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Wstęp
Im dalej w las, tym więcej drzew. Im bardziej zagłębiamy
się w historię Ligoty, tym więcej odnajdujemy nieznanych dotąd
faktów, odsłaniamy minione wydarzenia, przywołujemy zapomniane postacie i rozumiemy niewyjaśnione dotąd zjawiska.
Powstanie obecnej książki jest rezultatem świadomości,
że jeszcze wiele zagadnień w poprzedniej książce Ligota dawnymi laty nie zostało opisanych, a przede wszystkim, że pojawiła
się nowa wiedza, nowe fakty i nowe tematy. Pierwsza i zasadnicza część książki jest próbą odtworzenia epizodów z dziejów
Ligoty metodą porównania informacji zawartych w 25 mapach
geograficznych i topograficznych oraz tych, które pochodzą z historycznych źródeł pisanych. Stało się to możliwe poprzez
udostępnienie starych wojskowych map przez austriackie,
czeskie i węgierskie instytucje: Österreichisches Staatsarchiv Wien, Moravskazemskaknihovna Brno i Arcanum Budapest. Dzięki upowszechnieniu na jesieni zeszłego, 2018 roku,
w internetowej przestrzeni zcyfryzowanych najnowszych opracowań austriackich map zwanych józefińskimi oraz franciszkańskimi, a także przedjózefińskiej mapy Śląska Austriackiego, badacz przeszłości historycznej został postawiony w zupełnie odmiennej sytuacji, dostał bowiem do ręki bogate źródło wiedzy
i nowe narzędzie z ogromem informacji o naszych terenach sprzed
dwustu, trzystu i więcej lat. Mapy, które są tu prezentowane,
ujrzeć więc mogły światło dzienne w formie książkowej i takie
swoimi oczyma zobaczy Czytelnik. Pojawią się przed nami obrazy tych ziem z 1736 i 1763 roku, więc sprzed prawie 300 lat
i 250 lat. Poznamy Ligotę, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy,
całkowicie pokrytą wodami i lasami, z nieznanymi nazwami
stawów i dawnych dzielnic. Dzięki szczegółowej analizie map można było prześledzić rozwój miejscowości, m.in. gospodarkę
stawową, rolną, kształtowanie się i rozwój dróg, regulacje rzek,
rozwój dzielnic, ewolucję nazw terenowych.
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Spojrzenie na te niezwykłe mapy można porównać do
otwarcia kufra pełnego drogocennych skarbów przeszłości. Przed
naszymi oczyma otwiera się bowiem dostęp do wiedzy o części
tej krainy sprzed stuleci. Możemy przenieść się w czasie w tamten odległy świat, zobaczyć na mapach zaznaczone miejsca,
w których mieszkali nasi przodkowie, ich domy, gospodarstwa,
zagrody. Widzimy wieś poprzecinaną drogami i ścieżkami, gęstą
siecią potoków i rzek. Wszystko zaś otoczone jest dziesiątkami
stawów i potężnymi borami.
Osobny rozdział książki został poświęcony przypomnieniu związanych z Ligotą wybitnych postaci, które zasłużyły się
dla rozwoju miejscowości. Zawiera on zwięźle opracowane biogramy tych ludzi. Udało się także w dużym stopniu odtworzyć
historię znanego rodu właścicieli podworskiego majątku Gaschów.
W kolejnym rozdziale Podania i powiastki znalazł się zbiorek ludowych przekazów i legend, opracowany na podstawie
relacji starszych mieszkańców wsi. Stanowią one wartościową
spuściznę kulturową miejscowości, ponadto fragmenty tekstów
ubarwione są stylizacją gwarową bądź żywą gwarą.
Prócz map w książce znajduje się ponad 200 cennych
fotografii i skanów dokumentów z okresu lat 1777-1960. W przypadku dokumentów zapisanych ręcznie zostały one przetransponowane na tekst drukowany, a część będących w oryginale
w języku niemieckim dodatkowo przetłumaczone.
Książka zawiera szczegółowo udokumentowane źródła informacji, rekonstrukcje wydarzeń i faktów a także mapy, teksty
i fotografie. Może zatem służyć jako miarodajne źródło wiedzy
historycznej.
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ROZDZIAŁ I
NA TROPIE TAJEMNIC

Zagadki u zarania
Większość miejscowości, ze zrozumiałych powodów, nie
posiada wystarczająco dobrze udokumentowanej najwcześniejszej historii. Do rzadkości należy zachowanie się aktu lokacyjnego, który sporządzany bywał na nietrwałym materiale, jakim
jest pergamin i papier. Wojny, zawieruchy, pożogi niczego nie
oszczędzały, w tym także dokumentów. W przypadku Ligoty też
niestety nie ostały się żadne świadectwa z początków osady. Wieś
nie była także wymieniana w spisach kościelnych powinności
wobec diecezji wrocławskiej, gdyż nie była siedzibą parafii. Jak
wiemy, pierwsza wzmianka o Ligocie znalazła się w dokumencie z 2 lutego 1452 roku, ujętym w zbiorze Listinař
Tešinska1, w sprawie zamiany wsi przez książąt Wacława I
i Bolesława II. Ligota została wymieniona na równi z kilkoma
innymi jako już funkcjonująca wieś. Ta data daje początek pisanej historii miejscowości, która faktycznie rozpoczęła się co najmniej kilkadziesiąt lat wcześniej, tj. ok. 600 lat temu. Poza brakiem dokładnej daty, aktualnym też pozostaje nie mniej ważne
pytanie o formę jej powstania. Podsumujmy dyskusję autorów zajmujących się tym tematem. Rozpatrywanych jest kilka
wariantów inicjacji wsi. Najpopularniejszy i oficjalnie obowiązujący w dotychczasowych poglądach, to założenie wsi od podstaw,
na surowym korzeniu.

1
Mariusz Fender, Maria Nowrotek, Jerzy Polak, Zabytki Międzyrzecza
i Ligoty, Międzyrzecze 2014, s. 242.
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1. Pierwszy zapis nazwy Ligota jako Elgot (w ramce), Listinař Tešinska,
1452 (ZML)

Najstarsza forma zakładania miejscowości to wsie służebne. Osada tego typu to taka, w której mieszkańcy świadczyli
wyspecjalizowane prace lub posługi, czyli służby na rzecz władcy terytorialnego, wytwarzali zbroje, mydło, tkali tkaniny, być
może także prowadzili hodowlę ryb. Na terenie Polski jest aż 400
miejscowości, których nazwy świadczą o takim pochodzeniu, np.
Kowale k. Skoczowa, Kowary, Bobrowniki, Grotniki, Łagiewniki,
Mydlniki, Piekary, Psary, Strzelce itd. W przypadku Ligoty istnieją istotne przesłanki, które mogłyby wskazywać na funkcjonującą tu specjalistyczną gospodarkę rybną z powodu
istnienia nader licznych i rozległych stawów. Osady służebne były zakładane w okresie wczesnohistorycznym do XIII w.
Prawem lokacyjnym w późnym średniowieczu na terenach
Śląska było wyłącznie prawo magdeburskie, zwane niemieckim.
Według niego miejscowy włodarz, w tym przypadku książę cieszyński, wyznaczał zasadźcę, który organizował proces kolonizacji, sprowadzał osadników, najczęściej z rejonów wcześniej
zagospodarowanych i przeludnionych. Zasadźca zostawał
10

wójtem (fojtem) dysponującym 2 łanami pól, a osadnicy stawali
się kmieciami, otrzymując po 1 łanie pól każdy. Jeden łan to
spory kęs ziemi liczący ok. 20 hektarów. Kmiecie zwani byli w tej
części Śląska siedlokami, na Morawach i w Czechach sedlakami, na Górnym Śląsku siedłokami.
Warto zatem dokonać porównania przedstawionych dwu
koncepcji.
Wieś jako osada służebna
Za:
Przeciw:
1. Ligota była zawsze wsią 1. Osady służebne były chawprost podległą księciu, więc rakterystyczne dla okresu
mogąca świadczyć mu posługi. wczesnofeudalnego, do XIII
2. W Urbarzu Bielskim z 1571 wieku.
r. wymienia się z nazwy aż 30
stawów w Ligocie, może to
przypominać osadę o produkcji specjalistycznej w zakresie
hodowli ryb. W 1763 r. ok. 35%
powierzchni wsi zajmowały
stawy, a tylko 10% pola (obliczenia własne).
Wieś na surowym korzeniu
Za:
1. Po 1290 r. wszystkie miejscowości obszaru, na którym
jest Ligota, założono na surowym korzeniu i prawie niemieckim: Międzyrzecze, Mazańcowice, Rudzica, Komorowice, Czechowice.
2. Nazwa Ligota jest mocnym
dowodem na stosowanie w tej
wsi ulg podatkowych, typowych
w gospodarce rolnej.

Przeciw:
1. Brak siedlaków we wczesnym okresie istnienia wsi
(Urbarz Bielski 1571)2.
2. Brak wyraźnego zarysu łanowego w układzie pól.

2

Grzegorz Marek Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice, CzechowiceDziedzice 2001, s. 88.
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Zgromadzony zestaw argumentów nie pozwala na jednoznaczne wnioskowanie. A może jest jeszcze inna, trzecia możliwość? Według niemieckiego, XX-wiecznego badacza Waltera
Kuhna, Ligota miała powstać równie wcześnie co sąsiednie wsie,
tj. w XIV wieku, lecz ta pierwotna kolonizacja nie powiodła się.
Takie przypadki w historii osadnictwa się zdarzały. Miałoby to
swoje uzasadnienie w niezwykle częstych, rujnujących powodziach na tym obszarze. Kuhn wysuwa przypuszczenie, że wieś
była powtórnie instalowana na początku XV w., stąd późniejsze
wzmiankowanie o niej3.
hipoteza W. Kuhna
Za:
1. Stosunkowo późne założenie wsi.
2. Występowanie niszczycielskich powodzi
w dolnym biegu podbeskidzkich rzek.
3. Wykształcenie się kilku nazw miejscowości: Ligota (Elgot), Lgotka, Tärgersdorf.
Z kolei H. Rechowicz oraz M. Nowrotek4 wskazują, że Ligota została objęta późniejszą, wtórną fazą osadnictwa, kiedy
to osadzono zagrodników, którzy prócz uprawy niewielkich
naówczas, 2-5 hektarowych pól, mieli w obowiązku obsługę licznych stawów.
hipoteza H. Rechowicz, M. Nowrotek
Za:
1. Nie jest sprzeczna z tezami Kuhna.
2. Tłumaczy stosunkowo późne osadnictwo.
3. Uzasadnia istnienie małych gospodarstw.
4. Nie wyklucza istnienia wielu nazw wsi.
5. Łatwe w tym systemie gospodarowania
jest stosowanie techniki trójpolówki (naprzemiennego zarybiania stawów oraz
obsiewania zbożem).
3
4
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Tamże, s. 88.
Mariusz Fender, Maria Nowrotek, Jerzy Polak, Zabytki..., s. 245.

Księstwo Cieszyńskie powstało wskutek wydzielenia go
z Księstwa Opolsko-Raciborskiego w 1290 roku. Kolejni książęta realizowali bardzo intensywny proces kolonizacyjny swych
ziem. Przed końcem XIV wieku wszystkie dogodne lokalizacje
w tej dzielnicy zostały skolonizowane i zasiedlone, duże połacie
lasów wykarczowane i przeznaczone pod uprawę. Założono wiele wsi i miasteczek, a liczba ich doszła w tym czasie do dwustu5.
Do zagospodarowania pozostały tylko obszary najbardziej oddalone od ludzkich siedzib i najtrudniej dostępne, tereny górskie
oraz mokradła nad rzekami. Miejsce, gdzie miała powstać wieś
Ligota, właśnie należało do takich. Teren znajdował się na rubieżach księstwa, w punkcie, gdzie schodzące z północnych stoków Beskidu Śląskiego rzeki Jasienica, Wapienica, a z Pogórza
Śląskiego Iłownica, zmierzały do Wisły. Z powodu specyfiki terenu dochodziło tu do częstych wylewów rzek, które tworzyły wielkie rozlewiska, moczary, podmokłe łąki, dzikie stawy. Dla osadników były to miejsca nieprzyjazne i ryzykowne na założenie wsi.
W tej sytuacji książę Przemysław I Noszak kolonizował te tereny
dość późno, na wtórnej fali osadnictwa, a osadzana ludność była
rekrutowana zapewne z rejonu bielskiego i cieszyńskiego, choć
nie można też wykluczyć odleglejszych miejsc. Część osadników
zapewne pochodziła z pobliskich kolonii niemieckich, z okolic
Bielska. Historyk Idzi Panic zalicza Ligotę (Elgota, Elgot) do kategorii miejscowości o mieszanym, polsko-niemieckim składzie
etnicznym mieszkańców6. Nie może to dziwić, gdyż mimo upływu kilkuset lat zachowały się tu nazwiska niemiecko brzmiące,
niektóre w niezmienionej postaci, a wiele innych przekształcone
i spolszczone tak, że trudno domyślić się ich pochodzenia. Tak
przebiegał najbardziej prawdopodobny scenariusz założenia wsi
i jej funkcjonowanie w pierwszych dziesięcioleciach.
Oczywiście Ligota nie była ostatnią założoną osadą
w księstwie cieszyńskim. Wsie zakładano jeszcze przez XVI, a nawet XVII wiek. Ich liczba nie była już jednak duża, przez te dwieście lat powstało w części na zachód od Cieszyna już tylko ok. 50
osad. W najbliższej nam okolicy miejscowości o późnej lokacji to:
5

Idzi Panic, Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 r.), Cieszyn 2010,
s. 324.
6
Tamże, s. 194.
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Chybie 1560 r., Bronów 1566 r., Wapienica 1571 r., Grabowiec
1586 r. (późniejsza dzielnica Dziedzic), Koło 1586 r. (późniejsza
dzielnica Czechowic), Zabrzeg 1518 r., Oblask 1674 r. (późniejsza
dzielnica Zabrzega), Mościska 1679 r. (późniejsza dzielnica
Zabrzega), Brożysko 1602 r. (późniejsza dzielnica Czechowic),
Mnich 1621 r.7.
Jako ciekawostkę można podać, że z kolei najstarszą miejscowością w bliskiej okolicy było Zarzecze, które przed zalaniem
wodami goczałkowickiego zbiornika leżało pomiędzy Zabrzegiem
a Chybiem. Obecnie jedyny z ocalałych przysiółków tej wsi, Podgroble, znajduje się w gminie Chybie. Zarzecze ma udokumentowane datowanie na 1223 rok!

7

14

Tamże, s. 176-177.

Gospodarka stawowa

2. J. A. Komenski, Orbis sensualium pictus, połów ryb w XVII w. (MS)

Aby zrozumieć kształtowanie się i rozwój Ligoty na przestrzeni wieków, należy, co może wydawać się dziwne, jak najlepiej poznać kulisy gospodarki stawowej. Ona to właśnie towarzyszyła rozwojowi i przemianom wsi od najdawniejszych
wieków aż do współczesności. Wydaje się, że stanowi to klucz
do rozumienia procesów wielkoskalowych, zachodzących
w tej miejscowości na przestrzeni całego czasu jej istnienia.
Dolina górnej Wisły obfituje w naturalne zbiorniki wodne;
niegdyś to były dzikie stawy, liczne potoki i rzeki. W średniowieczu sprowadzono na ziemie polskie z Czech i Moraw zakon
Cystersów, który zagospodarował stawy i zasiedlił je rybami,
w pierwszym rzędzie karpiem. To oni jako pierwsi wprowadzili tę
rybę na stoły wigilijne. Pierwotnie stawy zakładano na obrzeżach starorzeczy, aby wykorzystać grawitacyjny dopływ i odpływ

15

wody. Technika hodowli ryb od
początku stała na tych terenach
na stosunkowo wysokim poziomie. W Czechach, Morawach,
Polsce osiągnęła najwyższy poziom. W wiekach XV-XVIII skala hodowli była ogromna, a dochody czasem przewyższały te
uzyskiwane z rolnictwa. Właściciele rybników dorabiali się niemałych fortun. Bardzo wcześnie
opracowano teoretyczne i praktycznie podstawy gospodarki
hodowlanej. Przełomowymi okazały się odkrycia biskupa Jana
3. Biskup Jan Dubravius, pre- Dubraviusa (1486-1553) z Ołokursor hodowli karpia, (Wik)
muńca, któremu przypisuje się
prowadzenie hodowli karpia polegającej na umieszczaniu kolejnych roczników tej ryby w oddzielnych stawach.
W 1573 roku powstał pierwszy podręcznik napisany
w języku polskim przez Olbrychta Strumieńskiego z Mysłowic,
który był zarządcą dóbr w Balicach pod Krakowem. Była to praca z zakresu inżynierii lądowej O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, także o przekopach, o ważeniu i prowadzeniu wody 8. Praca omawiała kwestie techniczne i praktyczne:
budowę grobli, śluz, przepustów, potoków przepływowych, poruszała szerokie spektrum problematyki hodowli ryb. W 1609
roku praca została wzbogacona i uzupełniona przez Stanisława
Stroynowskiego i wydana pod tytułem Opisanie porządku stawowego9. Jednakże XVII wiek nie był dla hodowli ryb najlepszy.
Liczne wojny prowadziły do dewastacji stawów, wojska spuszczały wodę, rabowały ryby. Z kolei wiek XVIII cechował się
intensyfikacją gospodarki hodowlanej ryb i wzrostem powierzchni
stawów, właściwie osiągnęła ona wtedy swe apogeum. Było to
również bardzo dobrze widoczne na naszych terenach, także
w Ligocie.
8

Roman Marcinek, O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów,
http://www.wilanow-palac.pl/o_sprawie_sypaniu_wymierzaniu_i_rybieniu_stawow.html
9
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=48910
16

Technologia hodowli ryb wg Dubraviusa10 została wprowadzona w praktykę na Morawach, w Czechach i w Polsce, była
realizowana na przestrzeni setek lat. Kolejny krok w rozwoju
hodowli ryb nastąpił w XIX wieku, gdy Tomasz Dubisz11, arcyksiążęcy mistrz rybacki Komory Cieszyńskiej, na terenie gospodarstwa rybnego w pobliskim Landeku, w latach 1868-1888
opracował i wdrożył metodę nazwaną przesadkową hodowlą
karpia. Nowatorstwo odkrycia Dubisza polegała na rozwinięciu
koncepcji Dubraviusa i hodowaniu każdego rocznika karpia
w innym zbiorniku. Wymaga to przekładania ryb do kolejnych
stawów, stąd nazwa „przesadkowa”. Zbiorniki mogły być wtedy
dopasowane do ilości i wieku ryby, przez co można było lepiej
kontrolować ich liczebność i przyrosty, dokonywać czynności interwencyjnych. Przy tak prowadzonej hodowli gwałtownie wzrosła wydajność, a cykl produkcyjny skrócił się do trzech lat. Ten
typ i strategia chowu okazała się na tyle skuteczna i wydajna, że
przetrwała aż do dzisiejszych czasów. Inne cechy tej rybackiej
technologii to ilość przesadek, która może w danym cyklu być
zróżnicowana i dopasowana do możliwości technicznych i rodzaju zbiorników w poszczególnym gospodarstwie. Akweny hodowlane są stosunkowo płytkie, co pozwala na dobre nagrzanie
wody przez słońce, gdyż karp lubi wodę ciepłą, nawet powyżej
18oC. Pokarmem ryb są małe bezkręgowce. Aby te drobne organizmy rozwijały się, stawy nawożono obornikiem. Współcześnie,
w przesadkach drugich, celem intensywnego karmienia dodatkowo podaje się pasze. Dzisiejsze rasy karpi różnią się od tych
sprzed stuleci krępą a zarazem mięsną budową ciała, małą ilością łusek, dużą masą i szybkim jej przyrostem. Oczywiście ryby
charakteryzują się także wysokimi walorami konsumpcyjnymi.
Jest to rezultat każdego etapu technologicznego, szczególnie
w ostatniej fazie, gdy przebywają w sadzawkach, kiedy już nie
żerują i ulegają „czyszczeniu” w wodzie o intensywnym nurcie.

10

Magdalena Spychaj, Hodowla ryb na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku, https://www.wilanow-palac.pl/hodowla_ryb_na_ziemiach_polskich_w_xvi_xviii_wieku.html
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Gdyby zapytać o przyczyny rozwoju rybnej gospodarki, to
najogólniej należałoby odpowiedzieć, że jej siłą napędową były
oczywiście uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne. Ryba
jako pokarm była atrakcyjna na stołach włościan, ale przede
wszystkim jej odbiorcami były coraz intensywniej rozwijające się
i zaludniające miasta. Popyt na ryby wzrastał z powodu ich walorów odżywczych, konkurencyjnych cen a także ogólnej kultury kulinarnej, w tym religijnej tradycji spożywania pokarmów
postnych, gdzie ryba zajmowała istotne miejsce. W wielu rejonach kraju polskiego, czeskiego i austriackiego, po produkcji
zbożowej hodowla ryb zajmowała w gospodarowaniu drugie miejsce. Najbardziej znanymi regionami hodowlanymi były okręgi:
milicki, opolsko-niemodliński, kluczborsko-lubliniecki, rybnicko-pszczyński, zatorsko-oświęcimski, skoczowsko-strumieński
oraz pobliskie klucze: Drogomyśl, Gołysz, Zaborze, Mnich, Landek, Kaniów. Stawy ligockie były na przestrzeni kilku wieków
równie pokaźnym zgrupowaniem. Metoda Dubisza wszędzie tutaj została wdrożona, a potem rozprzestrzeniła się i jest stosowana do dziś w całej Europie i gdzieniegdzie w Ameryce.
Gospodarka stawowa generuje wzrost i rozwój ogólnej
infrastruktury terenu. Wokół stawów powstawały potoki, drogi, młyny, tartaki. Ożywiał się transport i handel. Stawy stały się
zbiornikami retencyjnymi magazynującymi wodę. Są ostoją zwierząt wodnych, ptactwa. Skutkuje to wszystko podniesieniem
poziomu gospodarczego, nasyceniem infrastruktury danego rejonu oraz wzbogaceniem zasobów przyrodniczych.
Ligota wpisała się na trwałe w obszar kultury rybackiej najpewniej już od swojego zarania, znalazła się bowiem
w obszarze, gdzie już w XV wieku12 od Skoczowa po Zator poczęła kształtować się gospodarka stawowa, a feudałowie przedkładali hodowlę ryb nad rolnictwo, gdyż była wtedy bardziej dochodowa. Pierwszą informację o istnieniu stawów w Ligocie
otrzymujemy z Urbarza Bielskiego, z 1571 roku13. W Urbarzu
wymieniono z nazwy aż 30 stawów: Hałcnowski, Miśkowski
(Myszkowski), Kasperowski, Zapranowski, Wenclowski, Maciejowski, Klemensowski, Petrkowski, drugi Petrkowski, Czernkowski,
12
13
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Grzegorz Marek Chromik, Czechowice-Dziedzice..., s. 89.
Tamże.

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. Ten bardzo cenny wykaz przekonuje nas o istnieniu rozbudowanej gospodarki stawowej i rybnej już w dawnych wiekach. Poznajemy konkretne nazwy stawów, które z kolei mogą
wskazywać na nazwiska ich właścicieli, ale także na inne informacje, jak np. o istnieniu we wsi młyna itp. Są to informacje
bezcenne. Gdy analizujemy mapy na przestrzeni kilku kolejnych
wieków, z łatwością zauważamy, że stawiarstwo, prócz upraw
zbóż i hodowli zwierząt, zawsze było istotnym, jeśli nie wiodącym nurtem gospodarki wiejskiej w Ligocie. Znajduje to
potwierdzenie w korzyściach osiąganych ze stawów. W tymże
Urbarzu Bielskim znajdujemy dane produkcyjne gospodarstw
stawowych. Spośród 34 funkcjonujących tutaj stawów (głównych i pomocniczych), które miały 129 hektarów powierzchni,
odłowiono w ciągu roku 806 kop karpi14. Ponieważ kopa liczyła
60 sztuk, to uzysk musiał wynosić co najmniej 48 tysięcy ryb!
Ta nadzwyczaj duża liczba stawów w Ligocie, również
w sąsiednich miejscowościach, rodzić musi pytania o sposoby
gospodarowania i o stosunki własnościowe. Stawy przecież były
czyjąś własnością, ktoś musiał nimi zrządzać i ktoś na nich pracować. Ligota, jak wiadomo, bardzo długo stanowiła własność
książęcą. Nie było tutaj własności szlacheckiej. Książę kierował
majątkiem pośrednio poprzez zarządców, którzy na miejscu prowadzili gospodarkę folwarczną. Uprawiali zboża, hodowali bydło, ale także prowadzili gospodarkę stawową. Z zachowanych
dokumentów wynika, że stawy pierwotnie należały do książęcego folwarku, następnie na drodze sprzedaży lub dzierżawy przeszły w użytkowanie prywatnych osób, zwłaszcza spoza Ligoty,
najczęściej bogatych mieszczan z Bielska, Cieszyna i Małopolski. Dowodem są tu zapisy z lat 1521 i 1550 15, w których książę
wydał przywilej zakładania stawów przez mieszczan bielskich
w Zabrzegu, zapewne taka praktyka dotyczyła również Ligoty.
14

Monografia Zabrzega do roku 1939, red. Mateusz Pisarek, Zabrzeg 2014,

s. 46.
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Tamże, s. 43-44.
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Podobnie rzecz się miała ze stawami bestwińskimi, których właścicielami byli obywatele Krakowa, Cieszyna, Czechowic i wielu
innych miejscowości16. Świadczą o tym także nazwy ligockich
stawów, które pochodzą od nazwisk lub imion właścicieli: Myszkowski, Kasperowski, Maciejowski, Klemensowski, Bartkowski,
Petrkowski itd. Najbardziej znaną osobą z wymienionych był
Myszkowski, prawdziwy potentat stawowy. Jan Myszkowski,
a potem jego następcy Marcin oraz Stanisław, wspominani są
jako właściciele licznych stawów w dokumentach z lat 1487,
1506, 1523, 1527, 1553 17. Feudałowie i bogaci mieszczanie asygnowali pieniądze na budowę i utrzymanie stawów i prowadzenie hodowli, w konsekwencji czerpali z nich potem niemałe dochody. Najemną siłą roboczą w tych pracach była zapewne miejscowa ludność bezrolna, zwłaszcza komornicy, ale też zagrodnicy i chałupnicy. Stawy należące do miejscowych feudałów były
zaś obsługiwane przez jego poddanych w ramach świadczeń
pańszczyźnianych. Praca przy stawach nie wymagała stałego angażowania dużych zasobów ludzkich. Wraz z upływem czasu
stawy zmieniały swoich właścicieli, przechodziły z rąk do rąk,
w XIX i XX wieku nieliczne nabyli bogatsi ligoccy chłopi, inne
zostały osuszone, ale większość była w ręku właścicieli gospodarstwa numer 1. Hodowlą ryb zajmował się zatem Paweł Czaderski na przełomie wieku XVIII i XIX, wiemy to z procesów
o prowadzenie wody do stawów, w co zaangażowany został sam
cesarz, który wydał w 1796 roku dekret dworski regulujący
zasady korzystania z wód w Ligocie18. Od 1838 roku byli nimi
Gaschowie, więc to oni gospodarowali na stawach przez ponad
wiek, do czasu ich nacjonalizacji po 1945 roku.
Ligota dopisała się znacznie do historii stawiarstwa
i to europejskiego, a wszystko za sprawą wybitnych dokonań na tym polu rodziny Gaschów, gospodarującej w XIX i pierwszej połowie XX wieku w Ligocie, Kaniowie i Goczałkowicach.

