszcza.
Fundator: Józef Burejza, Ligota nr 34, Dezember 1886,
Procent z kapitału ma być pobierany od 19 marca 1890 r.
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Pozwolenie na budowę
W XIX wieku funkcjonowanie społeczeństwa było dobrze
zorganizowane, władza działała sprawnie, a ważne przedsięwzięcia były regulowane przez prawo. Jeżeli ktoś na wsi miał
zamiar zbudować dom, nie inaczej jak dziś, musiał postarać
się o plan oraz uzyskać w gminie zezwolenie na budowę. Do
petenta zwracano się z zachowaniem najwyższych form grzecznościowych.
***
Ligota, dnia 19 czerwca 1899
Do Wnej p. Anny Wituś chaupniczki w Ligocie
W załatwieniu waszej prośby z dnia 14 czerca 1899, po
przedsięwziętej Komisyi budowniczej z dnia 19 czerwca r.b. ponieważ żadne przeszkody nie zachodzą udziela się niniejszem
potrzebne pozwolenie budownicze do wybudowania domu mieszkalnego na parceli budowlanej No 153.
Według z tu urzędu potwierdzonego i zwróconego planu
należy wykonanie tejże budowy zdolnemu budowniczemu wykonać polecić.
To pozwolenie traci moc swą jeżeli w 3 lata od dnia doręczenia, budować się nie zacznie względnie w pełnych 3 latach budowanie się nieskończy.
Przeciw temu jest wolny rekurs do Wydziału gminnego który do 3 dni zameldować a do 14 dni wykonać należy.
Kosztów komisyjnych macie w ilości 6 koron w przeciągu
14 dni w tu urzędzie do zapłacenia.
F. Polok Przełożony gmin.

Świadectwo moralności
W czasach austriackich oraz w Polsce międzywojennej dorosły obywatel w rozlicznych sytuacjach, by załatwić jakąś
ważną sprawę, potrzebował specjalnej opinii. Przypominała ona
współczesne zaświadczenie o niekaralności. Tego rodzaju świadectwo było wydawane przez urząd gminny.
***
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Urząd Gminy w Ligocie
Podpisana zwierzchność gminna poświadcza niniejszym, że
Izidor Gazda syn po Józefie Gazda liczba domu 149 ur. w roku
1890 do gminy Czechowic przynależny zamieszkały w Ligocie
liczba domu 149 jest pracowity moralny tszeźwy nie był nigdy
karany tak w gminie jak w sądzie, czyli w całej pełni zasługuje
na wydanie niniejszego świadectwa.
Ligota 4/10 1922

Żądania Zabrzega27
Aby zrozumieć trzy kolejne dokumenty, musimy znać mapę
Ligoty i Zabrzega sprzed prawie stu lat. Ligota była wtedy jedną
z największych miejscowości, a Zabrzeg wręcz najmniejszą
w okolicy. Cały czarnoleski las był na ligockim terytorium, także obecne Maciejowice. Stacja Czarnolesie była również w Ligocie. Nawet obecny stadion w Zabrzegu znajduje się na byłym
ligockim terenie. Ligota od zachodu sięgała wręcz pod sam zabrzeski kościół.
W Maciejowicach, ligockim Podjaziu i w Czarnolesiu zabrzeżanie zaczęli budować nowe domy. Ludzie ci nie chodzili
do ligockiego kościoła z powodu dużej odległości. Rozpoczęli
starania o zmianę przynależności parafialnej. Z kolei władze
gminne podejmowały uchwały o zmianie granic miejscowości,
domagały się nowych obszarów dla Zabrzega kosztem Ligoty.
Posunięcia zabrzeżan urzeczywistniły się. Pod parafię zabrzeską
wymienione tereny przeszły w latach 1927 i 1935, a administracyjna zmiana granic miejscowości nastąpiła w 1955 r.
***

27
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Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Akta lokalne parafii Ligota.

Uchwała Urzędu Gminy Zabrzeg o oderwaniu północnych
terenów od Ligoty
5 marca 1923
Przedmiot.
Między innemi sprawami uchwalono uwzględnić prośbę
Spółki Budowlanej i mieszkaniowej w Zabrzegu, która prosi
Wydział gminny w Zabrzegu by ich przyjął do politycznej gminy
Zabrzeg wraz z całym terytorium Spółki Budowlanej. Uchwalono nie tylko terytorium Spółki Budowlanej przyjąć ale żądać cały
kompleks leśny, leżący po stronie północnej toru kolejowego,
należącego do Ks. Sułkowskiego i przynależnego dotąd do politycznej gminy Ligota, by został do politycznej gminy Zabrzeg
przydzielony. Przełożeństwo gminne ma poczynić początkujące
kroki a na przyszłem posiedzeniu dać sprawozdanie Wydziałowi gminnemu.
Obecni: Naczelnik gminy Karol Tomaszczyk oraz członkowie Wydziału w liczbie 13 osób wymienionych z nazwiska.

Urząd Parafialny w Zabrzegu chce zmian granic ligockiej
parafii
Katol. Urząd Parafialny Zabrzeg dnia 13. kwietnia 1923.
Do Najprzewieleb. Ks. B. Wikarjatu Generalnego w Cieszynie
Podpisany zwraca się w sprawie nowego rozgraniczenia
parafii Zabrzeskiej i Ligockiej i w tym celu załącza plan sytuacyjny Zabrzega i okolicy.
Parafia Ligocka sięga dotąd na północ od toru kolejowego
Dziedzice-Chybi i granica jej biegnie tuż koło kościoła Zabrzeskiego. Teren był dotąd zalesiony, nie było na nim budynków
mieszkalnych z wyjątkiem domu gajowego przy granicy Zabrzeskiej.
Stosunki się dziś zmieniają. Ludzie Zabrzescy zakupili
od księcia Bielskiego, właściciela terenu, pola przy przystanku
kolejowym (plan sytuacyjny I) i zaczynają budować nową kolonię: powstaje 12 nowych domów mieszkalnych. Właściciele zwrócili się do Urzędu parafialnego w Zabrzegu z prośbą o przyjęcie
ich domów do parafii zabrzeskiej.
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Pomimo przyznania zupełnej słuszności argumentom proszących musiał jednak podpisany oświadczyć stronom, że sam
przyjąć ich nie może: do tego jest koniecznie potrzebna decyzja
i rozstrzygnięcie władzy duchownej. Wtedy prosili o skierowanie całej sprawy do odnośnej Władzy duchownej.
Czyniąc zadość żądaniu proszących przedkłada podpisany sprawę Najprzew. Ks. B. Wikarjatowi Gener. i prosi o przyłączenie do parafii Zabrzeskiej nie tylko nowo powstającej kolonii, lecz całego terenu, leżącego na północ od toru kolejowego
wraz z tymże torem kolejowym, względnie istniejącymi lub
mającymi powstać budynkami kolejowymi.
Powody tej prośby są następujące:
1.
Nowo powstająca kolonja leży w dziesięcio minutowej odległości od kościoła Zabrzeskiego, podczas gdy do kościoła w Ligocie jest godzina drogi. Nadto teren nie ma połączenia wprost z Ligotą: trzeba koniecznie jechać i iść przez Zabrzeg, aby się dostać ku kościołu Ligockiemu. Ludność więc
samo przez się będzie się zawsze kierować do Zabrzega zwłaszcza że wszyscy są dotąd parafianami Zabrzeskimi. Stąd będą
powstawały ciągłe niesnaski między ludnością i oboma Urzędami parafialnymi. Dotąd istniały na terenie cztery budynki
mieszkalne, dom gajowego i domy budników kolejowych. Mieszkańcy chodzą do kościoła w Zabrzegu i tu chcą załatwić wszystkie czynności religijne. To powód do niesnasek - poprzednicy
je mieli, lecz podpisany przytacza tylko własne: np. gajowym
jest teraz wprawdzie protestant lecz trzyma służbę katolicką;
kiedy chodziło o zaopatrzenie chorej służącej, to zrozumieć nie
mogli, że trzeba mieć pozwolenie od księdza proboszcza z Ligoty - to samo było z pogrzebem tejże służącej: po co chodzić do
Ligoty, kiedy do kościoła w Zabrzegu i na cmentarz jest tylko
10 minut (...)
2.
Dziwić się ludności tak dalece nie można, bo oprócz
wielkiej odległości od własnego kościoła jest jeszcze powód
ważniejszy, mianowicie możliwość dostępu mieszkańców
do kościoła Ligockiego. Rokrocznie i to po kilka razy wylewa
rzeczka Iłownica i zalewa okoliczne łąki i pola tak, że wszelka
komunikacja pomiędzy północą i południem Ligoty jest
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przerwana. To był właśnie niegdyś główny powód do utworzenia osobnego probostwa z Zabrzegu. I tak ludność Ligocka,
mieszkająca na północ od Iłownicy w czasie wylewów chodzi
do Zabrzega, jeżeli w ogóle nie czuje się zwolniona od wypełniania obowiązków religijnych.
4.
(...) Lasy na terenie (Czarnolesia, przyp.) wypaliły się
przed dwoma laty. Na wypalonem lesisku, w miejscu naznaczonem na planie sytuacyjnym III. ma się już rozpocząć budowa nowego dworca przetokowego w ogromnych rozmiarach:
50 torów kolejowych. (...) Z konieczności muszą równocześnie
powstać nowe domy mieszkalne dla służby kolejowej. Prawdopodobnie powstanie nowa wielka kolonia, która musi być
przyłączona do którejś parafii.
5.
Wydział gminy Zabrzegu, zastępujący równocześnie
miejsce kościelnego komitetu konkurencyjnego, uchwalił jednogłośnie przyjęcie całego terenu do Zabrzega i sam wdrożył
kroki w celu przyłączenia tego terenu do politycznej i szkolnej
gminy Zabrzega.
Z powyższych powodów prosi podpisany o (nieczyt.) przeprowadzenie nowego rozdziału parafii: odłączenie odnośnego
terenu od Ligoty i przydzielenie tegoż wraz z domkami budników kolejowych i nowo powstającego dworca przetokowego
do parafii Zabrzeskiej. Sprawa jest pilna, bo jedna rodzina przeniosła się już, a druga przenosi się do tymczasowych baraków
na miejscu budowy, a wszyscy oświadczają, że do Ligoty
z żadną sprawą iść nie myślą: gotowe więc są nowe kłopoty
niesnaski, na czem duszpasterstwo koniecznie ucierpiećby
musiało. Zaznaczam nakoniec, że choćby część terenu nie została przyłączona politycznie do gminy Zabrzega, to jednak ze
względów duszpasterskich jest konieczne przyłączenie całego
terenu do parafii Zabrzeskiej.
Ks. K. Janoszek
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Odpowiedź Urzędu parafialnego w Ligocie na próbę odłączenia części parafii
Ligota 6 maja 1923
Do najprzewiel. Ks. b. Wikariatu Generalnego w Cieszynie.
Urząd parafialny w Ligocie na prośbę Urzędu paraf. w Zabrzegu donosi:
Mieszkańcy budujący na terenie Ligockim powinni przyjąć
prawa i obowiązki jak parafii tak gminy Ligoty, bo z góry wiedzą,
że są na obszarze Ligockim. Odległość jest wprawdzie od Kościoła Ligockiego większa niż od Zabrzeskiego ale to nie powinno ich zrażać. Są kolonie: Burzej i Nowy Świat oddalone od Kościoła Ligockiego mniej więcej godzinę a ludzie wypełniają obowiązki swoje religijne i szkolne lepiej niż ci co są w pobliżu.
Wylew wód jest katastrofą chwilową. (...) Rzeka Jasienica
(jeżeli zaleje) pola i łąki - mieszkańcy mający do Kościoła Ligockiego 10 minut - nie maja również dostępu.
Oderwaniem jednej części od Ligoty nabywają ochoty to
samo uczynić i drugie kolonje (...) Przez oderwanie naraża się
gmina Ligota na niepowetowane szkody (nieczyt.) by ponosić
wydatki gminne - szkolne - Kościelne. Urzędowanie będzie zawsze utrudnione, za dowód służy kolonia Podkępie. Przeszło
100 lat temu co oderwaną została od Kościoła Ligockiego i przyłączona do Czechowic, aż do teraz (ludzie) przychodzą po akta
urzędu parafialnego tak do kierownictwa szkoły w Ligocie zamiast do Czechowic. Te same zawikłania w urzędzie podatkowym, te same (nieczyt.) w urzędzie gminnem Ligoty.
Urząd parafialny i Komitet Kościelny - i wydział gminy są
przeciwne oderwaniu terenu do parafii Zabrzeskiej.
Podpisani: proboszcz Spacil, wójt Jan Hess, członek gminy
i trzej członkowie komitetu kościelnego.

190

Umowa o dożywocie
Poniżej przytoczony jest dokument spadkowy jednego
z mieszkańców Zawodzia z okresu Polski międzywojennej,
z roku 1929. Poprzez pryzmat przedstawionych spraw możemy
zrozumieć warunki, w jakich żyli wtedy niebogaci mieszkańcy wsi,
zwłaszcza osoby starsze, będące, jak się wtedy mówiło, na wymowie. Tekst zaskakuje dosłownością, dla kogoś może być niepoważny, dla innych powodem niedowierzania, nawet współczucia.
***
Punkt 3 - Intabuluję na rzecz Józefa W. prawo dożywotniej
i bezpłatnej wymowy a mianowicie jedną izdebkę od strony południowej w domu oraz miejsce na strychu nad tą izdebką, cztery
zagony gnojne naorane na ostatnich północnych gonach i dwa
zagony tak samo przygotowane w kółku od strony krótszej.
W ogrodzie jedna jabłoń i jedna grusza przed oknami na południe, dziesięć cętnarów metrycznych węgla i jeden drzewa opałowego, bezpłatnie dostarczonego do domu. Pół litra mleka
słodkiego i dobrego dziennie, jedna czwarta kilograma masła
i cztery kilogramy chleba tygodniowo, miejsce w szafie w sieni,
prawo trzymania dwóch kur przy stadzie i na karmie gospodarza, prawo czerpania wody ze studni, z tym, że na wypadek
niezdolności do pracy (...) obowiązanym będzie Alojzy W. dostarczyć Józefowi W. kompletne i jego stanowi (zdrowia) odpowiadające utrzymanie.
Sąd grodzki w Bielsku, Oddział VI, dnia 25 stycznia 1929 r.

Tragiczna wiadomość
Parę miesięcy po zakończonej drugiej wojnie światowej
z Simoradza pod Skoczowem wysłano do Ligoty list. Adresatką
była Zuzanna Brzóska, kobieta, której mąż nie wrócił z wojny.
O tym, że jest wdową oraz w jakich okolicznościach zginął jej
mąż Jan, dowiedziała się z tego listu.
***
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Kochana Przyjaciółko. Chcecie się dowiedzieć prawdy
o swym mężu? Jest to trudna sprawa do opisania. Bośmy leżeli
w bunkrze czterej Ślązacy zawsze razem, jeden obok drugiego
na pryczach, a dalej leżeli Niemcy. Więc ja leżałem pierwszy od
ściany, mąż Wasz drugi a Brudek z Górnego Śląska trzeci,
a Białek z Frysztatu był czwarty i reszta Niemców. Tak my odpoczywali po całodziennym marszu. W jednym momencie do
bunkru wpadł pocisk. Ja zostałem ranny, zlękłem się bardzo
i popatrzyłem na kolegów ale z nich nikt się nie odezwał ani się
nie ruszał. Ja zacząłem szukać ratunku, bo mnie samego krew
oblała ale żywego ducha dookoła nie było, to sam się zabandażowałem i wróciłem jeszcze raz popatrzyć na kolegów, to już
byli na ziemi pospadani, nie poznałem żadnego znich, bo nie
mieli żaden całej głowy i krwią byli zalani. I nie miałem odwagi
poszukać ich papierów, bo mi samemu stały włosy na głowie.
Tylko zmierzyłem oczami według wzrostu i szyku tych kolegów
i przeżegnałem świętym krzyżem i mnie wzięli do szpitala. Już
więcej nie spotkałem żadnego z tych kolegów, co my byli razem
tam w bunkrze, choć nas tam było 21. Mąż jak żył, bardzo opłakiwał swe dziatki i żonkę i zawsze go pocieszałem aby nie tracił
nadziei. Ja dostałem się do Danii do szpitala i ręka mi ocalała
tylko została słabsza i dziękuję za szczęście uratowania. Ja
dopiero powróciłem 12.01.1946 do domu z Danii. Spotkałem
rodzinę po różnych ciężkich przeżyciach w tych trudnych czasach. Tak Kochana Przyjaciółko życzę najlepszego pocieszenia
i wszystkiego najlepszego ze strony mojej dla całej rodziny Waszej. Z Bogiem, Do widzenia.
Krupa Jerzy

Zagadkowy protokół
W tym dokumencie zawarte jest potwierdzenie pochówku
nieznanego człowieka, jakim był mężczyzna z powiatu tarnowskiego, który zginął w Ligocie w lutym 1945 roku. Dokument
stawia więcej pytań niż daje odpowiedzi. Nie wiemy, z jakiej
przyczyny przebywał w Ligocie człowiek, który zginął tu akurat
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w pierwszym dniu radzieckiego ostrzału w czasie frontu. Czy
był w wojsku niemieckim, czy sowieckim - oba warianty są
bardzo mało prawdopodobne. Może był cywilem, któremu udało się uciec z niemieckiej niewoli lub pracy przymusowej, ale
powroty ludzi z Niemiec zaczęły się wiele tygodni później.
A może był u krewnych lub znajomych i zastał go tu front?
A może zginął jako lotnik, stąd określenie „na skutek działań
lotniczych”. Nikt już niestety nie pamięta, jak to było.
***
Pieczęć: Rzymsko-Katolicki Urząd Parafialny w Ligocie, powiat Bielsko
Protokół
W poniedziałek dnia 20.10.1947 r. stawili się do RzymskoKatolickiego Urzędu Parafialnego w Ligocie, powiat Bielsko obywatel Świerkot Dominik zamieszkały w Ligocie pow. Bielsko
kolonia Burzej l.d. 330 i ob. Wituś Alojzy, miejscowy grabarz,
zamieszkały w Ligocie pow. Bielsko, kolonia Zawodzie l.d. 100
celem podania następującego oświadczenia:
Żmuda Józef urodzony dnia 17 marca 1911 r. w miejscowości Sieradz, pow. Tarnów - mąż Ludwiki z domu Paździorów,
zamieszkałej w miejscowości Odporyszów, pow. Tarnów - zginął
na skutek działań lotniczych dnia 2 lutego 1945 r. w Ligocie,
pow. Bielsko i został później przez podpisanego grabarza miejscowego ob. Witusia Alojzego i podpisanego Świerkota Dominika pochowany na tutejszym Rzym. Katolickim cmentarzu
dnia 15 lutego 1945 r.
(...) Wyżej wymieniony protokół został podpisany w obecności ks. Administratora Ligoty (...) i ma służyć do metryki zgonu
Żmudy Józefa.
Ligota, pow. Bielsko, dnia 20 października 1947 r.
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Pieniężny przekaz
W przekazie pieniężnym z zagranicy nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie okoliczności polityczne w naszym kraju tuż po
ostatniej wojnie. W czasach stalinowskich był absolutny zakaz
obrotu walutą państw kapitalistycznych, a jej posiadanie karalne. Mało tego, ściągało to podejrzenie władz komunistycznych o kontakty z imperialistycznym zachodem, kolaborację
i szpiegostwo, tym więcej ze znienawidzoną Ameryką. Tak na
pewno było w apogeum stalinizmu, który przypadał na połowę
lat pięćdziesiątych. W pierwszym roku powojennym zapewne
było w tym zakresie jeszcze dość swobodnie. Z przedstawionego dokumentu wynika, że amerykańskie dolary zostały przez
bank zamienione na złotówki i tak dostarczone adresatowi.
Państwo polskie bardzo się ucieszyło z wpływu obcej waluty,
której w tamtych czasach bardzo potrzebowało. Odbiorca zaś
dostał, zapewne od krewnego, gotówkę prawie trzech tysięcy
złotych, co było niezbyt wielkim zastrzykiem nawet w warunkach powojennej biedy. Jaka była wartość nabywcza tej kwoty? Znana jest cena 1 q (100 kg) żyta w 1946 roku. Wynosiła
ona 1544 złote. Tak więc osoba z Miliardowic otrzymała z Ameryki kwotę o wartości nabywczej w Polsce równej 200 kilogramom żyta.
W „Monitorze Polskim” z kwietnia 1947 roku opublikowano,
że zarobki miesięczne w sektorze rolnictwa wynoszą ok. 6000 zł.
Z tych danych z kolei wynika, że pomoc z Ameryki w postaci prawie 30 dolarów stanowiła wtedy półmiesięczny dochód rolnika.
***
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Główny Warszawa, dn. 12 listopada 1946 r.
Kwit wystawiony dla: Paruga Franciszka, Miliardowice 280,
poczta Zabrzeg, Bielsko, Silesia
Otrzymaliśmy od Manufacturers Trust Co., New York polecenie wypłacenia Wp. kwoty 29,85 amerykańskich dolarów przekazanej przez Joe Rohla. Powyższą kwotę przeliczoną po (...)
zł 94,70 za 1 dolar łącznie 2 985 zł.
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Po potrąceniu naszych kosztów i prowizji stawiamy WP do
dyspozycji w naszym Wydziale Przekazów Zagranicznych, Warszawa, Jerozolimska nr 1.
Odbiorcom zamiejscowym, na wyraźne ich życzenie wysyłamy przekazy przez najbliższy Oddział naszego Banku wzgl.
Urząd Pocztowy (...)
Znak ręczny osób niemogących lub nieumiejących pisać winien być poświadczony przez Urzad Gminny (wójta lub sołtysa).
(...) Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Główny
w Warszawie
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Rozdział II

PODANIA, LEGENDY I BAŚNIE
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O pięknej zakonnicy
z ligockiego klasztoru28

Już nikt nie pamięta, gdzie w Ligocie był klasztor. Jedna
z opowieści zapisana przez zbieraczy legend mówi, że w Ligocie
pod Bielskiem istniał dawno temu niewielki klasztor. Przełożoną
w nim była nie byle jaka osoba, ale sama księżna, znana z urody
i dobroci. Pewien bogaty książę zobaczył ją, gdy była w odwiedzinach u krewnych. Wielce mu się spodobała. Chciał ją pojąć za
żonę, lecz ona nie zgodziła się, złożyła przecież śluby zakonne.
Książę popadł w gniew, że ktoś śmiał się nie zgodzić z jego życzeniem i postanowił siłą porwać zakonnicę z klasztoru. W czasie
szturmu siostrom udało się uciec z budynku podziemnym korytarzem. Z zemsty, że nie dopiął swego, porywczy rycerz nakazał
klasztor zniszczyć. Opowiadają, że jeszcze wiele lat po tym zdarzeniu w miejscu, gdzie stała kaplica i klasztor, zawsze był ugór,
gdyż ile razy chciano zaorać to pole, to zwierzęta klękały i nie
chciały iść dalej. Trwało to aż do czasu zbudowania w Ligocie
kościoła. Wtedy pole zaorano, a ludzie o tamtych wydarzeniach
zapomnieli. O wszystkim tym przypomni następująca opowieść.
***
Pewien młody książę o imieniu Zbysław w morawskim kraju
dowiedział się od wróżki, że jego żoną będzie jasnowłosa księżniczka, która mieszka za siedmioma rzekami tam, gdzie pewna
rzeka staje się podwójna. Jeżeli chce ją odnaleźć, musi wędrować podnóżem gór w kierunku wschodnim i dobrze liczyć rzeki.
Kiedy już odnajdzie tę dziewczynę, to się przekona, że nie będzie
28

Na motywie podania O klasztorze w Ligocie [w:] W. Korzeniowska,
O ukrytych skarbach..., Katowice 1995, s. 167-168.
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ona wolna, ale też nie będzie zamężna, a także nie będzie więziona. Brak wolności będzie innego rodzaju. I musi ten problem rozwiązać.
Wyruszył książę w poszukiwaniu swej przyszłej żony z zamku leżącego nad rzeką Morawą. Po dniu marszu znalazł się nad
rzeką Beczwą, która była mu znana. Przeprawił się przez nią.
Następną była Ostrawica, która też była mu znana, bo leżała
w kraju jego ojca. O następnej rzece o nazwie Olza słyszał tyle,
że znajdowała się w sąsiednim, przyjaznym, cieszyńskim księstwie. A była to rzeka czwarta. Gdy podróżował dalej na wschód,
znalazł się nad kolejną, tym razem nieznaną mu rzeką. Zapytał
więc ludzi, jak się zwie, a oni odpowiedzieli mu, że to słynna
Wisła, która płynie do dalekiego północnego morza przez kraj
Lechitów. I była to rzeka piąta. Pół dnia drogi za nią płynęła
rzeczka Iłownica - tak ją zwali ludzie napotkani nad jej brzegiem. Teraz książę uważnie wypatrywał kolejnej wody, gdyż
z rachunku wynikało, że będzie to rzeka siódma, do której zmierzał. Na rozległej równinie położona tu była wieś Ligota i w tym
właśnie miejscu łączyły się dwie rzeki: Jasienica i Wapienica.
I to była owa rzeka podwójna.
Książę będąc najpewniej u celu zapytał napotkanych włościan, czy słyszeli coś o jakiejś księżniczce, która mieszka w ich
wsi. Lecz ludzie mu odpowiedzieli, że słyszeli tylko o wielkiej
pani, która jest w klasztorze, a kim jest - tego nie wiedzieli. Nikt
jej też nigdy nie widział. Niedaleko rzeki stał budynek, wiele większy od chłopskich chat, ale nie przypominał klasztoru. Stał
w niedużej odległości od folwarku oraz wielkiego stawu. Gdyby
nie krzyż na niewysokiej wieżyczce, który oznaczał kaplicę, nie
można by się domyśleć przeznaczenia tego miejsca. Podróżni
zastukali do bram. Długo im nie otwierano, wreszcie wyszedł
człowiek, który zapytał:
- Czegóż panowie rycerze chcecie od naszego klasztoru?
- Pragniemy się widzieć z księżniczką.
- Nie ma tu takiej. Jest siostra przełożona i inne siostry.
- Tylko nie łżyj, niecnoto, bo sam książę z morawskiego
kraju pyta się o księżnę.
- Poczekajcie chwilę waszmościowie, pójdę się z siostrami
rozmówić.
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Po pewnym czasie człowiek ów wrócił i powiedział:
- Siostra przełożona prosi waszmościów na widzenie. Ale
tylko dwie osoby wejść mogą do klasztoru i bez oręża.
Do wnętrza wszedł młody książę ze swoim giermkiem. Przełożona ich przyjęła na krótką rozmowę. Potwierdziło się, że jest
książęcą córką miejscowego władcy, ale z powodu nieposłuszeństwa zmuszona została pójść do zakonu. Specjalnie dla
niej zbudowano ten mały klasztor we wsi, będącej książęcą
własnością.
Wszystkie słowa wróżki się spełniły. Zakonnica zrobiła na
księciu ogromne wrażenie. Jej oblicze było niezwykle szlachetne i piękne, mowa spokojna, a zachowanie dostojne. Książę
został oczarowany. Również serce zakonnicy, która zobaczyła
księcia z dalekiej krainy, napełniło się dawno nieznanym uczuciem pragnienia drugiego serca oraz wielkim niepokojem. Co
jednak uczynić, by ci młodzi ludzie, których dzieli klasztorny
mur, mogli być razem?
- Powiedz mi chociaż, pani, jak ci na imię? - odezwał się na
koniec rozmowy Zbysław.
- Tobie jednemu powiem. Chrzestne me imię brzmi Wiktoriana, a zakonne Kunegunda.
Po powrocie na Morawy książę zapytał tę samą wróżkę
o mądrą radę, jak wydobyć dziewczynę z klasztoru. Ta mu odpowiedziała:
- Musisz udać się zbrojnie do starego madziarskiego księcia, który panuje w Siedmiogrodzie i pokonać go. Jest mu na
imię Gabor. Wtedy ojciec księżniczki zobaczy, że już nie może
na niego liczyć. Następnie udasz się z darami do przełożonych
zakonu, w którym przebywa Kunegunda. Rezydencja ich jest
w dalekiej Frankonii i tam poprosisz o pisemną zgodę na zwolnienie Kunegundy ze ślubów. Następnie z wozem pełnym kosztowności udasz się do księcia-ojca i poprosisz o rękę. Jak to
wszystko wykonasz, księżniczka w klasztorze przestanie być
zakonnicą i będzie ci rada.
Gdy książę Zbysław udał się na Siedmiogród, w tym samym
czasie książę Gabor najechał na klasztor w Ligocie, gdyż nie mógł
się doczekać na zgodę księżniczki na zamążpójście za niego.
Siostra Kunegunda nie chciała nawet z Madziarem rozmawiać.
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Był zbyt stary, o nieładnej, ogorzałej i dziobatej twarzy i mówił
niezrozumiałym językiem. Wtedy rozzłoszczony przypuścił
szturm na klasztor, by siłą porwać księżniczkę. Ale nie dopiął
swego, gdyż z budynku prowadził ku rzece Jasienicy podziemny korytarz, którym zakonnice uciekły ku wodzie, a potem
łodziami spłynęły do zamku na Żebraczy. Rycerz z zemsty kazał
spalić klasztor. Z niczym wrócił do Siedmiogrodu, a ze Zbysławem po drodze się rozminęli.
Gdy książę ojciec dowiedział się o spaleniu klasztoru i zamachu na jego córkę, wielce się rozsierdził i znienawidził
Gabora, którego dotąd faworyzował z powodu jego bogactwa.
Natomiast Zbysław w międzyczasie uzyskał zgodę na ożenek
z Kunegundą i przybył na dwór przyszłego teścia z darami.
Orszak młodego księcia był strojny i bogaty. Teść przekonał
się, że kandydat na zięcia to zacny rycerz, a w przyszłości może
osiągnąć większe zaszczyty i bogactwa niż książę Gabor. Udzielił więc zgody na wydanie swej córki za Zbysława. Odbyły się
zaręczyny, a potem ślub i szumne wesele, które trwało tydzień.
Wiktoriana, która opuściła Ligotę, szczęśliwie połączyła swe
serce z sercem morawskiego księcia na morawskim zamku nad
błękitną rzeką Morawą. Żyli potem bardzo długo i jakże szczęśliwie. Czasem tylko zatęskniła za Ligotą za siedmioma rzekami, bo spędziła tam radosne chwile swych młodych lat.
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Tajemnice domu nr 7 29

W jednym z najstarszych domostw Ligoty, pod numerem 7,
żyło na przestrzeni wieków wiele znanych rodzin: Gellnerowie,
Szermańscy, Donocikowie. Ponieważ nieruchomość miała
znaczną wartość, przechodziła z rąk do rąk na drodze sprzedaży, spadku i mariaży. Stał tam na niewielkim wzniesieniu naprzeciw potoku Młynka duży budynek ze stodołami, otoczony
sporym kawałkiem roli, a właściciele posiadali jeszcze połacie
pól w kilku innych miejscach. Jednym słowem było tu niemałe
siedlackie gospodarstwo. Historie, które będą tu opisane, działy
się za Donocików zwanych Wilczkami. Familia ta miała w posiadaniu spory majątek, który za ich życia jeszcze się rozrósł, pracowało tu i mieszkało kilkanaście osób, rodzina i liczna służba.
***
Rozalka była nastolatką, już nie dzieckiem, ale jeszcze nie
panną. Dzisiaj sama została w domu, gdyż był dzień targowy.
Rodzice, jak tylko zaczynało dnieć, pojechali na jarmark, czyli
jak mawiano - na rynek do Bielska.
- A pamiyntej rano doglóndnąć parobka, żeby nie przispoł
i wczas krowy wygnoł na pastwisko, a potym ich zawrził przed
nastanim upału. I zawczasu chyćcie się za obiod, bo bydymy
fest głodni z miasta wracać. I dej se na wszystko pozór! - rodzice
przed odjazdem wydali córce ostatnie instrukcje.
Rozalce nudziło się samej w domu, więc wcześniej niż trzeba
postanowiła pójść do piwnicy po ziemniaki na obiad. Rychło
znalazła się w ciemnym piwnicznym lochu, a świeczka oświetliła
lichym światłem przejście do pomieszczenia z jarzynami. Tu miała
29

Według opowiadania Janiny Orawiec.
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wejść, ale kątem oka dostrzegła znajome białe drzwi, które ją
zawsze intrygowały. Tej jednej furty nikomu nie wolno było
otwierać ani wchodzić za nią pod żadnym pozorem. Był to jedno z niewielu surowych zakazów obowiązujących w tym domu.
Ojciec mówił, że za białymi drzwiami zaczyna się wielki loch,
z którego nie ma powrotu. Jednakoż w młodym wieku ciekawość i nieroztropność bywa silnejsza od rozwagi. Tak stało się
i tym razem. Dziewczyna postanowiła złamać zakaz, wszak nikt
jej nie nadzorował. Miała przemożną ochotę przynajmniej zerknąć na to, co się kryje za białymi drzwiami. A może są ślepe
i za nimi po prostu nic nie ma, więc po co się bać? Ojciec tam
też nigdy nie wchodził i nie sprawdzał, więc sam nie wie jak
jest. Przekonam się, że nic strasznego tam nie ma i odtąd nie
będę się bała chodzić do piwnicy - kalkulowała. Odbiła skobel,
aby tylko uchylić skrzydło drzwi. Wtedy nie wiadomo skąd przybiegł duży, biały kot i przez szczelinę przemknął się do wnętrza.
Był to obcy kot, którego Rozalka nigdy w domu nie widziała. Gdy
znalazł się w mroku, odwrócił głowę, przeraźliwie zaświecił swoimi zielonymi ślepiami i skrzypliwie zamiauczał.
Drzwi nie były atrapą, za nimi zaczynał się wąski, długi tunel.
Po kilku metrach ponure przejście utonęło w mroku. Kot obejrzał
się znowu, przymrużył oczy i tym razem łagodnie, hipnotycznie,
jakby zapraszająco zamiauczał na dziewczynę. Rozalka w tym
momencie została jakby urzeczona, przestała panować nad swoim czynami i emocjami. Strach stał się jej obcy. Poddała się dziwnej wewnętrznej woli poznania tajemnicy tego miejsca. Biały kot
ruszył przodem, a dziewczyna podążała za nim w nieznane. Licha
świeczka ledwie oświetlała ciemne czeluści. Oprócz bieli kota przez
dłuższy czas nie było widać nic.
Za pierwszym zakrętem tunelu zaczęło się coś dziać. Usłyszała narastający jazgot, a potem łopotanie skrzydeł olbrzymich
nietoperzy, które napastliwie zbliżały się do dziewczyny
z dużą szybkością, okrążały ją i jakby celowały w jasne włosy.
Raz po raz widziała ich otwarte czerwone paszcze i falujące języki. Uchylała głowę przy każdym ich natarciu i zasłaniała się
świecą. Stworom tym najwyraźniej ogień nie odpowiadał, więc
chyba z tego powodu zaprzestały ataku, zawisły u sufitu głowami w dół, bacznie obserwując dziewczę. Strach było obok nich
przechodzić.
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- O rety! - krzyknęła nagle, gdy omal nie wpadła na kościotrupa, który w zastygłej pozycji, na klęczkach, w swych kościstych członkach trzymał jakiś złotawy przedmiot. Był to zapewne łakomy złodziej, któremu nie udało się wynieść z lochu złotej
czary.
Nagle ich drogę przegrodziła żaluzja z grubej pajęczyny
zwisająca od sufitu aż do posadzki. Sieć była tak gęsta, że nie
tylko nic nie było przez nią widać, ale nie można było dalej iść.
Gdy zbliżyła się do tej zasłony, kot wykonał unik i schował się
za nią, bo wcześniej zauważył, że z kryjówki wychodzi opasły,
monstrualnej wielkości pająk.
- Skarbów ci się zachciewa, młoda ladaco! Niedoczekanie
twoje. Najpierw cię omotam, a potem wypiję z ciebie świeżą
krew - ochrypłym głosem zawyrokował pająk - cha, cha! Już
cię mam!
Wtem rzucił w stronę dziewczyny lepką sieć. Rozalka skutecznie umknęła w bok. Pająk jednak nie przestawał atakować
dziewczyny i miotał siecią raz po raz, a ona szczęśliwie jej unikała. Nagle nici pajęczyny zahaczyły o jej włosy. Jednego nie przewidział, że pajęczyna się łatwo pali! Ogień świecy w pewnym
momencie zapalił sieć i błyskawicznie zniweczył tę nikczemną
broń. Rozalka usłyszała głośne skwierczenie i pisk pająka, który
poparzony uciekał do swego schronu. Droga stanęła otworem,
a był to już koniec tunelu. Tam na podwyższeniu stał duży drewniany kufer okuty metalem. Na nim leżała czerwona, atłasowa
poduszka, na którą właśnie wskoczył towarzyszący dziewczynie
biały kot. Miejsce to było oświetlone promykiem światła nieznanego pochodzenia. Kot spojrzał wprost na Rozalkę i po raz pierwszy przemówił do niej ludzkim głosem:
- Król kotów Mrauczykot zabronił wydania skarbu komukolwiek, kto nie będzie dziewicą wzrostu słusznego o płowych
włosach, która pokona pająka-wampira, a imię jej będzie
brzmieć Eleonora. A jak ciebie nazywają?
- Mam na imię Rozalia, a na drugie Eleonora.
- A więc to ty jesteś tą osobą, na którą czekam czas długi.
Bowiem drugie imię w królestwie kotów ważniejsze od pierwszego. Pierwsze imię służy do wołania, a drugie do nazywania.
Ty jesteś tą, która otrzyma skarb. Lecz nie od razu. Musisz
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jeszcze spełnić trzy warunki. Pierwszy warunek jest taki. Wrócisz do domu. Wejdziesz do izdebki, gdzie mieszka lokatorka,
samotna, stara Surmino. Ona tam na ciebie czeka. Podasz jej
wodę do picia, bo jest bardzo chora i wnet umrze. A gdy zrobisz ten uczynek, ona ci chętnie zdradzi pewną tajemnicę,
powie ci, gdzie jest grób żandarma na waszym polu za Młynką,
którego utopił szwercownik. Pójdziesz na to miejsce, zapalisz
świecę i odmówisz trzy zdrowaśki za jego duszę, bo był to dobry człowiek. On czeka na to. O nic więcej Surminej nie pytaj,
bo pożałujesz.
Zadziwiona Rozalka milczała, a kot mówił dalej:
- Drugi warunek jest taki. Zanim zaczną kopać w kuchni
pod podłogę, zabroń wszystkim cokolwiek mówić. Niech swą
robotę robią w milczeniu. Bo skarb jest pod białym kamieniem,
a nie lubi ludzkiego gwaru, gdyż ktoś tam spoczywa snem wiecznym z tym skarbem. On na was czeka. Pamiętaj, niech nikt nic
nie mówi, bo pożałujecie!
Rozalka chciała o coś zapytać, ale kot nie pozwolił sobie
przerwać mowy.
- Trzeci warunek jest taki. Jak będą wymieniać dach stary
na nowy, idź na strych pozbierać ludzkie kosteczki, a potem
zanieś je na cmentarz i pochowaj. One na ciebie czekają. Pamiętaj, żeby zakopać je za ostatnimi grobami pod płotem cmentarza
i pomódl się za niechrzczone dusze, kości nie wyrzucaj, bo pożałujesz! Czasu na spełnienie wszystkich warunków masz dużo.
Ale najdłużej jeden rok i sześć tygodni. Nie zapomnij, bo czas
szybko leci. Jak spełnisz warunki, kufer ze skarbami będzie
twój, tak samo jak skarb pod białym kamieniem. I jeszcze jedno - póki co nikomu nic nie mów, nawet rodzonej matce. Powiesz wtedy, jak warunki zostaną spełnione. Wtedy przyjdziesz
tu ze mną po skarb. Wszystko stanie się samo w odpowiednim
czasie. A teraz wracaj, nie bój się. Światełko cię zaprowadzi.
Rozalka z trudem wytrzymywała duszność panującą w lochu. Brakowało jej tchu, a świeca z braku powietrza przygasała
i w końcu zgasła. Wtedy na szczęście zapaliło się światełko,
o którym mówił biały kot. Latarenka rozświetliła piwniczny tunel,
a z każdym krokiem powietrza było coraz więcej. W końcu
dziewczyna znalazła się u wyjścia. Zamknęła białe drzwi, nabrała
ziemniaków i weszła do domu. Umyła twarz i ręce, a potem
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zajrzała do lustra. Ogarnęło ją przerażenie. Na głowie miała
poskręcany kołtun z nadpalonych włosów i pajęczych nici.
Po doprowadzeniu się do jako takiego porządku dziewczyna
pobiegła do Surminy. Stara kobieta leżała na łożu, była ledwie
przytomna. Święcącymi od gorączki oczyma spojrzała na przybyłą i wyszeptała:
- Jak to dobrze, żeś jest. Dobro z ciebie dziołcha. Podej mi
wody, bo mi strasznie chce sie pić. Jo już nie chcym nic inszego
jyny spokojnie umrzić, boch już je staro, życi móm przeżyte.
A teraz powiym ci jednóm rzecz, kieróm móm na sercu. Dwacet
roków tymu we Młynce szwercownik utopił szandara, kiery go
chycił na szmuglu na Wiśle w Zabrzegu. A tukej mieli swojóm
kryjówke w piwnicach pod izbóm, kieróm wynajęli na kwatyr,
a gospodarz o niczym nie wiedzioł. Jo wszystko widziała, jak go
topił, ale mi zakozoł o tym godać, bo mnie też zabije. I jo tela
roków nie godała. Za Młynkóm na łące jest pochowany czterdzieści kroków od zakrętu. Trzeja by tam iść i mu świyczke zaświycić i za dusze porzykać. Jo się tego miyjsca trzimała z daleka, bo żech sie boła, ale teraz tyn zabójca już nie żyje. Ale jo już
teraz iść tam nie dóm rady.
Surminie, ledwie powiedziała te słowa, stwardniał język,
ale oczy dalej patrzyły. Rozalka, jak mało kto, bardzo była
wszystkiego ciekawa i nieraz rozmyślała jak jest na drugim
świecie, więc odważyła się do umierającej powiedzieć tak:
- Surmino, jak umrzicie, przidźcie mi pedzieć jako tam je
na tamtym świecie, boch je ciekawo.
Stara kobieta nic nie odpowiedziała, jakby skinęła głową,
bo w tejże chwili oddała ducha.
Rozalka spełniła ostatnią wolę Surminy, poszła za Młynkę,
znalazła miejsce, gdzie był pochowany żandarm, wetknęła
w ziemię świecę i zapaliła ją, a na koniec zmówiła szczerze trzy
zdrowaśki. Z lekką duszą odeszła stamtąd.
Pierwszy warunek jej zadany został spełniony, ale dziewczyna nie była szczęśliwa. Kołtun z włosów musiała obciąć do gołej
skóry i przez pół roku chodziła wszędzie w chuście. Co gorsza,
stara Surmino rzeczywiście się jej pokazała, pierwszy raz przed
Godnimi świętami. Dziewczyna bardzo się przestraszyła jej
widoku, bo zjawa przyjęła postać kościstej staruszki z kijem
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w ręku. Nic jednak nie mówiła, nie powiedziała jak jej jest
i gdzie przebywa. Co gorsze, od tej chwili pokazywała się jej co
miesiąc w różnych miejscach, w nocy przy łóżku, za dnia we
wierzbach jak szła po krowy, a za stodołą przesiadywała na
pniakach. Bała się, nie mogła tego znieść i nawet mszę zamówiła, żeby dusza spokoju zaznała, ale to nic nie dało. Duch się
dalej zjawiał i straszył, choć nic ni mówił. Potem Rozalka sobie
przypomniała, co jej powiedział w piwnicy kot, żeby o nic więcej Surminy nie pytać, bo pożałuje, ale było za późno.
Za pół roku, jakoś końcem wiosny, ojciec z zięciem postanowili założyć w kuchni drewnianą podłogę, bo dotychczas mieli
klepisko. Nie wypadało siedlakom tak mieć w kuchni, zwłaszcza, że najstarsza córka spodziewała się potomka i rodzice chcieli, żeby dziecko nie chodziło po wilgotnej ziemi tylko po delówce. Pewnego dnia kobiety wyprawiły się na Wilczkowe pole za
rzekę na Zawodziu. Była tam ława dla pieszych a dołem przejazd dla koni, czyli bród, nazywany wąwozem. Mówiło się na to
miejsce „do kółek”, bo rzeka tworzyła tam liczne zakola z okrągłymi wysepkami pośrodku. Na polu kobiety okopywały ziemniaki, a w tym czasie mężczyźni zajęli się układaniem podłogi.
Jak tylko wydobyli ziemię na jeden sztych, na środku izby natrafili na coś tak bardzo twardego, że nie mogli dalej ryć. Gdy
odsłonili warstwę ziemi, ukazał im się piękny, lśniący biały
kamień, jakby lity blok szlachetnego marmuru. Ale gdy trochę
go odsłonili, kamień znów zagłębił się w ziemi. Zauważyli wreszcie, że zależy to od jednej rzeczy - jeżeli jest cicho i nikt nic nie
mówi, kamień daje się podnosić, a gdy ktoś z mężczyzn coś
głośno powiedział, kamień z powrotem zaczynał grzęznąć. Kiedy głaz już cały został odsłonięty i chłopi chcieli go podnieść,
ktoś przez otwarte okno bardzo głośno krzyknął. To wystarczyło, by biały kamień ponownie utonął i to bardzo głęboko. Po
kilku godzinach pracy i próbach wydobycia mężczyźni musieli
się poddać. Ich trud poszedł na marne. Za oknem, co ciekawe,
nikogo nie było i nie wiadomo kto krzyknął i czyj to był głos.
Kiedy kobiety wróciły z pola, Rozalka dowiedziała się o białym kamieniu i o tym, jak z powodu hałasu kamień utonął.
Żałowała bardzo, że nic nie mogła zrobić. Zrozumiała, że skarb
znajdujący się pod kuchenną podłogą już do niej nie trafi. Jest
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pogrążony w ziemi i teraz dodatkowo przykryty deskami. Drugi
warunek nie został więc spełniony.
Na wypełnienie trzeciego warunku Rozalka musiała poczekać kolejne parę miesięcy. Na jesieni ojciec oznajmił, że należy
przed zimą wymienić poszycie na stodole, bo było stare i przeciekało, a na dodatek zostało uszkodzone przez ostatnią wichurę. Dziewczyna wiedziała, czego można się spodziewać
w trakcie remontu, bo pamiętała słowa wypowiedziane przez
białego kota. Zastanawiała się tylko, czy odważy się sama poszukać tych kości, czy poczekać, aż ktoś je znajdzie. Ostatecznie udała że nic nie wie, bo bała się ludzkich szczątków.
Robotnicy uwijali się z robotą. Jak kończyli zdejmować stary
dach, jeden z nich wykrzyknął:
- Sumeryjo pańsko! Nadyć co to tu je? Gospodorzu, pódźcie tu gibko, bo jo sóm nie chcym tego ruszać, bo to je poważno
sprawa.
Wszyscy się zbiegli i zobaczyli, jak pod odsłoniętym dachem
w samym rogu rozsypane były kości, najwyraźniej ludzkie, ale
jakieś małe, nawet bardzo małe, chyba dziecięce.
- Pozbiyrejcie to do kosza, co do jednej kosteczki - zarządził
gospodarz.
Okazało się, że kości było jeszcze więcej, i to w kilku miejscach. Wnet nazbierał się ich cały kosz. Wszyscy się zastanawiali, skąd się tu wzięły. Kobiety, które przyszły popatrzeć na
to znalezisko, doszły do wniosku, że musiały tu kiedyś dawno
temu dziywki w tajemnicy urodzić martwe dzieci i nikomu się
ze strachu nie przyznać. Wieczorem, żeby ludzie nie widzieli,
kości zostały przewiezione na cmentarz. Ksiądz pokropił szczątki, zmówił modlitwę, a że pochodziły z niechrzczonych, zostały
pochowane na samym końcu cmentarza pod płotem. Rozalka
ucieszyła się, że trzeci warunek został dopełniony, wobec tego
czeka ją teraz obiecana nagroda. Ale jak ją odebrać? Iść znowu
do lochu? Tego się bardzo bała. Ale biały kot powiedział, że
wszystko samo przyjdzie w swoim czasie.
Pewnego dnia, końcem jesieni, Rozalka pomagała parobkom zamknąć w stajni wracające z pastwiska krowy. Jedna
była bardzo bodlawa, bodła inne krowy i ludzi, a słuchała tylko
Rozalki. Trzeba ją było zamknąć jako pierwszą. Weszła z nią do
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pomieszczenia i przez chwilę była sama, wtedy zauważyła wpatrującego się w nią białego kota. Dziewczyna miała pewność, że
jest to ten sam, z którym spotkała się w piwnicznym lochu.
Szybko policzyła czas, który ubiegł od tamtych wydarzeń i wyszło z rachunku, że minął jeden rok i sześć tygodni. Co ciekawe, od tego dnia przestał się jej pokazywać duch Surminy. Kot
przybliżył się do niej i przyjaźnie otarł o nogi. Rozalka nie myśląc wiele schyliła się, by wziąć go na ręce, lecz nie mogła go
podnieść, taki był ciężki. Dowlokła go jakoś do komórki, a gdy
upuściła na ziemię, powstał taki łomot od upadku, że dom się
zatrząsł. Kot stanął na cztery łapy i przemówił:
- Minął konieczny czas, jeden rok i sześć tygodni. Dobrze
wywiązałaś się z postawionych ci warunków. Otrzymasz skarb
z lochu, choć mogłaś jeszcze dostać drugi spod białego kamienia, ale ten utraciłaś. Skarb jest wielki, obogaci ciebie i twoją
rodzinę. Musisz ze mną pójść po niego. Jak i kiedy - dowiesz
się przy następnym spotkaniu.
Biały kot powiedziawszy te słowa nagle zniknął, mimo że
drzwi i okno były zamknięte.
Niestety, w tym momencie opowieść ta kończy się. Nie wiemy, czy Rozalka poszła po skarb, jak bardzo był wielki i czy bez
przeszkód go otrzymała. Jedno jest pewne, Donocikom zwanym
Wilczkami od pewnego czasu żyło się bardzo dobrze. Nabyli
pobliski młyn na Podlasku, dokupili wiele pola, którego zgromadzili aż 70 morgów i byli po Gaschach ze dworu największymi
siedlokami w Ligocie. Rozalka wydała się dobrze i żyła szczęśliwie 81 lat.
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O uczynnym światełku30

Na końcu Ligoty przy granicy z Międzyrzeczem i Bronowem
rozciągała się kiedyś dzielnica Okrąglec. Od bardzo dawna istniało w tym miejscu pewne duże gospodarstwo. Tutejszy siedlok
o imieniu Ludwik wybierał się pewnego ranka furmanką do Nierodzimia pod Lipowski Groń, gdzie u górali miał zamówione drewno na wielką stodołę i spichlerz. Dwukonny zaprzęg zmierzał ku
Beskidom, wspinając się na coraz to wyższe i bardziej strome
pagórki. Załadunek drewna u górala trwał bez mała pół dnia, po
czym woźnica wyjeżdżał z cennym ładunkiem w drogę powrotną.
I tak było przez trzy kolejne dni. Trzy razy ładowano i przewożono drewno, gdyż krokwi i desek potrzeba było bardzo dużo.
Drugiego dnia furman po załadowaniu drewna zatrzymał
się u górala na dłużej, na pogaduszki. Dlatego w drodze powrotnej zastał go zmierzch i to w miejscu, gdzie miał przeprawić się przez bród na rzece Jasienicy. Mostu w tym miejscu nie
było i wozy przejeżdżały przez płyciznę na rzece. Takie miejsca
nazywano wąwozami. Pokonywanie wody było niebezpieczne,
podłoże przy brzegach grząskie, a na środku rzeki śliskie kamienie. Należało nabrać prędkości, by siłą rozpędu pokonać
miałki grunt, wszakże jednocześnie nie należało jechać zbyt
szybko, żeby koni nie poniosło, bo wtedy każdy nieprecyzyjny
manewr mógł skończyć się katastrofą. Wóz się mógł rozlecieć,
a załadunek popłynąć z wodą. W pewnej chwili, gdy przeprawa
była w momencie kulminacyjnym, jedno koło zapadło się,
a może nawet zsunęło z osi, ale w ciemności niewiele było widać. Wtedy z rozpaczy furman powiedział półgłosem:
- Pónbóczku, jakże by to było dobrze, jakbych se tu mioł
czym prziświycić ...
30
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Gdy wypowiedział te słowa, stało się coś bardzo dziwnego.
Nad wodą pojawiło się światełko, które skutecznie rozświetliło
ciemności. Woźnica mógł łatwo podważyć drągiem oś, nałożyć
z powrotem koło, a konie dzięki światłu widziały drogę przed
sobą i mogły odważnie przebyć ten niebezpieczny odcinek. Po
chwili fura z drewnem przejechała szczęśliwie rzekę i znalazła
się na twardej drodze. Stąd do domu jeszcze tylko ostatnie trzy
kilometry.
Tajemnicze światło, o dziwo, nie opuszczało pojazdu, tylko
podążało przed końmi jakby zawieszone w powietrzu i nadal
oświetlało drogę. Chłop byłby zadowolony z tego faktu, gdyby
nie nurtujące go pytanie, co też takiego to może być? Przypomniał sobie opowiadane przez starszych ludzi gadki o błędnych ogniach, które sprowadzały wędrowców na manowce, skąd
nie mogli trafić do własnego domu. Z tego powodu chłopina
dalszą drogę przemierzał w niemałym strachu. Ale wbrew obawom pojazd bez przeszkód dotarł na miejsce przeznaczenia. Na
podwórzu dłuższy czas wyczekiwała na niego zniecierpliwiona
żona, która rozpoczęła tak rozmowę:
- Ale żech się nastarała, tela czasu cie nie było!
- Nadyć to przeca kąsek drógi i jeszcze mi sie koło w rzyce
urwało - tłumaczył się. - Ale sie podziw, Walerka, co sy mnóm
prziszło od rzyki - powiedział do żony i wskazał na światełko.
- Maryjko, czy aby to nie bydzie świytlok, co ludzi zwodzi
na manowce, dziwne, żeś choć do chałpy trefił! - rzekła wystraszona kobieta.
Światełko nie opuszczało człowieka, chodziło dookoła wozu,
zachodziło do szopy i stajni, wraz z końmi weszło do masztalni.
Ludwik bał się wejść do domu, żeby światło nie dostało się do
środka, bo co wtedy? Walerka poleciała do sąsiadki, która
wszystko wie, o pomoc.
- Ja, ja, toć ja, toć jest mi wiadóme o czymsik takim - powiedziała sąsiadka. - Świytloka ni ma co odganiać, bo i tak nie
odyńdzie, bo to jest dusza pokutująco, świytlokowi trzeja podziękować za przisługe i porzykać za dusze, zrobić mu na dróge
krziżyk, wtynczos odleci w spokoju.
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Lecz było już za późno. Walerka nie zdążyła o tym powiedzieć Ludwikowi, bo ten w momencie, jak chciał wejść do domu
i rozpaczliwie odpędzał się od ognika, odruchowo zamachnął
się na niego i uderzył go! Wtedy usłyszał dziwny odgłos, jakby
klaśnięcia, jakby kogoś trafił w twarz.
- O chruza, aleś mnie człowieku polnył po twarzy! Ale to
nic, dziynkujym ci za to! - nieoczekiwanie odezwał się głos wypowiedziany przez światełko. - Tela roków żech czekoł na to, bo
w tyn sposób żeś mnie wybawił od pokuty, kieróm miołech za
uderzyni w twarz swoigo ojca. Dziynkujym ci, teraz se mogym
iś spokojnie do wieczności. Ale już nie bydym móg w prziszłości
nikómu prziświycać, musisz se radzić sóm.
Światełko zniknęło i z powrotem nastała ciemność.
***
W trzecim dniu zwożenia drewna trzeba było zapłacić za
cały towar, zwyczajowo się pohandlować, a potem transakcję
przypieczętować gorzałką. Ludwik z góralem siedzieli przy stole i flaszce miodówki i żywo rozmawiali.
- Dostowocie ody mnie szumne drzewo, piykne, rowne strómy, a prościuśki i długuśki, że hej! Jak rosły, sięgały aże ku
samymu niebu! Nejpiekniejsze jaki miołech w tym lipowskim
lesie. Niech s niego bydzie pożytek i dobry użytek, a stodoła
bydzie stoła dwiesta roków abo dłuży!
- Nadyć dobrze godocie, niechej się spełni to życzyni i żeby
jeszcze stodoła pękała od nadmiaru owsa i żyta.
Kiedy tak przegadywano się w miłej atmosferze, a rozmówcy stawali się pod wpływem miodówki coraz bardziej szczerzy
i rozmowni, Ludwik odważył się opowiedzieć, co mu się wczoraj nad rzeką przydarzyło.
Góral zrobił bardzo zagadkową minę, gdy usłyszał opowiadanie o dziwnym światełku. Wydawało się jakby coś wiedział, czego
inni nie pojmowali. Zmarszczył czoło i poruszał uszami.
- Holinder kandy! - przyklął przez zęby, a po chwili milczenia powiedział - To musiała być starzikowo dusza. W naszej
rodzinie opowiadano jest tako historia. Kiesik downo, downo,
był taki ciężki rok, przednówek się przeciągoł, jedzynio nie było,
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ludzie byli od głodu słabi, a starzik tym wiyncyj słabowoł, bo
był niemocny na płuca. Prziszło do tego, że zawołoł syna, żeby
poszeł po lyki do maściorza.
- Weź kokota i wajca, żeby zapłacić za lyki i pamiyntej, że
mosz sie ku niymu grzecznie odnosić, bo to człek kształcóny.
A tyn jego syn był kapke nierychtyk, to znaczy troche zawalaty. Prziszeł do aptyki we Skoczowie i pado:
- Dejcie mi, maściorzu, lyki do moigo ojca, bo je chory na
płuca.
- W jaki to sposób się zwracasz do aptekarza, młody człowieku? - I doł mu lekkigo pstryka.
Synek chcioł się poprawić, ale nie umioł i pedzioł drugi roz
to samo. Tym razym dostoł wylizek, ale fest, aże mu snopel
wyloz.
- Z powodu, że synek był niedowlazły pomyśloł se, że ty
dwie facki, kiere dostoł od maściorza, to sóm dwa lykarstwa kontynuował opowieść góral. - Prziszeł do dóm, a ojciec się go
pyto:
- Dostołeś lyki na mojóm niemoc?
- Nadyć ja, dostołech dwa lyki.
- Tóż dowej to, coś dostoł.
I wtynczos tyn niedowlazły syn luchnył swoigo ojca po fyrnioku.
- Ty pieróński hóncfocie, toś ty się na swoigo ojca wygiyrził? Kora bosko cie za to nie minie, pamiyntej!
I zamalowoł synka prosto w gymbe, aże sie miglanc oblizoł.
- To wszystko, coś dostoł od maściorza?
- Natóż niy, bo żech dostoł jeszcze drugóm facke jako lyk.
Foterek zrozumioł, że synek oberwoł dwa razy i żeby drugi
roz nie dostać, pado dóń:
- Tacyście oba mądrzy? Tego drugigo lyku nie potrzebujym, idź teraz spadki go oddać maściorzowi.
Syn się wrócił do aptyki i zaroz po przekroczyniu progu
prawi:
- Drugi lyk niepotrzebny i jo prziszeł go oddać.
Po czym piznył maściorza w gymbe.