16
17
18
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Mapa wiele ci powie
Badacze przeszłości korzystają nie tylko z archiwów, dokumentów i istniejących już opracowań, równie często sięgają
do rozmaitych wydawnictw kartograficznych, zwłaszcza map.

4. Fragment mapy Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego, 1592, na podst.
mapy S. Porębskiego, Wenecja 1563. Ligota pod nazwą Lgotka (IBR)

W odległych czasach mapy nie powstawały zbyt często.
Obszar między Cieszynem, Pszczyną a Oświęcimiem po raz pierwszy został ukazany na mapie polskiego kartografa Stanisława
Porębskiego w 1563 roku, który wydał swe dzieło w Wenecji.
Ta sama mapa została wykorzystana przez flamandzkiego kartografa Abrahama Orteliusa i umieszczona w zbiorze Theatrum
Orbis Terrarum, wydanym w Antwerpii w 1573 roku. Ta wersja
mapy jest znacznie bardziej spopularyzowana. Przedstawia Księstwo Oświęcimsko-Zatorskie, ale zarazem Księstwo Cieszyńskie
i Księstwo Pszczyńskie, dzięki czemu większe miejscowości tego
obszaru, w tym Ligota, po raz pierwszy znalazły się na mapie. Z tego względu, że mapa obejmuje bardzo szeroki obszar
górnego biegu Wisły aż po rzekę Skawinkę, nie może być
21

wystarczająco szczegółowa. Drugim powodem jest rozmiar mapy
- jej matryca miedziorytowa posiada wymiary zaledwie 22 x 24
cm. Miejscowości są tutaj oznaczane najczęściej dość uproszczonym symbolem graficznym. W przypadku Ligoty są to dwie
wieże oraz kółko. Z powodu braku legendy można się domyślać
na zasadzie porównania z innymi miejscowościami, że symbole
te oznaczają samodzielną miejscowość z zamkiem (dworem), folwark i młyn. Ponadto widzimy spory obszar oznaczający z całą
pewnością las mieszany i znajduje się on rzeczywiście na miejscu Czarnolesia. Ponadto przez Ligotę przepływają dwie rzeki,
niepodpisane, ale z położenia łatwo wywnioskować, że są to Jasienica i Wapienica, które zbiegają się przed ujściem do Wisły.
Miejscowość nasza występuje tu pod nazwą Lgotka. Czy
jest to przypadkowy błąd kartografa, czy może wtedy obowiązująca nazwa miejscowości. Spójrzmy, jak zapisane są inne nazwy: Sabrzeg, Chechowincze, Miedzirecz, Rudzicza, Ilownicza,
Iasenicza, Mazanczowicze, Starebielsko, Bielskon itd. Mimo, że
każda z nazw wydaje się przekształcona, to tak nie jest. Ówczesne cz oznacza dzisiejsze c, ch - to cz, s - to z. Po uwzględnieniu
tej zasady nazwy brzmią prawie identycznie jak dzisiejsze. Natomiast w przypadku Lgotki, to w tym krótkim wyrazie uwidacznia się zupełnie inna zasada - jest to zdrobnienie wyrazowe.
Ponieważ miejscowości o tej właśnie nazwie jest dość sporo,
wydaje się całkowicie prawdopodobne, że forma Lgotka istniała na wczesnym etapie ewolucji nazwy. Notabene Lgotki
były często przysiółkami towarzyszącymi większym miejscowościom. Nasza Lgotka mogła być w najdawniejszych czasach przysiółkiem Międzyrzecza, czyli Lgotką międzyrzecką, zanim się wyodrębniła w osobną wieś. Założyciel mógł utworzyć tę osadę na
próbę z powodu bardzo złych warunków naturalnych, np. ciągłych wylewów rzek. Pierwsza próba osadnicza mogła się nawet
nie powieźć. Takiego właśnie zdania jest niemiecki badacz
W. Kuhn19.
Stawów na obszarze Ligoty nie uwidoczniono na mapie,
najbliższe znajdują się między Czechowicami a Żebraczą oraz
w Bestwinie. Należy to przyjąć jako fakt o tyle ciekawy, że
w Urbarzu Bielskim z 1571 r. a więc mniej więcej z tego samego
19
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czasu, wylicza się w Ligocie aż 30 stawów, które powinny się
znaleźć w sferze zainteresowań kartografa. Jeżeli ich brak, to
bardzo prawdopodobne, że stawów w Ligocie wtedy jeszcze nie
było. Powstały przypuszczalnie w międzyczasie, gdy mapa była
sporządzana, a w dawnych czasach mogło to trwać nawet kilkadziesiąt lat. Czas ten (I połowa XVI wieku) rzeczywiście był okresem wzmożonej budowy stawów, co wiemy z innych relacji,
np. zakładania stawu Brodziec w sąsiadującym z Ligotą Zabrzegu20. Stąd ważny wniosek: największa liczba stawów w Ligocie pojawiła się w pierwszej połowie XVI wieku. Jak się przekonamy w następnych rozdziałach, na mapach o późniejszym
datowaniu te wodne obiekty są już stałym elementem topograficznym miejscowości.
***

5. Fragment mapy Silesiae Ducatus tam Superior, Seutter Matthäus,
ok. 1701-1740. Ligota pod nazwą Laotka (MZK)
20
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Następna mapa, na której zaznaczona jest Ligota z lat 17011740, Silesiae Ducatus tam Superior, zawiera swego rodzaju ciekawostkę onomastyczną i z tego powodu jest dosyć interesująca. Mapa wzorowana jest na pracy Stanisława Porębskiego
z 1563 roku. Jak widać w postępie kartograficznym nic nowego
się w międzyczasie nie wydarzyło. Ówczesnym kartografom przyświecał bowiem inny cel. Mapa miała za zadanie ukazywać
obszary należące do danego władcy, czyli państwa, księstwa,
państwa stanowe, toteż szczegóły topograficzne ograniczano do
minimum. Ligota nazwana została Laotką, jest to efekt zagubienia dolnej laseczki w literze g w nazwie Lgotka na mapie, z której
wykonano odwzorowanie. Wracając do kontekstu historycznego, widzimy Ligotę (Laotka) i Zabrzeg (Sabrzeg) na terytorium
zaznaczonym ciemniejszym odcieniem. Niepodpisane Dziedzice, Czechowice, Zarzecze, również mieszczą się w tym obszarze.
Mimo, że owe miejscowości leżą na prawym brzegu Wisły, wg
autora mapy należą do stanowego państwa pszczyńskiego. Wymaga to wyjaśnienia, ale ono nie będzie łatwe. Owszem, tereny
te należały do Karola Promnitza, czyli pod Pszczynę, ale dawniej,
bo w XVI wieku. W czasie powstawania mapy, a więc
w latach 1701-1740, tereny owe należały do Juliusza Gottlieba
Sunnegha oraz Henryka Wilhelma Solmsa z Bielska.
***
Na mapach, które są publikowane w tym rozdziale oraz
następnych, znajdą się nazwy i skróty, które wymagają odczytania, przetłumaczenia lub wyjaśnienia.
Burschay Teich - Staw Burzejski
Hochwaze - prawidłowo Hochwiese - górny łęg, łąka
Umrath - dzielnica Koło
Halsnowiez Teich - Staw Hałcnowiec, Hałcnowski
Bobrzecki Teich - Staw Bobrzecki
Hoblas - Oblask
Toschkowies Häuser - Domy Toczkowickie
Runde Teich - Staw Okrąglec
Neue Teich - Nowy Staw
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Queislisch Teich - Staw Źródlany
Jakubiewez Teich - Staw Jakubiec
Kiefer Teich - Staw Sosnowy
Untere Teich - Staw Dolny (niższy, niżny)
Sokoll Teich - Staw Sokół
Meskowiez Teich - Staw Myszkowiec
Burkowiez Teich - Staw Borkowiec
Stuttereif - stadnina (dwór)
practicable - użytkowy (linia w lesie, leśny dukt)
Psinschet Teich - Psi Staw, Psiniec (prawdop.)
Rathauser Sumpf - Bagna Rotuz
Haide-Wald (prawidł. Heide) - las bagienny, wrzosowisko
Ellgother Haide (prawidł. Heide) - ligockie bagna, wrzosowisko
Pław - bagno
Ried - trzcina, szuwary
Teucht Ried - podmokły teren, szuwary
Ellgother Long - Ligocki Łęg
torf, torfstich - torf
WH - Wirtshaus - karczma, gospoda
MH - Meierhof - folwark
BW - budnik kolejowy
Period Teiche - staw okresowy
p., periodisch - staw okresowy, także trójpolówka stawowa
Ellgother Kreuz - skrzyżowanie dróg w Lesie Ligockim
Puszcza Ligocka - Ligocki Las
na Peklu - dzielnica burzejska nad Iłownicą
Jastrzębiec Wiese - łąka Jastrzębiec na dawnym stawie
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Stulecia wielkiej wody

6. Fragment mapy Ducatus in Silesia Superiore Teschinensis, Nigrin
Jonas, 1724. Ligota pod nazwą Elgutt (MZK)

Mapa Księstwa Cieszyńskiego Ducatus in Silesia Superiore
Teschinensis, autorstwa Jonasa Nigrina z 1724 roku,
w prezentowanym fragmencie ukazuje północną część stanowego
Państwa Bielskiego z odnotowaną miejscowością Ligota
w brzmieniu Elgutt. Miejscowość leży, co bardzo dobrze zostało
uwidocznione, przy zbiegu rzek Jasienicy, Wapienicy i Iłownicy.
Te dwie ostatnie rzeki łączą się powyżej centrum miejscowości,
gdyż kanału Wapienicy jeszcze wtedy nie było. Przy granicy
z Mazańcowicami rozpościerają się lasy, co jest nieco zaskakujące, ale niewykluczone, że teren stanowiący naturalną granicę
między miejscowościami nie został jeszcze wykarczowany. Drugi kompleks leśny, największy, znajduje się tam, gdzie można
się go spodziewać, czyli w kierunku Chybia, tj. Czarnolesie. Trzeci
kompleks rozpościera się między Burzejem a Podrajem. Rzeczywiście, znaczną część Burzeja w owym czasie porastał bór, a na
Podraju lasy są do dziś. Wartościową informacją, którą można
26

odczytać z mapy, jest duża ilość stawów w części północnej miejscowości. Są to stawy na Przędziałku, Toczkowicach, Bagnie, na
Podlasku, Sokołach-Zawodziu, Burzeju oraz staw Hałcnowiec.
Gospodarka stawowa na początku XVIII wieku była więc
nadal mocno rozwinięta.
Przy okazji warto wyjaśnić ciemniejszy odcień mapy
w miejscu Czechowic. Oznacza on, że miejscowość ta była eksterytorialną własnością księcia cieszyńskiego, a nie bielskiego,
co stanowi ciekawostkę, aczkolwiek znaną. Ale już Dziedzice wraz
z innymi miejscowościami należały do Państwa Bielskiego. Przynależność cieszyńską miały oczywiście miejscowości na zachód
od obecnych granic gminy Czechowice-Dziedzice, czyli Landek,
Rudzica, Chybie i inne.
***

7. Fragment mapy przedstawiające Państwo Bielskie, Friedrich Bernhard Werner, ok. 1725 (MZK)
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Mapa Wernera, właściwie szkic, mimo, że pochodzi z tego
samego okresu co prezentowana poprzednio, bo z 1725 roku,
jest dziełem samodzielnym, co widać po całkowicie odmiennym
sposobie obrazowania, ale również zawierającym inne, cenne
informacje. Mimo, że sama nazwa Ligota nie pojawia się, wieś
łatwo zlokalizować na mapie z powodu nazw sąsiednich miejscowości oraz charakterystycznych cech terenu. System rzek
idących z kierunku południowego, tj. Jasienica i Wapienica, jest
tu oddany w dużym uproszczeniu, natomiast nader prawidłowo
przedstawia się przebieg Iłownicy oddzielającej Ligotę od Zabrzega. Na terenie Ligoty mamy ukazany system wód obszarowo
największy w Państwie Bielskim w postaci bardzo dużego jeziora oraz łańcucha mniejszych obiektów od strony południowej. Dysponując wiedzą późniejszą można stwierdzić, iż ten większy akwen to stawy Sokoły-Zawodzie z Hałcnowcem, a pomniejsze obrazują stawy w centrum, Toczkowicach, na Przędziałku,
przy Bronowie i Międzyrzeczu. Ich ilość i rozległość terytorialna
potwierdza wcześniej odnotowany fakt intensywnie prowadzonej gospodarki stawowej w Ligocie w pierwszych dekadach XVIII
wieku. Zachował się z tego okresu, bo z 1714 roku, akt dzierżawy, w którym Walenty Bureyza wynajmuje stawy liczące 6 morgów na granicy z Bronowem i Międzyrzeczem, należące do plebana międzyrzeckiego. W 1802 roku stawy te dzierżawił Jan
Bureyza, zapewne jego wnuk21. W starych księgach odnotowano
też sprzedaż stawu Baganik Andreasowi Kreysowi w 1788 roku
oraz zakup stawu Bobrownik przez Johana Steinera pochodzącego z Mazańcowic. Jak więc widać odzwierciedlone na mapach
stawy znalazły potwierdzenie w zapisach dokumentalnych.
Granice tego niewielkiego feudalnego Państwa Bielskiego
oznaczone są grubą linią. Na północy, za Wisłą, jest równie
niewielkie państwo pszczyńskie, na zachód i południe Księstwo
Cieszyńskie, a na wschodzie Królestwo Polskie.
Bardzo ciekawie, a czasem zabawnie przedstawia się
zapis nazw miejscowości. Ów niemiecki kartograf postanowił
zniemczyć wszystkie nazwy, zrobił to zapewne bez jakichkolwiek
konsultacji, ale też niestety bez intuicji. Zabrzeg więc to Zabartitz,
a Oblask to Nanoblaskkowitz. Ta karkołomna konstrukcja wzięła
21
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się z tego, że na Oblask mówiono potocznie Na Oblasku, stąd
połączenie obu elementów plus niemiecka końcówka -owitz dały
w rezultacie dziwne Nanoblaskkowitz. Z innymi nazwami nie było
już problemu, a więc przyzwyczajajmy się powoli do niemieckojęzycznych nazw, gdyż będą one towarzyszyć dokumentom niemieckim i austriackim jeszcze przez kilkaset lat. Tak więc Bielsko
to Bilitz, Mazańcowice - Matzdorf, Międzyrzecze - Kurtzwald(e),
Rudzica - Righe(Riege)rsdorf, Komorowice - Mükendorf, Wapienica - Lobnitz, Jasienica - Heinzendorf itd. Nazwy te na wielu następnych mapach będą ewoluować, toteż spotkamy się z różnymi
ich wariantami, co prześledzimy w dalszej części pracy.

***

8. Fragment mapy Principatus Sielasiae Teschinensis, Johann W. Wieland, 1736. Granica Ligoty (wg autora) zaznaczona czarną linią (MZK)
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Dotarliśmy do jednej z najbardziej przełomowych prac,
mapy Principatus Sielasiae Teschinensis (mapy Śląska Cieszyńskiego) z 1736 roku, zwanej przez historyków mapą Wielanda.
Należy ona do fundamentalnych dzieł w kartografii Śląska. Johann Wolfgang Wieland, inżynier, kartograf, austriacki porucznik, stworzył na wskroś profesjonalną wizję terenu z bardzo szczegółowymi elementami topograficznymi, które wnoszą do wiedzy
o przedstawianym obszarze tak wiele nowych informacji jak nigdy dotąd. W podpisach miejscowości podawane są dwie formy
nazw, polska i niemiecka. Są zatem: Ligota - Ellgoth, Brunow Braun, Rudicze - Rigersdorf. Na innych mapach jest to rzadko
praktykowany zwyczaj. Z nazewniczych elementów mamy jeszcze Zabrzeg, Naoblasku, Mosciska. Czytelnik może się dziwić
z powodu umieszczenia nazw dzielnic obecnego Zabrzega, ale
w przeszłości te dzisiejsze części wsi prawdopodobnie były samodzielnymi miejscowościami, o czym możemy przeczytać w literaturze o Zabrzegu22.
Gdy popatrzymy na Ligotę jako całość, nie sposób ulec
dużemu zadziwieniu. Na północnym zachodzie widnieje olbrzymi las, a w pozostałej części miejscowości rozpościerają się
prawie wyłącznie stawy. Między nimi widać wąskie przesmyki
lądu, przez które w dodatku przepływają rzeki i znajdują się
podmokłe łąki oraz obszary zalewowe. Ma się wrażenie, że
w takich warunkach nie da się prowadzić gospodarki rolnej na
pożądaną skalę. Należy wnioskować, że w tym czasie gospodarka stawowa i rybna stanowiły dominantę gospodarczą
wsi.
Obecnie zidentyfikujemy ważniejsze elementy topografii wsi
w 1736 roku, a więc sprzed 283 lat!
1. Czarnolesie i Las Ligocki
2. Stawy Sokoły (czechowickie)
3. Staw Hałcnowiec
4. Staw Burzejski
5. stawy toczkowickie
6. Staw Przędziałek
7. Staw Okrąglec
8. Stawy Pilarskie
22
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9. Staw Myszkowiec oraz Stawiska
10. Staw Borkowiec i młyn
11. stawy na Zawiściu
12. dwór i folwark
13. stawy na Woleństwie
14. stawy pod Franzfeldem
15. staw na Podlasku i młyn
16. las burzejski
Las Ligocki wraz z Czarnolesiem (1) znajdowały się przez
cały okres istnienia Ligoty w obszarze tej miejscowości, a przeszły w skład Zabrzega dopiero w XX wieku. Zajmowały kiedyś
połowę terytorium wsi. Oddzielała je od części zamieszkałej rzeka Iłownica, której przebieg na mapie jest bardzo dobrze odzwierciedlony i podpisany jako Illownica. Na rzekach Jasienica,
Iłownica i na potoku Młynka (w centrum) jest gęsta sieć mostów,
można doliczyć się ich siedem. Z rzeki Wapienicy w okolicy młyna zwanego Polokowym (10) wypływa potok Młynówka, który
zasila wszystkie stawy kompleksu Sokołów-Zawodzia. Drugi
młyn, zwany później Wojciechowym, zaznaczony jest na Podlasku (15). Te dwa młyny były wzmiankowane w wielu najstarszych dokumentach. Tutaj znajdują swoje potwierdzenie. Z kolei
tereny zamieszkałe koncentrują się na obszarach niezalewowych, a więc w centrum, na Woleństwie, Podlasku, Bagnie.
Terenu tego, jak widać, nie jest wiele. Ludność, prócz uprawy
pól, musiała niewątpliwie zajmować się obsługą stawów, co
mogło być ich ważnym, jeśli nie podstawowym źródłem utrzymania. Chłopi jednakże nie byli ich właścicielami, o czym mowa
w innych miejscach książki. Praca przy stawach dziedzica była
formą odrabiania pańszczyzny, a w przypadku stawów stanowiących własność obcą, mamy do czynienia z pracą najemną.
Największą, jak widać, uwagę w krajobrazie wsi zwracają
na siebie stawy, które dominują w każdej części wsi. Dla współczesnego mieszkańca Ligoty część tych obiektów jest znajoma,
natomiast niewiedza może dotyczyć stawów, których dziś nie
ma: Burzejski (4), na Toczkowicach (5), Okrąglec (7) na lewym
Oblasku, a pod wodą było całe Zawodzie, zarówno Dolne jak
i Górne, aż do obecnej ulicy Mazańcowickiej (9, 10). Na Zawiściu (11) po stawach tu zaznaczonych nie zostało dziś żadnego
31

śladu, a na Woleństwie (13) została mała sadzawka. Z kolei na
Franzfeldzie (Franciszkowicach) (14) pozostał wał (grobla), po
którym przebiega ul. Na Łuku, oddzielający kiedyś stawki od
ogromnego akwenu Okrąglec.
Osobnego wyjaśnienia wymaga przynależność terytorialna stawów Sokoły. Na omawianej mapie z 1736 roku kartograf
umieścił napis Ellgoth (Ligota) na jednym z nich. Trudno o lepszy argument, że należały one do Ligoty. Tak jednak najpewniej
nie było, a autor mapy mógł w tym przypadku nie dochować
wymaganej staranności. Z historii wiemy, iż Sokoły oraz przysiółek Koło należały z dawien dawna do Czechowic. Ponieważ
Sokoły były niejako „zrośnięte” z ligockimi stawami na Zawodziu, mimo iż znajdowały się w dwóch miejscowościach, kompleks ten jest w tej pracy określany jako Sokoły-Zawodzie.
***

9. Fragment mapy Partie Meridionale du Duché de Silesie, Covens Johannes, 1748. Ligota pod nazwą Elgoth (MZK)
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Mapa Johanna Covensa z 1748 r. wzorowana jest na świetnej pracy Johanna Jakoba Lidla z 1745 roku i potwierdza
istnienie rozległych obszarów przeznaczonych pod gospodarkę
stawową w Ligocie (Elgoth), jak i innych obszarach podgórza
Beskidu Śląskiego. Największe zgrupowania stawów koncentrują
się wzdłuż rzeki Iłownicy oraz na Bajerce od Ochab po Chybie.
W Ligocie wyodrębnić można cztery skupiska obiektów wodnych:
Toczkowice - Hałcnowiec, Sokoły - Zawodzie, stawy w centrum
oraz Przędziałek - Bagno. Ponieważ mapa wykonana jest w małej skali, nie możemy nic więcej powiedzieć o szczegółach terenowych, natomiast, co nie mniej ważne, można wypowiedzieć się
o zjawiskach wielkoskalowych. Ilość stawów jest w dalszym ciągu na omawianym terenie imponująca. To kolejny dowód, że
przez XVIII wiek gospodarka stawowa z całą pewnością znajdowała się w apogeum zaawansowanego rozwoju.
***
Poniżej przedstawione zostały inne mapy z tego okresu,
które nie wnoszą nowych treści do omawianej tematyki, lecz są
bardzo interesującym materiałem porównawczym. Oto one:

10. Fragment mapy Ducatus Silesiae Tabula, Hase Johann Matthias,
1746 (MZK)
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11. Fragment mapy Carte geographique de la Vistule, Franciszek
Florian Czaki, 1760. Ligota występuje pod polską nazwą (ZP)
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Bezcenna cesarska mapa
O skrupulatności administracji austriackiej na nowo przekonują się historycy, którzy odkrywają stare zbiory kartograficzne przechowywane w wiedeńskim Österreichisches Staatsarchiv
a także w różnych ośrodkach naukowych i bibliotekach w Brnie
i Budapeszcie. Przykładem mogą być austriackie mapy: przedjózefińska Śląska Austriackiego23, józefińska i franciszkańska24. W kraju Habsburgów wykonano kilka serii kartografowania ogromnych połaci Europy. Co ciekawe, pierwsza realizacja
obejmowała właśnie tutejszy obszar Śląska Austriackiego i została
wykonana w latach 1763-1764. Jako operacyjne mapy wojskowe
charakteryzują się nadzwyczaj dużą dokładnością odwzorowania.
Pomiary były robione przy użyciu najnowszej ówczesnej techniki
triangulacji i przy użyciu narzędzi: liniału przeziernikowego,
busoli, astrolabium i kwadrantu. Zaangażowanie się wokół tego
projektu kolejnych cesarzy, rządów i wojska przyniosło niezwykłe
rezultaty. Opracowano mapy ogromnego obszaru monarchii habsburskiej o powierzchni 570 tys. km2. Było to jedno z największych
w świecie przedsięwzięć kartograficznych tamtych czasów.
Mapa wykonana jest w technice szrafy krzyżowej, tj. stosowane
są cieniowania
w celu uzyskania
trójwymiarowości
obiektów terenowych. W taki sposób rysowane są
wzniesienia, pagórki, krawędzie
12. Kartografowie przygotowujący wojskowe rzecznych dolin,
mapy topograficzne (IAE)
strome i łagodne
23

Mapa wykonana w 1763 roku za panowania cesarzowej Marii Teresy.
Andrzej Janeczek, Mapa topograficzna Galicji 1779-1783 z Archiwum
Wojennego w Wiedniu, http://www.iaepan.edu.pl/galicja/
24
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brzegi rzek, brzegi akwenów, wąwozy, jary, wały, groble. Odpowiednimi symbolami graficznymi zaznaczone są pola uprawne
oraz łąki z rozróżnieniem na porośnięte krzewami i podmokłe.
Lasy i bory oznaczone są jako suche lub podmokłe.
W przypadku dróg i traktów rozróżnione są polne i leśne,
przeznaczone dla ruchu kołowego, do jazdy wierzchem i ścieżki
piesze. Na rzekach i potokach oznaczone zostały odpowiednimi
znakami graficznymi mosty, przeprawy, brody oraz przewozy.
Szczegółowo zaznaczona jest także sieć osadnicza, uwzględniająca zabudowę drewnianą i murowaną, świątynie, dwory, folwarki, zagrody wiejskie większe i mniejsze, a także karczmy
i gospody, zajazdy, urządzenia gospodarcze jak młyny, tartaki,
a nawet niewielkie budowle w postaci krzyży i kapliczek przydrożnych.
Przed nami więc mapa Herzogtum Ober-Schlesien
z 1763 r., wykonana w skali 1:28 800, nad którą zatrzymamy
się dłużej, będziemy analizować ją szczegółowo, gdyż jest
źródłem ogromnej wiedzy o Śląsku Austriackim, w tym naszej
miejscowości w drugiej połowie XVIII wieku. Ukaże nam jej
oblicze sprzed ponad dwóch wieków.

13. Oryginały arkuszy map topograficznych, fot. prof. Andrzej Janeczek, PAN (IAE)
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14. Fragment mapy Herzogtum Ober-Schlesien, 1763. Ligota pod nazwą Ellgoth. Żółtą linią zaznaczono granice Ligoty (wg autora) (ARC)

Prezentowana mapa zadziwia dokładnością i szczegółami.
Patrząc na tę mapę musimy mieć świadomość, że po raz pierwszy mamy wgląd do źródła wiedzy o Ligocie sprzed ponad 250
lat. Wieś widoczna jest jak na dłoni z wszystkimi jej detalami,
budynkami, rzekami, stawami, lasami. Dla łatwiejszego uchwycenia jej rozmiarów i kształtu zakreślono jej granice zewnętrzne
żółtą linią. Jak widać, w tej rozległej wsi, połowę terytorium
zajmowały lasy: Czarnolesie,
Las Ligocki, las burzejski, las
przy Podraju i na Podlasku. Niemal drugą połowę terytorium
zajmowały stawy; ich nazwy
znajdują się na mapie. Zaś ziemi pod zabudowę i uprawę zostawało skrajnie mało. Wręcz
trudno sobie wyobrazić, by w ta15. Przeznaczenie terenów w Ligo- kich warunkach była podstawą
cie w 1763 r. (wg obliczeń autora)
utrzymania jej mieszkańców.