214

- W tyn to sposób maściorz dostoł słusznie jedyn roz, chory
starzik dostoł niesłusznie też jedyn roz, a nejwiyncyj dostoł
synek, bo aż trzi razy, bo był zawalaty. Jednak jak się kiesik
zestarzoł, a potym umrził, to niechybnie musioł odpokutować
facke wymierzónóm ojcowi i stoł się przez to świytlokym. Okazuje się, że był nim do wczoraj, bo tyś go człowieku wybawił
tóm czwortóm fackóm - zakończył góral.
***
Po wysłuchaniu tej dziwnej opowieści Ludwik wybrał się
z ostatnim transportem drewna do domu. Wieczór i mrok zastał go tym razem jeszcze wcześniej, bo dłużej zasiedział się
z góralem. Dojeżdżał dopiero do brodu na rzece Brennicy. Miejsce wydawało mu się łatwe do pokonania, ale tego wieczoru
złapał lekki mróz, bo było wtenczas ledwie przedwiośnie. Oblodzone kamienie przy rzece stały się śliskie, konie potykały się
jakby podkowy potraciły, nie mogły zaprzeć się i uciągnąć wozu.
W tej chwili zauważył, że wjeżdża do rzeki nie w tym miejscu,
co należy. Z rozpaczy wyrwały mu się te same słowa, co wczoraj w Międzyrzeczu:
- Pónbóczku, jakże by to było dobrze, jakbych tu mioł se
czym prziświycić ...
I stała się znowu rzecz dziwna. Wokół wozu nastała jasność,
ale nie od jednego ognika, tylko od kilkunastu światełek, choć
o wiele mniejszych niż wczorajsze. Dzięki nim furman zobaczył
przed sobą rzekę i mógł szczęśliwie przeprawić się przez bród na
drugą stronę. I tak było przez cały czas, gdy wóz znajdywał się
w niebezpiecznych miejscach. Świytloczki niezawodnie oświetlały drogę. Gdy już dojechał do domu, światełka zgrupowały się
nad wozem, jakby chciały się pożegnać.
- Walerka, podziw się, co zaś dzisio za mnóm przileciało!
Żona domyśliła się, że są to duszyczki, które przybyły na
polecenie wczorajszego świytloka i pragną się przysłużyć, żeby
im pomógł w odkupieniu.
- Dziynkujymy wóm duszyczki, idźcie se w pokoju, porzykómy za was i dómy na msze - zawołała do nich Walerka,
a światełka jak umówione okrążyły ostatni raz wóz, po czym
zniknęły w przestworzach.
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Ludwik z żoną dotrzymali słowa, wiele razy modlili się za
samotne dusze i dali za nie odprawić mszę. Odtąd żyli sobie
spokojnie i dostatnio, bo nowa stodoła i spichlerz z drzew spod
Lipowskiego Gronia zawsze były pełne jęczmienia, owsa i żyta.
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Na Ziemianym Mostku31

Między Burzejem a stawem Hałcnowiec sto lat temu jasienicki potok płynął starym, krętym korytem, inaczej niż dzisiaj.
Na drodze, która przecinała rzekę w tym miejscu, znajdowało się
przejście, które ludzie nazywali Ziemianym Mostkiem. Dookoła
było nadzwyczaj dużo wód, blisko siebie płynęły aż trzy rzeki
oraz rozpościerał się wielki na półtora kilometra staw. Wędrujący tędy ludzie, zwłaszcza ci, którzy nocną porą potrzebowali
pokonać ten odcinek drogi obsadzony starymi, dudławymi wierzbami, zawczasu musieli nabrać odwagi, gdyż w okolicy tej okropnie straszyło. A najbardziej koło Ziemianego Mostku i we Wierzbinach.
Jednego zimowego wieczoru burzejskie dziołchy miały wracać ze szkubaczki od Tomaszczyków w Zabrzegu. Dziewczyny
miały dobry humor, gdyż po pracy, jak to bywa u dużych gospodarzy, nazbierało się sporo chłopaków i parobków z okolicy, którzy przy akordeonie i buteleczce samogonu do woli wytańcowali
wszystkie panny. Nie można ukryć, że poczęstunek kołoczem,
muzyka i tańce były największą atrakcją szkubaczki. Bez tego
nie mogły się odbyć pobaby u honorowych siedloków. Jedna
z dziewczyn, Kopciowa Zuzka, zapoznała na tym wieczorku niejakiego Jyndryska, gryfnego synka z Ochodzy na tyle poważnie,
że po zakończonej imprezie postanowił ją odprowadzić do domu.
Nie obyło się bez małej sprzeczki, gdyż o Zuzkę konkurował jeszcze Szymek z Podjazia, który może nawet bardziej podobał się
dziewczynie, ale był trochę nieśmiały.
- Zuzko, a nie bydziesz mi miała za złe, jo bych cie był rod
do chałpy odkludzić - zaproponował Jyndrysek.
31

W oparciu o zebrane opowieści najstarszych mieszkańców Burzeja,
Podlasku i Mościsk.
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- Przeca sie jeszcze mało co znómy, jak sie kto dowiy, to
bydzie nas obgadowoł.
- Toć przeca nima nic złego w odkludzaniu. Nie dej się pytać...
- Jak tak fest pytosz, to ci sie pozwolym odkludzić, ale bydziesz musioł spełnić jedyn warunek. Na ligocki dródze bydzie
taki mostek ziymiany, tam musisz jako piyrszy przez niego
przyjść.
- Adyć, co to takigo przelyź przez jakisik mostek. Tóż toć,
że się zgodzóm. Mosz moi słowo. He, he, he, aleś mi dopiyro trudne zadani dała, przyjść przez mostek... he, he, he... - chłopak czuł
się rozbawiony i zadowolony z tak łatwego warunku.
Było dość późno. Sporo czasu bowiem zeszło na skubaniu
pierza, a potem nie mniej na zabawach i miało się powoli ku
północku. Grupa młodych ludzi szła teraz przez pustkowie
między miejscowościami, gdzieniegdzie leżał jeszcze stary śnieg,
żadnych domów tu nie było aż do zakrętu na Burzeju. Przodem
szły trzy dziewczyny, a potem w pewnym oddaleniu zadowolony Jyndrysek pod rękę prowadził Zuzkę.
Dziewczyska żywo rozprawiały o minionym wieczorze.
- Jo lubiym wyrobiać u Tómaszczyków. W kuchyni przi tym
wielkim stole na jesiyń się fazol łusko, a zaś zimowóm poróm
piyrzi szkubie. Gospodyni je baba fest hónorowo i nie oszczyndzo na wyrobnikach. Zawsze nóm dajóm bogatóm swaczyne,
nierzodko kołocz. Młodych się naschodzi, jest wesoło, a po robocie bywajóm potańcówki. A jo się prziznóm, że lubiym se przi
muzyce poskokać.
- A to widziałaś, jak Paweł z Rozalkóm przi tańcowaniu
wylądowali na tym worku z piyrzim?
- A bo tyn synek był taki namolny, do wszystkich dziołch
się prziciskoł, do mnie też, aże w końcu cosik się musiało stać.
Worek z piyrzim był słabo związany i jak się na niego obalili,
tak wszystko z niego wyfurgło.
- Fajnie oba wyglądali, cali bioli, jakby ze zomiyntu wyszli!
Doś, że sie gospodyni nie pogniywała, óna tako akuratno baba
jest i wyrozumiało.
- A tymu Pawłu toś ty się chyba dość widziała, bo długo
z tobóm rosprawioł.
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- Bo mu było ciekawe to moi imie, godoł, że o takim jeszcze
nie słyszoł. I że mi go piykne ojcowie obrali, bo Hiacynta, jest
jakisik bardzo religijne. Zapytoł mie, czych je też tako świynto,
jak to miano, bo chcioł sie widocznie zwiedzieć, na co może
liczyć. Taki karlus! Ale jo ni ma tako niemóndro, jo znóm synków i wiym, co majóm w głowie.
Im bliżej było do Ziemianego Mostku, tym tematyka rozmów zmieniała się ze świeżych wspomnień ze szkubaczki na
zasłyszane historie o tym, jak to straszy na tym miejscu.
- Słyszałyście dziołchy, co godajóm o utopcu, co pod tym
mostym grasuje? - rozpoczęła Stazyjka. - Podobno na wygląd
jest marny, ale mo strasznóm siłe. I jest fest szpatny. Starzik
od Gretki Siąkałowej opowiadoł, że go widzioł. Gymbe mo tyn
oszkliwiec jak chudy miesiónczek, puklate czoło, krziwy nos,
zapadnięte lica. Je cały obślinióny i nawilgły od wody. Oczy mo
takie, że nigdy nimi nie mrugo, bo nimo powiek. Na nogach mo
pletwy jak u żaby. A z uszy mu się fórt leje woda.
- O jezderyno, jo by sie nie chciała z takim ónym spotkać,
ani nawet widzieć go z daleka! - krzyknęła przerażona Zuzka.
- Podobno taki utopiec jest fest przikry, zaczepio ludzi,
omamio świycidełkami, obiecuje złoto i pinióndze, namowio do
różnych rzeczy, zwabio ku wodzie, a potym próguje utopić.
- Różnie godajóm, ale to jedno je prowda, że roz jak ksiądz
ligocki Spacil jechoł saniami do ciężko chorego na Burzeju, to
kóń we Wierzbinach stanół dęba, strómbek się obalił, ludzie
z sań pospadowali, a księdzu tak fest potłukło noge, że od tego
czasu musioł o losce chodzić.
- A jo zaś słyszała od zabrzeżan że kiesik z Mościsk chłopi
jechali do młyna w Miyndrzyczu. Chcieli przez Ziemiany Mostek przejechać, a tu, sermater, nogle sie mgła zrobiła, mało co
było widać i ledwie co by nie wpolili do jakichsik chłopów, co
na tym mostku z drzewym robili. A byli to cieśle, kierzi na samym środku więźbe ciosali. Nikómu nie byli znani, jacyś obcy
ludzie. Zabrzeżany do nich krzikli:
- Biercie się stąd z tymi szczapami, kto to widzioł na moście kłopetki strugać! A óni fórt ciosajóm, nawet się nie obejrzeli. Dali strugajóm i za nic ich sobie majóm.
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- Ty, Francek! Mi się to nie podobo, czy to choć prowdziwi
cieśle sóm a nie jacy diasi? Biermy się stąd! Prziwiezymy tu
wielebnego, niech tyn mostek pokropi, bo tu coroz gorsze rzeczy się dziejóm. Przeca tu już przejechać się nie do.
Za niecałą godzinę chłopi z plebanem przyjechali, a był to
ksiądz Janoszek. A tu ani cieśli ni ma, ani nawet najmniejszego śladu po nich, żadnych wiór, ani trocin.
- Wszystko to fest dziwne i potwierdzo, że to były diaski,
utopce albo inne beskurcje - mówili chłopi między sobą.
Gdy panny doszły do Ziemianego Mostku, rozmowy i szczebiot dziewczyn z nagła przemienił się w pisk.
- Tam pod mostym cosik jest! Tam się ktosik ruszo, tam
cosik szplucho! Jo nie pójdym piyrszo po mostku, niech se
idzie Zuzka z tym synkym - odezwała się jedna z nich.
Zuzka doszła do idących przed nią dziewczyn. Jakby specjalnie czekała na tę chwilę, chciała bowiem wystawić na próbę
odwagę swojego kawalera. Przy tym wcale się nie bała, bo jakby nie było, zawsze to chłop.
- Jyndrysku, tóż bier się piyrszy przejść przez tyn mostek,
jak my sie umowiali, ale dej se pozór, bo zapómniałach ci pedzieć, że tam kole rzyki fest straszy! - zwróciła się do chłopaka.
Nie trzeba było długo czekać, bo nagle spod mostu dał się
słyszeć dudniący jak ze studni głos:
Przidóm tu, przidóm,
a jak już bydóm,
to się zbydóm.
We plosie potoplóm
jednego morusa
z Ochodzy, Jyndrusa!
Chłopak Zuzki oniemiał, gdy usłyszał swoje imię. Czapka ze
strachu zsunęła mu się na tył głowy, potem spadła. Twarz mu
zbladła, a oczy zrobiły się duże jak jaja na patelni. Złapał się
Zuzki i schował za jej plecami. W tym samym momencie spod
mostu wyleciała jak z moździerza sylwetka człowieka. Wszyscy
z przerażenia pouciekali w różne strony. Nie był to jednak utopiec, tylko Szymek, który na szkubaczce podsłyszał rozmowę
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o odprowadzaniu dziewczyn i dla kawału zrobił zasadzkę. Chciał
się odegrać na Jyndrysie, który mu odbił Zuzkę, ale sam wylękł się utopca, który właśnie teraz próbował wygramolić się na
most. Straszydło wydało z siebie gardłowy głos, przemieszany
z bulgotaniem wody:
Co tu w rzyce za hałasy?
Pódźcie tukej wy mamlasy!
Coście mądrego zrobili?
Utopca-ście obudzili!
Iiiiich! Chytać iiich!
W poświacie księżyca, który ledwie wyglądał zza chmury, widać było jego majaczącą sylwetkę, gdy wytrząsał z więcierza ryby,
a nerwowość jego kroków i ruchów wskazywała, że sam był
zaskoczony bytnością tu ludzi o tak późnej porze. Czy to był
utopiec, czy jaki raubczyk kłusujący na ryby - nie było pewności.
Młodzież, która się rozpierzchła i oddaliła od mostu, zaczęła się po chwili nawoływać, bo każdy ze strachu uciekł w innym kierunku.
- Sómeście wszyjscy? Sómeście żywi? Pódźcie tukej! - zawołał Szymek.
Chłopak ten nagłą szarżą spod mostu spowodował ucieczkę dziewczyn i w ten sposób uratował je przed straszydłem.
Teraz czuł się za nie odpowiedzialny. Kiedy z powrotem zebrali
się razem okazało się, że są już wszyscy po drugiej stronie mostu. Brakowało tylko Jyndryska. Jedna z dziewczyn widziała
w ciemności jego sylwetkę, jak chyłkiem umykał ku Ochodzy.
Tylko jemu nie udało się przejść przez most, a jeszcze niedawno się chełpił, że to takie proste. Sytuację wykorzystał Szymek,
który stał się bohaterem, teraz to on zaopiekował się piękną
Zuzką i odprowadził ją pod sam dom. Tam zatrzymali się przed
furtą, najpierw po cichu rozmawiali ze sobą, a potem przytuleni trwali jeszcze długo w objęciach zadziwionego księżyca w tę
chłodną, zimową noc.
Przygoda młodzieży na Ziemianym Mostku miała dość oczywiste zakończenie - już za pół roku ligocki ksiądz wyczytał zapowiedzi kandydatów do małżeństwa, a były to nazwiska Zuzki
i Szymka.
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Utopiec ze Zbijowskiego Młyna32

Sto lat temu wielki pisarz Gustaw Morcinek mieszkał w Ligocie. Owocem tego pobytu była napisana przez niego opowieść
o starym młynie na Zbijowie, o losach młynarczyka Zeflika i utopca Matyska, młynarza Pumperli i jego pięknej córki Agatki,
co nie chciała wyjść za mąż, tylko czekała na pięknego chłopca
z miasta. Utopiec zepsuł maszynerię młyna, przez co Pumperla
niemal zbankrutował. Zeflik wyzwolił młyn od krnąbrnego utopca, złapał go, wsadził do beczki i spuścił rzeką do morza. Młyn
ponownie mógł działać, a młynarska rodzina żyć dostatnio. Gdy
Agatce po chorobie zbrzydła twarz, zrozumiała swą pychę i odmieniło się jej serce. Wyszła za Zeflika, żyli szczęśliwie...
do pewnego czasu... - Tyle mówi napisana przez Morcinka baśń,
a ciąg dalszy tych przygód mógł być taki:
Utopiec poniósł dotkliwą karę za psucie młyna u Pumperli
na Zbijowie. Zamknięty w beczce i wrzucony do rzeki płynął potokiem Wapienica a potem Wisłą aż do morza. Trwało to długo,
nie wiadomo ile, bo w ciemnej beczce nie było dnia ani nocy.
Beczka obijała się o brzegi, spadała w dół na wodospadach, raz
jakieś dzieciska okładały ją kijem. Utopiec przeżył siłę złego.
Z morza beczkę wyłowili rybacy, otwarli ją i jak zobaczyli utopca,
tak bardzo się przestraszyli dziwnego, pokracznego stwora, że
w zamieszaniu zdołał im uciec do wody. Ale morska, słona woda
nie była w smak Matyskowi. Poza tym morze było dla niego zbyt
duże i zbyt głębokie. Postanowił wrócić na Śląsk, gdzie mu było
tak dobrze. Łatwo powiedzieć, ale trudniej wykonać, bo droga
była bardzo daleka.
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Na motywach: G. Morcinek, Historia o dzielnym młynarczyku i utopcu
Matysku, [w:] Prawdziwa historia o zbójniku Ondraszku, Warszawa 1988.
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Kiedy tak szedł brzegiem Wisły, różne myśli przychodziły
mu do głowy. Droga niemiłosiernie się dłużyła. Trochę szedł,
trochę płynął, ale znajomych krajobrazów ciągle nie widział. Żywił
się rybami z Wisły, jagodami i grzybami, czasem znalazł ludzki
pokarm zapomniany przez rybaków, bywało, że głodował. Były
dni, kiedy tracił nadzieję, że kiedyś odnajdzie rodzinne strony.
Koło miasta Płocka spotkał w rzece wodniki, podobne do niego.
Opowiedział im o swoim ciężkim losie, chociaż zataił, że był za
młodu nieznośny i bardzo szkodził innym. Zamieszkał z nimi
jakiś czas. Poznał nawet dziewczynę, wodniczkę, która mu się
wielce podobała. Ale ona nie chciała się wiązać z włóczykijem,
który nie wiadomo skąd przyszedł i dokąd zmierza. Tam też dowiedział się, gdzie jest i że do domu ma jeszcze bardzo daleko.
Przeszedł dopiero jedną trzecią drogi. Ale był uparty i zdecydował się iść dalej. Przyświecała mu jedna, za to niezmiernie ważna myśl. Matysek poprzysiągł, sobie, że naprawi zło, które
wyrządził młynarzom na Zbijowie. Będzie im pomagał we młynie
na wszystkie możliwe sposoby. To zamierzenie bardzo go motywowało w trudach i cierpieniach długiej wędrówki.
Tymczasem w Ligocie, na Zbijowie, nie działo się dobrze.
W pierwszych latach małżeństwa Zeflik z Agatką żyli zgodnie,
kochali się, a młyn chodził jak zegarek. Gospodarze wielkimi
wozami dostarczali do młyna zboże, a wywozili białą, najwyższej próby mąkę, z której wypiekano wspaniały chleb i kołacze.
Młynarczyk uwijał się z robotą i choć teść Pumperla był stary
i słabował, to zięć pracował za dwóch, a nawet za trzech. Pewnego dnia Pumperla umarł i młodzi zostali sami we dwoje. Od
ślubu upłynęło parę lat, a dzieci się młynarzom nie rodziły.
Zeflik bardzo martwił się, że nie ma następcy. Uczucie do Agatki słabło z roku na rok i w końcu wypaliło się jak cienkie drwa
na ognisku. Młynarzowi nie chciało się już pracować, bo uznał,
że nie ma dla kogo. Za to spodobało mu się do karczmy zaglądać, gdzie zawsze było gwarnie i wesoło, a na smaczną gorzałkę, która duszę rozweselała, nie trzeba było nawet pieniędzy,
bo Żyd dawał trunek na borg. I tak się mu żyło beztrosko
z miesiąca na miesiąc. Do młyna mało kto zaglądał, bo albo
młynarza nie było, albo spał pijany, a mąka niedbale mielona,
wilgotna i gruba. Agatka ciągle płakała, z głową podpartą na
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rękach widywano ją w oknie, nie wiadomo za czym wyglądała,
o czym marzyła, na co czekała.
Utopiec dotarł już do Sandomierza i została mu jedna trzecia drogi. Tam spotkał mamuny - stworki zamieszkujące wody
w tamtej okolicy. Były nawet podobne do niego. Mieszkały
w wodzie i wabiły w odmęt samotnych ludzi. Mamuny miały
zamiar zatrzymać Matyska u siebie, ale on już nie chciał się
zajmować szkodzeniem ludziom i postanowił iść dalej. Ponieważ nauczył się w świecie uprzejmości i grzeczności, był dla
nich miły, toteż mamuny w rewanżu zdradziły mu pewien użyteczny sekret. Między Sandomierzem a Krakowem kursowały
statki. Wystarczyło w nocy zaczaić się, wejść do zakamarka
łodzi i w ciągu trzech dni znaleźć się w Krakowie. Stamtąd już
tylko parę dni marszu do swojej wioski. Matysek zaryzykował
i udało mu się. Pierwszy raz w życiu widział, co prawda z daleka, królewski zamek na Wawelu i po raz pierwszy zamarzył
sobie, żeby być w takim zamku człowiekiem.
Ostatnią noc spędził utopiec pod Jawiszowicami. Był tam
duży staw o nazwie Rychlik. Doskonałe miejsce na odpoczynek po długiej podróży. I co ciekawe, do tego miejsca sięgała
utopcowa rasa, tam napotkał swoich pobratymców, takich jak
on. Czuł się jak u siebie w domu. Nareszcie było z kim porozmawiać w swoim języku, na swojskie tematy.
Tyle pięknych i ciekawych ziem widział utopiec na swojej
długiej drodze przez polski kraj, ale najlepiej było mu znów
w rzeczce Wapienicy. Były tu znajome plosa ocienione wiklinami, swojskie zakola rzek i wreszcie ulubione pidło na Młynce,
na którym siadywał w nocy przy miesiączku.
Ostatni odcinek swej arcydługiej drogi Matysek pokonywał
powoli, delektując się swojskim krajobrazem. Radował się bardzo, ale jednocześnie ogarniał go niepokój, co zastanie w młynie? Obawy się niestety potwierdziły. Młyn wprawdzie pracował,
ale rzęził niemiłosiernie i terkotał. Cały był zarośnięty wodorostami i mchem, brakowało klepek na kole, zasypy i przesiewacz
były pozapychane. Kamienie młyńskie dawno nieostrzone źle
rozcierały i dawały grubą mąkę, właściwie tylko krupy i otręby.
O tyle był kontent z tego, co zobaczył, że pomyślał sobie: Wiele
się wprawdzie napracuję, zanim to doprowadzę do porządku,
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ale jest to akurat dla mnie wyzwanie i szansa, by naprawić zło,
które kiedyś tym ludziom wyrządziłem.
Przespał się w znajomym barłogu. Spało mu się dobrze,
jak to u siebie. Tej nocy miał piękny sen, bardzo piękny. Śniło
mu się, że potajemnie odremontował młyn. Wszyscy byli zdziwieni, domownicy i obcy, że młyn znowu w takim pięknym stanie i zastanawiali się, jak to się mogło stać? Czary jakieś?
I wtedy Matysek się ujawnił i przyznał do wszystkiego, a ludzie
mu dziękowali i gratulowali, zaś młynarz dał mu dożywotnie
prawo pobytu we młynie.
Sen snem, a tu czeka na niego prawdziwie ciężka robota.
Zakasał więc rękawy, pracował nocami, by nikt go nie widział.
A w ciągu dnia załatwiał części do młyńskiej maszynerii. Zapożyczył się trochę u bogatych utopców, ale co było robić.
Kiedyś, gdy siedział w wiklinie nad rzeką, posłyszał rozmowę dwóch kobiet. Z niej dowiedział się, że stary Pumperla już
nie żyje, a pracowity niegdyś młynarczyk rozpił się i zapuścił
młyn. A pić zaczął dlatego, że z Agatką, którą w końcu poślubił,
nie mają dzieci i wielce go to frasuje. Utopiec długo myślał, jak
to zrobić, by Agatka miała dzieci i nijak nie mógł wymyślić, bo
sprawa była wielce trudna do zrobienia. W końcu przypomniał
sobie, że kiedyś, jak mieszkał w Wiśle pod Skoczowem, znał
tam jedną utopicę-czarownicę, co bardzo skutecznie czarowała i nie takie rzeczy potrafiła czynić. Wybrał się do niej. Czarownica go wysłuchała, ale chciała bardzo dużo pieniędzy, żeby
tak trudne zadanie pomyślnie rozwiązać. Ostatecznie się zgodziła przyjąć w rozliczeniu mąkę za załatwienie sprawy.
Dziewięć miesięcy trwało naprawianie młyna. Maszynerię
trzeba było naprawić, części powymieniać, Młynkę pogłębić,
pidło porychtować. A młynarz Zeflik ilekroć do młyna przychodził, tylekroć się dziwował, co to się z tym młynem dzieje. Podchmielony mruczał pod nosem:
- Samo się naprawia? Czary jakie?
Coraz rzadziej więc popijał gorzałkę, bo na nowo wstąpiła
w niego motywacja do pracy, żeby o taki piękny młyn dbać. Gospodarze, co ziarno przywozili, wielce się dziwowali, bo mąka
była lepsza niż kiedykolwiek i bielsza niż gdziekolwiek. Za zarobione pieniądze Zeflik spłacił liczne długi i to nie tylko te u Żyda.
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Ale najważniejsze było to, że pewnego dnia w izbie u młynarza
rozległ się niemowlęcy płacz, a akuszerka wesoło obwieściła:
- Syna macie!
Inne życie zaczęło się w rodzinie młynarzy, radość i szczęście na nowo wstąpiły do ich domu na Zbijowie. Agatka przestała się w oknie frasować, bo była zajęta wychowywaniem dziecka,
a Zeflik miał tyle zamówień, że całymi dniami przesiadywał
w młynie. Ale jak go tam nie było, bo żonie w domu pomagał, to
i tak robota była zrobiona. No właśnie. Jak to możliwe?
Młynarz postanowił, że musi się kiedyś dobrze schować
i z ukrycia zaobserwować, jak to się dzieje. Wyszedł z domu jak
zaczęło się ściemniać i ukrył we młynie we wcześniej przygotowanej skrzyni, w której zrobił otwór na oczy.
- Jezderkusie, co ja widzę? Przecież to je znów ten sam
utopiec, któregom kiedyś z młyna wykurzył!
Jednak tym razem utopiec nic nie psuł, tylko rzetelnie wziął
się do roboty, nasypał ziarna do wsypu, puścił w ruch koło
i kamienie młyńskie. Biegał szybko tam i z powrotem, regulował
przesiewacz, czyścił cylinder i sita. Robota paliła mu się w rękach. Teraz Zeflik wszystko zrozumiał. To utopiec kryje się za
tymi wszystkimi zmianami w jego młynie! Nie wytrzymał, podniósł wieko skrzyni i krzyknął:
- Matysek! Tyś to? Po co to wszystko robisz?
Utopiec zamarł z zaskoczenia i strachu, zamurowało go, że
nawet nie uciekał.
- Dla was to robię, panie! Za to, com kiedyś napsuł i nadespecił, mam wolę teraz odpokutować. Zrozumiałem, że czyniłem wiele zła i wszystko chcę teraz naprawić, bo jestem porządnym utopcem.
- Wielce mnie zadziwiasz i podoba mi się, co robisz. Jak
chcesz, możemy zawrzeć męski układ, możemy się dogadać
odnośnie twojej przyszłości. Po pierwsze - wszystkie przewiny
ci daruję. Po drugie - ja ci popłacę wszystkie koszty, które poniosłeś, bo dzięki tobie pieniądze teraz mam. Po trzecie - dam ci
pracę we młynie i zapłatę w pieniądzu i mące, i wieczyste przemieszkiwanie. Tylko mam jeden warunek - nie możesz nikomu
się pokazać, żeś tu jest.
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- Wielce mi to odpowiada panie, o takim czymś marzyłem
i we snach sobie śniłem.
Odtąd Matysek całkiem legalnie mieszkał we młynie, miał
stałą pracę, za otrzymane pieniądze i mąkę również on pospłacał porobione długi u utopców i u czarownicy. Obaj z młynarzem ciężko pracowali, Zeflik za dnia, a Matysek nocą, by nikt
go nie widział. A roboty było bardzo dużo. I gdy młynarzowi
sypała się spod kamieni najprzedniejsza i najbielsza pszenna
mąka do worków, równocześnie kapały mu do mieszka talary.
I tak już było przez długie czasy.
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O zakochanym Mizerku33

Rzeka Iłownica wiła się przy Mościskach dziesiątkami zakoli
i meandrów. Przecinał ją na tym odcinku ligocki most. Pod nim
swoją siedzibę obrał sobie przed dawnymi laty utopiec Mizerek.
Imię takie nie na darmo nadali mu spostrzegawczy ludziska,
gdyż żyjąc na pustkowiu nie dorobił się niczego. Wszystko, co
posiadał, jak i on sam, wyglądało dość mizernie. Cały świat,
który widział, to tylko ryby, żaby i raki. Zajęć i profitów miał
mało, bo droga przez most była wtedy rzadko uczęszczana. Przytrafiało mu się parę razy w roku potopić zbłąkanego pijaka lub
furmana, postraszyć baby wracające ze szkubaczki i to wszystko. Jakby jeszcze mało było tej biedy i bezrobocia, pewnej wiosny nad rzekę zjechało wiele furmanek i ekipy ludzi z łopatami,
którzy, jak się okazało, rozpoczęli wielką regulację Iłownicy. Rzeczne zakręty wyprostowano, plosa zasypano, lichy butwiejący most
zdemontowano i zbudowano kamienny. W rzece nie było już dla
utopca żadnej kryjówki i warunków dla życia. Mizerek musiał
się z Ligoty wyprowadzić. Nową kwaterę upatrzył sobie w wielkim plosie Wisły na końcu Podjazia.
Tu w Zabrzegu - całkiem co innego. Pastuszkowie przychodzili poić krowy, dzieci biegały się kąpać, młodzież siadywała nad
rzeką, śpiewała i grała, na pobliskich łąkach rolnicy kosili trawę
i suszyli siano, a niedaleko była karczma i dwie przeprawy przez
Wisłę. Roboty było całkiem sporo, ludzie sami się pchali w utopcowe łapy. Niejednych utopiec porządnie postraszył, innych
sponiewierał w wodzie, raz po raz jakiegoś młodziana napoił wodą,
że aż go cucili, zdarzały się też poważniejsze przypadki...
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Wraz z nadejściem ciepłych dni ujawniło się jeszcze coś,
o czym Mizerek wcześniej nie wiedział, a raczej sobie nie uświadamiał, bo nigdy dotąd nie widział. Były to młode kobiety.
Chodziły one nad Wisłę prać bieliznę, a czasem umyć się i wykąpać. W każdą sobotę przed południem przychodziło tu po
kilka panien. Klękały na piasku na płyciźnie i poczynały prać
odzież. Podkasywały spódnice obnażając nogi, pochylały się przy
tym i ukazywały swoje wdzięki. Mizerek obserwujący te ludzkie
istoty doświadczał całkiem nowych, nieznanych mu uczuć.
Dotąd miał do czynienia z ludźmi niedobrymi, furmanami okładającymi batem swoje konie, z zarośniętymi pijakami, cuchnącymi tabaką i alkoholem. Nie miał dla nich litości i pobłażania.
Nie lubił ludzi. Obserwując dziewczyny pierwszy raz w życiu
spojrzał na ludzki rodzaj jakże inaczej, zwłaszcza na jedną
z nich - Emilkę, jak ją wołały przyjaciółki.
W tę sobotę dwie panny znowu przyszły razem nad wodę.
Kiedy zakończyły pranie, obie zdjęły bluzki i stanęły półnagie
odwrócone plecami do siebie, a Emilka przodem do schowanego
w wiklinie utopca. Alabastrowe, okrągłe piersi zaczęła bez pośpiechu gładzić mydłem i obmywać wodą, a kiedy starannie je
wycierała, obserwujący ją utopiec z wrażenia mimowolnie zakasłał. Przestraszona dziewczyna odruchowo skuliła ramiona
i oburącz zasłoniła biust. Spłoszona oblała się rumieńcem, poczuła na sobie czyjś wzrok i rozejrzała się wokoło. Jednakże
nikogo nie było. Uspokojona uśmiechnęła się tylko, znów uwolniła nagie piersi, sięgnęła po skraj spódnicy i uniosła ją nieco by
się obmyć, odsłoniła przy tym zgrabne nogi, które powyżej kolan
pęczniały bujnością kształtów i raziły oczy bielą ciała. Mizerek
zapragnął bardzo kobiety i chociaż liczył sobie bez mała 150 lat,
zapałał do tej dziewczyny uczuciem pożądania, a wkrótce też
miłości. Gdy panny odeszły, opuścił wzrok na wodę i tam zobaczył odbijającą się w niej własną postać... był brzydki i koślawy.
Nieproporcjonalnie krótkie nogi, zmarszczona, zielona twarz i te
okropne płetwy z błonami między palcami. Zrozumiał, że nigdy
ta piękna dziewczyna nie odwzajemni jego uczucia.
Innym razem, gdy Emilka stała nad płynącą wodą i była na
wyciągnięcie ręki, utopiec walczył z myślami - porwać dziewczynę ku sobie w otchłań, nacieszyć się nią, czy pozostawić
wolną, aby oglądać ją dalej żywą? Wtedy poprzysiągł sobie, że
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bez względu na dalsze wypadki, nigdy nie pojmie i nie utopi tej
dziewczyny. Odechciało mu się też gnębienia innych ludzi, gdyż
nabrał do nich szacunku.
Mijały tygodnie, utopiec żył w szczęściu, że może nad rzeką
oglądać ukochaną, która regularnie przychodziła w to miejsce.
Jednak któregoś sobotniego dnia, ale też w następną sobotę
i kolejne, dziewczyna nie przyszła nad rzekę. Ciężko mu było na
sercu bez jej widoku. W końcu postanowił przebrać się w człowieka, pójść do wsi i dowiedzieć się o jej losach. Gdy dochodził
do podjaskiej drogi, zobaczył wielki tłum ludzi gromadzących się
przy gospodzie Grygierczyka. Po ich odświętnych ubiorach szybko
wywnioskował, że to weselisko. Nagle spadł na niego wielki cios,
którego się nie spodziewał. Na weselu tym Emilka była nikim
innym tylko panną młodą! Utopca bardzo zabolało serce, poczuł, że bezpowrotnie traci ukochaną osobę. Zapragnął po raz
ostatni nacieszyć się jej widokiem i począł myśleć, jak dostać się
na wesele.
Pod oknami karczmy wystawali różni nieproszeni ludzie,
gapie i ubodzy, którzy tradycyjnie przyszli na wyszczyrzki. Zaglądali przez okna do wnętrza. Czasem ktoś z weselników podał
im kawałek kołocza lub kieliszek wódki. Utopiec postanowił przebrać się za jedną z takich osób - przedzierzgnął się w dziada,
wszystkim znanego Chrómego Jóna. W tej postaci skierował się
w stronę wejściowych drzwi, ale tam zatrzymał go starosta.
- Kaj leziesz, ufermo?
- Nadyć jako dziod chcym sie kapke ugościć.
- W takich lóntach? Jeszcze nóm gości powylękosz! Bier się
nazod!
Wtem panna młoda dobiegła do drzwi, by powitać nowych
gości. Gdy znalazła się obok starosty, zwróciła się do niego:
- Starosto, a nie zapomnijcie o kołoczu dla tych, co przyszli
po prośbie, jak tradycja nakazuje! - oznajmiła miłym głosem
i uśmiechnęła się do wszystkich.
- Tóż bier kąsek kołocza i śmiatej. - opryskliwie odezwał się
starosta do Chrómego Jóna.
- A, a... jo by chcioł na chwile do-do-stać się do środka stękał zdesperowany utopiec, udatnie naśladując dziada.
- A, a... jo wiym, ty byś chcioł pewnie do-dorte zeżrać, ale
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nie dlo psa kiełbasa. Bier, co ci da-dali i lyź stąd! - starosta
przedrzeźniał dziada i popędzał go do wyjścia.
Mimo, że Emilka przed chwilą przemknęła przed oczami
Mizerka jak błyskawica, jak dobry wiatr, to zdążył zatrzymać
w swej pamięci jej piękny obraz. Stawało się jednak oczywiste,
że w tym przebraniu do wnętrza się nie dostanie i że musi wymyślić inny sposób. Miał przecież z diaskiem układ, że w każdym roku może się przemienić dwanaście razy, a że dziesięć już
wykorzystał, pozostało mu jeszcze dwa. Tym razem wpadł na
pomysł, aby się przebrać w listonosza i przyjechać na wesele
z telegramem z życzeniami. Tak też zrobił.
Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! - rozległ się sygnał pocztowej trąbki. To zbliżał się pocztylion ku gospodzie. Ludzie się rozstąpili.
Postawny mężczyzna jechał na pięknym koniu, w czarnym cylindrze na głowie, dużą pocztową torbą przy boku i złotą trąbką
w ręku. Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! - ponownie dał się słyszeć
dźwięk instrumentu.
- Ludzie, rostómpcie się, róbcie miyjce, bo pocztylión jedzie! Podziwcie się jaki piykny!
Listonosz zeskoczył z konia i skierował się w stronę karczmy. W jednym ręku trzymał wielką papierową kopertę, a w drugim złocistą trąbkę. Zgromadzeni gapie i weselnicy z podziwem
obserwowali tę scenę i zazdrościli. Nie na każdym weselu się
zdarzało takie piękne przedstawienie.
- Prosza, prosza, piyknie prosza! - grzecznie zawołał starosta i ręką skinął na listonosza, aby wszedł do środka.
Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! - we wnętrzu ponownie zabrzmiała
trąbka. Starosta chciał odebrać listonoszowi depeszę i przeczytać ją głośno z błyskawicznie podstawionego mu krzesła.
- O przepraszam, przepraszam, to do rąk własnych! Do
panny młodej, tak pisze na telegramie - powiedział zdecydowanie listonosz i skierował się w jej stronę.
Nigdy jeszcze Mizerek nie był tak blisko Emilki jak teraz.
Stał przed nią w odległości jednego kroku twarzą w twarz. Granatowe oczy dziewczyny błysnęły do niego radosnym uśmiechem.
Poczuł tchnienie ciepłego oddechu, powodujące falowanie jej
wydatnych piersi. Został porażony jej urodą, dzisiaj podkreśloną
uczesaniem i pięknym weselnym strojem. Malinowe usta wnet
wyszeptały krótką prośbę:
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- Proszę, niech pan przeczyta, co tam jest napisane.
- Dejcie gibko drabinke, niech listonosz przeczyto życzynia! - ktoś zawołał.
Mizerek wdrapał się na drabinę, by lepiej być widoczny,
odtrąbił raz jeszcze pocztową melodyjkę. W sali ucichło jak
makiem zasiał, gdy rozpoczął czytać tekst telegramu:
„Serdeczne życzenia dla młodej panny Emilii z okazji ślubu
zasyła znajomy z Mizerowa spod Wisły. Niech Ci szczęście wiecznie sprzyja, błogosławi Bóg, Maryja!”
W tłumie rozległ się szmer rozmów, ludzie wyrażali swe
duże zaskoczenie słowami listu, zdziwienie, niezrozumienie
i zaraz komentowali każde słowo.
- Niby ładne te życzynia, piyknie rymowane jak wiersze
i takie religijne. Ale czymu życzynia tylko do młoduchy? A co to
za znajómy z Mizerowa, to chyba ze stróny młodego pana, bo ón
jest zza Wisły. To by się zgodzało - gadali jeden przez drugiego.
Lecz tajemnicę nadawcy i treści depeszy znała tylko jedna
osoba na tej sali - utopiec, który ułożył życzenia specjalnie tak,
aby były tylko dla Emilki, bo nie lubił młodego pana, który mu
zabrał dziewczynę. Podpisał się, że spod Wisły, bo to prawda,
przecież mieszka w wiślanej wodzie, a z Mizerowa - w ten sposób zaszyfrował swoje imię, bo przecież nazywają go Mizerek.
Po odczytaniu tak dziwnego listu na sali zapanował spory
rozgardiasz, toteż w czasie schodzenia z drabiny listonosz mocno
się potknął, zahaczył nogą o szczebel, a papierowe buty zasłaniające płetwy nagle rozdarły się.
- Nadyć pierónie, co jo widzym? Nadyć to je pletwa od utopca, abo kigo czerta! - krzyknął drużba, który stał najbliżej.
- To ni ma prowdziwy pocztylión, jyny jakiś przebraniec,
chyba utopiec! Chłopy, chytać utopca!
Zdemaskowany Mizerek rzucił się do ucieczki, ale drzwi
mu zamknięto przed nosem, w ostatniej chwili uratował się
skokiem przez otwarte okno wprost na wierzchowca. Paru chłopów ruszyło za nim w pogoń, ale on galopował już w oddali.
Chłopi stanęli jak wryci, gdy dziwny jeździec rzucił się z rumakiem w otchłań Wisły i zniknął.
Mimo, że utopiec przeżył na weselu dramatyczne chwile,
nie dawał za wygraną. Przecież opłacało się narażać, był już
tak blisko Emilki, rozmawiał z nią! Teraz w obliczu ostatniej
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szansy podjął jeszcze jedno szalone postanowienie - że z nią
jeszcze dzisiaj zatańczy na weselisku! Sermater! Do trzech razy
sztuka! Byle zdążyć przed północą!
Tym razem utopiec wpadł na karkołomny pomysł, aby pójść
do wiejskiego kowala w Zarzeczu, który by mu uciął płetwy,
aby stopy zmieściły się do butów, żeby mógł tańcować.
- Kowolu, a nie chcielibyście tak zarobić kapke piniyndzy
za niedużóm robote? Móm tu do obciyncio moi wielki szłapy,
bo sóm do butów za duże.
Kowal się najpierw przestraszył tym, co usłyszał i zobaczył,
ale że pieniądz nie śmierdzi, zgodził się na wykonanie takiej
roboty.
- Ale to bydzie siaróńsko bolało, bo nie doś, że muszamy te
błóny w szłapach odrzazać, to jeszcze to bydzie trzeja goróncym zielazym przipolić, żeby się gibko zasklepiło. Wytrzimiecie
telki ból?
- Nadyć ja, jyny mi to odpitwejcie, to wos wynagrodzym,
mocie tu za robote złotego talara.
Utopiec zatkał ręką gębę, a palcami drugiej zaklamrował
nos i czekał, co zrobi kowal. Ten szybko odrąbał szpony z płetwami i zaczął je przypalać żelazem. Utopiec darł się pierońsko,
ale z powodu zatkanych ust nie było go zanadto słychać, tylko
tryskały z niego tak wielkie krople potu, że aż przygasiły kowalowi ognisko, ale już i tak było po robocie.
Skoro nie udało się wejść na wesele dziadowi, trzeba spróbować na odwrót, przebrać się w bogacza. Późnym wieczorem
przybył więc do gospody po raz trzeci, tym razem w stroju bogatego wędrowca z obcego kraju. Ponieważ jego przodkowie
pochodzili z Zaolzia, nieźle posługiwał się językiem czeskim.
Podszedł więc pod karczmę, a tam goście ustępują mu z drogi,
kłaniają się i zachęcająco proszą do wnętrza. Gdy znalazł się
w drzwiach, starosta zagadnął:
- Dziyń dobry panoczku, panoczek w jaki sprawie?
- Dobry den! Jsem prziszel do hospody, divam kdo me
nakrmi a napoi. Mam ja mnoho penezy - i pokazał złotego talara.
- A to co inszego, panoczek prziszoł do karczmy, natóż
prosza!
Gospodzki jak szybko pobrał od gościa pieniądze, tak też
sprawnie go obsłużył, posadził z przodu sali, przy orkiestrze
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i postawił przed nim obfitą porcję wołowiny z tłustym łojem.
Starosta doniósł jeszcze achtliczek gorzałki i przepił z nim. Młodym, rodzicom jak i starostom było wielce honorowo, że mają
takiego zacnego gościa, obcokrajowca na weselu.
Tymczasem zabawa trwała w najlepsze. Młody pan, potem
drużbowie obtańcowywali młodą pannę. W zwyczaju było, że
każdy mężczyzna starał się zatańczyć z młodą, każdy, kto nosił
wóńkę, miał do tego prawo, a chętnych było tylu, że na swój
taniec czekali w kolejce. Wreszcie nadszedł odpowiedni moment,
nowy gość podszedł do drużby i mówi:
- A ja bych byl rad zatanczit s mladou damou.
- Nadyć to się nie do panoczku, boście nie sóm gość weselny, bo ni mocie wóńki.
- Tak dejte mi wonku, ja wam zaplatim.
- Nadyć tego się nie do kupić, musielibyście młodusze dać
jaki piykny prezynt.
- Wszak ja mam krasny darek dla mladej damy.
Gość nie był gołosłowny, wyjął spod marynarki niewielką,
ale pięknie zapakowaną paczuszkę. Drużbowie to widząc wpięli mu w klapę weselny bukiecik i tym samym stał się weselnikiem. Zapisali go też do tańca.
Czas biegł niemiłosiernie szybko, panna młoda zmieniała
tancerzy, a każdy z nich mógł zatańczyć tylko jeden raz. Nieuchronnie zbliżała się północ, nadchodził czas oczepin. Mizerek
bardzo się denerwował, bo o północy przestaną działać czary,
jego przebranie sczeźnie i na powrót stanie się utopcem. Czy
przed tym czasem zdąży zatańczyć z Emilką? Na jego szczęście
kapela zagrała do następnego tańca, a drużba skinął, że teraz
jego kolej. Podszedł więc szybko do panny młodej, przyklęknął
na jedno kolano i podał jej podarunek. Dziewczyna rozpakowała
paczuszkę, wyjęła z niej piękny flakonik z wybornym pachnidłem i kroplę różanego olejku nałożyła na siebie. Wokół rozeszła
się cudowna woń róży damasceńskiej. Następnie partner ucałował jej dłoń i rozpoczęli taniec. Z początku tańczyli z dystansem
i badawczo spoglądali na siebie. Tancerz prowadził pannę z wyczuciem i finezją, a jego partnerka intuicyjnie domyślała się każdego jego kroku. Mizerek starał się być jak najbliżej dziewczyny,
łakomie napawał się cudownym zapachem jej ciała, który mieszał się z zapachem róży. Długi, kasztanowy warkocz smagał go
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po twarzy przy każdym jej obrocie, a ich oczy spotykały się raz
po raz. Zdawała się zaistnieć między nimi niewidoczna nić tajemnego zrozumienia. Tańczyli tak pięknie, że orkiestra grała
już dla nich trzeci taniec i nikt im nie odważył się przerwać.
Goście utworzyli wokół nich koło i z uznaniem, a także zazdrością, popatrywali na tę niezwykłą parę. Niektórzy zgorszeni plotkowali. Mizerek tak bardzo chciałby zatrzymać tę chwilę na
wieczność. Ból pociętych i poparzonych stóp był niczym w porównaniu z tym, co otrzymywał w każdej sekundzie.
Nagle te czarowne chwile przerwało bicie zegara. Nadchodziła północ. Duży zegar stojący przy ścianie wybił dźwięk pierwszy z dwunastu. Orkiestra nagle przestała grać. Do sali zaczęto
wnosić krzesła i ławy, przygotowywano oczepiny. To ostatnie
sekundy utopca na weselu. Wraz z dwunastym uderzeniem przestanie działać moc czarów, a tu już wybiło siedem uderzeń.
Mizerek, mimo że dalej pragnął być z Emilką, wypuścił dziewczynę z rąk, chciał jej dziękować za taniec, ale wargi go już nie
słuchały, a nogi nie chciały nieść. Poczuł, że nie ma siły uciekać.
W desperacji udało mu się zgasić na sali światło, aby pod osłoną
ciemności uciec z tego miejsca. Ktoś go jednak dostrzegł w półmroku i wykrzyknął:
- Jezderkusie, widzym diobła, abo jakigo utopca!
Mizerek jak przez mgłę widział, że ludzie stojący wokół
wytykają go palcami. Czuł się jak obnażony. Zobaczył wtedy
swoje nędzne ciało - na powrót zielone i śliskie. Jak to dobrze,
że Emilki już nie ma tutaj i tego nie widzi. Okaleczone stopy
bolały coraz okrutniej, a okrzyki ludzi pod jego adresem były
coraz bardziej natarczywe. Resztką sił dobiegł do okna, rozbił
w nim szkło i pokrwawiony rzucił się w czeluść nocy. Po chwili
usłyszał odgłosy pogoni. Ale on szedł w całkiem innym kierunku, do ukochanej wody.
Nad ranem goście weselni z Łąki i Mizerowa wracali do domów, przeprawiali się tratwą na drugą stronę Wisły. Płynęli
blisko utopca, na wyciągnięcie ręki. Mógł z nimi zrobić co chciał,
wywrócić, zatopić... ze złości, z zazdrości, z rozpaczy, z zemsty.
Dobre uczucia są jednak silniejsze od złych, więc tratwa z weselnikami bezpiecznie osiągnęła drugi brzeg.

235

Ostatni utopiec na Podjaziu34

Downo tymu na Podjaziu, w środku Żabigo Kraju - w rzycznych plosach, stawach, żabiorkach i padołach - aż roiło sie od
utopców. Do jednej dziury po pilarskim stawie, tam kaj była
Pitlokowa łąka, splóngnół sie z Bajerki utopiec. Nikierzi mianowali go Zefek. Na jedyn czos nazdokazowoł tyn rojber i chóncfot
moc szkaradnych rzeczy, zwabioł ku wodzie bezbrónnych ludzi,
omamioł ich, a potym wcióngoł do stawu i prugowoł topić. Nejbarżi se upodoboł chłopów, kierzi osłabiyni wracali z krynglowni
abo z gospody. Nieroz się przeblykoł za jakigo wandrusa abo
zwiyrza, rogatóm, siwóm koze abo ryszawego psa. Siłe mioł pierón niemożebnóm, jak nie utopił, to potoploł w kalnej wodzie,
pomarasił glinóm, fusy potargoł, wykudlił szkuty na łepie, a jeszcze taki wymynczóny człowiek mało co pamiyntoł, bo mu pamiyńć pomazoł. W nocy, jak kto już musioł przechodzić kole
tego stawu, to nieroz słyszoł szpluchani wody, jakisik rajwach
i rómplowani jakby kónie sie toplały, aże włosy dymba stowały.
Chłopy od karczmy co szli, abo ze szwercu, abo z lasu kaj raubczykowali, nieroz dziepro nad ranym potrefili znąś swojóm chałpe. Utopiec zwabioł ich miłym głosym młodej dziołuszki ku
wodzie, a tam robił s nimi breweryje. Roz fórmónowi, co za poźno
w nocy jechoł wozym, kóń w tym miyjscu nogle stanół na zadnich
girach i zarżoł s przejyncio. Chłopa w tyn mómynt wyciepło z zica
i wylóndowoł na brzegu, a tam utopiec go doś dobrze sponiewiyroł, ale i tak mioł moc szczynścio, że sie z powrotym na wóz
wszkroboł i do dóm zmazany, podropany i z podbitymi oczami
dowlók.
34
Przedruk w wersji częściowo uzupełnionej z: Z. Nowrotek, Ostatnie
roki, Zabrzeg 2017, s. 159-165.
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Ale wybiła godzina i na tego bachratego oszkliwca. Był taki
czas, a było to w środku lata, okropnie się od zachodu zachmurziło, prziszło gradobici, burza i deszcz, zaczło tak loć, że loło
i loło przez siedym dni. Woda sie w Bajerce i Młynce tak podniósła, że w kierymś mómyncie z całej mocy fala pizła we wał stawu, kiery nie wytrzimoł naporu i sie przerwoł, a woda s niego sie
wyloła do Wisły. Stow zostoł bez wody, a utopiec bez schróniynio
i ni mioł kaj grasować. Ludzie ni mieli czasu na reperacje stawu,
bo byli zajynci ratowaniym swojigo dobytku. Chcóncy-niechcóncy,
utopiec, żeby przeżyć, był zmuszóny sóm naprawić stow. Poszeł
więc do jednej chałpy na skraju wsi, kaj nie było ludzi, a miyszkała sama jedna wdowa - Kocurowa Francka - i opowożył sie od
ni pożyczać tragacz, na kierym chcioł zwozić ziymie na dziure we
wale. Przeónaczył sie w szykownego wandrowca, żeby go niewiasta nie poznała. Utopiec słabo znoł ludzkóm mowe, tela-wiela,
co podsłyszoł. Roz jak topił chłopa, to drugi chłop, co był jeszcze
na wozie, strasznie wreszczoł do kamrata, żeby mu pómóc, tak:
A zaczni nogami czym mocni fyrtać, a jak mu wyfyrtniesz, to na
wóz mosz pyrtać! Więc znając te pore słów, pado:
- Pożyczejcie mi, Francko, na chwile tyn wasz fyrtum-pyrtum, jo se jyny cosik pofyrtóm, a jak już przefyrtóm, to wóm
zaroz tyn fyrtum-pyrtum przipyrtóm.
- A... panoczek, widzym po tej mowie, jest z daleka, może bai
z zagranice, ale jo rozumiym wasze szwandrani! Wszystko sie
zgodzo, chodzi wóm o tyn tragacz, co go tu móm. Tragacz rychtyk je po to, żeby na niego charapucio abo chebzio nafyrtać,
a potym z tym do chałpy popyrtać. Jo do szkół mało co chodziła,
ale rozumiym, rozumiym insze jynzyki... Ale zaroz, a co jo bydym s tego miała?
Utopiec stoł specjalnie we wysoki trowie, żeby zakryć pletwy, kiere mioł na nogach, bo nie było nika butów na taki szyroki szłapy. Poszuścił po kapsach w kabocie i wyjón dużego
papiyrowego pinióndza, wielkigo jak sznuptychla i pado:
- A dóm wóm, Francko, za pożyczani tego fyrtum-pyrtum
całóm stówke...
Kocurka była babóm fest pragliwóm, od widoku telkich piniyndzy zaroz zmiynkła i już widziała szumne kiecki, kiere se
za ni kupi, więc mu prawi:
237

- A tóż panoczku weście se na potrzebny czas tyn tragacz,
tyn fyrtum-pyrtum, ale pamiyntejcie mi go potym przipyrtać.
Przinajmi mu od pyrtanio troche tyn wańtuch sklynśnie! zaśmioła się w duchu do siebie, bo była pewno, że zrobiła dobry interes.
Chytry utopiec wzión tyn fyrtum-pyrtum i hónym popyrtoł,
żeby ziymie przefyrtać na tym fyrtum-pyrtum. Francka zaś ni
mógła sie ani chwili powstrzimać i poleciała do Jurasiowego sklepu. Jak se nazwybiyrała nejlepsze materyje na szoty, letnik
i fortuch, żywotek i kabotek, zaposke i przeposke, a jeszcze płachty
i cychy do spanio, to prziszło babie do płacynio. Wyjyna zza pazuchy stówke, wyprościła duży, papiyrowy banknot i z dumóm
podała go sklepniczce. Ta sie na pinióndza podziwała, jeszcze
roz przidziwała, zmarszczyła czoło i pado:
- A cóż też mi to, Francko, dowocie?
Dziwajóm się baby na tego pinióndza, a tu w gorści zamiast stówki widzóm zeschłego dymbowego liścia!
- A to ci pieróński czechmón tyn utopiec, a to ci miglanc!
Jak też ón mie tak oślepił, omamił i wyraficzył! - krzikła Francka, bo domyśliła sie wszystkigo. Jo se cie jeszcze pakarzo pożyczym, jo cie nauczym moresu! Jeszcze się kiesik porachujymy!
***
Kocurka wypadła ze sklepu jak oparzóno, najadła się wstydu
przi Juraśce, ale wielkóm ostude, jakóm przeżyła, przićmiywało postanowiyni pomsty. Po dródze do dóm nadskoczyła ku
stawu, żeby chocioż tragacz odebrać. Podchodzi i sie dziwo i ze
złości na utopca nawet nie czuje strachu, a tam pod groblóm
leży tragacz przewrócóny do góry nogami, niemożliwie ucioprany glinóm, bez dwóch szczebli, kiere były urwane, ale koło było
całe i dało się kludzić.
- Parcie jyny! Dziura we wale zasklepióno, prowda, że szpatnie poslypiano pecynami i dorniami, ale wał stoi cały, woda już
naloto aże do trzi ćwierci stawu. Tela ziymi zwiezióne za tak
krótki czas, musi mieć nieziymskóm siłe tyn hajer! Nie dziwota, bo było to akurat przez połedni, wtynczos kie utopce majóm
nejwiynkszóm moc. Musioł sie pierón fest napyrtać, żeby tela
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ziymi przefyrtać tym moim fyrtum-pyrtum! - rozmyślała zadziwiona kobieta.
Utopca zaś widać nie było. Ale jak sie jyny chyciła tragacza, nogle jak spod ziymi pokozała się na wale, młodo, siwo
koza, kiero podniósła głowe i doś przijymnym kozim głosym
zaczła beczeć po kozimu, ale łatwo jóm było zrozumieć, bo beczała tak:
- We-e-e-źcie mie gospodyni, weźcie mie-e-e-e, pódźcie ku
mnie-e-e-e tu bliży ku stawu... jo je mało koza co ni mo opie-ee-eki, bydziecie symnie mieć dużóm pocie-e-e-e-che...
- Koza w tym miyjscu, daleko od dómów na Czyżówce i od
Zamłynio...? Chyba żeby z Brónowa przez las w Czarnolesiu
sie kasik zabelóntała. Jak tak, to jóm żodyn już nie nóndzie
i byłoby dobrze gowiednikym się zajóńć, bo inaczy skrepnie z zatroskaniym wymamrotała. - Doczkej koza, jo tu zaroz przidym po cie, jyny fyrtum-pyrtum do dóm zapyrtóm!
Podziwała się jeszcze roz na nióm i to ji było dziwne, że taki
srybny lańcuszek mo na karku, a nie ze zwykłego zielaza. Koza
przisuwała sie pumału ku ni i dali beczała zapraszajónco, a jak
wylazła z wysoki trowy, to się ji odsłóniły nogi. Z przodku miała
ładne kopytka, a z zadku... Na jezderkusie!... zamiast kopyt
dwie zielóne blyszczónce pletwy! Nadyć to je zaś tyn Zefek, pierziński utopiec przeónaczóny w koze!
Już miała wrzasnóńć z wielkigo strachu, ale sie powstrzimała i nie dała po sie poznać, co widzi, bo w tej sekundzie
chytro baba powziyna pewiyn odważny plan...
- Cicho koziczko, przeca przidym po cie, jyny fyrtum-pyrtum do dóm zapyrtóm!
Kocurka obróciła się na piyncie i z tragaczym pognała gibko do dóm. W chałpie czym pryndzy naszła flaszke z brynym
i naftóm, zrobiła z tego miszung, wziyna jeszcze ze sobóm siarki do zapolanio, a do gorści pieprzu i duży liść kapusty. Zawinyła wszystko w hadre i pognała nazoć ku stawu.
Jak Kocurka się naszła przi stawie, koza już na nióm czekała, główkóm na nióm piyknie kiwała, ślypia mrużyła i przijymnie pobekiwała:
- Póć babo ku mnie-e-e-e, weś se mie-e-e-e, bydzie-e-e-esz
miała sy mnie pocie-e-e-eche...
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Francka zbliżyła się do kozy, podała ji listek kapusty do
pożranio, jak ta się chciała listka chycić i otwarła pysk, to ji
gibko do mordy wciepła gorść pieprzu. Koza się zakrztusiła
i zaczła niemożebnie forskać i kichać! W tym czasie baba odetkała flaszke z miszungym, wyloła na kozi szkuty po całym ogónie i siarkami podpoliła! Możecie wiedzieć, co sie podzioło! Koza
zaczła skokać i świtać jak kóń na holzplacu, a darła sie ta howada już nie kozim głosym, ale jakimsik diaselskim, wreszcie, żeby
zgasić ogiyń, ciepła sie do stawu. Tam we wodzie jyny poszpluchało, srybny lańcuch wypłynół na wiyrch, bo był zrobióny
z farbiónego papiyru, a na kóniec kole pidła wynurziła sie zielóno, szpatno głowa utopca. Stwór jeszcze podniósł na Francke
ręke, jakby się chcioł wygiyrzić i pogrozić, ale zaroz od baby usłyszoł taki słowa na pożegnani:
- Ty jeróński utopcu, gałganie jedyn! Roz na zawsze se popamiyntej, żeby ludzi nie bałamóńcić i krziwdy im nie robić!
Siedź tam pieruchu w tym barzole i se tam dali fyrtej i pyrtej,
ale do mnie nie przichodź po fyrtum-pyrtum!
***
Utopiec sie musioł doś na tym od Francki Kocurowej najeść
strachu, bo od tamtego czasu na Podjaziu ucichło kole wód ze
straszynim. Owszym, zdarziło sie, że ktosik spotkoł wedle stawu
ludzika zielónego, w czyrwónej czopeczce i z pletwami, kiery sie
nawet nauczył po ślóńsku godać. Zawsze rozprawioł tyn jegomość
grzecznie z wandrusami i pijokami, czasym przepolił s nimi
fajeczke, zagroł w taroki i nawet pokozoł dróge ku chałpie, jak
wracali z gospody. Żył ze wszystkimi we zgodzie, nawet z Kocurkóm. Tak było do czasu, aż wybudowali wielkóm zapore. Potym
się kasik borok stracił, bo tak samo jak ludzie ni móg sie pogodzić
ze zniszczynim Podjazio, a zapora była dlo niego za wielko. Jedni
godali, że był widziany przi miesiónczku, jak się wykludzoł. Na
tragaczu, kiery mu potym dlo zgody ofiarowała Kocurka, mioł
spakowane manatki i s nimi pyrtoł teraz już swoim fyrtum-pyrtum na nowy kwatyr ku Sokołóm w Ligocie.
Tak abo siak Zefek jako podjazian podzielił ze wszystkimi tyn
sóm los i stoł sie wysiedlyńcym. Ci, kierzi s nim kóntakt mieli
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przekozali, że mioł pedzieć, że dobre czasy minyły. Hań downi sie
woloł z podjazianym czubić niż teraz z ligocanym lubić.
W Ligocie na Sokołach stawów było moc, ktosik policzył, że
osiymnoście. Ale ruchu tu wielkigo nie było. Wczas rano przejechało pore bicyglów i przeszło pore ludzi do roboty w Dziedzicach. Utopiec już downo stracił chyntke na robiyni kómu krziwdy, ale tesknił do ludzi i chcioł se s nimi zwyczajnie pogodać. Po
połedniu, jak we fabrykach był fajrant, ludziska całymi kupami
rozchodzili się do chałp. Od rzyki Wapiynicy było widać, jak idóm
trzi dziołchy, może baby. Dobrze by się było s nimi rozmówić,
dowiedzieć, co słychać we świecie. Zefek wiedzioł, że jak się pokoże we własnej skórze, to się go baby wylynkajóm i na boki
rozprysknóm. Postanowił się przebrać w piyknego chłopa, co
wónsióne kole stawu siecze. Wiadómo, że utopiec mo z diaskym
taki układ, że się może dwanoście razy w roku przebrać za byle
kogo, człowieka abo howade.
Baby, jak się z chłopym zrównały, katolickim pozdrowiynim
go prziwitały:
- Boże pómogej!
Utopiec nie był zbyt religijny, bo się z diaskym zadawoł.
I nie bardzo podobało mu sie to pozdrowiyni. Nic nie odpowiedzioł na przywitani i zaroz przeszeł do rzeczy.
- Paniczki, a nie wiycie czasym, kiero już bydzie godzina?
- Nadyć ni mómy zygorka, ale już bydzie blisko czwortej.
- A jakóż tam w robocie dzisio było? Fest żeście sóm urobióne?
- Nadyć doś fest, jako zawsze.
Baby sie troche boły, że ich jakisik chłop rozpytuje i chyntnie by se już poszły, aże tu ón godo:
- Nadyć se siednijcie kapke, jak żeście sóm zmordowane.
Porepecymy i wypijymy krachele.
Poczón szukać flaszki. Jak wyloz z trowy, był taki mómynt,
że zaś sie ukozały utopcowe szłapy z pletwami. Jedna z dziołch
to uwidziała i piszczóncym głosym wykrzikła:
- Jezderyno, baby, uciekómy, bo to je utopiec!
Jedna baba się zahoczyła o grabie i obaliła na trowe. Drugo
też przepadła i wylóndowała w krzokach, a trzecio nie wiedziała
kaj uciyc i ganc jóm zamurowało, jyny rękami oczy zasłóniła.
Utopiec zmartwióny pedzioł:
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- Nie bójcie się mie, może jo je i utopiec, ale jo je dobry utopiec. A czy jo móm pewność, żeście choć sóm dobre baby? Też
tego nie wiym - argumentował.
Zaczón się ślimtać i narzykać, że nikt się s nim nie chce
kolegować, że je sóm jak palec, że je przesiedlyńcym ze zapory,
nimo kaj miyszkać, a i bywo, że co jeść. Jak się tak całkym
rozkleił, to sie babóm zrobiło żol tego stwora i jedna odważniejszo nawet poczynstowała go bómbónym. Wtedy utopiec wyjón
prowdziwego piniądza, a była to stówka i doł jóm babóm.
- Kupcie dzieckóm jaki jadło abo szmaty, bo jo się bez piniyndzy obyjdym, mi nie sóm do szczynścio potrzebne. A jak
tego pinióndza trzi razy klaśniecie, to bydóm s niego trzi stówki, to sie podzielicie.
Baby się z utopcym w zgodzie pożegnały, stówkami obdzieliły i zadowolóne poszły do dóm. Od tego czasu nie boły się
chodzić na skróty przez Sokoły, przeciwnie, wyglóndały piyknego chłopa, co stówki rozdowo, ale już go nigdy potym nie
spotkały.
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Raubczyki na Rotuzie35