16. Fragment mapy Herzogtum Ober-Schlesien, 1763. Ligota, część
centralna (ARC)
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Tereny zamieszkałe wsi prześledzimy od kierunku południowego. Zabudowa przebiegała nie wzdłuż obecnej ulicy Wapienickiej ani tzw. starej drogi, obecnie Woleńskiej, gdyż ich nie było,
ale wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Jasienicy. Prowadziła tam
droga i usytuowane były domy i gospodarstwa. Była to kontynuacja zabudowy z Międzyrzecza Dolnego i Górnego. Zbliżające się
w stronę Ligoty, zabudowania międzyrzeckie płynnie przechodziły w ligockie w dzielnicy Zawiście. Woleństwo było niezamieszkałe. W centrum, największa budowla (na mapie czerwony kwadrat) to oczywiście dwór i folwark podpisany z niemiecka Stutterei, co oznacza stadninę. Wskazuje to na hodowlany charakter
ówczesnego największego gospodarstwa. W części centralnej wsi
przestrzeń zamieszkała koncentrowała się w dwóch rejonach po lewobrzeżnej stronie rzeki Jasienicy na Oblasku oraz na Podlasku. Na następnym fragmencie mapy zobaczymy jeszcze zabudowania w Toczkowicach, Bagnie i Podlasiu. Burzej, Woleństwo,
Zawodzie i Miliardowice były niezamieszkałe. Były tam lasy lub
stawy. Najbardziej rzucającymi się w oczy, zarówno rozmiarami
jak i ilością, są oczywiście zbiorniki wodne. Jest ich wiele, niektóre ogromnych rozmiarów; nic dziwnego, że zdominowały cały
obszar miejscowości, zostawiając dla zabudowy tylko minimalną
przestrzeń. Osada przytłoczona wielgachnymi i licznymi
akwenami, wykrawała dla siedzib mieszkańców tylko konieczną ilość miejsca. Tak wyglądała Ligota przed ponad dwustu pięćdziesięciu laty. Kto z nas, przeniesiony w tamten czas,
rozpoznałby swoją rodzinną miejscowość? Wieś między wodami, międzywodzie, kraina stu stawów i tym podobne określenia
najlepiej opisywałyby tę dawną osadę.
Analizując strukturę komunikacyjną, nie sposób natrafić
na drogi główne, które przecinałaby wieś w różnych kierunkach
oraz łączyły ją z innymi miejscowościami, bo ich nie było. Komunikacja odbywała się lokalnie, obrzeżami stawów, czyli po
groblach, aczkolwiek jest kilka odcinków dróg polnych, przecinających Oblask. Nazwa tej dzielnicy nie jest jednak podana
prawidłowo, zapisana jako Hoblas. Błędy w nazewnictwie na tego
typu mapach zdarzają się często, biorą się z braku precyzji przy
zapisie, braku ustalonych reguł pisowni, na dodatek piszący
bywał najczęściej obcokrajowcem, niemiecko-, czesko- lub
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węgierskojęzycznym, a nazwy pisano ze słuchu, jak podawali im
miejscowi ludzie. Nazwa Oblask powinna ponadto znajdować
się w miejscu napisu Ellgoth. Taki błąd pojawia się z prozaicznego powodu, kiedy kartograf umieszcza napis w najbliższym
wolnym miejscu na mapie.
W centrum osady nie było większych skupisk drzew, jedynie niewielki las rósł na Podlasku. Obecnie go tam już nie ma,
ale dzięki tej starej mapie rozumiemy pochodzenie nazwy owej
dzielnicy.
Dominującymi obiektami na prezentowanej mapie
Ligoty były stawy. W centrum wsi znajdował się Neue T. (Nowy
Staw), są to dzisiejsze stawy Pilarskie (Tartaki). W tamtym czasie był on około dwukrotnie większy, gdyż sięgał aż po obecną
ulicę Bielską. Pod wodą była cała przestrzeń między obecnym
rondem a dworem. Kolejnym jest Runde-T. (Staw Okrąglec). Był
on usytuowany na lewym Oblasku. Był to duży staw, jeden
z największych, sięgał po Bronów i Franciszkowice w Międzyrzeczu. Dalej sytuował się staw o niemieckiej nazwie Queislisch
(Źródlany), leżał on na południe od wymienionych, na dzisiejszym polu w zachodniej części Woleństwa. W przysiółku Sabuda
oraz poniżej Queislisch były jeszcze mniejsze punkty wodne, być
może sadzawki. Od ulicy Bronowskiej po Dom Katolicki znajdowały się również niewielkie stawki. Kolejne istniały na Podlasku,
a nad nim zaznaczony Wojciechowy młyn, wtedy należący do
rodziny Dziechów. Następna grupa czterech dość sporej wielkości stawów znajdowała się na Toczkowicach i Przędziałku, a jeden z nich nazywał się Bobrzecki. Wszystkie one ściśle przylegały do siebie, w dwóch miejscach na groblach widać przebiegające tam polne drogi.
Po prawej stronie mapy, tj. we wschodniej części Ligoty,
widoczny jest największy kompleks stawów, który umownie nazwaliśmy Sokoły-Zawodzie. Pamiętajmy jednak, że część tego
kompleksu a konkretnie Sokoły, należały wtedy najpewniej do
Czechowic. Poczynając od kierunku północnego były tam stawy
o nazwach: Jakubiec, Untere T. (Dolny), Kiefer T. (Sosnowy),
Sokoll T. (Sokół), Meskowiez T. (Myszkowiec), Burkowiez T.
(Borkowiec). Istnienie dwóch ostatnich stawów jest nieco zaskakujące dla współczesnego mieszkańca Ligoty dlatego, że
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pokrywają się one dokładnie z zamieszkałą dzielnicą Zawodzie. Jak widać, stawy zalewały zarówno Zawodzie Dolne, gdzie
znajdował się duży akwen o nazwie Myszkowiec wraz z dwoma
mniejszymi, później nazywanymi Stawiska, oraz Zawodzie Górne, gdzie rozpościerał się Borkowiec. Co ciekawe, na południe
od niego istniał jeszcze jeden staw, nieco mniejszy, bez podanej
nazwy, który sięgał aż do obecnej ulicy Mazańcowickiej. Na początku XX wieku był znany jako staw Żmijowy. Oczywiście osoby spostrzegawcze zauważą, że jeszcze w dzisiejszych czasach
ulica Zawodzie oraz duży odcinek ulicy Śródrzecznej znajdują
się na wałach. Pozostałością po stawach na Zawodziu jest przysiółek o nazwie Stawiska, który nawiązuje do istnienia stawów
w tym miejscu w przeszłości. Zawodzie było pod wodą co najmniej od połowy XVI wieku, gdyż Myszkowiec (Miśkowiec) jest
wymieniany zarówno w Urbarzu z 1571 roku, jak i w 1853 r.,
gdy należał do Gaschów25.

17. Fragment mapy Herzogtum Ober-Schlesien, 1763. Dzielnica Burzej i czechowickie Koło (Umrath) (ARC)
25

Grzegorz Marek Chromik, Czechowice-Dziedzice..., s. 96.
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Powyższy fragment mapy ukazuje północno-wschodni fragment wsi. Z lewej widoczny jest największy, istniejący do dziś
staw Hałcnowiec, z prawej - dzielnica Burzej z dwoma znacznej
wielkości stawami Burschay T. (Staw Burzejski) oraz Pschinschet T. (prawdpodobnie Psi Staw lub Psiniec). Prócz tych dwóch
stawów, które zajmowały połowę powierzchni Burzeja, znajdował się tam w owych czasach dość znacznej wielkości las, który,
jak widać, zajmował drugą połowę obszaru tej dzielnicy. Przysiółek Rębisko (obecnie ulica) jest językowym śladem tamtej przeszłości. (Pozioma linia na mapie nie jest linią kolejową, gdyż wtedy jeszcze jej nie było, jest miejscem łączenia fragmentów mapy).
Fragment lądu podpisany z niemiecka jako Umrath to dzielnica
Koło, która wtedy, gdy sporządzano mapę, należała do Czechowic i wąskim klinem daleko wcinała się w głąb Ligoty.
Poniżej dwa fragmenty współczesnych map satelitarnych,
na których wyraźnie widać zarysy burzejskich stawów z XVIII
wieku. Na dawnych groblach znajdują się dzisiaj lokalne drogi.
Granice dawnego stawu o nazwie Burzej wyznaczają ulice: Czechowicka, Burzej i Rakowa. Dla stawu o prawdopodobnej nazwie Psiniec są to ulice: Ligocka, Rakowa, Księża Grobel oraz
Wodna (obecne w Czechowicach, kiedyś ligockie Podkępie). Teraz jego obszar przecina kanał Wapienica, wyryty w 1890 roku.
Dzisiaj staw sięgałby po drogę dwupasmową, gdyż do tego miejsca kiedyś sięgała Ligota!

18. Duży staw Burzej w zachodniej 19. Duży staw Psiniec we wschodniej części Burzeja, XVIII w. (GM)
części dzielnicy, XVIII w. (GM)
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20. Fragment mapy Herzogtum Ober-Schlesien, 1763, północno-zachodnia część Ligoty (ARC)

Kolejny fragment mapy ukazuje północno-zachodnią część
Ligoty. Powyżej stawów, które wcześniej zostały opisane, widoczna
jest rzeka Iłownica, nad nią potok Borówka. U podnóża "wzniesienia podlaskiego" przebiegała wtedy droga, na potokach były
liczne mosty. Należy zauważyć, że ta część miejscowości była
stosunkowo gęsto zabudowana. Obecność tak dużego zgrupowania domostw w tym miejscu należy uznać za zaskakującą.
Liczne budynki znajdowały się zarówno na wzniesieniu, na miejscu Podlasu, jak i pod nim, na miejscu dzisiejszego Bagna.
Przysiółek ten opisany jest jako Toschkowies-Häuser, co należy
przetłumaczyć jako Domy Toczkowickie. Jest to kolejna ciekawostka, gdyż obecne Toczkowice są przesunięte znacznie dalej
na południe i znacznie słabiej zaludnione. Powyżej ówczesnych
Toczkowic zaczynał się Ligocki las (Ellgother Heide).
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21. Fragment mapy Herzogtum Ober-Schlesien, 1763, południowowschodnia część Ligoty (ARC)

Ostatni fragment mapy pozwala nam poznać część południową miejscowości. Na uwagę zasługuje ligocki folwark, nazwany tutaj Stutterei (Stadnina) oraz jego otoczenie, Woleństwo
z niedużymi stawkami oraz krzyżem na granicy z Międzyrzeczem. Ciekawe, gdyż oficjalna historia tego krzyża sięga roku
1883 (krzyż Krzempkowy, ul. Woleńska). Wszystko na to wskazuje, że już wcześniej tam istniał. W dzielnicy Zawiście bardzo
dobrze uwidoczniony jest zespół niewielkich stawów, które częściowo przechodziły na stronę Mazańcowic. Wyraźnie widoczny
jest również staw na Zawodziu Górnym, mocno wysunięty
w stronę ulicy Mazańcowickiej. Między miejscowościami Ligota
i Międzyrzecze przebiegała wówczas droga z mostem na Młynce.
***
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22. Fragment mapy Herzogtum Ober-Schlesien, 1763. Ciemnoniebieska linia - stawy ligockie, jasnoniebieska - stawy czechowickie (ARC)

Powyższa mapa ukazuje proporcje wielkości stawów w stosunku do obszaru miejscowości. Jak widać stawy w sposób
spektakularny zdominowały ówczesny krajobraz wsi.

23. Fragment mapy Herzogtum Ober-Schlesien, 1763. Ligota, rzeki (ARC)
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Ligotę zawsze cechowała bogata sieć rzeczna. Mapa ukazuje potoki sprzed regulacji, dlatego ich przebieg jest odmienny
od współczesnego. Rzeka Iłownica płynęła od granicy z Landekiem równoleżnikowo, nieco meandrowała, a na wysokości Burzeja płynęła w kilku korytach. Na wschodzie przechodziła na
teren Dziedzic. Jasienica płynęła z Międzyrzecza południkowo,
w miarę prosto, lecz posiadała jedną wielką pętlę na wysokości
czechowickiej dzielnicy Koło (Umrath). Wpadała do Iłownicy.
Z kolei Wapienica płynęła z kierunku Mazańcowic i wpadała do
Jasienicy, łączyła się z nią na wysokości dworu, o czym nikt ze
współcześnie żyjących ligocan już nie pamięta.

24. Porównanie fragmentów map Ligoty z roku 1763 i 2019 w tej
samej skali (ARC)

Na zakończenie analizy mapy Herzogtum Ober-Schlesien
1763 zatrzymajmy się jeszcze nad kwestią zaludnienia miejscowości w tamtym czasie. Wychodząc z założenia, że mamy do
czynienia z niezwykle szczegółową mapą wojskową, należy przyjąć, że naniesione na mapie poszczególne obiekty: mosty, przejścia, zagajniki, łąki, stawy, także budynki oddane są w rzetelny
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sposób. Domostwa odzwierciedlone są w postaci czerwonych
małych prostokątów; przeważają domy zagrodników, składające się z części mieszkalno-inwentarskiej i stodoły. Zagrody okolone są dyskretną linią. Tam, gdzie widnieje pojedynczy dom,
jest to budynek chałupnika lub zubożałego zagrodnika. Gdzie
budowli jest więcej, np. trzy, mamy do czynienia z większym
gospodarstwem typu siedlackiego. Dwie budowle wyróżniają się
wielkością spośród innych, a jest to dwór (czerwony kwadrat na
dole mapy) oraz domostwo nr 7 (czerwona podkowa w centrum).
Były to wtedy najznaczniejsze gospodarstwa. Po zliczeniu zabudowań, z uwzględnieniem ich rodzajów i przyjmowany dla tych
czasów współczynnik 7 osób na średniej wielkości gospodarstwo, można szacować, że wieś w tym czasie mogła liczyć około
500 mieszkańców. Jest to liczba wysoce prawdopodobna, dla
porównania w roku 1790 (niespełna 30 lat później) w Ligocie
było 90 numerów26, a stosując ten sam przelicznik otrzymujemy
podobną liczbę 630 mieszkańców.
Ciekawostką techniczną tego opracowania kartograficznego z 1763 roku jest wprowadzenie techniki trójwymiarowości
- wzgórza są cieniowane ołówkiem, co sprawia wrażenie przestrzenności. Technika ta była stosowana również w wielu kolejnych mapach.
***

26
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25. Fragment mapy z wojskowego topograficznego atlasu Śląska, 1809.
Ligota pod nazwą Ellgut (WIG)

Ostatnia z prezentowanych austriackich map wojskowych
Śląska przenosi nas na początek XIX wieku. Jest ona o znacznie
mniejszej skali od poprzednich, ale stanowi bardzo ważny materiał porównawczy dla analiz przedstawionych w następnych rozdziałach. W dalszym ciągu mamy tutaj uwidocznione ogromne
kompleksy stawowe: stawy burzejskie, Sokoły - Zawodzie, na Toczkowicach - Przędziałku, w centrum, a także mniejsze obiekty na
Podlasku, Zawiściu, Woleństwie. Zarejestrowane są liczne mosty
na Iłownicy i Jasienicy oraz dwa młyny na Zbijowie i Podlasku.
W międzyczasie jednak, tj. po roku 1790, nastąpiła akcja
parcelacyjna majątków książęcych. Fakt ten wpłynął w sposób
rewolucyjny na zagospodarowanie przestrzenne wsi, co znajdzie
odzwierciedlenie na następnych mapach.
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Gdy minął „potop”

26. Fragment mapy Mähren und Schlesien, 1836–1842. Ligota pod
nazwą Ellgoth (ARC)

Mähren und Schlesien z lat 1836-1842 jest austriacką wielkoskalową mapą wojskową odznaczającą się dużą szczegółowością i wiernością oddania obrazu terenu. Ukazuje Ligotę trudną
do rozpoznania w porównaniu z dotychczasowymi odwzorowaniami tej miejscowości począwszy od wieku XVI do roku 1809.
Łatwo zauważyć, że w dwudziestoleciu 1810-1830 musiało dojść
do radykalnych przekształceń terenu znacznych obszarów
wsi. Ogromnym zaskoczeniem jest to, że większość stawów
w szybkim tempie zanikła! Jak to widać, zachowały się tylko
trzy akweny - jeden w obrębie Sokołów, jeden na Podlasku oraz
staw Pilarski w centrum. Wyliczmy te, które zniknęły: stawy
burzejskie, duży staw Hałcnowiec, stawy w Toczkowicach Przędziałku, duży staw Okrąglec, dwa wielkie stawy Myszkowiec i Borkowiec na Zawodziu, staw przy obecnej ulicy Mazańcowickiej. Brak również stawków na Zawiściu i Woleństwie
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oraz Franciszkowicach - Sabudzie. Ilość akwenów, które pozostały w użytkowaniu, jest nawet mniejsza od tej, którą odnotowujemy obecnie w XXI wieku! Ponieważ część stawów była
wymieniana w Urbarzu Bielskim w 1571 roku, łatwo obliczyć,
że zniknęły stawy mające 300-letnią historię, a może dłuższą.
Należy odnotować, że znaczne połacie Ligoty wyłoniły się
z wody po 300 latach: Zawodzie, lewy Oblask, Toczkowice,
Przędziałek, Burzej, a Ligota przestała być miejscowością
„zatopioną wodami”.
Nie trzeba przekonywać, że tak daleko idące zmiany w topografii są wysoce zaskakujące i przez to wymagające wyjaśnienia. Odpowiedź znajdziemy w zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i społecznej w Księstwie Bielskim i w Austrii. W roku
1781 cesarz austriacki Józef II zniósł poddaństwo osobiste chłopów (Leibeigenschaft), co nie oznaczało zniesienia poddaństwa
ekonomicznego wprost, lecz coraz częściej pańszczyznę zamieniano w czynsz. Ważnym czynnikiem przemian było też nałożenie przez rząd w Wiedniu podatków wojennych, wskutek czego
książę Sułkowski zmuszony był do sprzedaży części swoich dóbr,
ziemi i lasów. Te dwa czynniki spowodowały, że część ziemi feudała mogła trafić w ręce chłopów. W 1788 roku rozpoczęła się
wielka parcelacja. W przypadku Ligoty podzielono folwarki
ligocki i burzejski na działki i sprzedano. Nabywcami drobnych
parcel byli miejscowi chłopi z Ligoty i Czechowic, zaś główny
majątek nabył Paweł Czaderski. Zakup ziemi przez chłopów stał
się istotnym czynnikiem stymulującym procesy demograficzne,
co widać w ówczesnych spisach ludności. Wieś liczyła w 1763 r.
500 osób, a w 1869 r. już 1519! Takiego tempa przyrostu ludności dotąd nie notowano.
Ziemia stawała się pożądanym towarem. W tej sytuacji
właścicielom stawów bardziej opłacało się zamienić je na
uprawną ziemię i sprzedać, aniżeli użytkować, hodując ryby.
Gospodarka stawowa była w odwrocie. Stawy o wielusetletniej historii bezlitośnie likwidowano. Na mapie zaznaczono,
że groble pozostały, odbywała się na nich komunikacja. Na Hałcnowcu i stawach toczkowickich dostrzegamy obszerne łąki, a na
środku Okrąglca, w miejscu nazywanym wierchowiną, widzimy
założone gospodarstwa i wybudowane domy. Podobnie jest
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na Myszkowcu i Borkowcu, gdzie z czasem powstały dwie
nowe dzielnice Zawodzie Dolne i Górne. Również tam pojawiły się zagrody i domostwa.

27. Cesarz austriacki Józef II orze pole (WIK)

Etap feudalny z przewagą gospodarki stawowej powoli
dobiegał końca. Ligota wkraczała w okres powstawania licznych, na ogół drobnych gospodarstw chłopskich. Towarzyszące
temu zapotrzebowanie na ziemię spowodowało wielki powrót
do uprawiania pól. Zniesienie w 1848 r. pańszczyzny i uwłaszczenie zakończyło okres feudalny w monarchii austriackiej.
W wymiarze mikroregionalnym Ligota utraciła feudała, bielskiego księcia, który dotąd był właścicielem wsi, tj. ziemi i chłopów.
Większe obszary ziemi już wcześniej trafiły do nowych, bogatych
właścicieli, którzy jednak nie dysponowali zwierzchnością nad
chłopstwem. W analizowanym okresie tymi właścicielami dworu, folwarku i znacznych obszarów ziemi byli kolejno: Paweł Czaderski w latach 1789-1813, Jan Czaderski 1813-1816, Filip
Saint-Genois 1816-1823, Marianna i Andrzej Mynarscy 18231839. To za ich czasów doszło do zaniku dużej liczby stawów i przekształcenia ich w pola uprawne. Tylko część akwenów pozostała w użytkowaniu periodycznym, naprzemiennie hodowano tam ryby lub uprawiano rolę, tylko nieliczne
w dalszym ciągu funkcjonowały jako stawy. Świadczy o tym zapis
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z roku 1853, kiedy to Rudolf Gasch na mocy arbitrażu zobowiązany został do załatania dziury w stawie Myszkowiec, który wcześniej był uprawiony jak pole, zatem staw ten był w tym czasie
użytkowany okresowo27.
I jeszcze jedno spostrzeżenie - uważny obserwator dojrzy
po raz pierwszy na mapie Ligoty w centrum wsi symbol krzyża,
który oznacza stojący w tym miejscu kościół. Rzeczywiście był
on zbudowany w tamtych właśnie czasach, w 1806 roku z fundacji Pawła Czaderskiego.

27
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Kształtowanie się dróg

28. Fragment mapy Habsburgermonarchie, 1869-1887, Ligota pod
nazwą Ellgoth (ARC)

Powyższa mapa z lat 1869-1887 ukazuje Ligotę i okolice
w drugiej połowie XIX wieku. Mimo, iż nie jest wykonana w zbyt
dużej skali, to zawiera niemało szczegółów, zarazem wiele nowości. Na pierwszy plan wysuwa się wyraźnie wykształcona sieć
drogowa i jest to niewątpliwie nowa sytuacja w topografii wsi,
po raz pierwszy w historii pojawiły się drogi główne, które
wiodły w czterech kierunkach, w stronę Bielska, Zabrzega, Międzyrzecza i Bronowa. Przez Burzej prowadziła droga niższej kategorii. Powiązanie komunikacyjne z Dziedzicami i Czechowicami w tamtym czasie, jak widać, nie było jeszcze niezbędne.
Przy drogach, zwłaszcza w centrum, na Oblasku, We Wsi,
Podlasku, na Zawiściu były rozmieszczone domy i gospodarstwa.
Folwark zaznaczono w postaci sześciu obiektów oraz literami
MH, co oznacza Meierhof, czyli folwark. Przy skrzyżowaniu dróg
w centrum znajduje się skrót WH, co odczytujemy jako Wirtshaus, tj. karczma, gospoda. Napis Oblask jest umieszczony
nieprecyzyjnie, powinien być przesunięty nieco na południe.
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Symbolem krzyża oznaczony jest kościół oraz figury przydrożne
obok tzw. Piły oraz na Oblasku blisko Bronowa. Krzyż koło Piły
był fundacją Ewy i Pawła Machaliców z połowy XIX wieku28. Na
Oblasku był to zapewne krzyż fundacji wójta Burejzy przy dawnym numerze 3429. Ponadto zaznaczone są trzy młyny: Polokowy na Zbijowie (ówczesna własność Marianny i Pawła), Franciszka Jarzombka na Podlasku oraz przy wylocie z centrum na
Bronów - przy numerze 4 młyn i tartak pański, należący do Gaschów. Pojawiły się po raz pierwszy na mapie punkty wysokościowe, stąd odczytujemy, że centrum Ligoty położone jest na
wysokości 260 metrów nad poziomem morza.
Obecnie przyjrzyjmy się sytuacji dotyczącej stawów.
W gospodarce stawowej panował regres. Przeznaczenie wielu
akwenów pod zabudowę i uprawy nabrało cech trwałości. Na
Zawodziu Dolnym pobudowano sześć gospodarstw, na Górnym
dwanaście. Podobnie było z lewym Oblaskiem, gdzie na środku
Okrąglca postawiono cztery budynki i tyleż przy jego granicy, na
Sabudzie. Stawy toczkowickie zostały zaorane i uprawiane, a na
ich obrzeżach też stanęły domy. Największy staw Hałcnowiec na
płyciźnie porośnięty był łąką. Z kolei na stawach Sokoły kartograf
umieścił na każdym z nich literę „p”, co jest skrótem od słów
period lub periodisch, czyli okresowy. Wnioskujemy, że naprzemiennie użytkowano je jako stawy rybne lub pod uprawy. Ponieważ taką trójpolówkę stosował Adolf Gasch w Kaniowie30, mamy
tu dowód, że tak samo praktykowali tutaj Gaschowie ligoccy.
Naprzemienne użytkowanie stawów jako pól uprawnych powodowało zarówno wzrost wydajności upraw z powodu żyznego mułu,
jak i przyrost w hodowli ryb, gdyż rozkładające się w wodzie szczątki
roślin były pożywką dla małych bezkręgowców, stanowiących
z kolei pokarm dla ryb. Dodatkowo po zebraniu upraw wyganiano na nie stada krów, które nawozem naturalnym użyźniały
ziemię. Oznakowanie stawów jako periodyczne jest dowodem na
stosowanie najnowszych technik agrarnych w Ligocie w tamtym
czasie. Adolf Gasch pisał nawet na ten temat prace teoretyczne,
które były wówczas drukowane w prasie europejskiej31.
***
28
29
30
31
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29. Fragment mapy Habsburgermonarchie, 1869-1887, Ligota pod
nazwą Ellgoth, obszar Ellgother Haide (ARC)