Na terenach dawnej Ligoty i Chybia rósł ogromny las należący do książąt bielskich. Ten rozległy bór stanowił dla okolicznych mieszkańców źródło wielu korzyści. Tutaj ludzie podejmowali pracę przy wyrębie drzew, pozyskiwali materiał na budowę
domu, do lasów chodzono po drewno i chrust na opał, zbierano
w nich grzyby i jagody. Biedniejsi kosili leśną trawę zwaną
wąsioną, a byli i tacy, którzy kłusowali na zające, ryby w stawkach, a nawet sarny i dziki, jak się tu od dawna mawiało raubczykowali.
Jednego dnia dwaj kamraty mieszkający pod lasem i znający go od dziecka jak własną kieszeń, jeden z Zarzecza a drugi
z Podjazia, umówili się na raubczykowanie. Było to bardzo niebezpieczne i ryzykowne zajęcie, ale jakie było wyjście, gdy nie
było roboty, a do wykarmienia każdy z nich miał parę głodnych
gęb. Najgroźniejsi dla kłusowników byli gojni, którzy pilnowali
lasów i pojawiali się z flintą w najmniej spodziewanym momencie. Można też było wpaść w cudze sidła, zwichnąć nogę, być
zaatakowanym przez dzika lub wilka. Najbardziej bano się
jednak bagien na Rotuzie ze względu na rozpowiadane o tym
miejscu zatrważające historie. Jozef i Francek nasłuchali się od
dziecka podań, berów i powiarek, które mówiły o utopcach, michejdach i diaskach wciągających do topieli samotnych wędrowców, o niedostępnych torfowiskach i bagnach, o migoczących
na nich świytlokach i nocnicach, które miały być duszami
topielców, o ukrytym w moczarach mieście, jego starodawnych mieszkańcach, o zatopionym ratuszu, od którego wzięła
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Na motywach wielu zasłyszanych opowieści i legend o tym miejscu,
a także informacji z: W. Korzeniowska, O ukrytych skarbach..., s. 159 oraz
M. Słonina, Legendy Żabiego Kraju, „Kalendarz Beskidzki” 1998, s. 91; Przedruk z: Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 144-158.
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się nazwa Rotuz. Ponoć raz w miesiącu o północy, przy pełni
księżyca wyłania się tam z bagien wieża, w której odbywa się
bal. Przy kociej muzyce bawią się jej lokatorzy, a złapane ofiary
muszą im usługiwać.
Chłopi długo dobierali odpowiedni moment na tę wyprawę,
która miała być inna od dotychczasowych. Czekali na dobrą pogodę, suchą porę roku i księżycową noc. Nareszcie pewnego późnego wieczoru śmiałkowie wyruszyli na Rotuz.
- Jozefku, natóż powiydz... a co też bydzie, jak nas tam na
tym Rotuzie postraszy, abo co gorsza utopi jakoś beskurcja?
Dziecka bez ojca zostanóm...
- Francik, dyć my już o tym rozprowiali i temat mómy obgodany, jo się już teraz nie cofnam. Wiysz dobrze co o tym myślam,
a myślam, że to gupoty, bery a bojki o tych utopcach na Rotuzie!
Nie rób mi w głowie szałot! Dobrze wiysz, że na kraju lasu zwierzyny już nima, a ryzyko je duże, bo gojny węszy i napastuje.
A tam spokojniutko, ani jednej duszy, a zwiyrza moc!
- Ja, ja, rychtyk, ja, mosz kamracie recht, przeca bydzie
wszystko fajnie, wrócymy z jakim sorkym na plecach i bydymy
się śmioć jak pogany... He, he, he... Baba strowy nawarzi,
w szpyrniku bydzie pełno mięsa, he, he, he... Dziecka bydóm się
radować...
Idą już chłopi dłuższy czas przez las, miesiączek im przyświeca, a dobry nastrój dopisuje. Na plecach mają wnyki na
sarny i saki na zające, za pazuchą u każdego pitlok, a za pasem toporek. Podpierają się krykami, które w potrzebie można
użyć do obrony lub do ratowania się na bagnach.
Uszli chłopi spokojnie spory kęsek drogi, aż tu nagle trach!
Przed nimi, na ścieżce, którą szli, wystrzeliły jak spod ziemi
najmniej trzy czarne sylwetki ludzi w wielkich kapturach na
głowie i w momencie, gdy się nawzajem zauważyli, jedni i drudzy zamarli w bezruchu naprzeciw siebie w odległości zaledwie
parunastu metrów. Ci w kapturach trzymali w rękach jakieś
dzidy czy kije, a na plecach taszczyli wielkie wory.
- Jezderyno, to na pewno ludzie od gojnego! - powiedział do
siebie w wielkim strachu Francek, aż mu się w uszach ciepło
zrobiło. Żeby nie wpaść na siebie jedni zrobili w lewo myk,
a jak zrobili w lewo myk, tak drudzy w prawo cyk. Jak ci drudzy
244

w prawo cyk, tak ci pierwsi w lewo myk! Wtem Jozef przypomniał sobie hasło raubczyków i gwizdnął go cztery razy. Czekali
chwilę na odpowiedź... Tamci odgwizdali jak należy... A więc
nasi! Ale ulga!
Wtem ktoś z tamtych krzyknął:
- Hej hop, raubczykorze stop!
- O matko, zawczasu żech się ucieszył, to jednak ludzie od
gojnego, abo szandary!
- Biercie ich straże, bo to som paskarze! - krzyknął znów
ktoś z tamtych.
Konsternacja. Przez dłuższą chwilę panowała cisza, w której tylko było słychać łomot Francikowego serca. Nagle Jozef
przekonał się, że coś tu nie tak... to przecież też muszą być
raubczyki, którzy sobie z nich bezczelnie żartują, więc nie pozostał im dłużny i odważył się odkrzyknąć:
- Przestóńcie wrzeszczeć, barany, boście też są zorzyczany!
Jozef jeszcze wcześniej rozpoznał kolegę Rudka od Kanafka. Wkrótce wszyscy zaczęli się witać, śmiać i częstować papierosami.
- Nale wy pieróny! Aleście nóm stracha napędzili. Tak żartować umióm tylko zorzyczany! - z radością i ulgą wykrzyknął
Francek.
- Każ to idziecie?
- Nadyć my już wracomy od stowka przi Czarnolesiu.
- Mocie jakóm rybe?
- Nadyć se pomacej.
Rudek podsunął pytlik, a tam w saku aż gęsto. Sandacze,
karpie. Każdy smok miał po cztery kilo.
- A wy kaj leziecie?
- Nadyć nie powiym.
- Jak nie chcesz pedzieć, to łatwo sie domyśleć, że na Rotuz! Chybaście powaryjowali! Waszo sprawa, jak wom życie
nie jest miłe...
- Niefajnieś mi to Rudek pedzioł, niefajnie. Ale, jak postanowióne, tak postanowióne. Idymy dali.
Księżyc zaszedł za chmurę, w lesie stało się ciemno, niewiele
było widać. Przechodzili teraz przez małą polanę przy jakichś
wądołach. Wtem Jozef stracił grunt pod nogami, zatoczył się
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nagle i upadł. Francek, który szedł tuż za nim, wpadł na niego,
bucnęli się głowami jak dwa kozły i obaj się znaleźli w niegłębokiej grubie. Księżyc z powrotem wyszedł zza chmury
i ostrym promieniem oświetlił wystający przed nimi wysoki przedmiot.
- O matko! Toć to krzyż na leśnej mogile! - westchnął Franek.
Wtedy zauważyli, że obaj leżą w jakimś starym, zapadniętym, samotnym grobie.
Wtem się odzywo cichy głos spod ziymi:
Co ty tu robisz między umarłymi?
Co ty tu robisz, czymu się przechadzosz,
a nam umarłym w spoczynku przeszkadzosz?
Przebrzmiały Franckowi w głowie słowa i melodia znanej śląskiej pieśni o poległych. Oprócz bólu głowy od uderzenia poczuł
z wielkiego strachu charakterystyczny zimny dreszcz, który się
zaczynał w miejscu, skąd zwierzęciu wyrasta ogon, a kończył na
czubku głowy, na którym sztorcem stanęły włosy.
- Jozefku, posłóchej mie... Źle to wszystko widzym, jo się
bojym, wróćmy się nazoć!
- Nadyć przestoń być mamlasym, piyrszy roz żeś fiknął
kopyrtka? Być se chłopym, są my już przi samym Rotuzie. Zaroz znajdymy miyjsce kaj lotajóm sarny, nastawiymy sidła,
zdrzymnymy się na dwie godzinki i fajrant. Sorek bydzie nasz,
byle nie za duży, żeby my go obaj uniyśli! Nie ślimtej się!
Las, którym szli teraz dwaj mężczyźni, zaczął się wyraźnie
zmieniać, zamiast drzew wysokich były już tylko karłowate
brzózki, jarzębiny i kępy różnych krzewów. W promykach księżyca migotały krople rosy na pazernych rosiczkach. Znak to,
że kończyło się tu twarde podłoże, a zaczynały torfowiska. Nagle Francek jakby zatańczył, coś mu się obsunęło pod nogami,
zaczął walczyć o równowagę, ale w ostatniej chwili zdążył zahaczyć kryką o małe drzewko i przylgnął do niego.
- Jozef! Nadyć pierónie, my już sóm na bagnach! O mało co
mnie nie porwało do kalwoty!
Kolega, do którego mówił, niemal w tym samym czasie wpadł
całą nogą do brudnego szlamu, ale drugą nogą stał jeszcze na
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twardym, położył szybko krykę na płask, oparł się o nią, zrobił
rzut ciała w tył, z trudem wydobył się z bagna i siadł zadkiem
na stałym gruncie.
- Nale sumeryjo! Dyć mie też chciało wciągnąć do błota!
Muszamy se dać pozór. Ale spokojnie, spokojnie... jo już wiym
kaj my są... teraz obojdamy to błoto z lewej stróny i tam już jest
ta trasa zwierząt do wodopoju. Ze mną nie skrepniesz Francik
tak rychło, być se spokojny!
Po chwili marszu, w oczekiwanym miejscu chłopi zauważyli wydeptaną zwierzęcą ścieżkę, na której było odbite mnóstwo sarnich kopyt i pozostawione charakterystyczne czarne
bobki. Ilość świeżych śladów zrobiła na nich wrażenie. Łowy
chyba gwarantowane. Tutaj pozastawiali sidła i saki.
- Nó i co? Dobro robota, Francik! Wszystko bardzo proste,
jyny se kapka trudu trzeja zadać. Jo ci godoł, strach mo wielki
oczy. Bydzie dobrze. Idamy se teraz pod jakim drzewym znąś
barłóg. Z kierej stróny wiater wieje? Muszamy tak przicupnyć,
żeby nas zwiyrz nie wynuchtoł.
Nad Rotuzem rozścielała się mgła. Chłopi znaleźli odpowiednią kryjówkę w starej, dudławej wierzbie. Opatulili się czym
mogli, a zmęczeni drogą i wydarzeniami niedługo czekali na
słodki sen. Nie mieli poczucia czasu, nie wiedzieli, że nadchodzi północ.
***
Bim-bam, bom-bam! Bim-bam-bam...! Odgłos dzwonu
w środku lasu nieoczekiwanie przebudził śpiących.
- Jerónie, Francek! Czy ty słyszysz i widzisz to samo, co jo?
- Ja, Jozef, ja, nadyć słyszym i widzym, to co ty widzisz
i słyszysz, a co bych nie chcioł ani widzieć, ani słyszeć!
Przed ich oczami rozgrywało się niezwykłe widowisko. Nad
Rotuzem unosił się tuman mgły, który stopniowo rzedł. Przebijały się przezeń promienie księżyca, który był akurat w pełni
i oświetliły wynurzające się z bagien powoli i majestatycznie
zarysy jakiejś budowli w kształcie wieży. Z ostro zakończonych
iglic zsuwały się wodorosty, spływały strużki wody, mokry dach
pobłyskiwał wielobarwnymi światełkami. Nad budowlą fruwały
potężne, kolorowe, rusałkowate ważki rozmiarów człowieka,
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a w wielkich, jakby mydlanych bańkach, kręciły się jak spirale
metrowej wielkości czerwone, zielone i żółte pijawki oraz gigantyczne rosiczki żądne ofiary. Wieża nie cała wyłoniła się z mokradeł, tylko najwyższe jej piętra. W oknach nie było widać żadnej
istoty, lecz poruszające się w rytm kociej muzyki cienie ludzkich
postaci. Światła wylatywały z okien jak z projektora i wyświetlały
się jak na wielkim ekranie na okolicznych drzewach i leśnej łące.
Sowy siedzące gromadnie na konarach drzew odbijały pulsująco
te światła dziesiątkami wielkich oczu. Odbłyski te mieszały się
z błędnymi ogniami wokół bagien, tworząc niezwyczajne iluminacje. Muzyka z wieży mieszała się z bulgotaniem wody, kumkaniem i rechotaniem żab, głośnym łopotaniem skrzydeł ogromnych
ważek i nietoperzy.
- O kruca! - krzyknęli jednocześnie z przerażenia, gdyż z nagła zostali oblani obfitym strumieniem światła jak z reflektora,
a naprzeciw nich stanęło kilku rosłych osiłków, monstrualnych
utopców w zielonych strojach, brzuchatych, o cienkich nóżkach
zakończonych płetwami. Byli to nikczemni żołdacy, strażnicy podwodnego księstwa. Zarzucili ofiarom na szyje pętle i zaczęli obu
chłopów prowadzić, niczym pojmane konie, w nieznaną stronę.
Znagła zawiodły ich zmysły, nie widzieli i nie słyszeli nic.
Ocknęli się w zupełnie pustej, ale jasnej komnacie bez drzwi
i okien, mieli związane ręce. Nie czuli ani strachu, ani bólu, ani
zmęczenia, tylko dziwną obojętność.
- Witawszy was w kraju dostojnych Gołęszyców, w krainie
księcia Wodowita i bogów Mokosza i Chorsa! Odpowiadawszy,
skąd was przyprowadziwszy bóg Radzigost? - dał się słyszeć
tubalny głos starszego człowieka, a zaraz potem znikąd pojawił
się przed nimi na tronie spowitym mgłą starzec w białej sukni
z długimi siwymi włosami spływającymi falami po bokach głowy i łysiną pośrodku. Był to kanclerz-mędrzec.
Jozef i Francek nie zrozumieli tej mowy, starzec więc powtórzył:
- Ać skąd przyszedłszy do naszego kraju? Odpowiadawszy,
kiedy pytam! - prawie że krzyknął.
Jozef się chwilkę zastanawiał, co skłamać, ale widać za
długo, bo strażnik-utopiec stojący z tyłu ubódł go w żebro, aż
mu dech chwyciło.
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- A... z Zorzyczo, panie - wykrztusił prawdę i wypuścił resztę powietrza z płuc.
- A... z Zarzecza... my tu mamy takich na służbie i z Zabrzega, i Strumienia, i Landeka. Ale najbardziej przeciwni to
zarzeczany! Nieposłuszne gałgany, dużo się buntowawszy i po
swojemu dziwnie gadawszy! A co tu w naszem królestwie szukawszy? - wypytywał dalej.
Teraz się Francek zastanawia, co scyganić i przyszło mu
w sekundzie do głowy, żeby prawdę powiedzieć:
- Jedzynio szukóm dlo swoich dziecek, bo głodne.
- ... dla dzieci, bo głodne... Ać, to dobrze świadczy o tobie,
wędrowcze! Bardzo dobrze! Ać, co byś pragnąwszy od Mojej
Wysokości?
- Wolności, panie, wolności!
- Ha! Każdy jeno o tej wolności bałamuci, jakby choć który
wiedział, co to wolność! Straże! Poznaczcie ich prędko naszym
znamieniem pod poślednim żebrem, a potem rozwiążcie i skierujcie jak zwykle na nauki.
Mędrzec zniknął, a na jego miejscu pojawiła się następna
biała postać.
- Ja jestem rechtór. Nauczę was, gości, wszystkiego co potrzebne, żeby stawić się do egzaminu, który zadecyduje o waszej przyszłości. A teraz słuchawszy uważnie wszystko, co ja
mówiwszy! Wy się znalazłszy w krainie starożytnych Gołęszyców, gdzie lud nasz wiele wieków temu się schroniwszy przed
wojnami, chorobami i głodem panującymi w ludzkim świecie.
Nikt nie powinien naruszać naszego spokoju!
Świat istot żywych składa się w naszym kraju z 5 kręgów.
Pierwszy krąg to ludzie dostojni: starożytni Gołęszyce, książę
Wodowit i księżniczka Marzanna, kanclerz-mędrzec, rechtór
i dworzanie. Książę i księżniczka nie pokazują na co dzień swego
oblicza. Drugi krąg to ludzie-goście, to jesteście wy. Goście mają
dwa prawa: jedzenia raz dziennie i zaliczenia egzaminu. Po jego
zdaniu mają prawo powrotu do swoich, a w przypadku niezdania przechodzą do kręgu służby, a to jest krąg trzeci. Służba ma
obowiązek usługiwania ludziom dostojnym i ludziom upadłym.
Zapłatą jest przebywanie wśród ludzi. Czwarty krąg to ludzie
upadli - mieszczanie z ratusza. Mają obowiązek zabawy, nie mogą
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opuszczać ratusza. Mieszczanie i radni zostali ukarani za żądzę
pieniądza i władzy zatopieniem ratusza, i wieczną zabawą. Piąty
krąg to strażnicy-utopce. Mają obowiązek bronienia granic kraju poprzez wciąganie do czeluści intruzów, którzy naruszają jego
granice. Na ich czele stoi nikczemny, lecz nieustraszony wódz
micheche Michejda. Zapłatą za służbę jest bal w ratuszu z ludźmi upadłymi jeden raz, w ostatnim dniu roku. Amen.
Rechtór zniknął. Francek i Jozef popatrzyli na siebie, a miny
mieli jak dwa cielęta na wykładzie w gimnazjum. Wtem pojawił
się służący, który jak oni był człowiekiem i przyniósł im jedną,
lecz niemałą misę jedzenia. W misce popularne dania, które jadano w tym kraju: żabie kitki, gęsie pępki, kozie drzistki i eczepecze. Chłopi nie mieli ochoty na jedzenie, natomiast zdążyli
zamienić z człowiekiem parę słów na szybko, bo służbie nie wolno było rozmawiać. Służący był ciekaw wszystkiego:
- Ktożeście, skądeście? A jak tam teraz świat wyglóndo?
A ni ma jakich wojyn? A je co jeść? A jakby sie wóm udało stąd
wyjś, tóż pozdrówcie naszych ludzi z Frelichowa. A jak bydóm
was pytać na egzaminie, to odpowiadejcie tak, żeby sie wszyjscy popłakali, óni lubióm beczeć, bo lubióm wszystko, co je
mokre, a płaczki sóm mokre. Pamiyntejcie!
Rozmowę zakończyło ponowne pojawienie się rechtora. Nauczyciel tym razem rozprawiał o bóstwach bagiennego kraju:
- Pierwszym i największym jest bóg wód, deszczu i mokrej
pogody - Mokosz. To jest bóg-opiekun ludzi dostojnych pierwszego kręgu. Drugi jemu równorzędny jest Chors, bo jest bogiem księżyca i słabości do promieni słonecznych. Radzigost
jest opiekunem wędrowców i gości - waszym i ludzi-służących,
czyli drugiego i trzeciego kręgu. Bóg Porepłut jest opiekunem
mieszczan z ratusza z czwartego kręgu, bo jest bogiem tańca
i libacji. Porewit jest bogiem porywaczy i opiekunem wypraw
łupieżczych, czczą go strażnicy-utopce z piątego kręgu. Amen.
Rechtór ponownie rozpłynął się w powietrzu. Chłopi poczuli dziwne zmęczenie i zasnęli. Nie wiadomo jak długo spali,
bo w zatopionym mieście nie było dnia ani nocy, nie wstawało
słońce, ani nie zachodziło. Obudziły ich fanfary. Pojawił się
kanclerz-mędrzec, książę i księżniczka, lecz w przebraniu i nikt
nie wiedział, którzy to są, rechtór, grupa dworzan, nieco służby
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i kilku strażników-utopców. Dworzanie z zaciekawieniem przyglądali się dwu umorusanym chłopom i przy tym dziwnie ruszali wydatnymi brwiami.
- Kimżeście-skądeście, ać skąd przybywszy? - kanclerz
nakazał się przedstawić.
- My są z Żabigo Kraju, jo je Jozef, a ón je Francek.
Dworzanie wydobyli z siebie głośne łeeeee! na znak dezaprobaty.
- Jakich macie patronów, którzy z niebios sprawują nad
wami opiekę?
- Lelum, Polelum - wystrzelił ni stąd ni zowąd Jozef, bo nie
chciał mieszać w te sprawy świętych katolickich.
- Łooooo! - z uznaniem zareagowała sala, a mędrzec objaśniał:
- Lelum, Polelum to wielkie bóstwa na nocnym niebie, to
Kastor i Polluks, starożytne bliźnięta, podwójny dar potomstwa,
świecą wielkim światłem, wspomagając promienie księżyca. Toć
wielce zacnych patronów wy posiadawszy! A teraz niechaj rzekną
jakąś historyję ciekawą i wesołą, żeby dworzanie się uradowali,
bo taki jest u nas obyczaj.
Francek się zastanawia co powiedzieć, mając w pamięci to,
że przecież dworzanie wolą się smucić i płakać. Nie zdążył się
dobrze zastanowić, bo utopiec go uprzedził i bodnął znów w bok,
więc przynaglony bredzi tak:
- Szeł chłop drógóm, mioł kapse długóm, a w tej kapsie
śliwke, a w tej śliwce pestke, a w tej pestce jądro. Co posłuchosz, gupio trąbo!
Przestraszony tym co powiedział, odwrócił się do Jozefa,
żeby upozorować, że to do niego mówił.
- Hehehehehe! - zareagowali gremialnym, donośnym i długim śmiechem dworzanie.
Sprawa egzaminowanych wyglądała to gorzej, to lepiej.
- Niech teraz powiedzą coś smutnego, co by wzruszyło serca dworzan - polecił mędrzec.
Chłopi wiedzieli, że teraz decydują się ich losy, ale do głowy
nic a nic im nie przychodziło. Obaj popatrzyli na siebie, kto ma
co powiedzieć, a tu łup! - Jozef oberwał od utopca kołkiem
w bok. Nie było czasu na zastanawianie, zdecydował powiedzieć
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byle co, byle szybciej, więc opowiedział wica usłyszanego ostatnio w gospodzie u Moryca:
- Dwaj chłopi się przechwolali, kiery wyhodowoł większe
jabko w swoim sadzie. Piyrszy pado, że dwa roki tymu mioł
taki jabko jak dwie pięści. - To jeszcze nic, a jo dwa roki tymu
mioł jabko jak moja głowa - pedzioł drugi. - Ale to też nic, jo
łóńskigo roku mioł jabko wielki jak dynia. - Chłopie, to ni ma
wcale wielki jabko! Jo jak jechoł w zeszłym roku wozym na
torg, to mi się z wozu na ziymia jabko skulało, a było taki wielki, że chrobok kiery z niego wyloz, podszed do kónia, otwar
paszcza i mi tego kónia zjod! Ament!
- Ojojojojoj! - zaczęli głośno lamentować dworzanie, a damy
zaczęły szlochać i upłakiwać.
- Koń aliści, to szlachetne, piękne stworzenie. W naszym
kraju ma wielkie poważanie. To najbliższy druh każdego rycerza. Pożarcie konia to wielka szkoda, to wielka strata, to bardzo
smutne wydarzenie - skomentował kanclerz.
- Ajajajajaj! - damy dalej płakały, a kanclerz w akompaniamencie ogromnego lamentu i narzekania ogłasza werdykt egzaminu:
- Szanowni goście z Żabiego Kraju! Aliści nas przekonawszy, żeście godni być ludźmi wolnemi i jeszcze dziś możecie
opuścić krainę Wodowita i Mokosza. Ać, czy macie jeszcze jakie
życzenie?
- My jeszcze prosiwszy, żeby jegomość kanclyrz sie zgodziwszy i naszych ludzi do dom puściwszy, kierzy są u was
w niewoli - bezczelnie w ich języku wysłowił się Jozef.
- Ać niech się stanie! Będą następni, hehehe!- rzekł półgębkiem kanclerz-mędrzec.
- Proszę wstać! Dwór uchodzi! - ozwał się komendant utopców. Rozległy się fanfary. Wszyscy zniknęli szybciej niż przyszli. Nad posadzką unosiła się tylko lekka mgła...
***
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...lekka mgła unosiła się nad Rotuzem. Świtało. Jozef przeciągnął się i wyprostował, bo był w czasie snu pokurczony, wylazł z przyciasnej wierzby, ziewnął i zadzwonił z zimna zębami.
- Francek, czy ci się co śniło? A czy ci się śniło to, co mi się
śniło?
- Nadyć ja - mi sie zdowo, że mi sie śniło, chyba to, co ci sie
śniło, a co bych chcioł, żeby mi sie śniło, a tego nie było!
- Francek, jo wiam, jak sprawdzić, czy tego nie było, co
nom się śniło... Natóż podziwejmy się, czy momy to znamie pod
ostatnim ziobrym.
Obaj wraz podnieśli koszule, a w miejscach, na które spoglądali, zobaczyli małe, dziwnego kształtu, jakby świeże ślady.
Gdy na nie patrzyli, ślady bledły i znikały.
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Dawne wierzenia i przesądy36

Na Śląsku, w rejonie Żabiego Kraju, nazywanego tak z powodu występujących tu licznych wód i lasów, zachowały się specyficzne wierzenia w utopce, diaski, strachy i duchy. Opowiastki o baśniowych mieszkańcach wód, żabiorków, bagien,
lasów, snuli starsi ludzie i gawędziarze w długie jesienne oraz
zimowe wieczory. Czasem opowiadano o tym w gospodach, przy
szkubaczce, pasieniu krów, na rodzinnych spotkaniach. Dawniej do wiosek docierali też wędrowcy, obieżyświaty, nazywani
wandrusami. Byli to bezdomni, wolni ludzie, czasem pielgrzymi
do świętych miejsc, którzy opowiadali baje, baśnie i podania.
Snuli też opowieści o różnych krainach i ludach, żywotach świętych i królów, wojnach i niezwykłych wydarzeniach, dziwacznych zwierzętach z drugiej strony kuli ziemskiej. Byli i tacy,
którzy ponoć umieli przepowiadać przyszłość i wróżyć. Ostatnim zapamiętanym był niejaki Genek z Dukli, który z nadejściem zimy piechotą docierał do Ligoty, nocował u Wojciechów
na Podlasku. Był bardzo religijny, po nazbieraniu pieniędzy
i topionego tłuszczu wracał do siebie, gdzie podobno pędził życie
pustelnika.
Niektórzy wędrowcy byli sowizdrzołami - wesołkami, którzy opowiadali śmieszne powiastki, żarty, bery i bojki. Sowizdrzoły
figlowali i dokazywali, fulali, bulczeli, wesoło drzistali, pyrczeli,
robili szpasy i prawili śmieszne wice. Wandrusów i sowizdrzołów
na ogół chętnie przyjmowano, gdyż ludzie byli spragnieni wiedzy
o świecie, a także rozrywki. Służono im noclegiem i jedzeniem.
Utopce to najbardziej znane stwory, niezwykle popularne
w Żabim Kraju. Mieszkały w rzecznych plosach, stawach, żabiorkach, jazach i wodnych młynach. Były to istoty na wpół ludzkie,
36
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na wpół diaselskie. Ludzie uważali, że wywodzą się od topielców.
Wzrostu bywały niewysokiego, na ogół ośmioletniego chłopca,
lecz o twarzy dorosłego mężczyzny. Głowy miały duże, wyłupiaste oczy, krótkie i cienkie nóżki zakończone płetwami, duży,
baniasty brzuch. Dysponowały nadzwyczajną siłą. Ubrane były
w strój zielony i nieodłączną czerwoną czapkę. Często jednak
przedzierzgały się w przeróżne postacie: wędrowca, kawalera
lub pannę, pasterza, rzecznego przewoźnika, bezpańskiego
konia, źrebaka, kozę, świdratego capa, gąsiora, tłustą rybę.
Często zdradzało ich to, że wylewała im się woda z ucha, rękawa, nogawicy lub kapsy.
Istoty te szczególnie upodobały sobie dwie pory grasowania
- w południe przed dzwonieniem na Anioł Pański oraz po oddzwonieniu w kościele na modlitwę wieczorną. Kiedy ludzie
zapomnieli już o pacierzach i przeszli do swoich zajęć, utopce
nabywały wielkiej mocy. Wychodziły z wody na brzegi, mosty,
ławy, na gałęziach wieszały kolorowe wstążki i świecidełka wabiące dzieci, wysadzały kolorowe kwiatki na brzegu rzeki, które
przyciągały zbierające je dziewczynki, czatowały po nocach na
dorosłych, wachowały na pijaków wracających z gospody i wciągały ich na głęboką wodę. Potrafiły być bardzo groźne - utopić
człowieka i zwierzę, konia, krowę, często jednak zetknięcie z nimi
kończyło się tylko na podtopieniu i nastraszeniu. Były to także
istoty zuchwałe i czupurne, psociły i figlowały. Nieraz taki stwór
z braku zajęcia fikał przy rzece jak psotne cielę, robił kopyrtki,
dla rozrywki przewracał kopy i rogocze z sianem, zrzucał i marasił kobietom pranie nad rzeką, chichrał z uciechy, śmiał się skrzekliwie, klaskał w dłonie, po czym uciekał i nurkował w wodzie.
Szkodliwość takich udręczeń i psot była duża, szczególnie dla
ludzi mieszkających blisko wód.
Utopce w niektórych przypadkach potrafiły się zaprzyjaźnić
z człowiekiem, robiły z nim różne interesy, korzystały z furmanki w czasie przeprowadzek, płacąc wtedy hojnie odważnemu gospodarzowi, lubiły zamieniać się przedmiotami, palić fajkę, grać
w karty, przychodziły po kozie mleko dla małych utopieczków,
szyły buty przy miesiączku. Niektóre osobniki miały rodziny
w swoich siedzibach pod wodą. A mieszkania te były suche,
a w nich skarby, srebro, złoto, pieniądze. Na specjalnych półkach znajdowały się skorupy, muszle lub garnki - wszystkie
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poodwracane do góry dnem, bo w nich uwięzione były dusze
topielców.
Ciekawe, że zdolność wyczucia obecności utopca w pobliżu, nawet w wodzie, posiadał koń. Często zdarzało się, że koło
jakiegoś stawu koń stawał dęba - trzeba mu było kabotem łeb
zakryć i przeprowadzić przez takie miejsce, a zjawę odczynić,
trzykrotnie strzelić z bata i tyle samo razy splunąć za siebie.
Powstało wiele opowieści, podań, bajek i baśni o utopcach.
Dusze. Zdarzało się, że coś zaburzyło na drzwi, przy których nikt nie stał lub poruszyło klamką, zastukało na puste
okno, zatrzymało zegar, otwarły się drzwiczki w kredensie, stłukł
się garnek lub talerz, rozlało mleko, lub co gorsza - pękło lustro. „Cosik burzi, cosik grucho, pewnie dusze potrzebują pomocy, trzeja za nie porzykać abo dać na msze. A może ktosik
umar w rodzinie abo we wsi. Nie dziwota, bo mi się w nocy
nieboga babka prziśniła” - mawiano.
Dusze straszyły na cmentarzach i w ich pobliżu, a zwłaszcza koło samotnych, polnych i leśnych mogił. Mogły przybrać
formę palących się płomyków zwanych błędnymi ogniami
w odległych miejscach, najczęściej na łąkach za wsią i na bagnach. Nie należało w takiej okolicy gwizdać, bo to ściągało te
zjawy, ani się do nich zbliżać, gdyż hipnotycznie wabiły wędrowca, którego potrafiły wciągnąć na torfowisko albo na bezdroże, smykać po polach, wodzić ma manowce. Inny ich rodzaj
- świytloki - przeciwnie, potrafiły dopomóc, oświetlić drogę pomagając w trafieniu do domu. Należało im za fatygę koniecznie
podziękować, wtedy opuszczały wędrowca.
Inną kategorią latających światełek były nocnice. Pojawiały
się tylko przez cztery tygodnie w okresie adwentu po zmroku,
kiedy w kościele oddzwonili gradobiczkiem na pacierz. Latały
pomiędzy domami, a jak kto wyszedł, to rzucały się na niego,
powalały na ziemię i uporczywie pytały: Śpisz, nie śpisz? Śpisz,
nie śpisz? Robiły to tak długo, że potrafiły zamęczyć człowieka.
Przypadki pojawiania się dusz tłumaczono tym, że czegoś
oczekiwały od żyjących. Mogły pochodzić od zmarłych grzeszników, ludzi, którzy się powiesili, od topielców, ludzi zamordowanych, nieochrzczonych. Były to dusze niespokojne albo
pokutujące.
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Duchy, beboki, straszki, beskurcje. W niektórych domach
straszyło, zwłaszcza po nocach coś hałasowało, rómplowało na
górze, czyli strychu, w piwnicy, stodole, słychać było ludzkie
jęki albo płacz dziecka. Po zaświeceniu światła i sprawdzeniu
tych miejsc okazywało się, że nikogo tam nie ma.
Niebezpiecznie było chodzić samemu w nocy koło domu,
studni, padoła, nad rzekę, przechodzić przez mostki i ławy.
Wszędzie tam mogły pojawiać się duchy i strachy. W ciemnym
lesie zjawy takie czaiły się nawet za dnia, ukrywały się w starych dudławych wierzbach, w zaroślach na końcu wsi. Mogły
występować w postaci czarnych i rudych kotów, wyliniałych,
ryszawych psów. Czasem wcielały się w konia, który na krótką
chwilę potrafił pojawić się w stajni, mimo że gospodarz wyjechał tym koniem w podróż. Innym razem bieluteńki, mały kot
potrafił przyjść do cudzego domu i zaczynał się łasić, chciał się
przypodobać, żeby go przygarnięto. Jak takiego kota wzięto na
ręce, to ważył tyle, że trudno było go podnieść i po tym można
było poznać, że siedzi w nim jakaś beskurcja (bestia). Zdemaskowany i wyrzucony na ziemię spadał z łomotem od wielkiego
ciężaru i znikał.
„Nie idź na pole, bo cie bebok porwie! Nie idź sóm do lasu, bo
cie straszek postraszy. Jak nie bydziesz grzeczny, to przidzie
bebok i cie postraszy! Jak tak bydziesz płakoł, to cie se bebok
weźnie!” Bebok często służył perswadowaniu zwłaszcza dzieciom,
ale czasem też dorosłym, że czegoś nie wolno lub nie należało
robić.
Mory i marchy nachodziły śpiących ludzi w nocy. Potrafiły
człowieka przydusić, wtedy miał ciężki sen, brakowało mu tchu,
dostawał duszności, stawało mu się gorąco, czasem omdlewał.
Jeżeli inny domownik zdążył pomóc, obudził i ocucił, to ktoś
taki przeżył. W innym wypadku mora potrafiła zadusić na
śmierć. Niektórzy ludzie z tego powodu nie kładli się do snu na
wznak, tylko spali półsiedząco, udawali przed morą, że nie śpią.
Mora albo nie była widoczna, albo przybierała białą, półprzeźroczystą postać kobiety. Miała zdolność przechodzenia przez
zamknięte drzwi i ściany. Morami stawały się pod osłoną nocy
niektóre kobiety, nawet nie wiedząc o tym. Miały podobno podwójną duszę i prowadziły podwójne życie, inne w dzień, inne
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w nocy. „Ty moro jedna, ty marcho plugawo!” - takim ciężkim
wyzwiskiem potrafiły w złości obrzucić się kobiety, gdy się pokłóciły.
Diaski (dioski), czerty, gizdy i czechmóny - wszystko to
są odmiany diabła. Ale... diabeł diabłu nierówny. Diaskiem był
nazywany diabeł, ale nie przybysz z piekła, lecz zamieszkujący
na ziemi, taki niezbyt diabelski, tylko raczej straszący. „Zaś
tam cosikej grucho na górze, rómpluje w sómsieku. Pewnie
jakosik beskurcja abo diosek”. „Do czerta kandego!” - można
było krzyknąć w desperacji. Czasem gdzieś dzwoniło, gdzie dzwonu nie było, szczyrkało albo się zerwał wiatr w pogodny dzień.
A w dni bardzo wietrzne mówiono, że „dioboł się żenił”. Albo też
mawiano: „A dmucho i fujo jakby się kto objesił.” Człowiek, który się powiesił, był zaś w mocy czerta, który czynił te breweryje.
„Na ty pierziński diosku” - można było powiedzieć do kogoś, kto
nam zaszedł za skórę. „S niego to jest kónsek dioska” - mówiono
o kimś niedobrym, zapewne kimś takim kierował sam czert. Albo
jeszcze: „Ty giździe diobelski”, lub „Ty giździe dioselski!”. A nawet: „Ty diosku stodioseczny!”. Diabeł i diasek potrafił zamieszkać w piecu, kominie, szczególnie zaś uwielbiał stare kuźnie,
które przypominały mu piekło. Z kolei gizd był najmniejszy
z diasków, ludzie się go nie bali, wyśmiewali się z niego, był
niegroźny, dokuczał i próbował straszyć. Bały się go tylko dzieci.
Dlatego na niesforne dzieci, bo są małe i niegrzeczne, do dziś
mówi się: „Ty giździe!”
Diasek i czert wymuszał cyrografy: „Dasz mi tylko coś niepotrzebnego, coś, o czym nie wiesz, że to masz” - takimi słowy
potrafił namawiać i zwodzić człowieka w zamian za pieniądze
i dostatnie życie.
Diaski i czerty straszyły na granicach miejscowości, dlatego
często stawiano tam krzyże i kapliczki, żeby teren był bezpieczniejszy. Na granicy Nowego Światu i Czarnolesia, na skraju ciemnego lasu, gdzie korony drzew po obu stronach nader wąskiej
drogi niemal się stykają i jest ciemno, kolejarze chodzący tamtędy powiesili na dębie dla bezpieczeństwa małą kapliczkę.
Ludzie byli narażeni na złe moce, duchy, beboki i diaski,
gdy byli samotni. Stąd nauka, że nie należało być w różnych
niebezpiecznych miejscach samemu. Wtedy nikt nie udzieli pomocy.
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Prócz diasków groźnych i strasznych były także diaski wesołe, nazywane czechmónami. Czyniły one psoty, potrafiły przewrócić wiadro z wodą, rosfyrtać siano, które było w kopie, rozciepać ładnie poukładane kłopetki drzewa za domem. "Ty czechmónie jedyn" - mawiano czasem komuś, kto był szczególnie
figlarny i złośliwy zarazem.
Duszyczki, bożatka i lale - to domowe duchy opiekuńcze
- dobre, dobrotliwe i wesołe. Nie wszystkie więc duchy były złe.
Te różne duszki, które przemieszkiwały w siedzibach ludzkich
były przyjazne, uczynne i pomocne, chroniły domowy mir i odpędzały duchy złe. Opiekowały się zarówno domem, jak i jego
mieszkańcami. Były odpowiednikami aniołów stróżów. Podobno były to duszyczki zmarłych dzieci, które nie zdążono ochrzcić.
Odwdzięczały się za modlitwę oraz za resztki strawy, którą same
wyjadały, jedzenie bowiem często traciło się z kredensu i odmaryji. Zdarzały się czasem rzeczy dobre a niewytłumaczalne:
same zamknęły się drzwi, coś zastukało w okno, zapiszczało
cienkim i miłym głosem w kominie lub piecu, wiadro napełniło
się wodą przy studni. A zamiast budzika, którego dawniej nie
było, wystarczyło pomodlić się za duszyczki, one obudziły człowieka o właściwej porze.
W Cieszyńskiem i w Czechach nadal funkcjonuje pieszczotliwe słowo bożatko, ale już tylko w odniesieniu do małego dziecka
lub zwierzątka i oznacza maleństwo, biedactwo. „Bożatko moje” brzmi tak samo jak „duszyczko moja”, właśnie dlatego, że
bożatko jest przecież dawnym duszkiem. To bardzo stary wyraz
będący pozostałością po mitycznych, opiekuńczych bożątkach.
„Uciekejcie stąd, bo was lala użere!” albo: „Chowcie sie gibko kaj do dziury, bo jak niy, to was lala użere!” - krzyczał ojciec
do dzieci, gdy ku domowi zbliżał się jakiś obcy człowiek. Ktoś
by pomyślał, że dzieci przeszkadzały dorosłym w rozmowie,
a może po prostu były źle ubrane, bose, brudne i nie wypadało
ich publicznie pokazać. Wyjaśnienie tego straszenia lalami jest
zgoła inne. Kiedyś wierzono, że w każdym domu mieszkają indywidualne duchy domowe. Kiedy obcy przybywał z wizytą,
mogły mu towarzyszyć jego duchy. W odległych czasach w Słowiańszczyźnie nazywano je lalami. Obcych duchów należało
się wystrzegać i bać, w ich zwalczaniu pomagały własne lale
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domowe. W najdawniejszych czasach wizerunki lal - szmacianych postaci bez twarzy wieszano nad drzwiami, aby sygnalizowały obcym, że w tym domu już się znajdują opiekuńcze duchy.
Lale to słowiańskie duchy bliskich zmarłych. Na ogół były
przyjazne i opiekuńcze i tylko wobec obcych stawały się przykre.
To nimi straszono dzieci.
Czarownice, w odróżnieniu od poprzednich istot, nie były
duchami, lecz ludźmi, niedobrymi kobietami, umiejącymi czarować i kontaktować się z siłami zła, od których czerpały zdolności nadprzyrodzone. Niektóre z nich były tylko nieżyczliwe,
mściwe lub zazdrosne, zdolne do odejmowania krowie mleka
lub do zepsucia śmietany, że nie można było zrobić masła, bo
się nie chciała skrupić. Najbardziej złośliwe czarownice potrafiły
spowodować nieurodzaj plonów, grad, choroby lub urodzenie
się kalekiego zwierzęcia czy dziecka. Urodzone, a zwłaszcza nieochrzczone jeszcze niemowlę, gdy było pozostawione samo
w domu lub w polu, czarownica sama lub przy pomocy diaska
podmieniała na dziecko z jakąś skazą. Nazywano go potem podciepem lub ściepem. Zdrowe i ładne dziecko zamienione było na
pokraczne, chorowite, czy po prostu niegrzeczne, które się „stale
darło”. Podciep nie rozwijał się normalnie, pozostawał małym
pultkiem, lichego zdrowia charczkiem, krzipiącym charlokiem,
skarlałą pieczką, szpotawy, chrómy, puklaty, świdraty, kudłaty
nawet na brzuchu. Dzieci takie nie były kochane. Matki w afekcie potrafiły wprost takiemu dziecku powiedzieć: „A zawrzi już
pysk, ty wstrętny podciepie!” lub: „A ustóń już ryczeć, ty ściepie snoplaty!” itp. Najczęściej podciepami przezywano jednak
dzieci cudze, nieładne, niegrzeczne, które w czymś zawiniły lub
były dziećmi nielubianych sąsiadek.
Obrona przed złymi. Rozpowszechnione było przekonanie,
że w przypadku zetknięcia się z wszelką złą istotą skuteczna
była moc modlitwy, święconej wody, święconej kredy, różańca,
szkaplerza, czynienie znaku krzyża, żegnanie się. Wtedy
nieczyste siły odstępowały, a człowiek ratował się z opresji. Czerty, straszki, marchy i utopce w popłochu, krzyku i złorzeczeniach uciekały. Innym sposobem było trzykrotne spluwanie za
siebie, a woźnica mógł jeszcze tyle samo razy strzelić z bata.
***
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Pochodzenie wierzeń tu opisanych posiada na wskroś słowiański rodowód, choć niektóre zdają się być nawet ogólnoeuropejskiego charakteru. Ta warstwa kultury i świadomości obok
języka należy do najstarszej spuścizny mieszkańców Śląska
z okresu przedpaństwowgo. Wierzenia te występowały na obszarze całej Polski, czasem pod inaczej brzmiącymi nazwami, jak:
wodniki, mamuny, bobki, bożątka, zmory, błędne ognie. W Słowiańszczyźnie, w mitologii ludowej, powszechnie funkcjonują
wodne demony, w krainach sąsiednich - Czechach, Słowacji,
Rosji są to vodniki, koszarki, rakosniczki, trsteniaki, wodianyje.
W mitologiach narodów Europy występują rozmaite duchy,
diabły, bestie, leśne i bagienne zjawy, czarownice. W naszej
części Śląska są wprawdzie specyficzne diaski, gizdy, marchy,
czechmóny, ale to tylko śląskie nazwy znanych gdzie indziej
mitycznych zjaw.
Czy tylko zabobon? Wydawać by się mogło, że zabobony
świadczą wyłącznie o niewiedzy i zacofaniu ludzi. Jednakże po
uważnym zastanowieniu można dojść do wniosku, że były sposobem na tłumaczenie skomplikowanych, niezrozumiałych dla
prostych ludzi zjawisk fizycznych i metafizycznych. Część z nich
do dziś nie wyjaśnił i nie rozumie współczesny człowiek. Zakazy
i nakazy, będące ważną częścią tych wierzeń, pełniły funkcję
wychowawczą, ostrzegały przed niebezpieczeństwami. Opowieści i gawędy o różnych zjawach rozwijały wyobraźnię, spełniały
ważną funkcję kulturową i społeczną, gdyż integrowały ludzi,
stawały się czynnikiem kulturotwórczym, inspirowały, dostarczały emocji, czasem także bawiły. Obecnie patrzymy na to jako
na interesującą i bogatą kulturową spuściznę.
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My sóm stela37

W monarchii austriackiej w XIX wieku władze gminy, realizując ustawę rządową z dnia 12 sierpnia 1866 r., wystawiały
mieszkańcom dwujęzyczny dokument „Świadectwo przynależności - Heimat-Schein”38. Było w nim zapisane ważne sformułowanie, że wymieniona osoba posiada w tej gminie prawo swojszczyzny - In dieser Gemeinde das Heimatsrecht besitzt. Jeden
z paragrafów ustawy mówił, że prawo swojszczyzny (Heimatrecht)
uprawnia do bezszkodnego w niej pobytu i do żądania zaopatrzenia w ubóstwie.
Dokument taki był swego rodzaju dowodem osobistym, lecz
jego ideą było nie tylko potwierdzenie tożsamości, ale coś więcej:
zagwarantowanie prawa do życia na terenie gminy. W razie ciężkiej choroby, bezdomności, kalectwa, gmina była zobowiązana
do zapewnienia bytu temu człowiekowi. Osoba taka miała gwarancję przeżycia i opieki w swojej miejscowości dlatego, że była
stąd.
„Jo je stela” - w tych słowach wyrażała się i wyraża zbiorowa
świadomość ludzi mieszkających na tym terenie, mówiąca
o przywiązaniu do miejsca, języka, obyczaju, wiary przodków,
jednym słowem jest to świadomość pochodzenia i zakorzenienia.
My sóm stela, czyli skąd? W przypadku mieszkańców tej
części Śląska możemy mówić o ciągłości pokoleniowej od najdawniejszych czasów. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego są na
tych ziemiach nieprzerwanie od ponad tysiąca lat. W Międzyświeciu koło Skoczowa, w Kocobędzu pod Cieszynem, Lubomi
37

I. Panic, Śląsk Cieszyński w średniowieczu, Cieszyn 2010, s. 41;
I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych, Cieszyn 2011,
s. 195-196
38
W rozdziale z fotografiami znajduje się kopia tego dokumentu.
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pod Raciborzem, Holasowicach koło Opawy, a może także
w Starym Bielsku były grody śląskiego plemienia Gołęszyców.
Następnie ziemiami tymi władali Piastowie, z których wywodzili się książęta opolscy i cieszyńscy.
Osady - miasta i wsie w tej dzielnicy Polski do 1280 roku
zakładali i organizowali książęta opolscy, a po tym roku cieszyńscy aż po początek XVI w. Ziemie leżące na prawym brzegu
Wisły zaludniane były potomkami plemienia Gołęszyców. Około
1400 roku sprowadzono również na te tereny duże grupy niemieckich osadników z Dolnej Frankonii, Hesji i innych rejonów.
Przybysze ci w niektórych miejscach uczestniczyli w procesie
powstawania osad. Kolonizacji z kierunku wschodniego, czyli
Małopolski, nie było, przeciwnie, to żywioł śląski oddziaływał
wtedy w kierunku wschodnim, przekraczając rzekę Białkę, sięgając aż po Oświęcim i Zator. Z kolei Wałasi, czyli późniejsi górale śląscy, nadeszli z kierunku południowego dopiero w XVI i XVII
wieku, kiedy proces zakładania osad przez ludność śląską został zakończony. Była to niewielka grupa, licząca wtedy zaledwie kilkadziesiąt rodzin. Wałasi nie wyszli poza północne podnóża Beskidów. Ostatnią miejscowością, do której dotarła ludność
wałaska, była Brenna 39.
W czasach nam bliższych, po roku 1910, w związku z rozwojem przemysłu węglowego, nastąpiła duża fala migracji na
Śląsk Austriacki z Galicji. Ludność napływowa pochodziła zwłaszcza z powiatu bocheńskiego i okolic Wieliczki, a koncentrowała
się głównie na miastach: Ostrawie, Frysztacie, Karwinie, Frydku. Ocenia się, że liczba ludności pochodząca z Małopolski,
która na stałe osiedliła się w tych przemysłowych miastach,
a z czasem również w innych miejscowościach, mogła osiągnąć
liczbę stu tysięcy40.
Ligota i ziemia czechowicka leżą na rubieżach regionów.
Z tego powodu tym więcej należy dbać o zachowanie świadomości swojego pochodzenia i przynależności do Śląska Cieszyńskiego. Zatracenie i zapomnienie rodowodu, kultury i gwarowego
języka byłoby niepowetowaną stratą.
39

I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach..., s. 195-196.
M. Gawrecka, D. Gawrecki, Wieś i miasto na Śląsku Austriackim 18481918, www.slu.cz/slu/cz/projekty/webs/historizace/vystupy-2/vav-studie/
Gawrecka, odczyt 15.10.2017.
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Zagadkowe nazwy i losy dzielnic41

Zarówno metropolie jak i zgoła niewielkie wioski posiadają
różne składowe części, które mają własne nazwy, nieraz odmienną
historię i pochodzenie. Są to dzielnice, osiedla, przysiółki. W Ligocie oficjalnych dzielnic jest dwanaście, a wraz z przysiółkami
jest ponad dwadzieścia części wsi. Należy pamiętać, że podział
miejscowości ma uzasadnienie historyczne, miejscowe i nierzadko
zwyczajowe. Istnieje oficjalny rządowy rejestr administracyjnego podziału kraju pod nazwą Rejestr TERYT42. Według niego wieś
Ligota posiadająca identyfikator (0213724) podzielona jest na
jednostki zwane częściami, których jest dwanaście. Oto one:
Bagno (0213730), Burzej (0213747), Koło (0213753), Księża
Grobel (0213760), Miliardowice (0213776), Nowy Świat
(0213782), Oblask (0213799), Podlas (0213807), Toczkowice
(0213813), Woleństwo (0213820), Zawiście (0213836), Zawodzie
(0213842). Łatwo zauważyć, że w tej oficjalnej nomenklaturze
brakuje centrum. Zapewne do tej najważniejszej części wsi odnosi się główny numer identyfikacyjny. Mając świadomość, jak
przedstawia się oficjalny podział miejscowości, przystępujemy
do omówienia podziału wsi według miejscowej tradycji.
Na najstarszą część Ligoty mówiono do niedawna Wieś lub
We Wsi. Nazwa ta odchodzi, częściej mówimy dzisiaj Centrum.
Wszystko wskazuje na to, że w tym miejscu 600 lat temu poczęła się Ligota. Kiedyś środkowa część wsi obejmowała przestrzeń od dworu aż po staw Hałcnowiec oraz od rzeki Jasienicy
41