30. Fragment mapy Habsburgermonarchie, 1869-1887, Ligota pod
nazwą Ellgoth, fragment Kaiser Ferdinands Nordbahn (ARC)
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Prezentowane powyżej dwie bardzo podobne mapy Habsburgermonarchie z tego samego roku ukazują północno-zachodni rewir Ligoty w drugiej połowie XIX wieku. Jest to obszar odróżniający się od pozostałych fragmentów wsi, bo znajdują się tam
ogromne połacie lasów. Zachodnia ich część, granicząca z Chybiem, to Schwartzwald (Czarnolesie), a jej część wschodnia oznaczona jako Ellgother Haide, to Las Ligocki. Obszar Czarnolesia
leżał w podobnych proporcjach na terytorium Chybia oraz Ligoty.
Las Ligocki znajdował się całkowicie w obszarze Ligoty. U samej
góry, na północy, mały fragment lasu jest tu nazwany Zabrzeger
Revier (Rewir Zabrzeski), co nie oznacza, że był w Zabrzegu, tylko
z nim graniczył. Lasy te poprzecinane były duktami, zwanymi
potocznie liniami, tworząc szachownicę, co świadczy o dobrze prowadzonej gospodarce leśnej przez księcia Sułkowskiego, właściciela boru. Lasy ligockie były tak obszerne, że zajmowały wtedy
ok. 45% powierzchni wsi.
Na mapie naniesione są liczne punkty wysokościowe. Bardzo poprawnie odwzorowany jest przebieg rzeki Iłownicy z licznymi meandrami i zakolami, gdyż była jeszcze przed regulacją.
Całkowitą nowością jest pojawienie się na mapie linii kolejowej Kaiser Ferdinands Nordbahn, przechodzącej przez północno-zachodnią część Ligoty. Trasę zbudowano w 1855 roku.
Przystanek kolejowy w Zabrzegu, oznaczony jako H. St.- Zabrzeg,
znajdował się na samej granicy z Ligotą.
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Wielkie rzeczne inwestycje

31. Fragment mapy administracyjnej i okręgów szkolnych rejonu Bielsko, 1890. Jasna linia wyznacza granice Ligoty (WIG)

Przyjrzyjmy się mapie rejonu bielskiego z 1890 roku, sporządzonej do celów administracyjnych i szkolnych. Jest to pierwsza mapa fizyczna, na której ważną rolę odgrywają kolory. Zielona barwa wskazuje na nizinny charakter miejscowości. Drogi
główne utrwaliły w tym czasie swoje pierwotne położenie
oraz komunikacyjne funkcje. Do Bielska można było dotrzeć
przez Komorowice, do Skoczowa i Strumienia przez Bronów.
W kierunku południkowym drogi wiodły do Międzyrzecza oraz
Zabrzega, a stamtąd do Zarzecza i Strumienia, zaś do Czechowic i Dziedzic - przez Burzej.
Najważniejszą nowością tej mapy jest to, iż zaznaczono
na niej granice miejscowości. Jest to wprawdzie granica ligockiego obwodu szkolnego, ale tożsama jest z administracyjną.
Rozległość wsi może zrobić wrażenie, szczególnie zaskakuje północno-zachodnia pierzeja sięgająca Chybia, Zarzecza, niemal
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Wisły i kościoła w Zabrzegu. Obejmowała połowę Czarnolesia
i Las Ligocki, przez który przebiegała linia kolejowa. W części
północno-wschodniej, na prawym brzegu Wapienicy, leżało należące wtedy do Ligoty Podkępie.
Niemniej interesująca w roku 1890 była sytuacja sieci
rzecznej. Z dokumentów historycznych wiemy, że wtedy właśnie oddano do użytkowania kanał Wapienicki 32, który omija
od wschodniej strony stawy Sokoły i wpada do Iłownicy w Dziedzicach. Jest on na mapie bardzo dobrze uwidoczniony. Trzeba
przyznać, że kartograf zdążył odnotować ten przełomowy fakt
w infrastrukturze rzecznej. Jak wiadomo, przed rokiem 1890
Wapienica wpadała do Jasienicy na wysokości dworu. Niniejsza
mapa ma kolosalne znaczenie w ustaleniu, która z inwestycji
była wykonana wcześniej: kanał Wapienica, Kanał Ligocki, a może
regulacja Iłownicy? Nieliczne dokumenty umieszczają te fakty
w latach 1887-1891. Z opracowania G.M. Chromika wiemy, że
Iłownica została uregulowana w 1988 roku33, lecz niniejsza mapa
tego jeszcze nie uwzględniła. Następną inwestycją był kanał
Wapienicy, który został także wyrysowany. Kanału Ligockiego
jeszcze na tej mapie brak, stąd wnioskujemy, że został przekopany najpóźniej, tj. po roku 1890. Dzięki tej mapie z dużym
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że kolejność inwestycji rzecznych w Ligocie była następująca: regulacja Iłownicy 1888, zbudowanie kanału Wapienicy 1890, zbudowanie
kanału Ligockiego 1891, regulacja Jasienicy 1891. Oczywiście zaskoczyć może niezwykle szybkie tempo wykonania tych
robót, zważywszy, że prace ziemne były wykonywane bez użycia
techniki, jaką dziś dysponujemy, a tylko przy pomocy ludzkich
rąk, łopat, taczek, wozów, konnych zaprzęgów. Nie można wykluczyć zastosowania konnych wozów poruszających się na tymczasowo ułożonych szynach, gdyż takie rozwiązania wprowadzano
już wtedy na innych budowach.
Staw Hałcnowiec ponownie został nawodniony i na mapie
oddano jego obszar i kształt znany z dnia dzisiejszego. Podobnie
rzecz się ma z kompleksem stawów Sokoły. Zaś w centrum Ligoty przywrócono do ponownego użytkowania stawy Pilarskie,
w obrębie których widoczne są trzy ich części.
32
33
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Mapa, zdawałoby się, zawiera błąd - rzeka Jasienica podpisana jest jako Lobnitz (Wapienica). Nie jest to jednak pomyłka,
tylko konsekwencja przyjętej przez geografów austriackich
zasady, że to Jasienica wpływa do Wapienicy.
***

32. Fragment mapy administracyjnej i okręgów szkolnych okręgu Bielsko, 1890, Ligota pod nazwą Ellgoth (WIG)

Następnej mapy o prawie identycznym tytule i tym samym roku wydania nie można pominąć ze względu na wiele
wartościowych szczegółów, które zawiera. Najcenniejszymi
elementami są: granice administracji szkolnej pokrywające się
z granicami miejscowości oraz szczegółowo oddana, zmodernizowana w tym właśnie czasie sieć rzeczna, a także dokładnie
naniesiona struktura dróg. Po raz kolejny odnotowano tutaj świeżo zbudowany kanał Wapienicy, liczący 4,5 km długości. Między
nim a rzeką Jasienicą, na wysokości Zawiścia, poprzecznie poprowadzony jest 600-metrowy Kanał Ligocki. Mapa ta jest więc
o tyle unikatową, gdyż kanał ten pojawił się na niej pierwszy
raz, uwidoczniono także Podkępie należące wtedy do Ligoty.
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Mapa ta ponadto dokładnie odzwierciedla sytuację w południowo-wschodniej część lasu ligockiego, który podpisany jest jako
Ellgother Haide, co oznacza ligocki las, bagnisty (torfowiska).
W istocie na mapie torfowiska oznaczone są charakterystycznymi dla bagien poziomymi kreskami, podobnie jak leżące na granicy z Chybiem bagna Rotuz. Podobnych podmokłych skupisk
w południowej części lasu było wtedy kilka, świadczy to o torfowatym charakterze tego terenu. W związku z obniżeniem się
poziomu wód gruntowych w ostatnich pięćdziesięciu latach
obszary te uległy znacznemu osuszeniu.
Innym, nieco dziwnym faktem, wydaje się podpisanie stawu Pilarskiego jako Wielki oraz stawu na Toczkowicach jako
Pław (taka sama nazwa pojawia się na Rotuzie, więc musiał być
bagnisty). Widocznie tak je wtedy nazywano.
Kartograf nie omieszkał odnotować innych szczegółów zabudowy, dwóch młynów ligockich - na Zbijowie oraz Gaschowy
pod stawem Wielkim. W centrum oznakowany jest kościół, folwark (MH), szkoła (Sch) oraz dwa krzyże - przy Pile i na Oblasku.
***

33. Fragment mapy z Atlasu geologicznego Galicji, 1895, topograficzna
mapa Ligoty (WIG)
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Powyższa mapa z 1895 roku, umieszczona w Atlasie geologicznym Galicji, posiada pełny opis w języku polskim, co jest
swego rodzaju nowością, gdyż dotychczasowe opisane były
w języku niemieckim. Atlas wydany został w Krakowie za czasów autonomii galicyjskiej. Po reformach cesarza Franciszka
Józefa I dopuszczano języki narodowe do użytku publicznego,
zostało to wykorzystane w tym przypadku przez uczonych
krakowskich.
W centrum zaznaczony jest kościół, folwark (Folw.), karczma (Karcz), podany punkt wysokościowy 260 m. n.p.m. Zaznaczone są wszystkie trzy młyny: Zbijowski, na Podlasku i Pilarski, a także dwa krzyże, jak na poprzedniej mapie. Na dawnym
stawie Okrąglec zaznaczono zabudowania, staw w centrum prawdopodobnie był wówczas użytkowany, a stawy Sokoły określono
skrótem „p.” jako periodyczne (okresowe). Dotychczasowa nazwa lasu Ellgother Haide jest tutaj przetłumaczona jako Ligockie burzany. Ciekawostką dla interesujących się tematyką przesiedleńców z zapory Goczałkowickiej jest fragment mapy ukazujący sytuację na Podjaziu, co widać w lewym górnym rogu tej
mapy. W roku wydania mapy ligocka południowa część Podjazia była prawie niezamieszkała. Identycznie jest w roku 1901,
co widać na następnej mapie. Stoi tam tylko tzw. stara gajówka
oraz jeden dom, a dzielnica nazywała się Podlas. W późniejszym
czasie, po 1920 roku, powstało tam osiedle 15 domów.
***
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34. Fragment Mapy taktycznej Polski, 1926 (WIG)

Na Mapie taktycznej Polski z 1926 roku zauważamy niewiele nowości. Potwierdzone są tutaj wytyczone pół wieku wcześniej główne drogi oraz powstałe 30 lat wczesniej kanały rzek,
a obszary zasiedlenia są należycie wyrysowane i poprawnie
odzwierciedlone. Nowością jest natomiast nazwanie boru czarnolesko-ligockiego Puszczą Ligocką, co nobilituje zarówno ten
las, jak i Ligotę. Inny szczegół zasługujący na uwagę, to napis na
Sokołach „Okresowo mokre”, co oznacza, że w dalszym ciągu
stawy naprzemiennie były wykorzystywane to pod hodowlę ryb,
to pod uprawę rolną.
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Czas wielkich przemian
Drewniane budownictwo w miejscowościach naszego regionu dość szybko zanikło. Od wielu dziesięcioleci obserwujemy
już tylko budowle murowane. Czy tak było zawsze? Wystarczy
odwiedzić pobliski skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej, aby się
przekonać, że półtora czy dwa wieki temu również w naszej okolicy powszechne było drewniane budownictwo mieszkalne.
W połowie zeszłego wieku w dzielnicy Przędziałek stały trzy drewniane domy, na Zawodziu Górnym jeden, a ostatni zachował się
do dziś przy ulicy Zajęczej 56.
W Ligocie do ok. 1830 roku wszystkie budynki mieszkalno-inwentarskie były wykonane z drewna oraz kryte słomą. Stodoły zaś budowano ośmioboczne, o bardzo ciekawej, złożonej
drewnianej konstrukcji. Drewniano-murowane stodółki spotkać
można sporadycznie nawet dziś.
Najstarszym zachowanym zabytkiem małej architektury
w Ligocie, wykonanym z kamienia, jest figura przydrożna św.
Jana Niepomucena z 1778 roku. Stała ona między stawami Sokoły a budynkiem fundatora Georgiusa Gorola w czechowickiej
podówczas dzielnicy Koło. Pierwszym budynkiem z trwałego
materiału był dom nr 1, czyli dwór. Jego ówczesny właściciel
Paweł Czaderski zastał go w 1790 roku drewnianym, a pod koniec wieku zostawił murowanym. Budowany z cegły był oczywiście kościół z 1806 roku oraz współczesna mu stara plebania
i stara szkoła z 1825 roku, już wyburzone, a po nich nadszedł
czas na budowanie ceglanych domostw chłopskich. Niewykluczone, że następnymi budowlami ceglanymi były folwark na
Burzeju, dom We Wsi o numerze 7, który zmieniał właścicieli,
lecz zawsze mieszkali tam bogaci gospodarze. Być może oba młyny
na Zbijowie i Podlasku przynajmniej częściowo były murowane.
Tendencja budowania z użyciem materiałów trwałych brał
się z kilku powodów. Na początku XIX wieku wyszło rozporządzenie cesarskie obejmujące Śląsk Austriacki, nakazujące wznoszenie budowli z materiałów ognioodpornych. Inną przyczyną
było kurczenie się zasobów drewna budowlanego w okolicznych
lasach, a kolejną - naturalne dążenie ku nowoczesności, funkcjonalności i trwałości wznoszonych obiektów. Dość powiedzieć,
że od lat 40. XIX wieku stopniowo wznoszone były w Ligocie
budynki mieszkalno-gospodarskie z cegły, na fundamentach
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z kamienia, choć jeszcze najczęściej kryte strzechą.
Dom mieszkalno-gospodarski w naszym rejonie miał
specyficzny układ (rys. nr 40).
Szczegółowy opis i analizę tego
tematu znajdujemy w poprzednich opracowaniach o Ligocie34.
W niniejszej pracy ograniczymy
35. Ligocki dwór, pierwszy budy- się do zaprezentowania wybranek murowany w Ligocie, koniec nych fotografii tego typu budynXVIII w. (ZP)
ków.

37. Ostatnia drewniana stodoła
ośmioboczna, dawny nr 13, I poło36. Kościół w Ligocie w kształcie wa XIX w. (ZP)
z 1806 roku, bez wieży (ZW)

38. Ostatni drewniany dom w Li- 39. Budynek mieszkalno-gospogocie, ul. Zajęcza 56, pocz. XIX w. darczy, ul. Miliardowicka 77, 1860
(ZW)
(ZW)
34
Maria Nowrotek, Zabytki budownictwa w Ligocie [w:] Mariusz Fender,
Maria Nowrotek, Jerzy Polak, Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, Międzyrzecze
2014, s. 417-476; Zdzisław Nowrotek, Ligota dawnymi laty, s. 175-179.
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40. Rzut domu mieszkalno-inwentarskiego, II poł. XIX w. (ZW)

41. Budynek mieszkalno-gospodar- 42. Budynek plebanii 1900 (ZW)
czy, ul. Bronowska 46, 1890 (ZW)

44. Emblemat ozdobny na budynku mieszkalnym, ul. Wodospado43. Szkoła nr 1 w Ligocie, 1911 (ZP) wa 6, 1911 (ZW)
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45. Fragment Mapy taktycznej Polski, okręg Bielsko, 1924-1939 (WIG)

Wojskowa mapa taktyczna z lat 1924-1939 zasługuje na
uwagę z wielu ważnych powodów. Jest pierwszą nowoczesną
mapą o cechach mapy fizycznej. Jest jednocześnie mapą zrealizowaną w wolnej Polsce porozbiorowej. Jest jedyną z istniejących, ukazującą realia topograficzne okręgu bielskiego z tego
okresu. Omówimy ważniejsze szczegóły związane z urbanistyczną
tematyką rozdziału.
W centrum zaznaczone są: kościół, dwór (D), gorzelnia
(Gorz), zabudowania mieszkalne i gospodarcze przy drogach
głównych. Stawy w centrum w kształcie, w jakim są uwidocznione, pozostały do roku 1937, kiedy to dwa z nich przy obecnej
ulicy Bielskiej zasypano. Sięgały one szkoły i kościoła. Przez ich
teren poprowadzono nową drogę Zabrzeg-Międzyrzecze (mapa
46, czerwona linia). Trzy kompleksy stawów: Pilarskie, Hałcnowiec i Sokoły były, jak na mapie widać, napełnione wodą i użytkowane pod hodowlę ryb. Dwa pierwsze należały do majątku
Gaschów w Ligocie, a Sokoły do mieszkańca Czechowic, Cypcera. Rzeka Wapienica została prawidłowo wyrysowana, choć podpisana jako Wapienica-Jasienica. Przyczyna takiego sposobu
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nazywania została wcześniej wyjaśniona. Kanał Ligocki również
jest prawidłowo wykreślony, lecz jest niepodpisany. Stare stawy
Okrąglec i stawy na Zawodziu zostały dawno zlikwidowane,
zagospodarowane rolniczo i zabudowane. Na Burzeju pojawiła się droga łącząca wieś z Czechowicami, a dzielnica ta dość
intensywnie została zabudowana na rozległym obszarze.
W zachodniej jej części uwidoczniony jest wiatrak. Pojawiło się
osiedle Miliardowice, zniknął las na Podlasiu, a w jego miejscu stanęły liczne domy, podobnie jak na Nowym Świecie.
W Ligocie-Czarnolesiu w roku 1928 zbudowano kolejową stację rozdzielczą i jest ona naniesiona na mapę. Las opisany jest
jako Las maj. Bielsko. Skrócony wyraz „maj.” oznacza tu majątek, własność. Przy lesie zaznaczone są gajówki.

46. Centrum Ligoty przed
1937 r. Czerwona linia to
nowa droga (wg autora) (WIG)

47. Stara i nowa droga Zabrzeg - Międzyrzecze (wg autora) (WIG)
48. Fragment mapy taktycznej Polski, rzeka Jasienica w Ligocie, 1924 1939. Niebieska linia to Jasienica po regulacji (wg autora) (WIG)
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Mapka 47 ukazuje przebieg starej (kolor żółty) i nowej (kolor czerwony) drogi relacji Zabrzeg - Międzyrzecze. Z kolei mapka
48 pokazuje rzekę Jasienicę przed i po regulacji (linia jasnoniebieska) w 1890 roku. Jak widać, po regulacji zniknęły jej liczne
zakola i meandry. Przy okazji należy ponownie przypomnieć, że
rzeka Wapienica (Lobnitz) na mapach do roku 1939 była uważana za nadrzędną w stosunku do Jasienicy, więc według tego kryterium to do niej wpływała Jasienica.
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Zapomniane dzielnice, zagubione nazwy
Jeszcze w XIX wieku ligocanom nie były obce takie nazwy
jak Okrąglec, Myszkowiec, Borkowiec. Dziś nikt nie używa i nie
zna tych nazw. A były to obszarowo duże, choć wtedy niezbyt
zaludnione dzielnice. Można jeszcze dodać zapomniane tereny
i przysiółki, jak Toboła, Gasiówka, Na Peklu czy wychodzące
z użycia nazwy Książec, Sabuda. Co o nich wiemy? Jaki jest ich
rodowód i historia?

49. Miejsce stawu, potem dzielnicy Okrąglec (GM)

Okrąglec pierwotnie był dużym stawem, jednym z największych, pokrywający swymi wodami cały obecny lewy Oblask. Jego granice wyznaczały obecne ulice: Bronowska, Pańska, Na Łuku. Nazwę zawdzięczał swojemu kształtowi. Nie jest
znana data powstania tego stawu, ale może on należeć do najstarszych w miejscowości, pochodzić z XVI wieku. Najstarsza
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wzmianka o nim pochodzi z 1631 roku35. Miał około 1 km średnicy. Po raz pierwszy został wyrysowany na mapie Principatus
Sielasiae Teschinensis Johanna Wolfganga Wielanda z 1736 roku.
Na informacje o stawie napotykamy wielokrotnie na innych starych mapach, gdzie figuruje pod nazwami: Runde Teich (1763),
Okrogletz (1836), Okrągłec (1890). Uległ likwidacji najprawdopodobniej pomiędzy 1810 a 1830 rokiem, „na fali” przekształcania akwenów w pola uprawne. Środkowa część tego obiektu
została zabudowana (dziś ul. Wspólna), co widać na mapie
Mähren und Schlesien 1836–1842, natomiast części wschodnią
i zachodnią, tj. od strony centrum wsi i od Bronowa przeznaczono pod uprawy. Obszar po zlikwidowanym stawie był jakiś czas
nazywany Okrąglcem i stał się nazwą dzielnicy. Określenie takie
znajduje się na starych dokumentach, m. in. dotyczących wójta
J. Burejzy, który tam mieszkał pod numerem 34. Z czasem nazwa tej części miejscowości zaczęła być wypierana przez Oblask
lub lewy Oblask, w końcu całkowicie zarzucona. Na północnej
wysokiej grobli przebiega dziś ulica Bronowska.
Okrąglec jako staw funkcjonował ok. 200 - 300 lat.
Od 150 - 200 lat jest zagospodarowany rolniczo i zamieszkały
w części środkowej, jest to ul. Wspólna oraz na obrzeżach, tj.
ul. Pańska.

***

35
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50. Miejsce stawu, potem dzielnicy Myszkowiec (GM)

Myszkowiec również był wielkim stawem pomiędzy obecnymi Sokołami a ulicą Zawodzie oraz rzekami Jasienicą i Wapienicą. Pochodzenie nazwy jest raczej pewne, wiąże się z nazwiskiem Myszkowski, gdyż właściciele (ojciec, potem synowie) wielu
stawów w okolicznych miejscowościach byli notowani w latach
1483 - 1553. Wprawdzie G. M. Chromik podał tę nazwę z Urbarza Bielskiego z 1571 roku jako Miśkowski, ale jest to tylko kwestia odczytu liter z rękopisu. Należy on do najstarszych zidentyfikowanych stawów. Po raz drugi wspominany jest w 1853 roku
przy okazji sporu, jaki prowadził Rudolf Gasch z czechowickim
dziedzicem z powodu nieszczelności wałów tego stawu, co powodowało zalewanie pól.
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Staw można łatwo zidentyfikować na mapie Herzogtum
Ober-Schlesien, 1763, pod nazwą Meskowiez. Trzeba pamiętać,
że kartografami byli niemieckojęzyczni Austriacy, którzy mieli
problemy z poprawnym zapisem polskich nazw. Podobnie jak
wiele innych stawów, również i ten został przeznaczony pod pola
uprawne w pierwszej połowie XIX wieku, być może przed rokiem
1830, gdyż na mapie Mähren und Schlesien 1836–1842 jest już
zaznaczony jako pozbawiony wody. Najwidoczniej jednak jakiś
czas był stawem okresowym, co było często praktykowane, skoro wspominano o nim w 1853 roku, o czym napisano już wyżej.
Niedługo po tym czasie został ostatecznie osuszony i przeznaczony pod rolnictwo, a jego obrzeża z czasem zabudowano. Domy
i gospodarstwa powstawały wzdłuż obecnej ulicy Zawodzie.
Nazwa stawu funkcjonowała jeszcze jakiś czas jako nazwa dzielnicy, znamy ją z wielokrotnych wpisów w księgach parafialnych.
Dzisiaj ocalał po nim niewielki stawek o nazwie Myszkowa Dziura, co jest dowodem jego dawnego istnienia oraz nazwy. Z miejscem tym związane są podania i legendy, które znajdziemy
w innym miejscu tej książki.

51. Myszkowa Dziura obecnie, fot. Zdzisław Nowrotek, 2019 r. (ZW)
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Borkowiec to sąsiadujący z Myszkowcem dawny staw po
drugiej, północnej stronie ulicy Zawodzie, sięgający do obecnej
ulicy Wodospadowej. Podobnie jak Myszkowiec ograniczony był
od zachodu rzeką Jasienicą, a od wschodu rozciągał się jeszcze
nieco poza obecny Wapienicki kanał, gdyż wtedy go jeszcze nie
było. Na omawianej już wielokrotnie mapie austriackiej z 1763
roku zapisano go jako Burkowiez. Można wnioskować, że nazwa
pochodzi od popularnego w okolicy nazwiska Borkowski. Dzieje
Borkowca były identyczne jak Myszkowca. Zapewne powstał
w podobnym czasie, a już z pewnością podzielił jego ostanie chwile, gdyż został osuszony, zasiedlony, a pola przeznaczono pod
uprawę. Długie lata jego nazwa służyła jako określenie skupiska nowopowstałych domów, potem może nawet dzielnicy, o czym
świadczą wpisy w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych księgach parafialnych Status Animarum 1777 i Protocollum promulgationum 1811-1841. Międzyrzeccy proboszczowie, a potem
ks. Błażej Olejak, używali tych nazw, co można zobaczyć na
niżej prezentowanych dokumentach.

52. Nazwy nieistniejących już dzielnic Borkowiec i Myszkowiec w Protocollum promulgationum, 1839 (APL)
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53. Wpis dotyczący domu nr 82, nowa chałupa w Borkowcu, dawnym
stawie w Status Animarum, 1782 (APL)

54. Wpisy: Ellgotha, Myszkowietz, Podray, Podkempi, Franzfeld w Protocollum promulgationum, 1836 (APL)
74

Okrąglec, Myszkowiec i Borkowiec zatem to dawne
nazwy przeniesione na skupiska domów powstałych w miejscu osuszonych stawów o tej samej nazwie. Tereny te z czasem zostały nazwane Oblaskiem i Zawodziem.
Obszary te jako stawy funkcjonowały bardzo długo, około
300 lat, natomiast zagospodarowane rolniczo i zurbanizowane
dzielnice istnieją na tym terenie około 150 lat. Mimo upływu tak
długiego czasu zarysy stawów są znakomicie widoczne na zdjęciach lotniczych i satelitarnych.

55. Miejsce stawu, potem dzielnicy Borkowiec (GM)

Toboła. Najstarsi mieszkańcy jeszcze pamiętają tę nazwę.
Pochodzenie tego określenia nie jest znane, choć na myśl nasuwa się tobołek. Toboła jest niezamieszkałym terenem nad rzeką
Jasienicą. Są to łąki na jej lewobrzeżnej stronie. Zaczynają się
od obecnego mostu na ulicy Śródrzecznej, a kończą na wysokości Sokołów. Łąki są położone na tyłach domostw przy ulicy Bielskiej, między nimi a rzeką, za cmentarzem i za domami
w centrum. Obszar ten był terenem zalewowym. W czasie licznych powodzi, które miały miejsce przed 1890 rokiem, zanim
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uregulowano rzeki i zbudowano kanały Wapienicki oraz Ligocki,
w tym miejscu swobodnie rozlewała się woda, z powodu niskiego położenia terenu.
Toboła jest dwukrotnie wymieniana w kronice parafialnej
z końca XIX wieku przez ks. Ryszarda Jarosza36.
1890 r. Gdy woda przełamała wał po lewej stronie, cała
Toboła była pod wodą, woda dochodziła często aż do domów nr
6 do 11.
1886 r. Za murem cmentarnym po stronie Toboły właściciel ziemski Rudolf Gasch miał kawałek pola leżącego odłogiem,
które podarował dla rozszerzenia cmentarza, lecz trzeba było
nawieźć dużo ziemi i piasku do wyrównania cmentarza.
Odłogi Toboły po regulacji rzek zamieniono na pola orne
i są obecnie uprawiane, ale przy samej rzece nadal są łąki. Tylko
w części środkowej niedawno postawiono kilka domów mieszkalnych.
Gasiówka. O nazwie tego przysiółka szybko zapomniano,
mimo że jeszcze w roku 1955 liczył 30 domów, zamieszkiwanych przez 198 osób. Jej granice przebiegały wzdłuż obecnej
ulicy Nowy Świat od domu kultury po las, między Podlasem
a Nowym Światem. Zachował się dokument z wykazem mieszkańców tej kolonii, który jest publikowany w rozdziale V (zdjęcie
252). Nazwa wzięła się od nazwiska ligockiego właściciela majątku Gascha, który odkupił od księcia Sułkowskiego tę sporą część
ligockiej ziemi, a potem w latach dwudziestych XX wieku z zyskiem sprzedawał rozparcelowane grunty.
***

36

APL, Kronika parafii w Ligocie założona w 1890 r. przez ks. Ryszarda
Jarosza, tłumaczenie Grzegorz Marek Chromik.
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56. Nowe dzielnice: Miliardowice, Podlas, Gasiówka, Nowy Świat (OSM)

Obecnie całą północną kolonię Ligoty zwykło się nazywać
Miliardowicami. Mało kto wie, gdzie przebiegają granice dzielnic
tego północnego rejonu Ligoty. Jest to ważne, gdyż ich status
istnieje w oficjalnym rządowym rejestrze administracyjnym kraju TERYT37 i dzielnice te (nie przysiółki) posiadają swoje identyfikatory: Miliardowice 0213776, Podlas 0213807, Nowy Świat
0213782 i Bagno 0213730. Granicę między Miliardowicami
a Podlasem stanowi potok wychodzący z zabrzeskiego lasu i płynący wzdłuż ulicy Przedszkolnej, następnie ulicy Korzeniowskiego, po przecięciu ulicy Miliardowickiej, poniżej szkoły, potok ten
spływa przez pola do potoku Borówka. Z kolei granicę Nowego
Światu, Podlasu i Bagna wyznacza inny potok wychodzący z lasu
w pobliżu drogi od stacji Czarnolesie i płynący na południe
w obniżeniu terenu, w końcowym biegu przecina ulicę Długą, by
również znaleźć ujście w Borówce.