G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice, s. 102; M. Nowrotek,
Dzieje kościoła i parafi...[w:] Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, s. 248, 299;
Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 292; Wywiady z mieszkańcami
Ligoty.
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po Oblask i Podlasek. Dawniej, naprzeciw szkoły i kościoła znajdowały się dwa duże stawy, które zostały zlikwidowane ok. roku
1937, gdyż były w tym miejscu niefunkcjonalne. Przez jego środek po osuszeniu zbudowano drogę, która była fragmentem czterokilometrowej szosy z Zabrzega do Międzyrzecza. Ten potrzebny
szlak był zaprojektowany przez polskich inżynierów tuż przed
wojną, a realizowano go na trzy raty. W 1939 roku zbudowano
odcinek od granicy Zabrzega do centrum Ligoty. Drugi fragment
realizowali Niemcy i doprowadzili w okresie wojennym do granicy
z Międzyrzeczem do miejsca zetknięcia ze starą drogą. Trzeci etap
budowy, tj. do Międzyrzecza Górnego wykonano w latach pięćdziesiątych.
Dzisiaj na obszar Wsi (We Wsi) składa się centrum miejscowości i tereny po obu stronach ulicy Bielskiej, Rolników, Zabrzeskiej i Wapienickiej. Tutaj znajdują się najważniejsze instytucje i budynki: szkoła, przedszkole, kościół i cmentarz, dwór,
kilka sklepów, apteka, dom katolicki, składy opału, kilka dużych gospodarstw oraz zabudowa mieszkalna. Jest tu zarazem
centrum komunikacyjne - z dużego ronda wychodzi pięć dróg,
między innymi do pobliskich miast: Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej. Mimo upływu setek lat centralny rejon Ligoty do dziś
jest na wskroś rolniczy. Na tyłach domów ciągną się słuszne
łany pól, tylko od centrum w stronę Bronowa są stawy.
Woleństwo, identyfikator (0213820) - to dzielnica o historycznie brzmiącej nazwie. Ciągnie się na południe od centrum
miejscowości do granicy z Międzyrzeczem Dolnym. Nazwa mogłaby wskazywać na uwolnienie chłopów od pańszczyzny na tym
terenie w czasie, gdy zawiązywała się wieś u swego zarania. Tak
jednak nie jest. Woleństwo w tym przypadku oznacza, że były tu
pola wolne od ciężarów pańszczyźnianych dlatego, że należały
do pana feudalnego. Było to pańskie pole. Chłopskich gospodarstw tu nie było. Dopiero na obrzeżu dzielnicy, przy samym
Międzyrzeczu jest kilka dość dużych gospodarstw. Później,
w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku, sprowadziło się na Woleństwo kilka rodzin przesiedleńców z zapory goczałkowickiej
i teren przy ulicy Woleńskiej i Wapienickiej został zabudowany.
W dzielnicy tej obecnie znajduje się wielki obszar pól należących
niegdyś do folwarku, a potem do PGR-u, obecnie w rękach prywatnych.
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Zawiście, identyfikator (0213836) - jest dzielnicą rozciągającą się w kierunku wschodnim. Co ciekawe, nazwa ta nie obejmuje tylko części Ligoty, ale także teren położony w sąsiedniej
miejscowości, w Mazańcowicach. W obu wsiach jest więc Zawiście, przy czym po stronie Mazańcowic nazwa obejmuje teren
obszarowo dwa razy większy niż w Ligocie. Jedna nazwa w dwóch
wsiach? Jak to możliwe? Wszystko wskazuje na to, że Zawiście
było pierwotnie nazwą dużego obszaru roli należącej do jednego
właściciela. Może tak wielki obszar ziemi stanowił przedmiot zawiści? Pole z czasem mogło zostać rozparcelowane, sprzedawano jego części, a znaczną część kupili ligocanie i ta część stała
się potem ligocką. Inna koncepcja wyjaśnienia tajemniczej nazwy zakłada, że dzielnica będąc za wsią, była tzw. „zawsiem” i od tej nazwy po wielu przekształceniach wzięło się Zawiście.
Przez tę dzielnicę wiedzie ważna droga do Bielska-Białej. Kiedyś
przekopano tutaj sztuczny kanał zwany Ligockim, który łączy
dwie rzeki - Jasienicę i Wapienicę, zapobiegając powodziom.
Zawodzie, identyfikator (0213842). Jak nazwa wskazuje, dzielnica położona jest za wodą, a tą wodą jest rzeka Jasienica. Po
wykopaniu w XIX wieku kanału Wapienica obecne Zawodzie ciągnie się również za tą drugą rzeką aż do Podraja. Kiedyś częściej,
a dzisiaj rzadziej wyodrębnia się Zawodzie Dolne
i Górne. To pierwsze sytuuje się po obu stronach obecnej ulicy
Zawodzie, a to drugie pomiędzy ulicą Wodospadową i Bielską.
Zawodzie jest sporej wielkości dzielnicą, przy drogach dość gęsto
zabudowaną. Od strony północnej rozpościera się duży kompleks
stawów o nazwie Sokoły. Z tego powodu przysiółek z kilkoma domami w tym miejscu nazwany jest Stawiska. Nie można jednak
wykluczyć, że w przeszłości również w tym miejscu były stawy.
Oblask, identyfikator (0213799) - to zachodnia część Ligoty granicząca z Bronowem. Droga, która prowadzi przez dzielnicę, znajduje się na wysokim nasypie, który jest niczym innym jak dawną stawową groblą. Oblask dzieli się z tego powodu na Prawy i Lewy, a linią podziału jest droga. Po prawej
stronie położone są domy i pola, a po stronie lewej są stawy
Pilarskie, zwane też Tartakami, a za nimi trzy ulice z domami.
Sto lat temu w tym miejscu rozciągał się staw nazywany Okrąglec, a kilka domów było tylko przy Bronowie. Był to ogromny,
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okrągłego kształtu obiekt, o co najmniej kilometrowej średnicy, a sięgał po Bronów i Międzyrzecze. Staw oraz przysiółek
przy samym Bronowie nosiły więc to samo miano Okrąglec.
Staw osuszono jeszcze za Austrii. Pierwsze dwa domy zbudowano na byłej płyciźnie - wierchowinie, był to dom Jarczoków
(Psujków) oraz Rojczyka (Kozika). Pochodzenie nazwy Oblask
nie jest znane. Można przypuszczać, że kiedyś nazywano to
miejsce Oblasek, od jakiegoś lasku. Może jednak wzięło się stąd,
że trzeba było to miejsce obchodzić, czyli obłazić, ze względu
na rozległe stawy. Ludzie jednak utrzymują, że pochodzenie
nazwy bierze się od blasku wody w stawach.
Za dawnym stawem Okrąglec, na styku z Międzyrzeczem
i Bronowem, leży niewielki przysiółek o nazwie Sabuda. Pochodzi ona od nazwiska dawnego mieszkańca numeru 106. Większa część należy do Międzyrzecza, za wyjątkiem kilku ligockich
domów. Osada powstała na osuszonych małych stawkach sadzawkach i została zasiedlona na początku XX wieku.
Burzej, identyfikator (0213747). Jest dość dużą dzielnicą
graniczącą z Czechowicami-Dziedzicami i Zabrzegiem. Obecnie jest to cała północna strona od ulicy Czechowickiej oraz
część strony południowej za wyjątkiem Koła. Stały tu kiedyś
zabudowania drugiego folwarku ligockiego na maleńkim wzgórku naprzeciw szkoły, tam gdzie jest spożywczy sklep. Po parcelacji w końcu XVIII wieku na powstałych 143 działkach pobudowały się domy oraz powstały gospodarstwa. Przez dzielnicę
przebiega ważna droga do Czechowic-Dziedzic. Najważniejsze
współczesne budowle to szkoła nr 2 oraz sklep. Kiedyś w centrum Burzeja za skrzyżowaniem w stronę Czechowic stała
niewielka remiza strażacka, rozebrana w 1972 roku, a na granicy z zabrzeskimi Mościskami wiatrowy młyn.
Nazwa dzielnicy, czyli Burzej, wzięła się prawdopodobnie
od podmokłych łąk, które tu są wszędzie - w miejscowej mowie
nazywano je burzawami. W języku staropolskim oraz dialektach
wschodnich występuje pokrewne słowo „burzany”, oznaczające
kępy traw i chwastów. Spotkać ten wyraz można w słynnych
sonetach Adama Mickiewicza: „omijam kolorowe ostrowy burzanu”. Równie łatwo byłoby nazwę Burzej wyprowadzić od burzenia
drzew, analogicznie jak Rębisko od ich rąbania. Ale raczej nikt nie
mówi, że drzewa się burzy, ale może kiedyś tak mówiono?
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Burzej posiada wiele przysiółków. Na północy nad Iłownicą
położona jest Włosianka, są tam pola i osiedle nowych domów.
Swą nazwę mogła przyjąć od gatunku trawy, którą miejscowi
mieszkańcy nazywają włosioną lub wąsioną. Zaraz obok jest
Rębisko, obecnie zabudowane domami, kiedyś, jak wskazuje
nazwa, był tu las, który został wyrąbany. Kiedy w 1959 roku
drenowano ten teren, robotnicy natrafiali tu na całe kłody drzew,
pozostawione i zapomniane, zachowane w dobrym stanie w podmokłej ziemi. Niewielkie osiedle domów znajduje się w przysiółku Żabiorek, który położony jest między ulicą Ligocką a Księżą
Groblą. Nazwa przysiółka oraz ulic: Żabia i Rakowa odzwierciedlają podmokły charakter tego miejsca i tak jest w istocie.
Przysiółek Bory przylega do potoku Wapienica. Rósł tam kiedyś
podmokły olszynowy bór. Obecnie na płaskim i nisko położonym terenie znajdują się przede wszystkim podmokłe łąki, a od
południa i zachodu trochę pól i kilka domów.
Księża Grobel, identyfikator (0213760) - to kilometrowej
długości dzielnica obejmująca kilkanaście domów. Położona jest
wokół grobli między nieistniejącymi stawami Grabowiec i Brodziec. Ligockie budynki są położone po południowej stronie biegnącej tam malowniczo krętej ulicy o tej samej co przysiółek
nazwie. Za mostem na rzece Wapienica ulica ma dalej tę samą
nazwę, lecz zarówno ona jak i pola wokół niej należą już do
Dziedzic. Ulica Księża Grobel jest ulubioną trasą dla turystyki
rowerowej oraz spacerowiczów.
Osobliwą dzielnicą jest Koło, identyfikator (0213753). Ma
on kształt okrągłego cypla. Z Czechowicami łączy go wąski pas
ziemi na wysokości podrajskiego mostu, a wewnątrz prawobrzeżnego Burzeja wykrawa dla siebie kolisty fragment terytorium.
Dzielnica ma interesujący rodowód. Kiedyś była to część Czechowic. Panowie czechowiccy stosowali tu specyficzną praktykę. Chłopów, którzy wchodzili w konflikt z prawem, pan feudalny skazywał na swego rodzaju banicję, rugował ich z zajmowanych dotąd korzystniej położonych gospodarstw i osadzał na peryferiach swoich włości. Jest to dzielnica, o której wzmianka
jako o części Czechowic pojawiła się już w 1586 roku. W 1957
roku dzielnica została przyłączona do Ligoty w zamian za odstąpione Czechowicom Podkępia.
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Domy zabrzeskie znajdują się przy głównej drodze do Zabrzega, przed mostem na Iłownicy. W roku 1954 osiedle wybudowali w tym miejscu przesiedleńcy z goczałkowickiej zapory.
Od tamtych czasów zaczęto ten rejon tak właśnie nazywać. Jest
to bodaj najmniejszy przysiółek Ligoty, a nazwa nie jest oficjalnie ujęta w spisach.
Podlasek - to przysiółek składający się z około dzisięciu
domów i należących do nich pól za Wsią między prawym Oblaskiem a przed Toczkowicami. Trudno tu obecnie szukać lasu,
który pozostał już tylko w nazwie. Są tu natomiast co najmniej
cztery stare gospodarstwa, co może świadczyć, że osada jest
dość wiekowa. To w tej dzielnicy działał najstarszy w Ligocie
Wojciechowy młyn. Obecnie są tu również dwa niewielkie Wojciechowe stawki.
Toczkowice, identyfikator (0213813) - to mała dzielnica
o dziwnej nazwie. Jest nisko położona w dolinie rzeki Iłownicy,
nieopodal stawów Hessowych i stawu Hałcnowiec. Ten ostatni
ma powierzchnię ponad 50 hektarów. Kiedyś składał się z trzech
nieco mniejszych stawów, które połączono. Jest tam tylko
kilka domów. Podobno dawno temu znajdowało się tam składowisko sprzętu do prac ziemnych przy rzece i stawach, zwłaszcza taczek. I one zdecydowały o nazwie dzielnicy. Określenie to
istniało już przed 1830 rokiem, gdyż ksiądz międzyrzecki
A. Nessier w kronice parafialnej wspomina o ligockich dzielnicach: Toczkowice, Podkępy, Bagnisko i Podlasy. Na innym XIXwiecznym dokumencie jest użyta nazwa w brzmieniu „Toćkowice”, co może wskazywać na zgoła inne pochodzenie nazwy
tego miejsca.
Przędziałek (Przendziołek) - to nisko położony przysiółek
nad rzeką Iłownicą, przy granicy z Bronowem, stale narażony
na podtopienia. Kiedy schodzimy z niewielkiego wzniesienia,
na którym położony jest Oblask, widzimy najpierw uprawy
w postaci pszenicy, żyta, buraków i ziemniaków. Od pewnej
linii zobaczymy już tylko owies i trawy łąk. Właśnie ta linia,
czyli przedziałek pomiędzy ziemią urodzajną i nieurodzajną
nadać miał nazwę przysiółkowi. Jednakże najprościej byłoby
nazwę wyprowadzić od stawu Przędziałek, który, jak odnotowano w Status animarum, znajdował się tam w XVIII wieku.
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Najpewniej był on w miejscu, w którym obecnie znajduje się
staw Kołoczkowy, gdyż jest tam znaczne obniżenie gruntu. Być
może w nim moczono łodygi lnu po wyrwaniu a przed dalszą
obróbką i wyczesaniem z jego włókien przędzy.
Bagno, identyfikator (0213730) - dawno temu dzielnica
zwana Bagnisko. To podmokły teren po lewej stronie Iłownicy
w dolince potoku, którym jest Borówka, bo wypływa z boru,
zbierając wody powierzchniowe z nieco wyżej położonych
lasów. Co ciekawe, miejscowi mówią na nią Wałówka. Pola przecina jeszcze potok Leśnica oraz inny niewielki sztuczny kanał.
Prócz powierzchniowych wód, występują tam dość obfite wody
gruntowe, wypływające tu ze swego rodzaju wywierzysk z wyżej położonego od strony północnej obszaru. Bagniste pola
i łąki zdecydowały o nazwie dzielnicy. Niemniej jest w kierunku
Czarnolesia nieduży obszar żyznej próchniczej ziemi nazywany
Bory, zapewne jest to miejsce po wykarczowanym lesie. Większość domów w dzielnicy Bagno znajduje się przy drodze nad
potokiem Borówka, a nazwa ulicy Nad Potokiem nawiązuje
właśnie do niej. Biorąc pod uwagę kilka starych gospodarstw,
które są tutaj i dysponując wiedzą, że wcześniej stały na ich
miejscu drewniane chałupy można ocenić, że osadnictwo w tej
dzielnicy ma dwustu- lub trzystuletnią historię.
Od strony północnej ten nisko położony teren zaczyna się
nieoczekiwanie wznosić, przechodząc w płaskowyż. Na nim rozpościerają się trzy najmłodsze dzielnice Ligoty. Pierwszą z nich
jest Podlas, identyfikator (0213807), dawniej zwany Podlasy.
Jeszcze sto lat temu był położony pod samym lasem, ale spora
jego część została wykarczowana. W jego miejsce pojawiły
się domy, a działki zaczęto wielokrotnie dzielić i teraz jest tu
spore osiedle. Największą budowlą jest tu drugi ligocki kościół
pw. Miłosierdzia Bożego. Innym dużym obiektem jest dom kultury z ośrodkiem zdrowia. Nieopodal jest jeszcze sklep i apteka.
Z Podlasem sąsiaduje dzielnica o zaskakującej nazwie
Miliardowice, identyfikator (0213776). Czy nazwa ta jest przypadkowa? Otóż nie, jak najbardziej pochodzi od pieniędzy i od
miliardów. Ażeby tę zagadkę rozwikłać, musimy się cofnąć do
czasów świetność Państwa Bielskiego. Wielkie posiadłości książęce pana na Bielsku były rozprzedawane. Najpierw była duża
akcja parcelacyjna folwarków w końcu roku 1890, następna
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po pierwszej wojnie światowej. Książę Aleksander Sułkowski
w latach dwudziestych XX wieku wyprzedawał obrzeża lasów
w Ligocie. Część działek zakupił ligocki obszarnik Gasch, który
je potem z zyskiem odsprzedawał. Wykarczowany uprzednio las
dzielono na prawie równej wielkości działki, liczące po ok. 60
arów. Kilkudziesięciu klientów, najczęściej z Zabrzega i Ligoty
powołało „Obywatelskie stowarzyszenie budowy własnego domu”.
Przy jego pomocy nabywali działki i organizowali budowę
domów. Byli to najczęściej świetnie zarabiający kolejarze, rzemieślnicy, młoda inteligencja, dzieci siedlaków. W czasie, gdy
kupowali parcele, w młodym powojennym państwie polskim
wybuchła inflacja, która przerodziła się w latach 1922-1923
w hiperinflację. Obowiązująca wtedy waluta marka polska na
tyle spadła na wartości, że za codzienne zakupy płacono tysiącami, a potem milionami marek. Parcele pod budowę domu
w tym miejscu Ligoty osiągnęły wtedy astronomiczną wartość
prawie 3 miliardów marek! Klienci dostarczali pieniądze w opasłych walizach. Ludzie trafnie nazwali tę nową dzielnicę Miliardowicami. Działek wymierzono całkiem niemało, bo około
siedemdziesięciu. Potem zaczęto je jeszcze dzielić. Dzisiaj jest
tutaj najludniejsza dzielnica Ligoty, zamieszkała przez ponad
tysiąc osób, a osiedle domów poprzecinane jest licznymi uliczkami.
Najmłodszą dzielnicą Ligoty jest Nowy Świat, identyfikator
(0213782). Powstała jako ostatnia z końcem lat dwudziestych
XX wieku. Obszar dzielnicy rozpościera się na peryferiach
Ligoty, wzdłuż ściany Czarnolesia po Bronów. Domy pobudowane są tutaj głównie wzdłuż ulicy Granicznej. Rodowód
nazwy jest oczywisty, na dodatek o tyle niezwykły, że może kojarzyć się z Warszawą.
Zbijów ligocki - to bardzo niewielki przysiółek za kanałem
Wapienickim, czyli tzw. drugą rzeką. Od Zbijowa czechowickiego, który jest sporej wielkości dzielnicą, oddziela go niepozorny
strumyk. Kiedyś ten zakątek był znany z powodu Polokowego
młyna, opisanego w innym miejscu tej książki. Nazwa Zbijów
pochodzi od dawnej nazwy leśnego kota, czyli żbika. Podobno
w lasach, które tam rosły, dawno temu roiło się od żbików,
czyli zbijów. Mówią o tym czechowickie legendy.
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Toboła - to już zapomniana nazwa. Ponad sto lat temu,
kiedy rzeki w Ligocie nie były jeszcze uregulowane od miejsca,
gdzie Wapienica wpadała do Jasienicy, ciągnęły się tereny zalewowe, gdyż rzeka wylewała w tym miejscu czasem kilka razy
w roku. Łąki i nieużytki tam się znajdujące nazywano Tobołą.
Początek tego obszaru był przy obecnym moście na ulicy
Śródrzecznej, a kończył się na moście przy Sokołach na ulicy
Głogowej. Obecnie są to pola przy samej rzece - za szkołą
i domami w centrum.
***
Ligota posiadała w przeszłości tereny, które niestety utraciła. Dzielnicami historycznie należącymi do Ligoty były kiedyś:
Podkępie, Czarnolesie, Maciejowice i ligocka część Podjazia.
Najwięcej na okrojeniu Ligoty skorzystał Zabrzeg. Decyzje administracyjne odnośnie przekazania Zabrzegowi setek hektarów
ligockich ziem i lasów brały się z faktu strat terytorialnych tej
miejscowości spowodowanych budową zapory goczałkowickiej.
Przez setki lat Podkępie ligockie w odróżnieniu od Podkępia dziedzickiego i czechowskiego, należało do Ligoty. Dawniej
nazywano go Podkępami. W 1950 roku dzielnica została przyłączona do Czechowic, a od 1958 r. do Czechowic-Dziedzic. Kiedyś, gdy nie było kanału Wapienicy, nie było naturalnej granicy między Ligotą i Czechowicami, a Ligota sięgała pod samo
czechowickie wzgórze.
Kolejnym utraconym obszarem jest Czarnolesie. Ligota
postradała tę dzielnicę wraz z Maciejowicami na rzecz Zabrzega
w 1955 roku. W Czarnolesiu jest duży kompleks leśny, nie ma
tam zabudowań, jeśli nie liczyć tych, które stanowią infrastrukturę olbrzymiego towarowego węzła kolejowego. Istotną atrakcją
dzielnicy jest bagienny rezerwat przyrody Rotuz. Przez środek
obszaru przepływa mały strumyk, który kiedyś stanowił granicę
między Chybiem a Ligotą, obecnie Zabrzegiem. Na terenie bagien i torfowisk rośnie unikatowa roślinność, w tym owadożerna rosiczka. Miejsce odwiedzają również rzadkie ptaki, w tej
liczbie orły. Na skraju Czarnolesia jest gajówka. Z lasów pozyskuje się drewno.
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Maciejowice - to stosunkowo młoda dzielnica, która na
skutek starań mieszkańców przeszła z Ligoty w skład Zabrzega. Tereny między budynkiem pocztowym w Zabrzegu a Lasem
Zabrzeskim był kiedyś niezabudowany. Pierwsi osadnicy pojawili się tam w drugiej dekadzie XX wieku, a byli nimi mieszkańcy Zabrzega. Najpierwszy wybudował się Maciej Tittor. Od
jego imienia wzięła się nazwa Maciejowice. W 1923 roku zbudowanych domów było tam 12. Ponieważ mieszkańcy kolonii
mieli pół kilometra do kościoła w Zabrzegu, ale cztery kilometry do kościoła w Ligocie, podjęli starania o przyłączenie ich do
parafii zabrzeskiej. Ich życzenie spełniło się w 1927 roku. Nadal jednak pozostawali administracyjnie przy Ligocie. Transfer
tej enklawy do Zabrzega zrealizował się dopiero w roku 1955.
Domy ligockie na Podjaziu. Gdy jeszcze nie było zapory
goczałkowickiej, na samym końcu wsi, przy granicy z Zarzeczem, znajdowało się około 15 ligockich domów należących do
dzielnicy Podjaz. Była to dzielnica o tyle nietypowa, że jedna jej
część należała do Ligoty, a druga do Zabrzega. W domach należących do Ligoty mieszkały rodziny pochodzące z Zabrzega, które
nabyły działki od księcia Sułkowskiego i wybudowały się w tym
odległym miejscu. Nie czuli się ligocanami. Uczęszczali do zabrzeskiego kościoła i zabrzeskich szkół. Ponieważ w 1954 roku
powstała w tym miejscu zapora, mieszkańcy Podjazia zostali
przesiedleni. Były przypadki rodzin, które trafiły do innych rejonów Ligoty, wtedy nie musieli nawet zmieniać numerów domu.
***
W latach osiemdziesiątych XX wieku drogi w Ligocie zamieniono w ulice z nazwami nawiązującymi w większości przypadków do nazw miejscowych. Jest ich 82. W rejestrze krajowym
TERYT są one oznaczone specjalną numeracją. Ponieważ fakt
ten jest mało znany, poniżej umieszczony zostaje spis z identyfikatorami ulic:
ul. Barwna (00834), ul. Bielska (01279), ul. Bory (01891),
ul. Bronowska (02141), ul. Burzej (02469), ul. Cisowa (03098),
ul. Cyprysowa (03191), rondo Pawła Czaderskiego (49482),
ul. Czarnoleska (03296), ul. Czechowicka (03339), ul. Czyżyków (03536), ul. Długa (03839), ul. Do Kanału (03887),
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ul. Dworska (04446), ul. Głogowa (05610), ul. Grabowa (06029),
ul. Graniczna (06075), ul. Gwieździsta (06425), ul. Jaworowa
(07394), ul. Jemiołowa (07477), ul. Jesionowa (07506), ul. Koło
(09007), ul. Teodora Korzeniowskiego (09411), ul. Księża Grobel (10244), ul. Księżycowa (10268), ul. Łabędzia (11474),
ul. Leszczynowa (10870), ul. Ligocka (11054), ul. Mała (12098),
ul. Mazańcowicka (12535), ul. Miła (12947), ul. Miliardowicka
(12936), ul. Młynarska (13112), ul. Modrzewiowa (13184),
ul. Na Łuku (13623), ul. Na Wale (13690), ul. Nad Jasienicą
(45878), ul. Nad Potokiem (13797), ul. Nadrzeczna (13902),
ul. Niska (14264), ul. Nowy Świat (14535), ul. Ochodzka (14693),
ul. Ogrodników (14831), ul. ks. Błażeja Olejaka (14955),
ul. Orla (15141), ul. Pańska (15648), ul. Pod Lasem (16634),
ul. Podlasek (16789), ul. Podwale (16874), ul. Polowa (17027),
ul. Powstańców Śląskich (17366), ul. Przedszkolna (17683),
ul. Ptasia (18056), ul. Rakowa (18425), ul. Rębisko (34519),
ul. Rolników (18823), ul. Rybacka (19142), ul. Słowików
(20303), ul. Sokoły (31694), ul. Spadzista (20649), ul. Średnia
(22409), ul. Śródrzeczna (22433), ul. Stawiska (21091), ul. Tartaczna (22690), ul. Wapienicka (23623), ul. Włościańska
(24532), ul. Wodospadowa (24560), ul. Woleńska (24666),
ul. Wolna (24674), ul. Wspólna (24885), ul. Wypoczynkowa
(25028), ul. Żabia (26367), ul. Zabrzeska (25288), ul. Zaciszna
(25316), ul. Zajęcza (25427), ul. Zakątek (25438), ul. Zawiście
(25858), ul. Zawodzie (25869), ul. Zdrowa (25948), ul. Złocista
(26184)
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Uroczyste pieśni43

Na ligockich zabawach, festynach, balach, które odbywały
się przy orkiestrze dętej jeszcze w nieodległej przeszłości, nie
omieszkiwano przypominać sobie o piosence Te ligockie pola,
która uważana była za hymn miejscowości. Była ona wykonywana w kulminacyjnych momentach zabawy, zawsze entuzjastycznie, zwłaszcza słowa: raz i dwa wprowadzały nastrój radosnego i szybkiego marszu, natomiast przyśpiew Jucha-a-cha-cha!
brzmiał niemal jak jodłowanie. Co ciekawe, niemal identyczną
pieśń To międrzyckie pole mają mieszkańcy Międzyrzecza.
Poniższy tekst pochodzi z repertuaru Zespółu Regionalnego
Międzyrzeczanie z Międzyrzecza, za wyjątkiem zwrotki pierwszej,
która jest podana w wersji wykonywanej w Ligocie.
Te ligockie pola - nieoficjalny „hymn” Ligoty
Te ligockie pola, raz i dwa, piękne położenie.
Po nich się przechadza, raz i dwa, moje pocieszenie.
Jucha-a-cha-cha!
Moje pocieszenie, raz i dwa, piękne oczka macie
A ja się was boję, raz i dwa, że mnie okłamiecie.
Jucha-a-cha-cha!
Nie bój się dziewczyno, raz i dwa, mego okłamania.
Nie dał by nam Pan Bóg, raz i dwa, szczęścia pożegnania
Jucha-a-cha-cha!
Szczęście pożegnania, raz i dwa, na moim poleczku.
Daj Marysiu buzi, raz i dwa, nie bądź taka harda!
Jucha-a-cha-cha!
43
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Konsultacja: Elżbieta Szczyrbowska, Andrzej Kobiela, Anna Mikołajczyk.

Ja bym buzi dała, raz i dwa, ale byś powiedział.
A ja bym tak chciała chciała, raz i dwa, żeby nikt nie wiedział.
Jucha-a-cha-cha!
Żeby się poczciwość, raz i dwa, na polu rodziła.
Nie jedna panienka, raz i dwa, by se ją kupiła.
Jucha-a-cha-cha!
Ale się poczciwość, raz i dwa, na polu nie rodzi.
Nie jedna panienka, raz i dwa, bez wianeczka chodzi.
Jucha-a-cha-cha!
Jan Kubisz, Ojcowski dom - uroczysta pieśń Śląska Cieszyńskiego
Na Śląsku Cieszyńskim, na uroczystościach i przy ważnych wydarzeniach, śpiewało się i nadal wykonuje uroczystą
pieśń Ojcowski dom. To piękny w słowach i podniosły w melodii utwór. Pieśń budzi uczucia szacunku do ojczystej ziemi,
rodziny i Boga. Tekst został zapisany w języku literackim, aby
podkreślić polskość tej ziemi, polskość Ziemi Cieszyńskiej.
Ojcowski dom to istny raj,
Dar Ojca Niebieskiego.
Chociażbyś przeszedł cały świat,
Nie znajdziesz piękniejszego.
Tuś się, dziecino, pierwszy raz
Do matki uśmiechnęła,
Tuś się uczyła Boga znać
I modlić się zaczęła.
Tutaj na każdym kroku cię
Oczy ojcowskie strzegły,
Tutaj w zabawach ciągłych ci
Dni twoje młode biegły.
A gdy ci przyjdzie wyjść raz stąd
I odejść w świat daleki,
Ojcowski dom, dziecino miej
W pamięci swej na wieki.
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Oficjalnym hymnem Śląska Cieszyńskiego jest pieśń do słów
tego samego poety Jana Kubisza Płyniesz Olzo, śpiewany na
nutę Wisło moja. Pieśń powstała w 1889 r.
Płyniesz Olzo, po dolinie,
płyniesz jak przed laty,
takie same na twym brzegu
kwitną wiosną kwiaty.
Ale ludzie w swoim życiu
zmienili się bardzo,
zwyczajami, wiarą przodków
ledwie że nie gardzą.
I dąb stary nad twym brzegiem
jak szumiał tak szumi,
a wnuk starą mowę dziadów
ledwie że rozumie.
Na twym brzegu dawnym śpiewem
słowik się odzywa,
a dziś śliczne nasze pieśni
ledwie kto zaśpiewa.
W świętej ziemi chananejskiej
rzeka Jordan płynie,
w jego wodach Izraela
lud brał oczyszczenie.
Więc z modlitwą uklęknąłem
w pokorze przed Panem,
byś się stała, Olzo, takim
i dla nas Jordanem.
Potem kiedyś, gdy po falach
wiosną wiatr zawieje,
wnuk usłyszy w twych fal szumie
swoich przodków dzieje.
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Wnuk usiądzie na twym brzegu
dumać nad przeszłością
I żyć będzie dla swej ziemi
czynem i miłością!
Poniżej znajduje się interesujące tłumaczenie pieśni Płyniesz Olzo na język angielski44:
You flow, Olza, down the valley,
You flow on as of old,
In spring, on your shores,
The same flowers bloom.
And your waters, in their course,
Have not grown dim.
They still shine in the sun,
As they shone before.
But in their lives
Men have greatly changed.
They all but disdain
The customs and faith of their fathers.
And on your shores the oak trees
Rustle one to another.
But the grandson barely grasps
The speech of his fathers.
On your shores, the nightingale
Sings its old songs.
But hardly anyone now sings
Our beautiful anthems!
The Jordan is holy
In the land of Canaan:
In its waters the Israelites
Found their cleansing.

44
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yniesz_Olzo_po_dolinie ; odczyt 16.09.2017.
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So with a prayer I knelt
Humbly before the Lord:
That you become, oh Olza,
Our Jordan!
And someday, when the spring wind blows
Over your waves,
The grandson will hear in their murmur
The story of his forebears.
And he will sit down on your bank
To think upon the past And will live for his land
With deed and with love!

282

Kalendarium

W rozdziale tym znajduje się zestawienie ważnych dla Ligoty
dat dotyczących historii miejscowości, jej bliskiego sąsiedztwa,
regionu i kraju, mające związek z losami wsi lub posiadające
wartość porównawczą. Lista wydarzeń rozpoczyna się u zarania
dziejów regionu i kończy na roku 1960.
Rok
VI-XI w.

Wydarzenie
plemię Gołęszyców na terenach między górną
Odrą a Wisłą
XII w.
grodzisko średniowieczne w Starym Bielsku
1223
pierwsza wzmianka44 o Zarzeczu
1305
pierwsza wzmianka o Czechowicach
1305
pierwsza wzmianka o Międzyrzeczu
1305
pierwsza wzmianka o Mazańcowicach
1312
pierwsza wzmianka o Bielsku
1315-1335 powstanie pierwotnego kościoła w Międzyrzeczu
1327
księstwo cieszyńskie pod panowaniem czeskim,
potem austriackim
1380
gotycki kościół św. Stanisława w Starym Bielsku
ok. 1400
sprowadzenie niemieckich osadników
1400-1430 prawdopodobny okres założenia Ligoty
1400-1571 Ligota za czasów książąt cieszyńskich
1452
pierwsza wzmianka o Ligocie
ok. 1500
zbudowanie drewnianego kościoła w Mazańcowicach
1518
pierwsza wzmianka o Zabrzegu
1522
zbudowanie drewnianego kościoła w Międzyrzeczu
45

Wzmianka - oznacza tu historyczne źródło pisane.
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1566
pierwsza wzmianka o Bronowie
1571
pierwsza wzmianka o ligockim folwarku Viehhof
1571
wzmianka o 29 ligockich stawach
1571
wymieniono młyn pod numerem 14
1572
utworzenie Państwa Bielskiego
1572-1789 Ligota w posiadaniu panów bielskich
1692
wzmianka o młynie Zbijowskim
1742
podział Śląska po wojnach śląskich na pruski
i austriacki
1707
bunt chłopski w Śląsku Austriackim
1746
bunt chłopski w Państwie Bielskim
1787
zbudowanie kościoła w Zabrzegu
1788
parcelacja folwarków Sułkowskiego
1789-1945 Ligocki folwark w posiadaniu wielkich właścicieli ziemskich
ok. 1790
budowa murowanego dworu w Ligocie, tzw. zamku
1792
wzmianka o szkolnym polu
1806
zbudowanie kościoła w Ligocie
1809
opis drewnianej szkoły
1825
zbudowanie szkoły murowanej w centrum Ligoty
1831
pierwsze wydanie Drogi Krzyżowej ks. B. Olejaka
1840
zbudowanie wieży kościelnej
1855
przez Ligotę w Czarnolesiu przeprowadzono
linię kolejową
1877
prezydent Śląska Austriackiego w Ligocie
1887
uruchomienie cukrowni Chybie
1888
regulacja rzeki Iłownicy
1887-91
wielkie inwestycje wodne na Wapienicy i Jasienicy
1896
powstanie straży ogniowej
1908
uruchomienie kopalni Silesia
1911
otwarcie nowej szkoły w Ligocie
1915-1918 Gustaw Morcinek nauczycielem w Ligocie
1920
Śląsk Cieszyński wraca do Polski
1922-24
parcelacje Miliardowic i Podlasu
1927
Maciejowice przyłączone do parafii Zabrzeg
1928
uruchomienie stacji towarowej Czarnolesie
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1935
1935
1939
1939
1950
1951
1954
1955
1956-1966

pierwsza elektryfikacja części Ligoty
Domy ligockie na Podjaziu przyłączono do parafii Zabrzeg
rozpoczęcie budowy drogi Zabrzeg-Międzyrzecze
wybuch drugiej wojny światowej
powstanie miasta Czechowice, od 1958 r.
Czechowice-Dziedzice
połączenie miast Bielska i Białej
zbudowanie Zbiornika Wodnego Goczałkowice
Ligota traci Czarnolesie i Maciejowice na rzecz
Zabrzega
działalność Uniwersytetu Powszechnego w Ligocie
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Co o Ligocie należy wiedzieć?