37

Główny Urząd Statystyczny, Rejestr TTERYT, http://eteryt.stat.gov.pl/
eTeryt/rejestr_teryt/aktualnosci/akyualnosci.aspx
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Mieszkańcy północno-wschodniego rejonu Burzeja rozróżniają Książec od Księżej Grobli. Ta druga, jak nazwa wskazuje,
jest groblą, wałem. Obecnie biegnie tam asfaltowa ulica. Natomiast Książec jest obszarem pól między tą groblą a ulicą
Ligocką. Jednak oficjalnie zarejestrowaną nazwą dzielnicy została Księża Grobel. Przed regulacją Iłownicy rzeka ta tworzyła
w okolicy ulicy Rakowej olbrzymi meander.
Na Peklu - tak mówiło się na niewielki obszar na Burzeju
między przysiółkiem Rębisko a rzeką Iłownicą. Dziś tej nazwy
nikt nie pamięta. Zachowała się na jednej z austriackich map
z 1836 roku.
***
Bardzo szkoda, że stare, przez wiele setek lat używane
nazwy dawnych stawów, potem dzielnic zostały zapomniane. Nie
użyto tych historycznych określeń przy nadawaniu nazw ulic,
np. ulica Okrąglec byłaby znacznie bardziej adekwatna niż Na
Łuku. Z kolei niektóre nazwy, jak np. ul. Nowy Świat umiejscowiono niewłaściwie. Trafniejszą nazwą byłaby również ulica
Miliardowicka zamiast Powstańców Śląskich itd.
Ponieważ poruszamy się w tematyce nazewnictwa, jest
właściwe miejsce, aby przypomnieć wszystkie warianty nazwy
Ligota, jakie pojawiały się w przeszłości. Obok nazwy znajduje
się data z rokiem ukazania się w pisanym dokumencie: Elgot
1452, Tärgersdorf 1521, Lgotka 1563, Elgutt 1724, Ligota 1736,
Ellgoth 1736, Elgoth 1748, Ellgota 1811, Ellgut 1809. Jak można zauważyć, są to najczęściej warianty wyrazu niemieckiego
Ellgoth i polskiego Ligota. W czeskich i morawskich źródłach
można natrafić na nazwę Lhota. Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że w księgach parafialnych prowadzonych przez
Błażeja Olejaka, ksiądz ten wielokrotnie używał słowa Ellgota
jako nazwy wsi oraz ellgocanie w odniesieniu do parafian.
Na pieczęci gminnej Ligoty jeszcze w 1888 roku jest nazwa
niemiecka Ellgoth, co jest zrozumiałe, gdyż administracja była
austriacka.
Warto uzupełnić ten rozdział o hipotezę o pochodzeniu
nazwy sąsiedniego i związanego niegdyś z Ligotą Międzyrzecza
oraz o nazwy niemieckich enklaw wokół Bielska. Wiedza
na ten temat ulega zatarciu. O ile w przypadku Ligoty nazwa
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miejscowości zawiera w sobie informację o stosunkach prawnoosadniczych, o tyle w przypadku Międzyrzecza jest inaczej, opisuje ona charakterystyczne cechy topograficzne, mówi o wsi,
która położona jest między rzekami. Tu jednak pojawia się pytanie, między którymi? Odpowiedź będzie też prosta, gdyż rzeka
jest jedna, jest nią Jasienica (Jasieniczanka) z jej dopływem
w postaci potoku Międzyrzeckiego. Określenie więc wydaje się
nietrafne. Aby wyjaśnić tę kwestię, trzeba będzie sięgnąć do jej
pierwotnej nazwy. Okazuje się, że odbiegała ona od tej, którą
obecnie znamy, gdyż zapisano ją: Mesisrozha. Pod taką postacią
występuje w 1305 roku w łacińskim dokumencie Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (Księga uposażeń biskupstwa
wrocławskiego), spisanym za czasów biskupa Henryka z Wierzbna. Stąd już tylko krok do próby rozszyfrowania tej dziwnie
brzmiącej nazwy. Pierwszy człon wyrazu, Mesi to Między, ale
część druga, srozha zapewne nie odnosi się od rzeki. Najprawdopodobniej pod tym słowem kryje się wyraz „stróża”. W średniowieczu, wzdłuż podróżniczych szlaków, w tym przypadku
między Cieszynem, Bielskiem i Krakowem dla zapewnienia bezpieczeństwa umieszczane były strażnice, wtedy zwane stróżami.
Ponieważ wieś znajdowała się pomiędzy stróżami, była nazywana Międzystróża lub Międzystróże. Dopiero w późniejszym czasie nazwę tę z nieznanych powodów przekształcono na Międzyrzecze, a pod wpływem przewagi ludności niemieckiej pojawiła
się i była w równoległym użyciu nazwa Kurzdorf. Takich przypadków przekształcania i zmiennych losów nazw miejscowości
jest dużo i ten nie jest odosobniony.
Ostatni temat dotyczący nazw w naszej okolicy związany
jest z historią niemieckich enklaw językowych w Bielsku i okolicy, które istniały do końca drugiej wojny światowej. Jak wiadomo żyło na tym obszarze wielu mieszkańców niemieckiego
pochodzenia. Większość z nich była potomkami dawnych osadników sprzed wielu wieków. Również osada Czechowice powstała jako dwie wsie w drugiej połowie XIII wieku, Czechowice
Polskie i Czechowice Niemieckie38. Z tego powodu część miejscowości tego regionu nosiło podwójne nazewnictwo.
38

Idzi Panic, Śląsk Cieszyński..., s. 301.
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Oto zestawienie podwójnych, polskich i niemieckich nazw
miejscowości regionu bielskiego:
Aleksandrowice - Alexanderdorf Lipnik - Kunzendorf
Mazańcowice - Matzdorf
Bielsko - Bielitz
Międzyrzecze Dolne - Nieder Kurzwald
Bystra Śląska - Deutsch Bistrai Międzyrzecze Górne - Ober Kurzwald
Mikuszowice Śląskie - Nickelsdorf
Hałcnów - Alzen
Olszówka - Ohlisch
Jasienica - Heinzendorf
Bronów - Braunau

Jaworze - Ernsdorf
Kamienica - Kamitz
Komorowice Śląskie - Barzdorf
Ligota - Ellgoth

Rudzica - Riegersdorf
Stare Bielsko - Altbielitz
Strumień - Schwarzwasser
Wapienica - Lobnitz

57. Mapa bielskiej niemieckiej wyspy językowej przed 1945 r. (AMU)
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Dawni mieszkańcy i ich domostwa
Poniższe zestawienie jest kontynuacją, uzupełnieniem
i rozwinięciem umieszczanych w różnych publikacjach o Ligocie
podobnych wykazów. Udało się znacząco poszerzyć te zasoby
o kolejne domostwa, nazwiska mieszkańców oraz nazwy dzielnic. Zapisy dotyczą stanu, gdy obowiązywała stara numeracja
domów, wprowadzona w 1770 roku i używana do 1984 roku.
Zestawienie nie zawiera zatem współczesnej sytuacji meldunkowej39. Należy uwzględnić, że w różnych źródłach nazwiska
i imiona występowały w zróżnicowanej pisowni, jak również możliwe są omyłki wynikające z trudności w odczytaniu ręcznego
pisma. W przypadku istnienia w rubryce dwóch lokalizacji może
to oznaczać, że mogła zmienić się nazwa dzielnicy (np. Borkowiec na Zawodzie lub Okrąglec na Oblask), albo dom został zlikwidowany, a numer przeniesiony do innej dzielnicy. Zmiany
w nazewnictwie można także zauważyć na przykładzie obecnej
dzielnicy Miliardowice, którą na samym początku osadnictwa
nazywano Podlasem.
Należy pamiętać, że nie zawsze nazwisko oznacza właściciela domu. Dawniej, częściej niż obecnie, wielu ludzi nie dysponowało swoim własnym domem, lecz posiadało status
komornika (lokatora). Byli to służący, pachołkowie, wyrobnicy,
rzemieślnicy, pracownicy, robotnicy kolei i fabryk, także dzierżawcy całego lub części domu.
Ideą i celem tego zestawienia są motywacje historyczne,
upamiętnienie dawnych nieżyjących mieszkańców wsi, którzy
współtworzyli miejscową społeczność. Może także stanowić narzędzie w poszukiwaniach genealogicznych oraz materiał do
ewentualnych badań historycznych i socjologicznych.
Źródłem, z którego zaczerpnięto poniższe dane, są wszelkie historyczne dokumenty dotyczące Ligoty, a to księgi parafialne, wcześniejsze znane opracowania książkowe na temat
Ligoty itp. Układ nazwisk jest na ogół odwrócony chronologicznie, to znaczy ułożone są w kolejności od bardziej współczesnych
do starszych, jednakże wiele źródeł nie zawierało informacji
o dacie wpisu, stąd możliwy brak konsekwencji w tym zakresie.
39

Zgodnie z wymaganiami art. 6. ustawy o ochronie danych osobowych
z 10.05.2018.
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Warto dodać, że w 1901 r. ilość mieszkańców Ligoty pracujących w przemyśle przedstawiała się następująco: w Dziedzicach i Czechowicach - 24 osoby, w Bielsku i Białej - 15 osób,
w Prusach - 12 osób, w Mazańcowicach (fabryka mebli Hoffmana) - 3 osoby, w Ostrawie i Bohuminie - 2 osoby.
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58. Chałupa nr 19, Status Animarum, 1777 (APL)
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59. Folwark Burzej nr 69, Status Animarum, 1789 (APL)

Poniższa tabela obrazuje zmiany ludnościowe w Ligocie
od XVII do XX wieku, opracowane wg znanej książki G. M. Chromika40 oraz zapisów w dostępnych źródłach. Kolumna ostatnia
jest rezultatem wyliczeń autora.
40

92

Grzegorz Marek Chromik, Czechowice-Dziedzice..., s. 97.
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Ród Gaschów
Ligota, w odróżnieniu od wielu innych miejscowości,
nigdy w swojej historii nie była wsią szlachecką. Od swego
powstania, czyli od ok. 1400 po 1571 r. pozostawała bezpośrednią własnością książąt cieszyńskich, w XVI w. na krótko magnata pszczyńskiego, a potem do XIX wieku magnatów i książąt
bielskich. Czaderski, jak i jego następcy, nie byli właścicielami
Ligoty, a tylko posiadaczami największego ligockiego majątku.
Niemniej ten bogaty człowiek wywodzący się z chłopstwa, uzurpował sobie prawo do uważania się za dziedzica. Za takiego,
zwyczajowo, uważała go również miejscowa ludność. Czaderski
w liście do urzędu biskupiego we Wrocławiu z 8 lipca 1806 roku
sam nazywa się dziedzicem: Niżej podpisany na dobrach w Jawiszowicach, Barku, częściach Komorowic, y Ligoty, dziedzic,
w krajach Jego Cesarskiej Królewskiej Mości (...) 41. Podobnie
było z ostatnim właścicielem Gaschem, którego ludzie nazywali
mościnkiem lub dziedzicem, mimo iż nie był szlachcicem, wywodził się z wzbogaconego niemieckiego chłopstwa.
Ponieważ nie ukazało się dotąd wyczerpujące opracowanie
dotyczące Gaschów w Ligocie, rozdział ten będzie próbą odtworzenia ich losów od pojawienia się tej familii w lokalnej historii.
Gaschowie42 wywodzą się z osadników niemieckich. Pierwsza wzmianka o tej rodzinie w Białej koło Bielska pojawiła się na
początku XVIII wieku, a dotyczyła Johanna Gascha i żony Ewy
z d. Bogusch43. To małżeństwo w miejscu osiedlenia zbudowało
dom, a rejestrując się w parafii ewangelickiej znalazło się w księgach parafialnych, gdzie określono ich mianem chałupników.
Taki też był ówczesny ich status społeczny. Niedługo potem zarządzali, a następnie stali się także posiadaczami gruntów rolnych w sąsiednim Lipniku, na których w latach 1811-1815
z synem Mathiasem44 pobudowali i wyposażyli gospodarstwo
41

AAK, sygn. AL 01174.
Wobec trudności z doborem polskich odpowiedników niemieckich imion,
wszystkie imiona rodziny Gaschów pozostawiono w brzmieniu oryginalnym.
43
B. Krzempek, Ewangeliccy kupcy i finansiści bialscy XVIII i XIX wieku,
http://www.biala.luteranie.pl/?page_id=178
44
W księdze chrztów i innych dokumentach imię Matthias zapisane jest
jako Mathias i w tej formie występuje w niniejszej pracy.
42
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rolne nr 86. Mathias urządził tam także gospodę. Wkrótce
ożenił się z Henriettą Charlottą Tschikardt, córką nauczyciela
szkoły ewangelickiej w Białej.
Małżeństwo Mathiasa i Henrietty odegrało istotną rolę
w historii Ligoty, gdyż 2 sierpnia 1838 r. zakupiło z rąk Marii
i Andrzeja Mynarskich majątek i dwór, zadłużając się na kwotę
11 tys. florenów. Jak się okazało, Gaschowie związali się
z Ligotą na długo, bo 107 lat, czyli na kilka pokoleń. Ich obecność w Ligocie odnotowano w czasie uroczystości poświęcenia
wieży kościelnej w 1840 roku z udziałem samego księcia Ludwika Sułkowskiego, dziekana bielskiego ks. Mateusza Oppolskiego oraz urzędników dominium bielskiego. Udział w tej ceremonii
był ich przywilejem, ale i powinnością zarazem, gdyż stając się
właścicielami majątku nabywali go wraz z obowiązkiem sprawowania funkcji kolatora parafii, choć byli ewangelikami.

60. Zapis o kupnie ligockiego majątku przez Mathiasa Gascha, Księga
ziemska, 1839 (AKS)

Ze związku Mathiasa (1782-1847) i Henrietty (1801-1875)
urodziło się pięcioro dzieci: Berta Christina (ur. 11.06.1836),
Rudolf Gustav (15.12.1837-23.10.1908), Adolf Carl (10.04.184016.09.1915), Erich Mathias (ur. 3.12.1844), Gustav Johann
(ur. 26.09.1846)45.
45

APEB, Księgi metrykalne ochrzczonych i zmarłych parafii ewangelickoaugsburskiej w Białej (Bielsko-Biała).
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Wybitnym potomkiem Mathiasa i Henrietty
okazał się Adolf Carl,
(10.04.1840-16.09.1915).
Otrzymał on bardzo staranne wykształcenie rolnicze.
Ukończył średnią szkołę we
Wrocławiu a następnie wyższą szkołę gospodarstwa
wiejskiego w Hohenheim
koło Stuttgartu. Zasłynął
zwłaszcza w działalności
w zakresie hodowli ryb, aczkolwiek prowadził różnorodną działalność gospodarczą w majątku w Kanio61. Adolf Karl Gasch, ok. 1890 (LSG) wie, który dzierżawił. Był
właścicielem dóbr ziemskich
w Rokowie koło Wadowic, a także Babic i folwarku Swoboda. Zajmował się hodowlą ryb, hodowlą krów, uprawą roli, eksperymentował w zakresie płodozmianu, nawożenia, wdrażał pewne rozwiązania, które nazwalibyśmy dziś proekologicznymi. Co ciekawe, żadna z tych dziedzin nie pozostawała samej sobie, wszystkie
podporządkowane były idei podniesienia wydajności hodowli karpia. Znaną metodę przesadkowania Dubisza wzbogacił o stosowanie selekcji, ponadto naprzemiennego użytkowania stawów do
hodowli ryb i pod zasiewy zbóż oraz jako pastwisk dla krów, czyli
swego rodzaju płodozmian. Ponadto stosował wapnowanie ziemi,
nawożenie stawów, zwrócił uwagę na zanieczyszczenie wód przez
bielski przemysł, starał się używać tylko ekologicznie czystej wody.
Prowadził w tym zakresie monitoring oraz badania chemiczne wód.
Rezultatem wieloletniej praktyki było wyhodowanie mięsistej odmiany karpia galicyjskiego (dziś zwanego królewskim), który na
wystawie w Berlinie w 1880 roku uzyskał złoty medal.
To nie był jedyny sukces Adolfa Gascha. Można mówić
o całej serii najwyższych trofeów. W 1882 roku w Przemyślu otrzymał na Wystawie Rolniczo-Przemysłowej medal brązowy. W 1883
roku na międzynarodowej wystawie rolniczej w Hamburgu zdobył złoty medal za galicyjskie karpie własnego chowu oraz tamże
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honorowe wyróżnienie za pracę teoretyczną Beitrage zur Fischzucht und Teichwirtschaft. W 1890 roku na rolniczo-leśnej wystawie w Wiedniu uzyskał srebrny medal w dziedzinie rybołówstwa. W 1906 roku na wystawie międzynarodowej w Mediolanie
otrzymał ponownie złoty medal. W 1915 r. na Walnym Zgromadzeniu Austriackiego Towarzystwa Rybackiego w Wiedniu
odznaczony został srebrnym medalem. Był członkiem honorowym Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie. Wiele
publikował w czasopismach, biuletynach, książkach niemiecko- i polskojęzycznych. Ponadto angażował się społecznie - był
członkiem Rady Powiatowej w Białej, gdzie zajmował się sprawami rolnymi46.
Inny z braci, Erich Mathias, ur. 3.12.1844, został przedsiębiorcą. W Pogórzu koło Skoczowa, gdzie w masywie Muchowej zalegają skały osadowe, w tym wapienie cieszyńskie,
rozpoczął pod górą Kurzową wydobycie i produkcję wapna jako
nawozu dla rolnictwa oraz do celów budowlanych. Pod Skoczowem dzierżawił również stawy47.
Najmłodszy z synów Mathiasa, Gustav Johann, ur.
26.09.1846, był spadkobiercą dóbr w Lipniku, tam mieszkał,
gospodarował i utrzymywał się z tego majątku48.
Najstarsza z rodzeństwa Berta Christina, ur. 1.06.1836
niestety nie została wspomniana w żadnych dokumentach i nie
znamy jej losów.
Należy koniecznie zwrócić uwagę na wykształcenie braci
Gaschów. Na uczelni w Hohenheim studiowała czwórka Gaschów: Rudolf, Adolf, Erich i Gustav Johann49. Rodzice Mathias
i Henrietta doceniali więc rolę wykształcenia w życiu, awansie
społecznym i zawodowym swoich dzieci, co świadczy o dużych
ambicjach tej rodziny. Również syn Adolfa Carla, Adolf junior,
inżynier żyjący w pierwszej połowie XX wieku, zajmował się hodowlą ryb, gdyż wśród prac naukowych znaleźć można jego dzieła
teoretyczne z tego zakresu50.
46
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Po śmierci Mathiasa 23.X.1847 r. jego żona Henrietta
z powodzeniem zarządzała wielką ligocką posiadłością i jeszcze
za swego życia przekazała ją w ręce syna Rudolfa. Zmarła
15.11.1875 roku.
Tak więc spadkobiercą i właścicielem majątku w Ligocie został Rudolf Gustav, urodzony 15.12.1837 w Lipniku. Tuż
po skończeniu studiów w Niemczech przybył do Ligoty, gdzie
28 grudnia 1862 r.51 oficjalnie przepisano mu majątek. Jego życie
i działalność przypadła na drugą połowę XIX wieku. Jak wspomniano, posiadał rzadkie w tym czasie wyższe wykształcenie
rolnicze. Był świetnie przygotowanym rolnikiem, zarządzał największym ligockim gospodarstwem i wywiązywał się z tej funkcji
znakomicie. Ponadto z dużym powodzeniem hodował ryby, co potwierdzone jest w zapisach z tamtych czasów 52. Zapewne korzystał z doświadczeń swego brata, może prowadził także własne
eksperymenty, tym więcej, że posiadał zmysł wynalazcy, o czym
świadczy zaprojektowanie maszyny do kopania ziemniaków, którą
opatentował w austriackim urzędzie patentowym pod numerem
35376 53. Stosował nowoczesne metody uprawy pól, przetwórstwa
mleka w specjalistycznej serowarni. W różnych miejscach wsi
posiadał przedsiębiorstwa produkcyjne:
młyn i tartak pod numerem 4, kuźnię pod
numerem 161 i palarnię wódki pod numerem 162. Odnotowano, że w 1888 roku do
produkcji wykorzystywał wchodzące wtedy
do użycia lokomobile,
nowoczesne
62. Projekt maszyny do kopania ziemnia- czyli
ków Rudolfa Gascha (LSG)
maszyny parowe54.
51
52
53
54
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Rudolf zasłużył się jako ten, który walnie przyczynił
się do regulacji systemu wodnego w Ligocie. W ramach tego
przedsięwzięcia został wykopany 5-kilometrowy kanał Wapienicy, ponad półkilometrowy Kanał Ligocki oraz uregulowane rzeki
Jasienica i Iłownica. Gasch uczestniczył bardzo aktywnie we
wszystkich fazach tej wielkiej inwestycji. Z entuzjazmem relacjonował te zdarzenia ówczesny proboszcz ks. Ryszard Jarosz:
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. 55.
Kolejnym pokoleniem ligockiej
gałęzi Gaschów byli
potomkowie Rudolfa:
Ernst, Hans i Gustav.
Ernst był określany jako zarządca dóbr w Ligocie 56
63. Podpis Rudolfa Gascha, II poł. XIX w. (AAK) wtedy, gdy właścicielem był jego ojciec Rudolf Gasch, być może również sprawował
tę funkcję za czasów Hansa Gascha. Odnotowano, że pełnił funkcję komendanta straży pożarnej w Ligocie w 1896 r., a strażnica
była w centrum wsi pod numerem 5. Następnie zamieszkał
w Pszczynie, gdzie otrzymał prestiżowe stanowisko zarządcy
hodowli ryb (Fischereiverwalter) na stawach księcia pszczyńskiego57. W Goczałkowicach na 70 ha stawu Zabrzeszczok i na
55
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sąsiednich odławiano 120 ton karpia, połowę ryb wysyłano do
Wiednia specjalnymi wagonami z obsługą i napowietrzającym
wodę kompresorem 58.
Kolejnym "dziedzicem" ligockiego majątku został syn Rudolfa, Hans (19.01.1872 - 14.08.1922).
Nie mamy wiedzy, czy w okresie około 20 lat zarządzania
majątkiem zasłynął istotnymi dokonaniami, gdyż nie zachowały
się o nim zapisy. O tym, że miał status posiadacza majątku
ligockiego, wiemy z dwóch wpisów w księgach parafialnych
w kościele ewangelickim w Międzyrzeczu Górnym. W 1920 roku
został określony jako Gutsbesitzer in Ellgoth (właściciel ziemski
w Ligocie), powtórnie, w języku polskim, jako właściciel dóbr 59.
Zmarł w wieku 50 lat. Został pochowany na cmentarzu w Ligocie, gdzie znajduje się niewielkich rozmiarów czarna tablica granitowa z wygrawerowanym nazwiskiem i datami jego życia:
19.01.1872-14.08.1922.
Żadne z dzieci Hansa nie przejęło majątku ligockiego po
ojcu, po jego wczesnej śmierci, gdyż były zbyt młode. Znamy
czworo jego potomków. Były to dzieci: Edith Maria, Erika,
Liese oraz Hans Heinrich Ernst 60. Zapewne dlatego spadkobiercą dóbr został brat Hansa, najmłodszy syn Rudolfa, Gustav.
Był to, jak historia pokaże, ostatni „dziedzic” ligockiego dworu.
Wraz z żoną Olgą z d. Zieslar stali się właścicielami i gospodarzami tego niemałego majątku. Największe kompleksy ich pól
znajdowały się na Woleństwie, lewym Oblasku, Tobole, za Hałcnowcem przy Zabrzegu, między Podlasiem a Nowym Światem
na tzw. Gasiówce i w innych miejscach, nawet na Podjaziu. Utrzymywali się z uprawy roli, hodowli bydła, hodowli ryb w stawie
Hałcnowiec i stawach Pilarskich, z prowadzenia serowarni,
gorzelni, tartaku, a także istotnym składnikiem zysków był handel ziemią. Na Podlasiu, na miejscu dzisiejszego domu kultury
prowadzili stadninę koni. Rewiru w tej części Ligoty doglądał
Karol Przemyk, który pilnował pól i lasu, dostarczał też do dworu zwierzynę łowną.

58
59
60
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Według relacji Jana Kusia "Przewoźnika" z Zabrzega.
APEM, Księgi parafialne i metrykalne.
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Należy mieć jednak na
uwadze, że nie wszystkie
Gaschowe pola należały do
Gustava i Olgi. Z różnych dokumentów transakcyjnych
wynika, że właścicielami niektórych areałów była Else,
wdowa po Hansie oraz jej córki: Erika i Edith.
Gustav był nie tylko
dobrym gospodarzem, ale też
angażował się w życie społeczne wsi, radzono się go
64. Gustav Gasch z żoną Olgą, ok. w wielu przedsięwzięciach,
1930 (ZP)
brał udział w społecznych
pracach, uroczystościach, dobrze układał swoje relacje z urzędem gminnym, nauczycielami i szkołą oraz miejscową parafią.
Miał autorytet, ludzie na ogół dobrze go oceniali i cenili.

65. Dwór w Ligocie na obrazie nieznanego autora z rodziny Gaschów (ZP)
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66. Dwór w Ligocie ze strony ogrodu wraz z budynkami folwarcznymi
na obrazie nieznanego autora z rodziny Gaschów (ZP)

Mieszkańcy tradycyjnie tytułowali go "mościnkiem", jak prawowitego dziedzica. Interesował się kulturą, bywał w miejskim teatrze w Bielsku.
Gaschowie przez dziesiątki lat wywiązywali się z powinności wobec kościoła wynikających z fundacji Czaderskiego, co zaskarbiło im przychylność mieszkańców wsi. Zobowiązania na
rzecz parafii polegały na wypłacaniu proboszczowi rocznej pensji pieniężnej, dostarczaniu drewna na opał oraz wynajmu pola
pod ogród i sad. Zwyczajowo użyczali też kolasy księdzu udającemu się w podróż i na odpusty. Ponadto znane są także liczne
darowizny Gaschów wobec parafii i gminy. Na przykład za czasów
ks. Ryszarda Jarosza, w 1886 r. powiększono cmentarz o działkę
od strony potoku podarowaną przez rodzinę Gaschów. Nowa część
została poświęcona 7 listopada tego roku. Inną poważną parafialną inwestycją końca XIX w. było wybudowanie nowej plebanii.
Ksiądz R. Jarosz, rada parafialna i samorząd gminny przystąpili
do budowy. Piękny neoklasycystyczny projekt obiektu sporządził
bielski architekt i budowniczy Andreas Walczok, znany z zaprojektowania teatru w Bielsku. W inwestycji partycypował książę
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Sułkowski, który dał drewno budowlane wartości 400 guldenów. Co ciekawe, przyłączyli się do wsparcia tej dużej inwestycji
bracia Gaschowie, którzy mieszkali już poza Ligotą. Rudolf przeznaczył parcelę pod plebanię, Erich wapno budowlane, a Erich
i Adolf ponadto złożyli istotne datki pieniężne. Budowa została
zakończona w 1890 r. 61.
Niemniej w XX wieku Gustav Gasch próbował uwolnić się
od świadczenia służebności wobec kościoła, wynikających z fundacji Czaderskiego. Po nieudanej próbie polubownego załatwienia sprawy z Wikariatem Generalnym w Cieszynie, w 1925 roku
założył proces w Sądzie Powiatowym w Bielsku, który przegrał.
Dopiero niemieckie władze okupacyjne w 1941 roku zniosły patronaty kościelne. Powołując się na tę ustawę, Gasch w 1943
roku doprowadził do sądowego unieważnienia tej fundacji 62.
Niemniej wobec kościoła i proboszcza pozostawał nastawiony przyjaźnie. Zachowała się fotografia z uroczystości pożegnania ks.
Antoniego Spacila w Skoczowie, który w 1936 roku przechodził
na emeryturę. Jest na niej Gustav Gasch, co jest potwierdzeniem
dobrych relacji zarówno z kościołem, jak i społecznością ligocką.

67. Pożegnanie ks. A. Spacila w Skoczowie, w środku Gustav Gasch
1936 (ZP)
61
62
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Gaschowie ligoccy byli lojalnymi obywatelami kraju,
w którym przypadło im żyć, najpierw monarchii austriackiej,
a potem odrodzonej Polski. Nie zajmowali się działalnością polityczną, nie brali udziału w ruchach narodowych, nie wyrażali
publicznie narodowych poglądów, chociaż było to w międzywojniu dość powszechnym zjawiskiem w społecznościach zarówno
polskich jak i niemieckich. Zgodnie współżyli w wielonarodowym, wielokulturowym i wielowyznaniowym społeczeństwie,
zajmowali się rolnictwem, byli znakomitymi menadżerami i to
wypełniało krąg ich zainteresowań oraz aktywności. Dużym więc
zaskoczeniem było to, co miało miejsce już od pierwszych dni
II wojny światowej. Z entuzjazmem był we dworze powitany pierwszy okupacyjny oddział wojsk niemieckich, który wkroczył do
Ligoty 2 września 1939 roku63. Jak się okazało, pracownik folwarku Herbert Waschitza w konspiracji prowadził tu zadania
prohitlerowskie, przygotowując teren na przyjęcie Niemców 64.
Bardzo szybko zorganizowano niemiecką administrację, a urząd
gminy usytuowano na terenie dworu. Waschitza został komisarzem (Amtskommissar). Kilka miesięcy później urząd ten przeniesiono do Zabrzega 65.
Herbert Waschitza dał się poznać jako gorliwy wykonawca
hitlerowskich planów wprowadzania administracji niemieckiej
na tutejszym obszarze oraz nękania społeczności polskiej. Jemu
przypisuje się główne sprawstwo w przygotowaniu, a często również realizacji wielu antypolskich akcji. W Ligocie, Zabrzegu
i innych miejscowościach gminy wielu ludzi zostało poszkodowanych, aresztowanych, osadzonych w obozach koncentracyjnych, w których stracili życie, wysiedlonych z własnych domów66,
wywiezionych do Niemiec na roboty przymusowe.
Kwestia, w jakiej mierze Gustav Gasch zaangażował się
w antypolską działalność, nie jest do końca pewna. Nie ujawniono żadnego ewidentnego takiego przypadku. Owszem, piastował
w czasie wojny przez pewien czas stanowisko radnego w starostwie powiatowym w Bielsku, ale nie była to funkcja polityczna,
63
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lecz samorządowa. Natomiast jedna z córek po zmarłym bracie,
Liese, otrzymała pracę na komisariacie policji w Kętach, jednakże na niskim urzędniczym stanowisku.
Jednocześnie świadkowie z tamtych lat wspominają o licznych przypadkach, gdy Gasch starał się chronić Polaków przed
represjami. Wielokrotnie poprzez zaufanych ludzi, a czasem osobiście, uprzedzał Polaków o mających nastąpić przeszukaniach,
wezwaniach itp. Były też przypadki, że osoby aresztowane za
jego stawiennictwem zostały wypuszczone na wolność. Opinia
ludzi o Gustavie Gaschu była taka, że w tamtych czasach pomógł wielu Polakom.
Warto też wiedzieć, że ambiwalentną postawę okazywał także
komendant policji w Zabrzegu o nazwisku Kőnig, który
w wielu przypadkach Polakom sprzyjał67. Mało kto wie, że tenże
człowiek nie ewakuował się przed wojskami radzieckimi, a ukrywał u ludzi w Bronowie, po przejściu frontu bronowianie w konspiracji bezpiecznie wywieźli go do jego domu gdzieś w Sudetach68.
Gaschowie, obawiając się represji ze strony wojsk sowieckich, uciekli końcem wojny, 22 stycznia 1945 r. w konwoju
składający się z 5 wozów do Wiednia. Zaraz po wyruszeniu,
w Zabrzegu zostali ostrzelani przez nieznanych sprawców, lecz
nikomu nic się nie stało69. W Austrii znalazł się Gustav z żoną
Olgą, córką Traudą wraz z jej mężem inżynierem Fedorem
Stonawskim i drugą córką Gretą wraz z mężem inżynierem
Hansem Strzygowskim. Miejsce pobytu Gaschów było przez nich
zastrzeżone. Prawdopodobnie osiedli w miasteczku Wiener
Neustadt 40 km na południe od Wiednia.
Rok po wojnie, 12. 10.1946, w warunkach nowego ustroju państwowego w Polsce, nastąpił ostatni akord związany
z majątkiem Gaschów, kiedy dokonano wywłaszczenia tej
posiadłości na Skarb Państwa - taki zapis znalazł się w aktach
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Katowicach. Po zmianie
ustroju w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Gaschowie mogli
starać się o zwrot majątku ligockiego, lecz nigdy tego nie zrobili.
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Gustaw przeżył w Austrii kilkanaście lat, a po śmierci
w 1958 roku został pochowany w uzdrowiskowej miejscowości
w Windischgarsten. Ostatni właściciele majątku w Ligocie, Gustaw i Olga, dożyli więc sędziwego wieku. Po wyjeździe w 1945
roku nigdy już nie pojawili się w Polsce. Uczyniła to dopiero córka Hansa, Liese Herda, która z córkami i zięciem odwiedziła
Ligotę, przybywając ze Szwecji, gdzie wyjechała w 1955 roku.
Co ciekawe, Liese była żoną polskiego przedwojennego oficera
Karola Herdy, który jako Polak nie wyjechał z żoną, przeżył wojnę i pozostał w kraju.

68. Gaschowie - Olga i Gustav (w środku) z rodziną w Austrii, 1956 (ZP)

Część rodziny Gaschów spoczywa na ligockim cmentarzu przy głównej alei, naprzeciw starego krzyża cmentarnego. Do dziś zachował się tam niewielki czarny kamienny obelisk
z wyrytym krzyżem, miejsce spoczynku Rudolfa Gascha i jego
żony Angeli Lehman oraz płyta z granitu, gdzie pochowany
jest Hans Gasch. Mimo upływu lat mogiła jest w dobrym stanie, nadal utrzymywana.
***
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69. Klepsydra Gustava Gascha, Windischgarsten, Austria,
1958 (ZP)

70. Nagrobek rodziny Gaschów na cmentarzu w Ligocie, stan w 2019 r.
(ZW)

Podsumowując długi, bo 107-letni okres przebywania
i gospodarowania wielopokoleniowej rodziny Gaschów w Ligocie
należy uznać, że w ciągu ponad stulecia niewątpliwie przyczynili się w istotnym stopniu do gospodarczego i cywilizacyjnego rozwoju miejscowości i dobrze zachowali się w pamięci mieszkańców wsi.
***
Mimo dokładnych kwerend zasobów archiwalnych w parafiach, do których przynależeli Gaschowie - w Białej, Międzyrzeczu Górnym oraz w Ligocie, gdzie byli chowani oraz nielicznych dokumentów, nie udało się znaleźć wszystkich informacji,
które pozwoliłyby na ustalenie dat oraz wzajemnych rodzinnych
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relacji członków tej dużej rodziny. Część ksiąg kościelnych
zostało zniszczonych w czasie wojny. Z tych względów skonstruowane i prezentowane drzewo genealogiczne ligockiej linii może
nie być w pełni kompletne lub zawierać błędy, wynikające z nieprawidłowej interpretacji zapisów lub nieścisłych przekazów.
Ponadto natrafiono w zapisach metrykalnych na następujące informacje o członkach rodziny Gaschów:
Elisabeth (Else) Martini z Wadowic, żona Hansa Gascha,
była córką oberleutnanta wojsk c. k. Aureliusa Martini w Krakowie oraz Olgi Schreinzer 70.
Eryka z Gaschów Zajączkowa była żoną przemysłowca
Adama Zajączka z Kęt, zamieszkała w Kętach 71.
Margarete Theodore, córka Rudolfa Gustava, wyszła za
mąż za Heinricha Christiana Mecke, oboje byli właścicielami dóbr
w Mazańcowicach nr 80 na Świerkowicach. Ich córka Herma
była matką chrzestną Hansa Heinricha Ernsta Gascha, syna
Hansa Gascha 72.
W rozdziale Fotografie i dokumenty, zestaw 17, znajdują
się pozostałe zdjęcia i pamiątki po rodzinie Gaschów.
***
Rodzina Gaschów, rozproszona obecnie w Niemczech,
Austrii, Szwajcarii i Szwecji, nie zapomina o miejscu swego pochodzenia. W czerwcu 2019 roku potomkowie Gaschów zorganizowali zjazd rodzinny w Brennej, który zgromadził kilkanaście
osób. Odwiedzili oni również Ligotę, cmentarz, dwór i zabytkowe
miejsca w okolicy. Piszący te słowa miał okazję brać udział
w spotkaniu z nimi i otrzymać niektóre wartościowe materiały
oraz wymienić informacje.

70
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APEB, Metryki urodzeń i chrztów 1918-1938, f. 147.
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71. Drzewo genealogiczne Gaschów, gałąź ligocka (wg autora)
(kolorem szarym zaznaczono głównych właścicieli majątku w Ligocie)
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Państwo Renate i Anton Bals, potomkowie Gaschów mieszkający w Niemczech, nadesłali w lipcu 2019 własne opracowanie genealogiczne:

Nachfahrenliste Matthias Gasch
1. Gasch, Matthias, * Lipnik 17.12.1783, + Lipnik 23.10.1847
oo Biala 18.01.1835 Henriette Tschikardt, * Biala 17.01.1801, +
Biala 15.11.1875
5 Kinder von Nr. 1
2. Gasch, Rudolf Gustav, * Lipnik 15.12.1837, + Ellgoth
23.10.1908
oo Bielitz 23.06.1863 Angela Wilhelmine Rosalia Zusanna von
Lehmann, * Pogorz 13.03.1842, + Ellgoth 12.10.1923
3. Gasch, Adolf Carl, * 10.04.1840, + Biala 05.09.1915
4. Gasch, Erich, * 03.12.1844, + xx.xx.1930
oo Clementine Mertens
5. Gasch, Gustav Johann, * 26.09.1846, + xx.xx.1873
6. Gasch, Berta
5 Kinder von Nr. 2
7. Gasch, Magarete Theodora, * Ellgoth 10.03.1869, + Batzdorf
16.12.1944
oo Kurzwald 16.05.1893 Heinrich Christian Mecke, * Bremen
10.03.1853
8. Gasch, Ernst, * xx.xx.1870, + Pless xx.xx.1940
oo Emilie Pinscer
9. Gasch, Hans, * 19.01.1872, + Ellgoth 14.08.1922
oo Else Martini
10. Gasch, Gustav, * xx.10.1878, + Windisch-Garsten 23.08.1958
3 Kinder von Nr. 10
25. Gasch, Traude
26. Gasch, Grete
27. Gasch, Liese
11. Gasch, Karl, + xx.xx.1912
2 Kinder von Nr. 4
12. Gasch, Leo
13. Gasch, Erika
3 Kinder von Nr. 7
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14. Mecke, Rudolf, * Hamburg 06.04.1894, + München
09.07.1971
oo Graz 28.02.1925 Mauritia Olinda Franziska Kleibel, * Sarajewo 07.03.1896, + München 23.01.1978
15. Mecke, Herma, * 11.02.1901
oo Hans Westfalen
16. Mecke, Hans, * 02.02.1903, + xx.xx.1993
oo Siegrid Bertelsmann
2 Kinder von Nr. 8
17. Gasch, Eva
18. Gasch, Margot
6 Kinder von Nr. 9
19. Gasch, Edith
20. Gasch, Maria
21. Gasch, Hans
22. Gasch, Heinrich
23. Gasch, Ernst
24. Gasch, Erika
4 Kinder von Nr. 14
28. Mecke, Heinrich, * 27.03.1926
29. Mecke, Gertrud Olinda, * Teschen 16.07.1928, + Backnang
11.02.2012
oo Mühlheim 16.04.1955 Rudolf Steinhart, * Sigmaringen
20.12.1928, + Backnang 01.12.2006
30. Mecke, Ernst, * Teschen 16.07.1928, + Buchholz xx.xx.2019
31. Mecke, Christel, * Teschen 26.05.1935
5 Kinder von Nr. 15
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Utrata terytoriów
W historii Ligoty było pewne znaczące zdarzenie, które
wybija się spośród innych i nie sposób go pominąć ze względu
na jego doniosłość. Miało miejsce stosunkowo niedawno, bo 60
lat temu, a była nim utrata niebagatelnych 40% terytorium! Jakie
było podłoże i przyczyny tak dalece idących skutków?
Rozwój kolejnictwa stworzył dużą szansę dla tych miejscowości, przez które przebiegała linia kolejowa. Taką miejscowością była także Ligota z potężnym węzłem towarowym w ligockim Czarnolesiu, dającym zatrudnienie kilkuset osobom, oraz
Zabrzeg z przystankiem kolejowym. Kolej była wszakże znacznie
oddalona od centrum Ligoty. Z dobrodziejstw lokalizacji korzystali natomiast zabrzeżanie, którzy licznie pracowali przy obsłudze pociągów, a z zabrzeskiego przystanku kolejowego rzesze
robotników dojeżdżało do pobliskich zakładów, kopalń i fabryk
w Dziedzicach, Czechowicach, w Bielsku, Białej, Pszczynie, Chybiu. Robotnicy ci dzięki zatrudnieniu na kolei i w przemyśle systematycznie dorabiali się. W Polsce międzywojennej praca była
godziwie opłacana, a na kolei szczególnie. W rezultacie w Zabrzegu w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku pojawiła
się liczna i bogata jak na ówczesne warunki grupa pracowników, która masowo nabywała działki i na nich się budowała.
Parcele kupowano najczęściej na terenach ligockich, gdyż w samym Zabrzegu, podówczas jednej z najmniejszych miejscowości
w regionie, miejsca pod zabudowę brakowało. Ziemia była wtedy tania z powodu jej dużej podaży. Masowy ruch na rynku nieruchomości stał się możliwy wskutek realizowanej przez księcia
Sułkowskiego akcji parcelowania gruntów, która przypadła na
początek lat dwudziestych XX wieku. Do rozdysponowania było
wiele dziesiątek działek na obrzeżach karczowanego ligockiego
lasu. W 1925 roku nałożyła się na nią fala sprzedaży gruntów
spowodowana ukazaniem się ustawy państwowej, znanej pod
nazwą pierwszej reformy rolnej, zobowiązująca wielkich obszarników do przymusowej sprzedaży ziemi bezrolnym po niskich,
przez państwo narzuconych cenach. Grunty takie znajdowały się
w Ligocie, w bliskim sąsiedztwie Zabrzega. Nabywcami ziemi stawali się więc głównie zabrzeżanie, po części również mieszkańcy
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Ligoty i Czechowic. Na działkach budowano domy, w ten sposób
powstawały osiedla mieszkaniowe w Maciejowicach, ligockiej
części Podjazia 73, Miliardowicach, Podlasiu, Gasiówce i Nowym
Świecie. Wszystkie te przysiółki, z czasem dzielnice, były wtedy
ligockie. Zabrzeżanie, którzy zamieszkali w tych ligockich koloniach, nie akceptowali sytuacji, że według przynależności administracyjnej będą musieli udawać się do Ligoty w celu załatwienia spraw urzędowych i do kościoła, a te były oddalone o kilka
kilometrów. Dlatego czynili naciski na zabrzeskiego proboszcza,
aby przyłączył nowo zasiedlone tereny w Ligocie do zabrzeskiej
parafii. Z kolei władze gminy nie poprzestawały na tym i stawiały znacznie poważniejsze żądania, tj. przyłączenia administracyjnego zasiedlonych terenów do Zabrzega. Miało to miejsce
w 1923 roku:
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.
Uchwała:
Uchwała Wydziału gminnego w Zabrzegu z dnia 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.
Pod dokumentem podpisało się 13 członków Wydziału 74.
73

Dzielnica Podjazie dzieliła się na dwie części: prawą, zabrzeską z 50
domami i lewą z 15 domami, należącą do Ligoty. Granicę stanowiła droga
powiatowa.
74
AAK, sygn. AL 01173.
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72. Protokół z posiedzenia wydziału gminy Zabrzeg w sprawie przejęcia terenów od Ligoty, 1923 (AAK)

Uchwała o zamiarach oderwania terenów od Ligoty w oczywisty sposób przekraczała kompetencje zabrzeskiego wydziału
gminnego, co nie przyniosło w warunkach praworządnego państwa okresu międzywojennego spodziewanych rezultatów. Jednakże pierwszy krok poczyniono z korzystnym dla zabrzeżan
rezultatem. Administracja kościelna zdecydowała, aby ligockie
Maciejowice i ligocki Podjaz weszły do parafii zabrzeskiej, a nastąpiło to odpowiednio w latach 1927 i 1935. Przyłączenie to
nastąpiło mimo negatywnego stanowiska strony ligockiej:
Ligota, 6 maja 1923
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. (...) Przez
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oderwanie naraża się gmina Ligota na niepowetowane szkody.
(...) Urząd parafialny i Komitet Kościelny i wydział gminy są przeciwne oderwaniu terenu do parafii Zabrzeskiej.
Podpisani: proboszcz oraz członkowie komitetu kościelnego 75.
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73. Sprzeciw strony ligockiej w sprawie zmian granic parafii, 1923 (AAK)

Kolejny etap zmagań o ligockie terytoria nastąpił po sporym upływie czasu, bo aż trzech dekad, w latach pięćdziesiątych
XX wieku, w warunkach funkcjonowania ustroju socjalistycznego, kiedy stolicą województwa był Stalinogród. W tym czasie
władze centralne przygotowały i wdrażały reformę administracyjną państwa o nazwie Reforma podziału administracyjnego
wsi i powołania gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43,
poz. 191- na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 września
1954 r.).
W roku 1954 Zabrzeg, Ligota i Bronów tworzyły gminę
z siedzibą w Zabrzegu. 5 marca 1954 roku na sesję GRN w Zabrzegu specjalnie przybył delegat Powiatowej Rady Narodowej
Józef Kastelik, aby zapoznać przedstawicieli gminy z planami
75

Tamże.
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nowego podziału administracyjnego kraju. W myśl projektu, który zebranym zaprezentował delegat, Zabrzeg miał zostać gromadą
jednowioskową, a Ligota wraz z Bronowem gromadą dwuwioskową.
Przedłożona propozycja wywołała niemałą konsternację u obecnych i zdziwienie, że mała terytorialnie wieś, jaką był Zabrzeg,
pozostaje samodzielna, a trzykrotnie większą Ligotę łączy się dodatkowo z Bronowem. Wkrótce zebrani dowiedzieli się, że skutkiem intensywnych starań strony zabrzeskiej planuje się przeniesienie dzielnicy Maciejowice z Ligoty do Zabrzega, takie same zamiary istnieją wobec Czarnolesia wraz ze znajdującym się tam
dużym kolejowym węzłem manewrowym oraz przylegającymi do
niego wielkimi obszarami leśnymi. Ponadto trwają prace przygotowawcze, mające na celu przyłączenie do Zabrzega ligockich dzielnic Miliardowice i Podlas. W ten sposób nowy projekt zakładał
powiększenie zabrzeskiego terytorium ponad dwukrotnie i w tych
warunkach umożliwiał stworzenie gromady samodzielnej.
Radni ligoccy byli tą wiadomością zaskoczeni, gdyż oznaczało to utratę ogromnych obszarów wsi. W dyskusji, która rozgorzała, radny z Zabrzega Karol Klimesz podniósł kwestię przyłączenia Czarnolesia i Miliardowic do Zabrzega, nazywając ją po
prostu koniecznością76. Strona zabrzeska uzasadniała to tym,
że w Czarnolesiu na stacji przeładunkowej, a także w gospodarstwie leśnym, zatrudnionych jest najwięcej zabrzeżan, z tego
względu rejonem tym powinien administrować Zabrzeg. Z kolei
uzasadnienie kwestii przekazania Miliardowic Zabrzegowi tenże
radny na następnej sesji 10.04.1954 roku sformułował następująco: Robotniczy przekrój społeczny Miliardowic swym powiązaniem politycznym, gospodarczym i bytowym ciąży bezsprzecznie do Zabrzega. Z kolei inny uczestnik dyskusji, jak zapisano
w protokóle, wypowiedział się na temat ligockiego lasu następująco: Radny Szpoczek Franciszek stwierdza, że przydzielenie
i włączenie do gromady Zabrzeg całych obszarów lasów państwowych, które istnieć będą bez względu na przynależność administracyjną - a pozostawienie ludności, która w codziennym
swym życiu jest powiązana bezpośrednio z gromadą Zabrzeg,
przy gromadzie Ligota jest mocno niewłaściwe i niesłuszne77.
76
77
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Strona ligocka była w defensywie, gdyż nie była przygotowana na taki obrót sprawy. Broniący stanowiska pozostawienia
przynajmniej Miliardowic przy Ligocie sekretarz Stanisław
Benek został zrazu skarcony: Radny Białas Józef stwierdza, że
dużą winę za niewłaściwe załatwienie sprawy włączenia kolonii
Miliardowice do Gromady Zabrzeg ponosi sekretarz POP gromady Ligota ob. Benek Stanisław, który niewłaściwie naświetlał
aktywowi społecznemu gromady Ligota sens Uchwały Rady
Państwa w sprawie podziału administracyjnego78.
Pół roku później ukazała się przełomowa uchwała władz
wojewódzkich dotycząca nowego podziału administracyjnego,
która nie tylko zawierała skład nowych administracyjnych
jednostek, ale co bardziej istotne, zmian terytorialnych
w ich obrębie. Dla omawianego rejonu przedstawiał się on następująco:
Uchwała nr 15/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 w sprawie
podziału na gromady powiatu bielskiego.
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1954
r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191). Wojewódzka Rada
Narodowa w Stalinogrodzie uchwala, co następuje:
W powiecie bielskim, województwie stalinogrodzkim tworzy się następujące gromady:
(...)
15. Gromada Ligota z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Ligocie; w skład nowoutworzonej gromady wchodzą obszary dotychczasowych gromad Bronów i Ligota, z wyłączeniem
kolonii Maciejowice - z gminy Zabrzeg oraz miejscowości Koło
i Stawy z miasta Czechowice w powiecie bielskim;

74.Uchwała w sprawie zmiany granic gromady Ligota, Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej nr 10 w Stalinogrodzie, 1954
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75. Uchwała w sprawie zmiany granic gromady Zabrzeg, Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej
Rady Narodowej nr 10 w Stalinogrodzie, 1954

27. gromadę
Zabrzeg z siedzibą gromadzkiej rady narodowej w Zabrzegu;
w skład nowoutworzonej gromady wchodzi obszar
dotychczasowej
gromad Zabrzeg
i część obszaru
dotychczasowej
gromady Ligota
stanowiąca kolonię
Maciejowice z gminy Zabrzeg oraz
oddziały leśne nr
3-18 z Nadleśnictwa Wapienica79.