Przeczytaj, przemyśl, zapamiętaj!
- Protoplastami mieszkańców Śląska Cieszyńskiego jest ludność plemienia Gołęszyców.
- Prawdopodobnie pierwotnym, wspólnym kościołem dla
Międzyrzecza, Mazańcowic i Ligoty była drewniana świątynia na
dzisiejszym polu Kościelnik na trójstyku trzech miejscowości.
- Założycielem Ligoty był cieszyński książę Przemysław I
Noszak.
- W pierwszej połowie XV wieku trwało w rejonie Bielska
osadnictwo niemieckie, które wywarło niemały wpływ na gospodarkę i przekrój etniczny okolicznych wsi, w tym Ligoty.
- 2 lutego 1452 roku został spisany „Akt skoczowski” dotyczący zamiany ziem między dwoma braćmi - księciem cieszyńskim Wacławem I oraz księciem Bolesław II, w którym po raz
pierwszy zanotowano nazwę Elgot.
- W XVI wieku wieś nazywano z niemiecka Tärgersdorf.
W dokumentach książęcych wspomina się tę nazwę dwukrotnie, w roku 1521 i 1571.
- Na przestrzeni wieków w wielu dokumentach Ligota
występuje pod różnymi nazwani: Ligota, Lgotka, Elgot, Ellgot,
Elgut, Tärgersdorf, Ellgotha, Ellgota.
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- W czasie istnienia Państwa Bielskiego, tj. od 1572 r., panami Ligoty byli jego kolejni władcy: Promnitzowie, Schaffgotschowie, Sunneghowie, Solmsowie, Haugwitzowie i na końcu
książęta Sułkowscy.
- W latach 1707, 1746, 1766 na naszych terenach doszło
do buntów chłopskich wskutek niezadowolenia z poziomu życia,
ciężarów pańszczyźnianych i wysokich podatków.
- Od początku istnienia miejscowości w Ligocie funkcjonowała wysoko rozwinięta gospodarka stawowa, w Urbarzu bielskim dokumencie z 1571 roku wymieniono z nazwy 30 stawów:
Hałcnowski, Miśkowski, Kasperowski, Zapranowski, Wenclowski, Maciejowski, Klemensowski, Petrkowski, drugi Petrkowski,
Czernkowski, mały Czernkowski, Oskowski, Bartkowski, Średni Bartkowski, Górny Bartkowski, Szafranowski, Jedlak, Duży
Jedlak, Brzeziny, dwa stawy Małe, Nad młynem, Nad poprzednim, Jedlazek, dwa stawy pod Jedlazkiem, Mały Jedlazek,
Stawek, Nowy, Wielki.
- W tymże1571 roku przy gospodarstwie o dawnym numerze 14, dziś jest to ul. Młynarska 5, usytuowany był młyn.
- Można wnioskować, że w rejonie określanym jako „pole
szkolne” działała pierwsza szkoła w Ligocie, w dzielnicy Podlasek, w XVIII wieku.
- Ligota do czasu zbudowania kościoła w 1806 roku należała do parafii Św. Marcina w Międzyrzeczu.
- Za czasów Czaderskiego, na początku XIX wieku, doszło
do zabudowania centrum Ligoty w układzie urbanistycznym,
jaki do dziś znamy. Zabudowania folwarczne i inne budowle
Czaderski zastał drewniane, a pozostawił murowane.
- W wieku XIX trzech ligocan zostało udekorowanych
cesarskimi medalami za zasługi dla kraju, miejscowości oraz
kościoła.
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- W 1840 umieszczono w kuli na wieży kościoła ważny dokument, znaleziony i odczytany po 140 latach w 1980 roku.
- W latach 1831-1914 dokonano 6 wydań napisanej przez
ks. B. Olejaka książeczki Droga Krzyżowa, czyli Męka y śmierć
Zbawiciela...
- W 1877 roku Ligotę odwiedza prezydent kraju Śląska Austriackiego z miasta Opawy.
- W latach 1888-1891 w Ligocie były realizowane wielkie
inwestycje wodne na rzekach Wapienicy, Jasienicy i Iłownicy.
Rozwiązują one skutecznie problem wyniszczających powodzi.
- Dopuszczonym językiem nauczania w szkole na terenie
Śląska Austriackiego do 1848 roku był język niemiecki oraz
język czeski. W Ligocie, co było lokalnym fenomenem, uczono
w języku polskim.
- Przedmioty w szkole ludowej miały intrygujące nazwy.
W r. 1912 nauczano między innymi: języka niemieckiego, rachunków i nauki geometrycznych form, historii naturalnej
i nauki przyrody, geografii i historii.
- Gustaw Morcinek - wybitna postać polskiej literatury,
przebywał w latach 1915-1918 w Ligocie. Był w tym czasie
nauczycielem ligockiej szkoły.
- Ligota, należąca do 1920 roku do Śląska Austriackiego,
nigdy nie była pod zaborami.
- Miliardowice to dzielnica Ligoty, gdzie w latach 1920-1924
parcele budowlane kupowano za miliardy polskich marek. Było
to skutkiem powojennej hiperinflacji.
- W samym centrum Ligoty znajdowały się kiedyś dwa duże
stawy. Inny, jeszcze większy, o nazwie Okrąglec, znajdował się
na Oblasku. Stawy ciągnęły się po lewej stronie tej dzielnicy od
centrum Ligoty do samej granicy z Bronowem. Do dziś ulica
Bronowska biegnie po wysokiej grobli.
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- W 1939 roku polscy inżynierowie i budowniczy rozpoczęli
budowę nowoczesnej drogi Zabrzeg - Międzyrzecze. Niemcy kontynuowali tę inwestycję w czasie wojny, ostatni odcinek międzyrzecki zakończono w latach pięćdziesiątych XX wieku.
- Ligota na przestrzeni dziejów utraciła niektóre dzielnice:
Podkępie w 1950 roku na rzecz Czechowic, Czarnolesie i Maciejowice przeszły w 1955 do Zabrzega, zyskała natomiast Koło.
- W 1954 roku zbudowano zaporę goczałkowicką, niewielka część Ligoty z 15 domami również znalazła się na terenie
zalanym.
- Identycznie nazwane dzielnice położone są w dwóch miejscowościach: Zawiście - w Ligocie i Mazańcowicach, Zbijów w Ligocie i Czechowicach, Sabuda w Ligocie i Międzyrzeczu.
Natomiast dzielnica Podkępie znajdowała się do 1950 roku na
terytorium aż trzech miejscowości: Czechowic, Dziedzic i Ligoty.
- Obecna część Zabrzega - Czarnolesie, w tym kompleks
leśny oraz kolejowy terminal towarowy, należał do 1955 roku
do Ligoty.
- Ligota sięgała do 1955 roku pod kościół w Zabrzegu, gdyż
należała do niej dzielnica Maciejowice. Na północnym zachodzie Ligota graniczyła z Zarzeczem.
- W latach 1956-1961 w Ligocie działał tzw. Uniwersytet
Powszechny, jeden z pierwszych w Polsce, pierwszy w województwie. Podnosił on kwalifikacje wiejskiej młodzieży. Przewinęło się przez niego kilkuset słuchaczy.
- W Ligocie od najdawniejszych czasów znajdowały się liczne
stawy. Dzisiaj jest ich prawie 30: kompleks Sokoły liczy 18 stawów, Hałcnowiec z Hessowymi 4 stawy, Tartaki (Stawy Pilarskie
na Oblasku również 4 oraz 2 na Podlasku i 1 na Przędziałku.
- Ligota posiada 3 szkoły, 4 przedszkola oraz 2 kościoły
i podzielona jest między 3 parafie.
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Nasza mowa i gwarowy słownik46

Śląska, cieszyńska mowa...
Jeszcze 100 lat temu miejscowa ludność porozumiewała się
wyłącznie za pomocą gwary - to był jedyny dobrze im znany język. Posługiwali się słownictwem, które jest prezentowane
w poniższym słowniczku. Jeszcze 50 lat temu ludzie znali tę
mowę, mówili gwarą w swoich domach, lecz w urzędach i w szkole
starali się posługiwać językiem ogólnopolskim. Obecnie dorosłe
pokolenie zna tylko część tej mowy i słownictwa, ale używa go
rzadko. Najmłodsze pokolenie zna już tylko pojedyncze wyrazy.
W szkole, sklepie, miejscach publicznych, ale również często
w domu, upowszechnił się język ogólnopolski. Tylko w nielicznych rodzinach mówi się jeszcze gwarą, ale już nie taką jak przed
półwieczem. Im jesteś młodszy, Czytelniku, tym mniej wyrazów
z tego słownika będzie Ci znanych. Jeżeli w ogóle nie znasz tych
słów, to znaczy, że Twoi rodzice nie są stąd.
Jeszcze jedno pokolenie i gwara miejscowa zaniknie. Dlatego prezentacja słowniczka gwarowego Śląska Cieszyńskiego rejonu czechowickiego, zawierającego niemało, bo ponad 800 słów,
ma dokumentalny charakter. Wszystkie znajdujące się tutaj
wyrazy zostały starannie wyselekcjonowane i pochodzą bez wątpienia z tego rejonu, a każdy z nich był tutaj zasłyszany. Czytając i analizując wyrazy gwarowe nietrudno się zorientować,
że wiele z nich to pozostałości staropolskie lub posiadające
niemieckie albo czeskie pochodzenie. Jest to rezultat wielowiekowego sąsiedztwa tych języków oraz izolacji gwary od języka
ogólnopolskiego. Znaczenie niektórych wyrazów może różnić się
w niektórych przypadkach od oczekiwanego, gdyż poszczególne
słowa w różnych środowiskach i kontekstach mogły przybierać
46
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Przedruk z: Z. Nowrotek, Ostatnie roki, Zabrzeg 2017, s. 248-249.

mniej lub bardziej odmienne znaczenia, co jest prawidłowością
żywego języka.
Niektóre głoski realizowane gwarą, które nie posiadają odpowiedników w literach alfabetu polskiego, zostały zapisane
w sposób uproszczony, aby nie wprowadzać skomplikowanych
i nieznanych znaków transkrypcyjnych.
amper
ancug
ankier, ankrowanie

wiadro
garnitur
klamra, spinanie ściany

babówka
babrok
babuć
bachory
bachórz
bachraty
bachroczek
backa
bagóniok
bajs
bajsnónć
bajtel
bajtlik
balón
balóniok
bałamónt
bałuszkować
bandzioch
bankrocić
baraba
barżi
bas
basiok
bażoł
bebok
belóntać
bery

babka drożdżowa
brudas
prosię
jelita
brzuch
brzuchaty
grubasek
łapa, dłoń
tucznik
kęs, gryz
ugryźć
smarkacz
tobołek
balon, piłka
wóz na gumowych kołach
bałamut, zwodnik
baraszkować
brzuch
bankrutować
chuligan, zbój
bardziej
brzuch
grubas
bagno
straszydło
plątać, zgubić się
bajki
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beskurcja
betlyjka
bezmała
bezrok
bierce
bierło
biermantkorz
biglować
bigza
bisagować
bistygować
blajsztyft
blank
blindować
błudziczki
bodnyć
bol
bolawy
bolok
borok
boruta
bożatko
bómbón
bónckać się
bónclok
bóntrama, wóntram(a)
breweryje
brnieć
bróg
brusek
bryle
bryn
brzim
buks
bulać
bulczeć
bulikant
burzić
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bestia
stajenka bożonarodzeniowa
podobno
następny rok
orczyk
kula inwalidzka
łachudra
prasować
drobna ryba
próżniaczyć
próżniaczyć
ołówek
całkiem
oślepiać
błędne ognie, ogniste duszki
ukraść
piłka
bolący
strup
nieborak
leśny diablik
maleństwo, biedactwo, duszek
cukierek
szturchać, pałętać
gliniany garnek
belka stropowa
awantury
marudzić, dogadywać
kopiec ziemny na jarzyny
szlifierka
okulary
denaturat
modrzew
drań, kochanek
przewracać
żartować
żartowniś
uderzać w drzwi, okno

cążki
cera
cesta
chachar
chachmyncić
charapuci
charboły, chorboły
charczek
chebzi, chabazi
chechłać
chlasta
chlebówka
chned, chneda
chrómy
chwant
chwolba
chynąć
ciciuś
ciepać
cik
cima
ciómpa
ciupnąć się
cokiel
colsztok
corek
cug
cwaja
cycha
cyckać
cygaretle
czachrować
czechmón
czert
czympieć
ćwiynczy, ćwiynko

obcęgi
córka
droga
łobuz
kraść, wyłudzać
chrust
zdarte buty
zdechlak
zielsko, dziki bez
drapać, ocierać
płynna karma dla krów
zupa chlebowa
wnet
kulawy
łobuz
duma, chwała
rzucić
cielę
rzucać
niedopałek
ciemność, mrok
niezdarna kobieta
zamienić się, założyć się o coś
podmurówka
miarka, metr
kojec
pociąg
dwója
poszwa
ssać
papierosy
kombinować
psotny diablik
czart
kucać
przeżuwa (krowa)
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deka
deliny
delówka
deszczka
diasek, diosek
dociyrny
doczkej
dorta
dómbek
drajfuz
drepsić
drzik
drzistać
drzistok, drzistóń
dudławy
dudrawy
duldać
durch
dycki
dzichta
dzidek
dziedzina
dziepro
dziołuszka
dziubać
dziwać się
dźwiyrzi

strop, koc
deski podłogowe, kłody
podłoga drewniana
deseczka
diablik
nachalny
poczekaj
tort
chryzantema
trójnóg, kopyto szewskie
dreptać
urwis
żartować, puszczać bąki
żartowniś, kawalarz
spróchniały, dziurawy
gderliwy
pić, łykać
całkiem
ciągle, zawsze
szmata
utopiec
wioska
dopiero
dziewczyna, panna
kłuć
patrzyć się
drzwi

europlan

samolot

facka
faflać
fajerka
fajermón
fanzolić
farorz
farón
fazan

spoliczkowanie
mówić niewyraźnie
ognisko
strażak
mówić od rzeczy, uderzyć
ksiądz
pieron
bażant

fazol, fazel
felczmida
fertyk
fest
fet
flancka
flinta
forskać
forymnie
foszt
foter, fater, foterek
fórt
frelka
fuczeć
fujać
fulać
furgać
fusbol, fuzbal
fusy
futra
futrować
fuzekle
fyrniok
fyrtać

fasola
dmuchawa w kuźni
koniec
mocno
smalec, tłuszcz
rozsada
strzelba
parskać
dużo, pełno
belka
ojciec, ojczulek
ciągle
panna
sapać
wiać, dmuchać
zmyślać, opowiadać bzdury
fruwać
piłka nożna
wąsy
futryna
karmić
skarpety
gęba
rzucać, kręcić

gabać
galant, galantka
galaty, galoty
gałgan
gałuszka
ganc
gańba
gardawa
gelynder
gepel
gibas
gibel
gibko

trącać, zaczepiać
zalotnik, zalotnica
spodnie
nieposłuszne dziecko
kluska
całkiem
wstyd
kaszanka luzem
poręcz
kierat
rosły młodzieniec
facjatka
szybko
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gichać
giczale, giczołyt
giry
gizd
glajcha
glancpapiyr
glejta
głowocz
gojik
gojny
gorski
gradobiczek, konajączek
grobel
gróndelok
gruba
gruchać
gruszpónek
gryfny
gryzek
gumno
gwantować
gwózdek
gzuć

pryskać
nogi, kości nóg
nogi
łobuz, diablik
wiecha
papier ścierny
powłoka garnka, emalia
kijanka
choinka, drzewko
gajowy, leśniczy
gorzki
mniejszy dzwon kościelny
grobla
arogant
kopalnia, dół, piwniczka
hałasować, stukać
bukszpan
zgrabny
grysik
klepisko
wyważać
gwoździk
biec, jechać szybko

hacka
hadra
haja
hajdamasz
hajer
halać
hasi
hasiok
hawiyrz
haziel
heczeć
heft, iść po hefcie
heftnyć
heklować

zimowa narzuta na głowę i plecy
szmata
awantura
głośna zabawa, zamieszanie
robotnik fizyczny, ciężko pracujacy
głaskać
śmieci, popiół
śmietnik, popielnik
górnik
wychodek
gaworzyć
żebranie, żebrać
tymczasowo zszyć, przyspawać
szydełkować

herbowizna
hipnyć
hnet, hneda
holzplac
hołdy-bołdy
howada
hóla
hómónt
hóncwot
hónym
hróm
hrómszczok
hruza
hyc
hyrtóń

spadek, spuścizna
skoczyć
wnet
skład drewna, plac
gwara niemieckich osadników
bydlę
kij, tyka
homonto
drań
szybko
pieron
pieron - zgrub.
rety, trwoga
gorąc, upał
gardło

imienisko
isto
izdebka

przydomek, przezwisko
zapewne
izbeczka

ja
jadwiżki
jakla
jargać się
jasiyń
jegła
jerómeczku
jerón
jezderyno, jezderkusie
jóniczek
jurziczek

tak
astry
bluza, żakiet
złościć się
jesion
igła
pieron - zdrob.
pieron
rety
robaczek świętojański
jeżyk

kabot
kachlok
kajfas
kalić
kalny
kalwota

kurtka, marynarka
piec kaflowy
pojemnik na maltę
mącić
mętny, brudny
mętna woda
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kamelki
kamerlik
kamrat
kanoldy
kapanka
kaper
kapołka
kapsa
karafioł
karazol
karlus
kartoflónka
kary
kasik
kastlik
kastrol
katezmus
keta
kibel
kie
kiełtać
kierchów
kiery
kiesik
kijónka
kipnyć
kiprować
kiszka
kitka
klepetnica
klin
klónkro
kludzić
kluk
klupać
klupaty nos
kłopetek
kminić
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rumianek
komora, magazyn
kolega
cukierki mleczne
lane ciasto
karp
serwatka
kieszeń
kalafior
karuzela
kawaler
zupa ziemniaczana
taczki
gdzieś
skrzynka
rondel
katechizm
łańcuch
wiadro
kiedy
kiwać, ruszać
cmentarz
który
kiedyś
kij do prania bielizny
zdechnąć
ładować
zsiadłe mleko
udko
plotkara
podołek
grat
prowadzić
chłopiec
stukać, pukać
nos spłaszczony
klocek
bujać, oszukiwać

knefel
knut
koble
kocianka, kucianka
koczka
kokoci pióra
kokot
kolasa
kolyba
kolymbusy
koło
kołocz
kołomaśnica
kopaczka
kopocz
kopyrtać
kormik
kormóncić
kosztyfoł
kómin, kóminiorz
kónszczyczek
krachela, krachla
kragiel
krajiczek
kranc
krawal
krążać
kreplik, krepel
kropiaty
krómflek
krupiczok
krupniok
krupy
krygiel
kryka
krympocz
krzipać
krzipopa

guzik
knot
śruby z końskich podków, gra
bazia
kotka
irysy
kogut
paradna bryczka
wagonik, wózek
łyżwy o zaokrąglonym przodzie
rower
kołacz, placek
plotkawa baba
motyka
widły do gnoju
przewracać
tucznik
mieszać, mylić
żywokost
komin, kominiarz
kawałeczek
lemoniada
kołnierz
kraj, brzeg, skrawek
reling przy piecu
awantura
krajać np. kapustę
pączek
nakrapiany
obcas
ciemny chleb
kaszanka
kasza
kufel
laska
kilof
kaszleć
przykopa
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krzyźbieć
ksiynżoszek
kuchyń
kućka
kudlić
kukiełka, kukliczka
kukurzica
kulać
kulik
kulok
kurze
kurziczka
kurzok
kwak
kwaretka
kwaśniczora
kwatyr
kwuka
kwynczeć
kympa
kyrczek

trzeźwieć
księżulek
kuchnia
pompon
targać za włosy
chlebek w kształcie lalki
kukurydza
toczyć
kołek
okrągły bal, pień
kurczę
kurka - pieszczot.
palacz
brukiew
garnek ćwierćlitrowy
szczaw jadalny
mieszkanie
kwoka
szlochać
góra, wzniesienie
pokraka

labiydzić
lajbik
lajerka
lala
lalec
larmo
latoś
laubzega
lawór
leber
leberka
lejty
lofer
lóntro
lónty
luft

narzekać
stanik
katarynka
duszek
płotka
hałas
w tym roku
piła do drewna
miska
leń
pasztetówka
lanie
powsinoga
coś w lichym stanie
ubrania, zwłaszcza stare
powietrze

luftować
lulać
lynia, lynija
lyska

wietrzyć
sikać
leśna ścieżka, dukt
leszczyna

łabzik
łacny
ława
łebsko
łóński rok

włóczęga
tani, łatwy
most na rzece
dużo
zeszły rok

macher
maciczka, mamuliczka
majdnóńć się
malta
malyrz
mamlać
mamlas
mamrać
mandora
mantel
maras
marasić
marcha
marekwia
masny
masorz
maszka
maszkiecić
maszkiety
masztal, masztola
maścić
mazać
maznąć
mazok
merta
miauczek
miano

fachowiec
mamusia
nie trafić
zaprawa murarska
malarz
żuć, mówić wolno
mazgaj, oferma
mamrotać, dogadywać
szmaciana lalka
płaszcz
brud, błoto, nieporządek
brudzić
ścierwo, zmora
marchew
tłusty
rzeźnik
kokardka
grymasić
smakołyki
stajnia dla konia
okrasić tłuszczem
brudzić
uderzyć
beksa
mirt
płaksa
imię
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michejda, micheche
miersko
mierzi
miesiónczek
miglanc
migol
migóń
miszung
mlyczkorz
młoducha
moczka
modry
molestować
mora
mores
morowy
morus
mrauczeć
mrauczek
mroczyć
mrowiec
mucek
muldać
mulorz
muszkat
mutra
muzyka
mycka
myntopyrz

błotny utopiec
przykro
martwi
księżyc
cwaniak
podrostek
bystry chłopak
mieszanina, mieszanka
mleczarz
panna młoda
sos, gęsta słodka zupa
niebieski
użalać się, rozpaczać
zmora
porządek, dyscyplina
odważny, wielki
as
miałczeć
beksa
gniewać, chmurzyć
mrówka
królik
ssać
murarz
pelargonia
nakrętka
zabawa
czapka
nietoperz

na kożdo
na oszkliwca
na stróne
nadać
nagrować z kimś
najduch
nasfol
nazoć, nazod

na co dzień
bez zaproszenia
iść za potrzebą
zwyzywać
znęcać się nad kimś
znajda, bękart
naumyślnie
z powrotem

nażgany
nieboga
niechej
niedowlazły
niemoc, niemocny
niepeć
nierychtyk
nociasta
nocne gwiozdy
norychta
nuchtać
nudle
nynać

pijany
nieboszczka
zostaw
niesprawny
choroba, chory
niepewny, przestraszony
nie w pełni normalny
reszta ciasta na rozczyn
floksy
narzędzia
węszyć
makaron
spać

obiesić
obora
obujek
obzajtować
ociypka
odbywać
odmaryja
odyma
odziywaczka
ogibać, zgibać
omasta
opaternie
opica
opraty
ordeka
orlap
ostropec, ostropiec
ostuda
oszkliwy
oszkrabiny
oświycić
otawa
otómana
ożarty, ożrity
ożyrok

powiesić
pastwisko
obroża
nadskakiwać
wiązka słomy
karmić zwierzęta
szafka na żywność
trawa z podmokłych łąk
letnia narzuta na głowę i plecy
giąć, zginać
okrasa
ostrożnie
małpa
lejce
strop drewniany
urlop
drewniany stelaż na siano
kłopot, kłótnia
obrzydliwy
obierki
zaświecić
drugie siano
wersalka
pijany
pijak
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pacharzina
padać
padół
padze
pakaża
paniczka, panoczek
paprok
papulaty
paryzol
parza
pastuszki
paterek
pąć
pąknij się
pecyna
pidło
piechty
pieczka
piekarok
pierón
pierzin
pierziński
piprać
piska
pitlok
pitómy
pitwać
pitwok
piwowóńka
piznóć, piznyć
plac
plągnąć, splągnąć
plecha
ploso
plynskiyrz
plynta
płachta
płaczka
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pęcherz
mówić
stawek przy domu
pada
paskuda
pani, pan
niechluja
pucułowaty
parasol
pacha
kolędnicy
ksiądz
pielgrzymka
przesuń się
gruda, darń
śluza w stawie
pieszo
suszony owoc, wątłe dziecko
piec chlebowy
pieron
pieron
pieroński
babrać, kuchcić
kreska, linia
długi nóż
zamroczony
kroić tępym nożem, patroszyć
tępy nóż
piwonia
uderzyć
podwórko
zwlec, sprowadzić
foremka do ciast
głębizna
odcisk
długa spódnica
prześcieradło
łza

płónka
niedojrzałe jabłko
pobaby
praca darmowa u gospodarza
poczkej
zaczekaj
podany
podobny
podchlybek
lizus
podciep
podrzutek
podśniodek
drugie śniadanie
pokiel
dopóki
popyrtany
zwariowany, postrzelony
potek, pótek; potka, pótka chrzestni
powoł
sufit
pozgrzybany
pomarszczony
pozłótka
folia aluminiowa
pozór
uwaga
pódź, poć
chodź
pra
prawda
pragliwy
chciwy, łakomy, pożądliwy
prawić, rozprawiać
mówić, opowiadać
prawok
prawdziwek
preswórszt
salceson
procnie
mozolnie
prusoki, prajzoki
górnoślązacy
prykol
stare łóżko
przeca
przecież
przedbiyżki
kto szybciej
przekabacić
przekonać, namówić
przepadzity
zachłanny
przepatnaścić
utracić, postradać
przezwa
przezwisko
przibadać
przyzwyczaić się
przibrać
przytyć
przoć
kochać
psinco
gówno, nic
puc
tynk
puclaty, puclok
pulchny
puczyć
ściskać
puding
budyń
pukiel
garb
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pultok
pusa
putyka
pylytki
pyrczeć
pyrdelónka
pyrlik
pyrskać
pyrtać
pyrtek
pytlik
pywnica

brudas, partacz
buzia, usta
knajpa, karczma
gąski
żartować, rozmawiać wesoło
zupa z krupnioków
ciężki młot
chlapać
iść, pchać
maluch
tobołek
piwnica

rafiok
rafka
raja
rajbetka
rajbować
rajczula
rajwach
raps
raubczyk, rabczyk
rechtór
repecić
rogocz
rogolka
rojber
rosuć
roztomańte
roztopiyrzać
rożek
rożgnąć
rómplować
rufijok
rychtyk
rypnąć
ryszawy
rzazać

wóz o kołach z metalową obręczą
obręcz koła
warstwa, rząd
paca murarska
gładzić
zagroda, duże pomieszczenie
hałas
rzepak
rabuś, kłusownik
nauczyciel
plotkować
drewniany stelaż na siano
mątewka
zbój
urodzić, okocić
rozmaite
rozpychać
rogalik
zapalić
hałasować, demolować
zawadiaka, rozrabiaka
rzeczywiście
uderzyć
rudy
ciąć

rzić
rzoziok
rzóndzić
rzykać

dupa
piec na trociny
mówić
modlić się

sadzok
sagi
sebuć
siedlok
siupać
siwotka
skapnąć
skibka
skiż
skoczka
skozać
skrepnąć
skuczeć
smolić
smykać, smyczyć
snadnie
snodź
snoga, snożyć
snopel
snoplok
sobótka
sorek
spadki
spiknóńć się
splągnąć
spozdać się
spórok
srajda
srajtek
sranda
srocz
srómota
starzik, starka

ziemniak do sadzenia
goły, nagi
zdjąć obuwie
bogaty gospodarz
siadać
serwatka
umrzeć, zdechnąć
kromka
z powodu
pchła
powiadomić
umrzeć, zdechnąć
skomleć
lekceważyć
włóczyć
łatwo
podobno
opieka, opiekować
śpik w nosie
smarkacz
ognisko na Zielone Świątki
samiec sarny, kozioł
z powrotem
spotkać się
sprowadzić, ulęgnąć
zorientować się, zreflektować
maruda, uparciuch
dziecko, dziewczynka
maluch
kłopot
wychodek
zmartwienie
dziadek, babka
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stela
stracić
stróm, strómek
strómbek
stróżok
strzewa
sturzić
stwora
styknie
suć
swaczyna
swobodny
sypani
szafarnia
szalter
szandar, żandar
szaszek
szczuczka
szczuka
szczyrkać
szerować
szery
szklok
szkłódzić
szkolniok
szkrobać
szkróba
szkróbek
szkróbić
szkryfać
szkubaczka
szkut
szkuty
szkyrtać
szlapiczkorz
szlichta
szlińcuchy
szloga
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stąd
zgubić
drzewo, drzewko, choinka
sanie konne
siennik, materac
jelita
popchnąć
niewiasta
starczy
sypać
podwieczorek
kawaler
spichlerz
skrzynia na zboże, fasolę
wyłącznik
policjant
błazen
kawałek kołacza, placka
szczupak
dzwonić
zakładać uprząż
uprząż
cukierek do ssania
psocić
uczeń
obierać jarzyny
duży skrzyniowy wóz konny
krochmal
krochmalić
kreślić, rysować
skubanie, darcie pierza
smarkacz
włosy
zapalać, włączać
partacz, mazgaj
gładki beton
łyżwy
brama weselna

szlus
szłapa
szłapcug
szmaciok
szmatłać
szmyr
szmyrgiel
szmyrus
sznajder
sznórka
sznupać
sznuptychla
sznytlok, sznyclok
szoflik
szpaiska, szpaiza
szpanga
szpas
szpatny
szpek
szpichor
szpin
szpluchać, żbluchać
szporować
szpotawy
szpóntok
szprajcować
szprajcować się
szprosy
szpyndlik
szpyrka
szpyrnik
szrank
szróta, szrótować
sztachać
sztajf
sztelować
sztolwerki
sztreka

koniec, dość
stopa
pieszy chód
piłka szmaciana
powłóczyć
smar
szlifierka
brudas
proca
sznurówka
myszkować
chusteczka do nosa
szczypiorek
cebrzyk
spiżarka
sprzążka
żart
brzydki
słonina
ostry przedmiot
klamra
wzburzyć wodę, pluskać
oszczędzać
koślawy
buntownik
podpierać, usztywniać
stawiać się, upierać
listwy w oknie, szczeble
szpilka
słonina, skwarka
miejsce na wędliny
szafa
śruta, mleć, śrutować
zaciągać się papierosem
stempel trzymający strop
przygotować, zaprawić
cukierki podobne do irysów
nasyp kolejowy, drogowy
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sztrykować
sztudyrować
sztyl
szumny
szupieć, szupi ci
szupiny
szurać, szurgać
szus
szust
szuścić
szuter
szwaja
szwajsować
szwandrać, szwandrosić
szwarny
szwerc
szwob
szwory
szwynty
szyndzioły, szyndzielorz
ściepka
ślimtać
śmiatka
śmiyrgus
śrubsztak
świtnónć
świytloki

robić na drutach
kombinować
styl
piękny
być w opałach
łupiny
ślizgać
strzał
porywczy człowiek
szeleścić
żwir
noga, stopa
spawać
mówić w obcym języku
ładny, przystojny
przemyt
karaluch
stare ubrania
strzępy
gonty, gonciarz
zbiórka, składka
popłakiwać, mazać się
miotła
śmigus-dyngus
imadło
kopnąć, umrzeć
świetliki, błędne ognie

tabaka
tabulka
tacik
tarżyć, utarżyć
tasza, taszka
taśki
ter
toć
toplać
torka

tytoń
tabliczka
tatuś
zarobić, uhandlować
torba
kaczki
smoła
oczywiście
moczyć
odmiana śliwy

tragacz
tropić się
trownica
trómba
trómpeta
tróna
trusiok, truśka
trzoski
tukej
tutać
tytka

taczka na trawę
martwić się
płachta na trawę
pierkarnik
trąba
trumna
indyk, indyczka
wióry
tutaj
pić
torba papierowa

ujek
ujno
uplągnąć
urtasik
usrónie
utopiec
utropa

wujek
ciotka
urodzić - pogardl.
mały zegarek
gówniarz
wodnik, wodny demon
kłopot

wachtyrz, wachować
waczek
wadzić się
wajca
wajzery
wancka
wander
wandrus
wanieliczka
wańtuch
warzić
waserwoga
waszkuchnia
wądoły
wąsiona, włosiona
wąwóz
wert
wic

dozorca, pilnować
smoczek
kłócić się
jajka
wskazówki zegara
pluskwa
włóczęga
włóczykij
podagrycznik
wór, brzuch
gotować
poziomica
kuchnia gospodarcza
leśne parowy
leśna trawa
bród na rzece
wart
żart, kawał
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widełka
wiesieli
wilgły
wilijo
witka
wiyrszczek
wodziónka
wojok
wóngiel, wóngli
wóniać
wóńka
wórszt
wrażóny
wygiyrzić się
wyglynda
wylizek, wyliska
wymaścić
wyndzok
wypol
wyraficzyć
wysiodki
wyszczekany
wyszczyrzki
wysztajgować

widelec
wesele
mokry, wilgotny
wigilia
oczko, kółko
przykrywka
rodzaj zupy
żołnierz
węgiel
wąchać
bukiecik weselny
kiełbasa
wścibski
zamachnąć się
otwór do podawania siana
spoliczkować
wygarnąć komuś
piec do wędzenia
rozrabiaka
wykorzystać, oszukać
siedzenia przy wejściu do domu
pyskaty
obecność bez zaproszenia
awansować

za swe wziąć
zalycki
zaruściały
zasztymować
zatela
zauszniki
zawalaty
zber
zbijaczka
zbónek
zbroja
zbulić
zbywać się

adoptować
wypominki za zmarłych
zardzewiały
przymocować
wystarczająco, dość
kolczyki
niezdarny, niezdolny
naczynie na karmę
wyroby ze świni
dzbanek
sprzęt, narzędzia rolnicze
zburzyć
sprzeczać się

zdrzadło
zgibać
zic, zicek
zicherka
zieleziok
zielina
zimzielón
zmazany
zogroda
zola
zolyty
zomiynt
zorko, ziorko
zowitka
zyngruba

lustro
zginać, schylać
siodło w rowerze lub wozie
agrafka
rodzaj pieca
nać
barwinek
brudny
ogród
podeszwa
zaloty
zaspa
ziarnko
panna z dzieckiem
kloaka

żdżały
żgać
żgol
żuchłać
żymlok
żymła
żynąć
żyrka

dojrzały
kłuć, trącać
smarkacz
żuć
kiszka z bułki, bułczanka
bułka
gnać
choroba żołądka
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