Analizując ustępy uchwały dotyczące Ligoty i Zabrzega dowiadujemy się, że dzielnica Maciejowice przechodzi do Zabrzega. O utracie Czarnolesia wraz ze stacją przeładunkową oraz
olbrzymich obszarów leśnych dowiadujemy się z bardzo lakonicznego określenia „oddziały leśne 3-18”. Te krótkie zapisy
o zmianach terytorialnych, po analizie i obliczeniach prowadzą
do konstatacji, że oto Ligota traci około 42 procent terytorium
kształtowanego od ponad 500 lat.
Poniżej znajduje się cytat z uchwały określający przebieg
nowych granic:
Granica gromad Zabrzeg i Ligota biec będzie od południowo- wschodniego narożnika parceli nr kat. 5135/1 obrębu Ligota
w kierunku zachodnim południową granicą parcel nr kat.: 5135/
1/, 5134 i 5132, a po przecięciu parceli nr kat. 5167 (droga)
w kierunku południowo-zachodnim, południowym, a następnie
zachodnim - południową granicą parceli nr kat. 5130/2 do punktu
zetknięcia się z parcelą nr kat. 5166/2 (droga). Po przekroczeniu
79
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tej parceli granica biegnie południową granicą parceli nr kat. 5155/
4 do jej zetknięcia się z południowym narożnikiem parceli nr kat.
5155/5, skąd wschodnią jej granicą oraz parceli nr kat 5155/6
dobiega do drogi (parcela nr kat. 5165), a stąd południową granicą tej drogi do południowo-wschodniego narożnika parceli nr
kat. 5157/2. Od tego punktu granica skręca w kierunku północnym i biegnie wschodnią granicą parcel nr kat. 5157/2 i 5157/1,
a następnie, zmieniając kierunek na zachód, północną granicą
parceli nr kat. 5157/1, do drogi (parcela nr kat. 5162/2), stanowiącej granice powiatu.
podpisani: Dembowski Jerzy, Sekretarz Sesji; Bulska
Barbara, Przewodniczący Sesji 80.
Można by sądzić, że to koniec zmagań o terytoria Ligoty,
ale jeszcze ponad pół roku trwały intensywne próby zmiany tej
uchwały. Zaangażowano do tych celów także pisarza Gustawa
Morcinka, który był posłem, a w przeszłości miał związki z Ligotą, jak wiadomo był tu w latach 1915-1918 nauczycielem.
29 stycznia 1955 roku zostało sformułowane pismo podpisane
przez dwóch miliardowiczan oraz sygnowane akceptacją przez
przewodniczącego GRN w Zabrzegu o treści:
Niniejszym zawiadamiamy, że wobec braku pozytywnego
załatwienia sprawy przydzielenia kolonii Miliardowice do gromady
Zabrzeg wszczęliśmy w tej sprawie kolejne kroki w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Stalinogrodzie, przy wsparciu posła na
Sejm Ob. Gustawa Morcinka 81.
Do jego biura poselskiego 8 marca, w Dzień Kobiet, została doręczona Rezolucja podpisana przez około 30 kobiet z Miliardowic. Oto jej fragmenty:
(...) Obchodząc dziś 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet solidaryzujemy się ze wszystkimi kobietami na całym świecie, walczącymi o przyszłość naszych dzieci (...). Zwracamy się
również do Powiatowej Rady Narodowej z prośbą o realizację
uchwały Gminnej Rady Narodowej w Zabrzegu z maja ub. roku
o przyłączenie przysiółka Miliardowice do gromady Zabrzeg 82.
80
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W następnych miesiącach pierwszego półrocza 1955 roku
w rozdzielonych już urzędach gromad Zabrzeg i Ligota trwały
utarczki o przyszłość trzech przysiółków: Miliardowic, Podlasu
i Gasiówki, nazywanych tu zbiorowo Miliardowicami. Na sesji
GRN w Ligocie w dniu 27.02.1955 protokolant odnotował:
Tow. Kuś Franciszek obszernie przedstawił zapatrywania
własne jak i mieszkańców Miliardowic (...) W chwili czytania tego
pisma na sali powstał wielki niepokój (...) publiczność wyrażała
swoje niezadowolenie poprzez głośne rozmawianie, tupając nogami o podłogę, (...) 83.
Kolejne ważne obrady toczyły się w Ligocie na sesji GRN
w dniu 6.03.1955 z udziałem Przewodniczącego Prezydium Powiatowej RN w Bielsku-Białej Władysława Gąsiora. Uczestnicy
dyskusji wskazywali na organizowane akcje mieszkańców
Miliardowic zbierania podpisów na rzecz przyłączenia ich do
Zabrzega. Radny Jan Soszka opisuje to w swoim wystąpieniu
następująco: Pewna część ludności zamieszkałej w kol. Miliardowice, podsycana przez elementy obce, przeprowadzają ferment
wśród społeczeństwa, znowu zbierane są podpisy. Obywatel
R. Stanisław spoza rady, omawiając kwestie przyłączenia części
kolonii Podlesie do Zabrzega stwierdza, że jest to konieczne ze
wzgl. na odległości do GRN w Zabrzegu i Ligocie, fatalnego stanu
dróg w Ligocie, itp. Z kolei Przewodniczący Karol Kołoczek wskazywał na stosowaną przez stronę zabrzeską praktykę wysyłania delegacji do władz powiatowych, wojewódzkich i ministerstw
(...). Miliardowice to ośrodek robotniczy w rolniczej gromadzie
Ligota. W ten sposób praktycznie na co dzień realizujemy sojusz
robotniczo-chłopski (...) 84.
Gdy chodzi o zaangażowanie Gustawa Morcinka w sprawy ligocko-zabrzeskie to należy odnotować, że 15.03.1955 przesłał pismo ze Skoczowa, gdzie mieszkał, do Prezydium Powiatowej RN w Bielsku-Białej z dość lakoniczną treścią: Przesyłam
w załączeniu rezolucję obywatelek przysiółka Miliardowice gromady Ligota oraz kopię zażalenia przesłanego do Was dnia 26
lutego br. prosząc uprzejmie o przychylne rozpatrzenie ich zażalenia i rezolucji. Gustaw Morcinek, poseł na sejm P.R.L.85.
83
84
85
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APKB, sygn. 13/7/356, s. 3, 7.
APKB, sygn. 13/53/1, s. 1-3.
APKB, sygn. 13/7/356, s. 3.

76. Pismo G. Morcinka w sprawie przyłączenia Miliardowic do Zabrzega, 1955 (APKB)

18.04.1955 roku Powiatowa RN w Bielsku-Białej wysłała
do Wojewódzkiej RN w Stalinogrodzie relację z marcowej sesji
w Ligocie. Zauważono, że siedziba gromady Zabrzeg znajduje się
na krańcu tej wsi, blisko granicy z Ligotą, co powoduje bliskość
od Miliardowic. Z tego powodu władze powiatowe zaplanowały,
by siedzibę gromady Zabrzeg przenieść w nieodległej przyszłości
do centrum miejscowości, by nie była na granicy z Ligotą, a znajdowała się bliżej mieszkańców oddalonych dzielnic, zwłaszcza
Ochodzy. Przy okazji zalecono też zrealizować postulat mieszkańców Ligoty o uruchomieniu ośrodka zdrowia w Miliardowicach.
Wszystko wskazuje na to, że na pozostawienie Miliardowic
przy Ligocie mogła wpłynąć wypowiedź o tym, że w Miliardowicach praktycznie na co dzień realizujemy sojusz robotniczo-chłopski, sformułowana na sesji w Ligocie przez przewodniczącego
Karola Kołoczka. Końcowy, podsumowujący raport Powiatowej
Rady Narodowej był bowiem następujący: Należałoby utrzymać
kolonię Miliardowice w granicach gromady Ligota ze względów
politycznych (sojusz robotniczo-chłopski) 86. W przeciwnym razie,
86

APKB, sygn. s. 19-21, 22.
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jak to ujęto, należałoby albo podzielić Miliardowice na część
ligocką i zabrzeską lub w całości przekazać je Zabrzegowi.
Przygotowania do przejęcia Miliardowic były dalece zaawansowane, w gromadzkim urzędzie w Zabrzegu podjęto w tym celu
uchwałę (fot. 77). Na jej podstawie mierniczy powiatowy zaprojektował nowe granice między Ligotą a Zarzegiem (fot. 78).

77. Pismo w sprawie projektu przyłączenia Miliardowic do Zabrzega,
1955 (APKB)

78. Projekt nowych granic między Ligotą i Zabrzegiem w wariantach:
1. podziału Miliardowic, 2. całkowitego przyłączenia do Zabrzega, 1955
(APKB)
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Ostatecznie, po licznych konsultacjach z powiatem bielskim, Wojewódzka RN w Stalinogrodzie podjęła decyzję
o pozostawieniu całości Miliardowic przy Ligocie.
***
W latach pięćdziesiątych XX wieku przebiegał również proces regulacji granic z Czechowicami i Dziedzicami. Należąca
do Ligoty dzielnica Podkępie, wysunięta mocno na wschód,
z racji bliskości Czechowic
przeszła już w 1811 roku
pod kościelną jurysdykcję
parafii Św. Katarzyny.
Znajdowało się tam wtedy
13 chałup. Zachował się
dokument z owych czasów
i jest obok publikowany.
Podkępie jednak w dalszym ciągu pozostawało
pod cywilną administracją
Ligoty. Osiemdziesiąt lat
później przekopano kanał
Wapienicki, który de facto
oddzielił Podkępie od macierzy. Tamtejsi mieszkańcy, by dostać się do centrum swojej wsi, szkoły czy
gminy, musieli pokonywać
spory dystans przez most
na Zawodziu. Z tego powo79. Pismo w sprawie przyłączenia Pod- du w wieku XX podjęto
kępia do parafii czechowickiej, 1811 próbę regulacji granic między Ligotą a Czechowica(AAK)
mi na tym obszarze.
W 1950 roku Czechowice zaproponowały wymianę Podkępia w zamian za bagnisty i bezludny Piszczałkowiec i część
Grabowca. Ligoccy radni, a także kierownik Państwowego
Gospodarstwa Rolnego w Ligocie Jan Maciąga, byli stanowczo
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przeciwni tym propozycjom i dążyli do zamiany Podkępia na dzielnicę Koło wraz ze stawami Sokoły, gdyż stawy te były użytkowane
przez PGR. Wysunięto
więc nową propozycję
zamiany dzielnic, która została przyjęta i zrealizowana w 1954
roku. W myśl nowych
ustaleń całe Podkępie,
tj. obszar rozciągający
się po obu stronach
obecnej ulicy Wodnej
od mostu na Podraju
80. Uchwała GRN o zamianie Podkępia
aż po dzisiejszą drogę
(APKB)
dwupasmową DK1
w Dziedzicach, przy której stało ok. 40 budynków, przeszedł do
obszaru miasta Czechowice-Dziedzice. Przy ul. Chałupniczej znajdował się dawny trójstyk Czechowic, Dziedzic i Ligoty. Ligota
w zamian otrzymała stosunkowo nieduży, zamieszkały obszar
w postaci dzielnicy Koło, z nieco mniejszą ilością domów niż na
Podkępiu oraz potężny kompleks stawów Sokoły. Powierzchniowo Ligota na tej transakcji zyskała. Mieszkańcy Koła nie byli
wszakże zadowoleni z tej zamiany, czemu dali wyraz w pisemnym proteście. Czuli się związani z Czechowicami, do których
należeli, jak wynika z zachowanych dokumentów historycznych,
od XVI wieku. Wzmianka o Kole jako części Czechowic istnieje
bowiem już w 1586 roku. Należy nadmienić, że dzielnica była
wszakże zintegrowana z Ligotą, np. dzieci z Koła uczęszczały do
szkoły w Ligocie, a niektórzy mieszkańcy chodzili do ligockiego
kościoła. Obecnie, wraz z wybudowaniem nowego kościoła
na Podraju, parafianie tej dzielnicy przynależą do czechowickiej
parafii, co pozwala zachować ich związki z historyczną macierzą.
***
124

Ciąg zdarzeń prowadzących do pozyskania nowych terytoriów zakończył się dla Zabrzega ogromnym sukcesem. Dla Ligoty była to zarazem dotkliwa klęska. Z 2418 hektarów pozostało przy Ligocie 1419 hektarów 87. Ubyło zatem 999 ha. Obecny
Zabrzeg to obszar 1375 ha, z tego las stanowi 714 ha 88. Obie
miejscowości niemal zrównały się terytorialnie, mimo, że przed
zmianami Zabrzeg był trzykrotnie mniejszy89. Na utraconym terenie znajdowały się trzy ważne obiekty, dwa z nich generują
znaczne przychody: stacja manewrowa PKP w latach prosperity,
tj. 80. XX wieku, zatrudniała kilkuset pracowników. Pokaźnych
rozmiarów jest też państwowe gospodarstwo leśne, które prowadzi dochodową gospodarkę. Trzecim wartościowym obiektem jest
rezerwat przyrody Rotuz, którego połowa, tj. obszar ok. 20 ha
należy obecnie do Zabrzega.
Można się spotkać z opinią, jakoby transfer ligockich terytoriów stanowił rekompensatę zabrzeskich terenów zalanych przez
zbudowaną tu zaporę. Nie sposób tego potwierdzić. W dokumentach z tamtych lat całkowicie brak takich zapisów. Poza tym
liczby, które należałoby skonfrontować, są nieporównywalne,
gdyż Ligota oddała Zabrzegowi 999 ha, a Zabrzeg stracił wskutek budowy zapory 125 ha. Inne wsie wskutek budowy zapory

81. Porównanie obszarów Ligoty przed i po 1955 roku (WIG)
87

Dane z portalu Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz
informacji dostarczonych przez Andrzeja Kobielę.
88
Monografia Zabrzega..., s. 15.
89
W obliczeniach uwzględniono części Zabrzega oraz część ligockiego lasu
przeznaczone pod zaporę oraz część wykarczowanych lasów w obrębie Miliardowic i Podlasu.
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82. Powierzchnia Ligoty i Zabrzega przed i po 1955 roku (WIG)

również w różnym stopniu ucierpiały, Zarzecze niemal całkowicie zniknęło. Żadna z tych miejscowości nie otrzymała terytorialnej rekompensaty.
Zabrzeżanom, którzy osiedlili się na ziemiach ligockich,
a potem chcieli przyłączyć je do Zabrzega, nie można odmówić
prawa do polepszania warunków swojego życia, rozwiązywania
problemów i usuwania kłopotów dnia codziennego. Występujące tu zjawiska demograficzne i socjologiczne zdeterminowane
były swoistymi uwarunkowaniami. Szybki rozwój kolonii miał
swoją dynamikę i ukierunkowanie. Należy żałować, że niektóre
działania nie opierały się na dialogu, wzajemnym zrozumieniu
i sąsiedzkiej zgodzie.
W obecnych czasach, zarówno w Ligocie jaki Zabrzegu,
swoje domy budują mieszkańcy pobliskich miast, a nawet odległych miejscowości. Nikt z tego powodu nie oczekuje regulacji
terytorialnych. Czasy się zmieniły i zmienił się punkt widzenia
wielu spraw, jesteśmy bardziej kosmopolityczni, myślimy w kategoriach ogólnych, nawet europejskich. Przedstawione w tym
rozdziale zdarzenia mają dzisiaj znaczenie już tylko historyczne.
Skala zmian terytorialnych, które się dokonały w połowie zeszłego wieku w Ligocie i Zabrzegu jest jednak tak wielka, że wymagała analizy, opisu oraz refleksji.
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Odkrywamy stare dokumenty
Niniejszy rozdział stanowi kontynuację tematu z książki
Ligota dawnymi laty, dotyczącego publikacji oryginalnych
dokumentów. W archiwach różnych instytucji oraz w rękach
prywatnych znajdują się wartościowe materiały historyczne
z odległych czasów. Cytowane wprost dokumenty, w odróżnieniu od omówień, cechuje duża siła przekazu i wiarygodności.
Czytelnik może osobiście zetknąć się z bezpośrednią informacją
i ukształtować sobie indywidualny pogląd. Oryginalne źródła zawierają cenne informacje dokumentujące odległą rzeczywistość,
opisują istotne wydarzenia i fakty z przeszłości, ukazują zasłużone dla społeczności postacie.
***
Pismo Pawła Czaderskiego do Urzędu Biskupiego we Wrocławiu 90
Pierwszy z tekstów jest oświadczeniem Pawła Czaderskiego skierowanym do Urzędu Biskupiego we Wrocławiu, potwierdzającym uposażenie ks. Blażeja Olejaka i jego następców.
Informuje także o ufundowaniu kościoła w Ligocie z zasobów
własnych. Dzięki pismu poznajemy warunki instalacji duszpasterza przy lokalii, a także stan posiadania Czaderskiego.
Niżej podpisany na dobrach w Jawiszowicach, Barku, częściach Komorowic, y Ligoty, Dziedzic, w krajach Jego Cesarskiej
Królewskiej Mości w Wyższym Śląsku y Galicyi Wschodniej znajdujących się dla pomnożenia chwały Boga y dla wygody pospolitego ludu na własnym gruncie moim ufundowałem Kościół własnym kosztem na fundamencie otrzymanego Monarchicznego
Dekretu pod tytułem Opatrzności Boskiej. Przy tym kościele chcąc
mieć własnego kapłana przez Prześwięty Urząd Biskupi sobie
udzielonego a to w osobie Księdza Błażeja Olejaka wikarego bestwińskiego. Temuż y innym następcom oprócz pomieszkania
dogodnego z kawałkiem gruntu na ogródek i z lasów moich szczepu jodłowego sągów sześć na opał, które corocznie ma być wydane, pensyi rocznej reńskich 300 naznaczam y wiecznemi czasy
90

AAK, sygn. 01174.
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zapisuję, y nie tylko na części wsi Ligoty w którey kościół powstaje ale y na innych dobrach moich własnych wyżey wyrażonych zabezpieczam. Co dla lepszey pewności y wagi nie tylko
własną przy przyłożeniu pieczęci mojej podpisanie ręką ale
nawet w aktach tak świeckich jako y duchownych intabulować
pozwalam.
Datum w Ligocie dnia 8 lipca 1806 roku Paweł Czaderski,
Dziedzic
***

83. Pismo P. Czaderskiego do Urzędu Biskupiego we Wrocławiu, 1806
(AAK)
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Kronika parafialna, zapisy ks. Ryszarda Jarosza91 od 1890
do 1898 r.
Publikowane poniżej fragmenty kroniki parafialnej posiadają
niezwykłą wartość historyczną. Zapewne był tego świadom jej autor już w 1890 roku, kiedy zakładał tę kronikę. Od chwili budowy
ligockiego kościoła nie było zwyczaju zapisywania ważnych wydarzeń, toteż na podstawie ksiąg parafialnych z Międzyrzecza, nielicznych zapisów w dokumentach ligockiej lokalii oraz wiedzy wieloletniego kościelnego Józefa Burejzy, odtworzył dzieje kościoła i parafii
do czasów sobie współczesnych. Ksiądz R. Jarosz zostawił zatem
niezwykle wartościowe, choć niezbyt obszerne opracowanie liczące
ok. 10 stron, dzięki któremu znamy historię parafii i częściowo wsi
w tym okresie. Są tu opisani właściciele majątku ligockiego, fundator kościoła, postacie księży i ich dokonania, znaczące wydarzenia
jak regulacje rzek, budowa plebanii, klęski żywiołowe, wyposażanie kościoła i wiele innych. Tekst pisany był ręcznie w języku
niemieckim, dlatego słowa uznania należą się tłumaczowi Grzegorzowi Markowi Chromikowi za przekład na język polski. Fragmenty zapisów kronikarskich ks. Jarosza były cytowane w licznych
publikacjach regionalnych. Ze względu na doniosłość zawartej tu
wiedzy wydaje się zasadne podanie Czytelnikom tekstu napisanego przez ks. Ryszarda Jarosza w latach 1890-1898 w całości.
Założenie księgi
Ta księga pamiątkowa została założona przez podpisanego w roku 1890. Od założenia lokalii aż do roku jest 1885 bardzo
skromna, ponieważ nie było w tutejszym archiwum parafialnym
żadnych informacji, tak że podpisany przy zakładaniu tej księgi
był skazany na korzystanie z księgi pamiątkowej parafii w Międzyrzeczu, która zawiera niektóre wpisy o tutejszej lokalii, częściowo z tutejszej księgi ślubów, w której można też znaleźć kilka
uwag, częściowo od wypowiedzi starszych członków parafii,
szczególnie zmarłego w 1890 roku 89-letniego starca i przez ponad 60 lat sługi kościelnego Józefa Burejzy. Brzydkie pismo muszą
91

APL, Kronika parafialna założona w 1890 r. prowadzona jest przez kolejnych proboszczów do dziś. Zapisywana od początku do 1922 r. w języku
niemieckim. Przełożył na język polski Grzegorz Marek Chromik.
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mi moi następcy wybaczyć, kaligrafem nigdy nie byłem, z kaligrafii zawsze miałem „niedostateczny”.
Ligota, 1890, ksiądz Ryszard Jarosz
Wprowadzenie
In nomine Domini Nostri J. Chr.
Ligota była pierwotnie własnością księcia bielskiego, przeszła od niego do hrabiego St. Genois, od niego do rycerza Pawła
Czaderskiego 92, od niego do Mynarskiego, który ją sprzedał rodzinie Gasch. Parafia ligocka była dołączona do parafii Międzyrzecze i płaci do dziś proboszczowi międzyrzeckiemu 86 krajcarów waluty austriackiej opłaty ołtarzowej. Trzeci, właścicielem
był, jak już wspomniano, Paweł Czaderski. Urodzony 30. lipca
1747 w Starej Wsi, pochodził z ubogiej rodziny z Galicji mianowicie Pawła i Elżbiety Czaderskich, którzy mieszkali w Polskich
Komorowicach, gdzie jego ojciec zmarł jako organista. Paweł Czaderski, junior został właścicielem w Ligocie, później krok po kroku panem na Barku i w końcu panem w Jawiszowicach w Galicji. Tenże doszedł do dużego majątku, zdecydował się na własny koszt wybudować kościół i farę w Ligocie, po tym jak uzyskał pozwolenie dworskie 10 czerwca 1800. Kamień węgielny
położono 24 czerwca 1801. List fundacyjny jest przechowywany
w archiwum parafialnym. Z powodu wielkich ofiar, które poniósł
Paweł Czaderski, został pasowany na rycerza.
Poświęcenie kościoła
Nowy kościół został poświęcony 6 lipca 1806 przez bielskiego archiprezbitera Adalberta Hanke w obecności 20 duchownych, gdzie odprawiono pierwsze uroczyste nabożeństwo. W połowie miesiąca sierpnia 1806 ks. Błażej Olejak, ur. 28 stycznia
1782 w Bestwinie, wyświęcony 2 lutego 1805, został wikarym
ligockim. Podlegał pod jurysdykcję i zwierzchność w sprawach
duchownych proboszczowi z Międzyrzecza. W roku 1811, 26
marca, został przez bielskiego archiprezbitera A. Hanke poświęcony cmentarz ligocki.
92
Kolejność właścicieli była następująca: Paweł Czaderski, Filip SaintGenois, Marianna i Andrzej Mynarscy.
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P. Błażej Olejak l kurator Ligoty 1806-1841
W roku 1811 ks. Błażej Olejak został administratorem
ligockiej lokalii i jako takiemu przekazano mu 31 sierpnia wszystkie księgi metrykalne Ligoty. Już w roku 1768 przez dekret księcia biskupa von Schaffgotsch z dnia 30 marca, numery 56 do 68
z Podkępia należące do gminy Ligota zostały przyporządkowane
do parafii w Czechowicach, to że jednak domy o numerach 85,
86,138 i 144 podzieliły ten sam los, każdy nawet przeciętnie znający się na prawie może przypisać zwyczajowi i tym samym odebrać jako widoczne naruszenie praw parafii. W tym względzie
interweniował zarówno proboszcz międzyrzecki ks. Johan
Andreas Neisser, jak też ks. Olejak u konsystorza, ale trafiło na
generalnego wikariusza Józefa Schippa, który utrzymał według
prawa pięści, że numery 85, 86, 138 i 144 muszą być podporządkowane Parafii Czechowickiej!
Tak pisał ks. B. Olejak w księdze ślubów na stronie 56:
Gdy ks. B. Olejak przybył do Ligoty, kościół nie miał wieży,
a dzwony były umieszczone w dzwonnicy, która stała w ogrodzie szkolnym. W roku 1837 ks. B. Olejak rozpoczął budowę wieży, która została ukończona w 1837 93 roku i poświęcona przez
generalnego wikariusza Mateusza Oppolskiego.
ks. Błażej Olejak
9 września 1841 zmarł Błażej Olejak i jego następca
ks. Józef Bilowicki pisze o nim w metryce zgonów tom II, strona
61 następująco:
Pan Błażej Olejak był rodowitym bestwinianinem, uczęszczał do gimnazjum w klasztorze w Rudach, studiował filozofię
i teologię w Krakowie, był przez pewien czas wikarym w swojej
rodzinnej Bestwinie. 17 sierpnia 1806 przybył do Ligoty. Zastał
wyposażenie kościoła w stanie pierwotnym, bardzo skromnym
i starał się przez całe swoje życie przy pomocy wiernych o zdobycie pięknych szat liturgicznych. Tak samo uczynił w sprawie upiększenia wewnętrznego wyposażeniem kościoła. Chrzcielnica,
stacje pasyjne, zakrystia, depozytorium są razem z murem cmentarnym i budową kostnicy dziełami poważnego trudu.
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Wieżę zbudowano w latach 1834-1840.
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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 tą budowę 1800 guldenów monety konwencyjnej. Przy objęciu Parafii nie zastał żadnej szkoły, poprzez swoje
pośrednictwo dzieci tych rodziców, którzy nie zwracali uwagi na
naukę szkolną, były nauczane w wynajmowanym pokoju, później w grożącym zawaleniem domu, przeznaczonym na szkołę.
Pierwsze piętro tego lokum zostało stworzone dzięki jego działalności i wszechstronnej ofiarności, ponieważ zwierzchność książęca ponosiła tylko koszty szkoły parterowej. Błażej Olejak stworzył 2 klasę. Szkoła i w niej udzielona nauka należy do tych,
która jest wspominana razem z klasą nadzwyczajną w austriackiej części diecezji wrocławskiej. W tej szkole są: nauczyciel Jan
Kulczki, pomocnik, nadzorca szkolny miejscowy, sąd miejscowy,
do tego uczniowie 1 i 2 klasy. Ich postępy w przepisanych przedmiotach i w wychowaniu, tak jak mają być, zasługują na pochwały. Z powodu wykorzystania lokum jako szkoły, jego wytrwałych zabiegów o wykształcenie młodzieży szkolnej, działania dla miejscowości i odpowiedniego zachowania względem parafian, a także z powodu sumiennej i odpowiedniej administracji
powierzonego mu urzędu parafialnego, ks. Błażej Olejak został
odznaczony przez Jego Cesarską Wysokość Franciszka l, Cesarza Austrii, złotym średnim medalem za zasługi, którego jednak
z powodu kapłańskiej skromności nigdy nie nosił publicznie. Zmarł
na wylew, o którego wieloletnim trwaniu wiedział, głęboko opłakiwany przez cały kler i przez całą parafię. Jego ciało bez ducha
leży według jego życzenia na tutejszym placu kościelnym przy
bocznym wejściu kościelnym. Na jego pogrzebie byli obecni: Ja jego kolega szkolny (ks. Ryszard Jarosz - przyp.), Mateusz Oppolski, komisarz i archiprezbiter bielski, mój wikary ks. Maciej Bulowski, Jan Blaski, proboszcz czechowicki, Jerzy Krzempek, proboszcz międzyrzecki, Franciszek Heymann, proboszcz rudzicki,
Franciszek Fisur, duszpasterz z Zabrzega, Jakub Greiff, duszpasterz z Jasienicy, kolega szkolny zmarłego Józef Bilowicki i Antoni Kaschierka, wikary w Cieszynie. Z tutejszej diecezji: Jakub
Lux archiprezbiter pszczyński i proboszcz w Goczałkowicach,
Paweł Stanowski proboszcz w Ćwiklicach. Z diecezji tarnowskiej:
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Mikołaj Bahr, proboszcz bestwiński i jego wikary Jan Wilkosz,
ks. Walenty Frisa proboszcz w Komorowicach i jego wikary Jan
Pantiszla, ks. wikary-lokalista z Hałcnowa Andrzej Pleszewski.
Z diecezji krakowskiej: z zakonu Cystersów w Mogile brat proboszcza czechowickiego Ignacy Blasky, który został mianowany
administratorem lokalii ligockiej.
Kurator Józef Bilowicki od 1841 do 1854
Drugim kuratorem ligockim został mianowany Józef Bilowicki, urodzony w Cieszynie 26 lutego 1812, wyświęcony 14
marca 1835. Podczas jego tutejszej działalności drewniany chór
został zastąpiony w 1842 roku przez sklepiony. Pod chórem zostały umieszczone dwa kamienne filary, w 1843 r. organy zostały całkiem przerobione, zaopatrzone w pedał, w 1847 nabyta
została kropielnica z holu wieżowego. W 1850, ponieważ nie istniały wcześniej, zostały postawione boczne ołtarze, oraz został
rozszerzony cmentarz i w 1852 udekorowano boczne ołtarze jak
i organy. W sierpniu 1854 Józef Bilowicki poszedł do przydzielonej mu parafii Ustroń, stamtąd po dłuższej działalności do Jabłonkowa, gdzie zmarł 8 września 1878 jako ksiądz, archiprezbiter i egzaminator prosynodalny. Po jego odejściu ligocka lokalia była administrowana przez Józefa Guziura, kooperatora, do
lipca 1856 94.
Administrator Józef Guziur 1854-1855
Administracja trwała dlatego tak długo, ponieważ bielski
książę zaprezentował dla tej lokalii bielskiego wikarego Uhla, ale
ks. generalny wikariusz ze Strumienia zastosował różne sztuczki i sposoby, żeby przeforsować sekretarza generalnego wikariusza, ks. Ignacego Rychtarskiego, co się też powiodło.
Kurator Ignacy Rychtarski od 1855 do 1882
Ks. Uhl otrzymał lokalię w Jasienicy, zmarł jednak już po
krótkim czasie z powodu choroby. Jako trzeci kurator w Ligocie
został nominowany Ignacy Rychtarski, urodzony koło Hrabiczowa 8 sierpnia 1821, wyświęcony 1 sierpnia 1847, wprowadzony
94

Prawdopodobnie chodzi o lipiec 1855 r.
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na urząd 12 lipca 1855. Za jego długiego urzędowania został
kupiony nowy 11 cetnarowy ciężki dzwon, w następnym roku
nabyto do wieży 4 nowe okiennice z żaluzjami. Dzięki temu kuratorowi, który tutaj obchodził swoje 25-tecie, został nabyty zegar
wieżowy i wyjątkowo niepraktyczna chrzcielnica. Za czasów jego
wieloletniej działalności musiał przejść przez duże walki ze swoimi parafianami, wywołane przeważnie przez jego uparte, szorstkie zachowanie. Jego charakter najlepiej wychodzi przy następującym fakcie: Już kurator J. Bilowicki otrzymał od ligockiego właściciela ziemskiego nieodpłatnie pole między parafią a stodołami
dworskimi w używanie, tak i też ks. Rychtarski. Po latach stajnie
lokalii groziły zawaleniem i ks. Rychtarski prosił parafian o wyremontowanie stajen i prośba została przychylnie rozpatrzona.
Została podjęta decyzja, że cegły będą robione na wyżej wspomnianym polu, na co też dał zgodę właściciel ziemski pan Rudolf
Gasch, sprzeciwił się jednak temu ks. Rychtarski twierdząc, ze
pole należy do kościoła. W następstwie właściciel ziemski wypowiedział: uprawialiście to pole i po upływie terminu wypowiedzenia zaczął R. Gasch go uprawiać. Kurator skarżył go o naruszenie własności, przegrał jednak we wszystkich instancjach.
Ponieważ teraz parafianie nie chcieli wybudować stajni, chciał
ich kurator przymusić administracyjnie, ale też z tym żądaniem
przegrał we wszystkich instancjach, ponieważ zakupione pola
były fundacyjne a nie parafialne. l tak to dobre i tak blisko położone pole plebanii chyba dla wszystkich następców zaprzepaszczone, a parafianie wyciągnęli wniosek, że nie muszą się troszczyć o budynki gospodarcze lokalisty. Gdy przez śmierć księdza
Antoniego Knoppka probostwo międzyrzeckie zwolniło się, ubiegał się o ten urząd i otrzymał go a potem opuścił Ligotę 16 stycznia 1882. Po jego odejściu lokalia była administrowana z zewnątrz
przez proboszcza czechowickiego Franciszka Kępińskiego do 25
maja 1882, w którym to dniu kurator z Jasienicy Franciszek
Muzyczka, urodzony 17 lipca 1841 we Frysztacie wyświęcony
5 lipca 1866.
Kurator Franciszek Muzyczka od 1882 do 1885
Ten kurator zakończył zaniedbany stan, doprowadził
zdziczałą młodzież do przytomności, gdy jednak w 1885 zmarł
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proboszcz czechowicki Franciszek Kępiński, ubiegał się o miejsce
kuratora tej parafii i je też otrzymał. Administratorem opuszczonej lokalii został mianowany wikary ze Strumienia Ryszard
Jarosz, urodzony w Czechowicach 7 lutego 1846, wyświęcony
5 lipca 1871.
Kurator Ryszard Jarosz od 1886 do 1899
Cmentarz, który już został rozszerzony za czasów kuratora J. Bilowickiego, okazał się za mały i jego powiększenie znowu
musiało być rozpatrywane. Za murem cmentarnym po stronie
Toboły właściciel ziemski Rudolf Gasch miał kawałek pola leżącego odłogiem, które podarował dla rozszerzenia cmentarza, lecz
trzeba było nawieźć dużo ziemi i piasku do wyrównania cmentarza. W końcu zostało to pole poświęcone 7 listopada 1886 przez
księdza za pozwoleniem generalnego wikariusza z Cieszyna. Ponieważ zdobyte jeszcze przez B. Olejaka stacje pasyjne były już
bardzo uszkodzone, zbierał ksiądz R. Jarosz w 1886 ofiary na
zakup nowych stacji pasyjnych, przekazał ich wykonawstwo
malarzowi w Strumieniu panu Kaszy, który dostarczył je w 1887
za cenę 424 guldenów 20 krajcarów razem z ramami.
Co prawda istniał tutaj ładny budynek ale brakowało dzwonów śmiertelnych "konajączków", przez zachęcenie księdza kupili taki dzwonek za cenę 70 guldenów u ludwisarza Schwabego
w Białej tutejsi mieszkańcy Józef i Jan Lorańczykowie w 1887 r.
W tym samym roku została wymieniona drewniana i już zgniła
ława komunijna na żelazną, odlaną w Trzyńcu, pieniądze na ten
cel w kwocie 164 guldenów zdobyte zostały przez zbiórki.
Regulowanie rzek
Duże szkody powodowały łączące się potoki Mazańcowicki i Międzyrzecki. Powracające coroczne powodzie rujnowały
materialnie całkowicie mieszkańców Ligoty. Gdy woda przełamała wał po lewej stronie, cała Toboła była pod wodą, woda
dochodziła często aż do domów nr 6 do 11. Jeżeli woda przełamała też następny wał, to przede wszystkim kolonia Burzej zostawała całkiem zalana. Co prawda mówiło się często o regulacji
tych dwóch rzek, ale niestety nic nie zostało zrobione. Troszczący
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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 prowadził bezpośrednio 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. Według ustawy z 6 kwietnia 1885 kosztorys całych robót wyniósł 140 000 guldenów, z tego państwo płaciło 30%, kraj koronny 40% i gminy Bronów, Czechowice, Dziedzice, Ligota, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne i Zabrzeg 100 % w ciągu 6 lat.
Gradobicie, 1888
2 sierpnia 1888 o godzinie 6.30 wieczorem nagle się ściemniło, zerwał się silny wiatr, który najmocniejsze drzewa łamał
jak słomki i wyrywał z korzeniami, tak że drogi stały się nieprzejezdne, zrywał całe dachy z domów, przy czym bez przerwy
grzmiało i błyskało się aż w końcu przeszedł grad od strony Skoczowa nad Ligotę w kierunku Czechowic. Spadły bryły lodu wielkości gęsich jaj, rozbiły wszystkie okna, dachy łupkowe i dachówki. Tam gdzie były ziemiopłody następnego dnia nie można było
określić, co było uprawiane, ranni ludzie, zabite zwierzęta - jednym słowem wydawało się, że nadszedł sąd ostateczny. Skutkiem tego była duża bieda ludności i dlatego państwo rozdało
wśród ludności w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu
w 1889 chleb wartości około 800 florenów, a ponieważ nie było
ziemniaków do kopania, kupiło takowe i rozdało.
Susza, 1889
Także rok 1889 był rokiem nieurodzajnym, ponieważ od
24 kwietnia do 9 września nie spadła ani jedna kropla deszczu,
tak że ziemia tak wyschła, że nie było ani siana ani słomy i rząd
był zmuszony do kupna i rozdania siana.
Józef Burejza
19 marca 1890 zmarł mieszkaniec domu nr 34 Józef Burejza, urodzony 20 marca 1801 w Ligocie, spędził swoją młodość
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w czystych obyczajach w swoim domu rodzinnym i wkraczał
8 stycznia 1823 w stan małżeński z Marianną z domu Machalicą, z którą obchodził 8 stycznia 1873 w obecności 8 księży
i licznych zebranych złote wesele. 15 stycznia 1876 zmarła mu
żona, a ponieważ był opuszczony przez swoich żonatych wychowanków, szukał w swoim podeszłym wieku towarzyszki życia
i opiekunki, ożenił się z Zuzanną Kuś, wymownicą z domu nr 32
dnia 16 listopada 1881, która jednak wcześniej zmarła niż on,
mianowicie 22 stycznia 1890. Józef Burejza był bezdzietny, lecz
przyjął biedne dzieci, wychował je, utrzymywał i wyposażył, jak
i też w ogóle dużo zrobił dla biednych.
Przez 20 lat był wójtem, a już za czasów ks. Olejaka był
kościelnym aż do swojej śmierci i z tego powodu też otrzymał od
Jego Wysokości Franciszka Józefa l, Cesarza Austrii, złoty krzyż
zasługi.
Za życia był wielkim dobroczyńcą tutejszego Kościoła, dla
której jeszcze na łożu śmierci zapisał duży legat. Wysoko ceniony
przez młodych i starych, ludzi stanu wysokiego i niskiego, zmarł
w dniu swoich imienin "Józefa" jako najstarszy syn parafii. Spora liczba ludności z bliska i daleka oddała mu ostatnią posługę
jak i siedmiu księży: Tytus Slinka, proboszcz i archiprezbiter
z Rudzicy, Franciszek Muzyczka, proboszcz z Czechowic, Józef
Doleżel, proboszcz z Zabrzega, Ignacy Rychtarski, proboszcz
z Międzyrzecza i jego wikary Józef Londzin, Juliusz Hoffmann,
proboszcz z Bielska i tutejszy lokalista.
Budowa nowej plebanii w 1890
Często tutejszy kurator narzekał na ciasną i wilgotną plebanię, ale zawsze na narzekaniu się kończyło i nikt nie chciał się
zabrać do tego dzieła. W 1887 skierowałem w imieniu parafii,
lecz bez wcześniejszego pytania kogokolwiek, prośbę do Jego
Wysokości Cesarza Franciszka Józefa l o poparcie budowy nowej plebanii i otrzymałem 500 guldenów, które natychmiast były
włożone do kasy oszczędnościowej w Bielsku. Pochwalić muszę
też naszego księcia metropolitę Jerzego Koppa, który otrzymywał
swoje największe pobory z Austrii i na moją dwukrotną prośbę
aby też dał datek na budowę plebanii nawet nie uznał mnie godnym odpowiedzi, tak tylko się może zachować Prusak. Została
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zwołana rada parafialna, której przedstawiono konieczność
budowy plebanii i omówiono staranie się o niezbędne pieniądze
na ten cel. Stwierdzono, że pieniądze miały być zdobyte przez
dobrowolną subskrypcję. To jednak było błędne, ponieważ jak
przyszło pokwitowanie subskrypcji okazało się, że tylko siedmiuset podpisało się, z którymi jednak nie było sensu rozpocząć budowę. Zarządzono, że niezbędne środki będą brane z podatków,
a ponieważ gmina się znajdowała w trudnej sytuacji, postanowiono wykorzystać pieniądze z polowań gminnych złożone w bielskiej kasie oszczędnościowej, które to pieniądze miałaby gmina
jednak oddać w ciągu 8 lat. Książę Bielski dał drzewo w wartości 400 guldenów. Dla dojścia do skutku budowy wyjątkowo zasłużony jest tutejszy właściciel ziemski Rudolf Gasch, który dał
całe potrzebne wapno i pozwolenie na robienie cegieł na swoim
polu. Jego brat Erich Gasch, dzierżawca majątku ziemskiego
w Gułdowach, potrzebne wapno gaszone, a trzeci brat Adolf
Gasch, dzierżawca majątku ziemskiego w Kaniowie, 100 guldenów. W 1889 zostały zrobione i wypalone cegły, zimą 1890 sprowadzono z Jasienicy potrzebne kamienie (30 sążni po 5 guldenów) i w kwietniu tego samego roku wytyczono plac pod nową
plebanię. Ponieważ okazało się, że poprzez nową budowę ogród
parafialny byłby zbyt mały, Rudolf Gasch chętnie odstąpił
potrzebny areał pod budowę ze swojego pola. Plan budowlany
zrobił bielski budowniczy, pan Andreas Walczok, który też kierował budową. 20 kwietnia 1890, w drugą niedzielę po Wielkanocy, o godzinie 3 po południu wyszła procesja z kościoła na miejsce budowy oraz został też położony kamień węgielny, poświęcony przez proboszcza czechowickiego i aktuariusza dekanatu bielskiego ks. Franciszka Muzyczkę oraz wygłoszone przez niego
krótkie przemówienie do ludności. Plebania była całkiem ukończona w październiku 1890 r., została poświęcona przez lokalistę
18 grudnia i w tym dniu lokalista się też wprowadził. Budynek
kosztował summa summarum 9 978 guldenów 46 krajcarów.
Za to, że budowa doszła do skutku, trzeba obok Rudolfa Gascha
podziękować wójtowi Pawłowi Kopciowi, zagrodnikowi pod nr 9
w Ligocie.
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Spis ludności, 1891
W tym roku duża wieża kościelna, która była kryta tylko
gontami, została pokryta blachą, kosztowało to 333 guldeny 32
krajcary. 30 i 31 sierpnia tego roku otrzymała Ligota wskutek
manewrów cesarskich koło Cieszyna oddział 3000 żołnierzy, na
plebanii mieszkał podpułkownik Probst wraz z 28 żołnierzami.
Wojskowi zachowali się wzorowo i 31 sierpnia, w niedzielę poszli
na sumę do kościoła, w czasie sumy grała orkiestra wojskowa.
W styczniu 1891 odbył się spis ludności, według niego miała:
Ligota (bez Podkępia) Katolików 1 252, Ewangelików 96,
Żydów 20. Podkępie miało razem 235 osób. W sumie 1 603 dusze.
Ponieważ według spisu ludności w roku 1881 gmina Ligota z Podkępiem miała 1 700 dusz, więc ludność zmniejszyła się
o 97 dusz.
Sufragan Śniegoń
3 lipca 1891 zmarł w Cieszynie o godzinie 8.30 rano pierwszy sufragan austriackiej części biskupstwa, wielebny Franciszek
Śniegoń, urodzony w Cieszynie 2 października 1809, wyświęcony 25 listopada 1832 na biskupa tytularnego w Tarres, pomocniczego księcia biskupa wrocławskiego wyświęcony 9 sierpnia
1883, konsekrowany przez księcia biskupa wrocławskiego Dra
Roberta Herzoga w kościele parafialnym w Cieszynie 30 września 1883. Pogrzeb odbył się 7 lipca z uczestnictwem ogromnej
liczby ludności, ponad stu duchownych, wśród nich księcia
biskupa wrocławskiego Jerzego Koppa, który wygłaszał rekwiem,
kierował konduktem żałobnym i wygłosił świetne wspomnienie
o zmarłym. Ponadto byli jeszcze proboszcz katedralny z Wrocławia Dr Waiser - kanonik z Krakowa Matzke i Dr Wache, kanonik
z Ołomuńca.
- R.i.p.
Ochrona przed powodziami
Aby przeciwdziałać powtarzającym się powodziom rząd
postanowił regulować strumyki Wapienica i Iłownica. W 1891
został ukończony kanał, który miał wchłonąć wodę z Potoku
Mazańcowickiego i Międzyrzecklego, jak też regulowano Iłownicę.
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W skutek tego Ligota jest chroniona przed powodziami, lecz tym
bardziej cierpią dziedziczanie. Ligocanie doświadczali przez dziesięciolecia wody, dlaczego nie mieliby dziedziczanie?
Pożar, 1894
W nocy z 9-tego na 10-tego lipca wybuchł koło północy pożar w domu Jana Kieczki - dom nr 164, przez który kościół był
bardzo zagrożony. Wskutek bezwietrznej pogody spalił się tylko
ten dom razem z przybudówką. Pożar pewnie był podłożony przez
samego wspomnianego właściciela, człowieka niereligijnego i bez
sumienia, żeby otrzymać ubezpieczenie.
Kupiono Grób Święty, 1895
W tym roku kupiono Grób Święty od Leopolda Morodera
w St. Ulrich w Tyrolu. Jadwiga Światłoch, wdowa po Mateuszu
Światłochu, chałupniczka z nr 169 na Burzeju, dała księdzu 100
guldenów na kupno tego grobu. Święty grób kosztował bez figurki razem z opakowaniem 108 guldenów, transport 14 guldenów,
50 krajcarów.
Ławki kościelne i posadzka, 1898
Ławki kościelne w nawie kościelnej były już zgniłe a posadzka kościoła była uszkodzona, więc zostały kupione w 1897
nowe ławki kościelne a w 1898 położono nową posadzkę, a mianowicie z następujących środków: od Jego Eminencji wielebnego
Księcia biskupa dra Jerzego Koppa kościół otrzymał datek
w wysokości 300 guldenów, za stare ławki otrzymano 12 guldenów, za sprzedane miejsce siedzące 259 guldenów, dobrowolne
datki na posadzkę w kościele 528 guldenów, 75 krajcarów,
razem 1 099 guldenów, 75 krajcarów.
Wydano na nowe ławki: 342 guldeny murarzom, za wyrównanie ziemi pod ławki 11 guldenów 92 krajcary, za brukowanie kościoła 562 guldeny, 36 krajcarów. Razem: 916 guldenów, 28 krajcarów. Zostało tym samym gotówki 183 guldeny, 47
krajcarów. Pieniądze te zostały zdeponowane w kasie oszczędnościowej w Bielsku, żeby urosły do takiej wielkości, aby można
byto kupić okno kościelne. W 1898 zostały naprawione organy
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kościelne, które były w bardzo złym stanie, za cenę 218 guldenów, przez cesarsko-królewską fabrykę organów Rieger w Karniowie. Pieniądze płaciła parafia przez rozłożenie kosztów na
parafian. Oryginalne organy, postawione w 1807 były bez pedału, rozbudowane i zaopatrzone w pedał za czasów lokalisty
Józefa Bilowickiego w 1843 przez bielskiego organmistrza Józefa Winklera.
***
Promulgationes 1867-1884 (Ogłoszenia parafialne) 95
Poniżej cytowane teksty są wyborem kilkunastu ogłoszeń
parafialnych dwóch proboszczów, ks. Ignacego Rychtarskiego
oraz ks. Franciszka Muzyczki. Treść może być dla Czytelników
i ewentualnych badaczy interesującym materiałem do poznania
realiów epoki, ówczesnych nazw nabożeństw i ceremonii kościelnych, dialogu proboszcza z parafianami, wydarzeń z życia
religijnego itp.
Ks. I. Rychtarski, Wielkanoc, 1868
W piątek pamiątka gorzkiej męki i śmierci Pana Jezusa około
8 godziny. Liturgia po pół 5 godzinie. Krzyżowa droga
i kazanie i położenie najśw. Ciała do grobu.
W sobotę spoczywanie ciała J. Xsa w grobie i oczekiwanie
Jego zmartwychwstania - rano po 7 godzinie święcenie ognia,
Paschatu i wody chrzcielnej i potem Msza św. Przed wieczorem
o 1/2 5 godz. uroczysta pamiątka chwalebna Zmartwychwstania - procesja i st. Nieszpory.
Na przyszłą niedzielę Zmartwychwstania P. sławne późne
naboż. i ofiara parafialna. Przez cały tydz. aż do czwartku spowiedź, żeby te uroczystość z czystem sercem i w łasce b. obchodzić można. Mimo tego napominam, żeby Kościół nie stał pusty
i próżny - osobl. w ostatnie dni, w które i dziatki do kościoła prowadzić, a ony w te święte obrządki i tajemnice, które nam w te
dni religija J. Xsa przypomina, tłumaczyć potrzeba ażeby zaraz
z młodości ich serca do pobożności i miłości ku p. Jezusowi nakłonione... Proszę także (...) o masło do lamp ku b. grobu.
95

APL, Promulgationes 1868-1884.
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84. Ogłoszenia ks. Rychtarskiego, Rezurekcja, 1868 (APL)

Dom. Resuriect. D.N.J.Ch. 12 Apr. 1868
Po południu sławne Nieszpory. Jutro nabożeństwo o 9 godz.
i ofiara dla ubogich - którym jutro po nieszporach 1/4 r. jałmużna
rozdawać się będzie.
Feria II Resurrect. 13. April 1868
Po południu Nieszpory i bł. a potem rozdaw. jałmużny. Na
przyszłą n. zwyczajne nabożeństwo o 9 godz. Jutro 9 g. Msza ś.
Dla dzieci w szkole nauki do ś. spowiedzi i kom. osobliwie każdy
poniedz. środę i piątek.
Dom. in Albis I. post Pascha 19. Apr. 1868
(...) W sobotę kościelne święto św. Marka, rano Msza św.
a potem jeżeli czas pogodny - procesja ku Krzyżu Grygierczykowemu i modlitwy, żeby P. Bóg nas od zaraźliwych chorób i urodzajów (...)
SS. Petri & Pauli Ap. 29. Juni 1868
Po naboż. odm. po poł. Nieszpory i bł., w czw. święto nawiedz. najś. M. P. msza św. za + Pawła Czad. fund. kośc., po
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której rozdaw. 1/2 r. jałmużny ubogim z fund. Zuz. Sterz córki
fundatorów.
Na przyszłą niedzielę odpust i nadzwycz. wielka i sławna
uroczystość na Gołyszu, gdzie na miejscu małej kapliczki przed
100 latami wybud. na cześć i chwałę Matki B. w tym roku wystawiony z ofiar z zatrudnieniem P. fararza w ten dzień będzie poświęcony. Dlatego i wy do tego domku Matce B. poświęconego,
która ucieczką grz. uzdrow. chorych i pomoc (...) aby tam jej
oddać cześć i chw. i przez jakąkolwiek ofiarę na ozdobę tego
kościółka stać się uczestnym. Tu około 8 godz. msza ś. i bł.

85. Powitanie ks. Franciszka Muzyczki, 1882 (APL)

Powitanie ks. F. Muzyczki, 28.05.1882
Jutro przybywa nasz nowy dusz-pasterz Ks. Franciszek
Muzyczka aby objąć tę parafiją przez władzę duchowną mu zadaną. Aby go przy przybyciu z oznaką radości przyjąć, a przez
to okazać iż go chętnie do was przybywającego widzicie - wyjdziemy jutro rano o 9 godzinie z procesyją na przeciwko aż na
granice Ligoty a stamtąd poprowadzimy go aż do tej tu świątyni
pańskiej, w której ten nowy wasz duszpasterz będzie miał
kazanie i wielkie nabożeństwo.
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86. Ogłoszenia ks. F. Muzyczki, odpusty w Zabrzegu i Bronowie, 1882
(APL)

Ks. F. Muzyczka, odpusty, 1882
We czwartek jako w oktawę Bożego Ciała będzie o 7 godzinie wieczór litanija o Najśw. Sakr. z wystawą tegoż Najśw. Sakr.
W piątek uroczystość Najśw. Serca Jezusowego, odpust dla
tych z tego bractwa, którzy św. sakr. pokuty i ołtarza przyjmują spowiedzi się będzie słuchać we czwartek wieczór i w piątek
wczas rano.
Msza św. na cześć Najśw. Serca Jezusowego według
intencji niektórych osób. 42 osoby przy św. spowiedzi.
Na tym dniu też sławny odpust w Zabrzegu.
W sobotę msza św. za + św. pamięci Joannę Dziech.
Na przyszłą niedzielę dla odpustu w Brunowie u nas ranne nabożeństwo o 7 1/2 godzinie, a przed odprawionym nabożeństwie pójdziemy z procesyją w czasie pogody do Brunowa. Licznie się zbierzcie.
***
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Protokoły Rady Szkolnej Miejscowej przy Publicznej Szkole
Ludowej w Ligocie, 1913 r. 96
Prezentowane poniżej teksty są fragmentami protokołów
Rady Szkolnej Miejscowej przy Publicznej Szkole Ludowej w Ligocie z roku 1913, tj. z czasów administracji austriackiej. Posiadają one znaczną wartość historyczną z tego powodu, że są jedynymi z tego okresu, gdyż cała dokumentacja szkolna została
spalona przez hitlerowców w 1939 roku. Protokoły ukazują
niektóre aspekty życia szkolnego, organizację placówki, zatrudnianie nauczycieli, rozwiązywanie szkolnych problemów, stosowanie kar porządkowych itp.
Protokół Rady Szkolnej Miejscowej, 1913, termin wakacji
Protokół z odbytego dnia 16. marca 1913 posiedzenia Rady
szkolnej miejscowej.
Przebieg:
I. Przewodniczący podaje do wiadomości nadeszłe (...)
skrypty urzędowe a mianowicie
a) o podziale wakacji
b) zażalenie Kierownictwa szkoły z powodu niewłaściwego postępowania Rady szkolnej miejscowej.
ad a) Rada szkolna miejscowa przyłącza się do wniosku
Wydziału gminnego aby wakacye główne ustanowione w jesieni
w czasie od 1 września do 31 października. Wniosek ten przeszedł większością głosów.
ad b) Zarzuty Kierownika szkoły podniesione przeciw niewłaściwemu postępowaniu R. szk. m. zostały na posiedzeniu we
wszystkich punktach (...)
Protokół Rady Szkolnej Miejscowej, 1913, kary
Protokół z posiedzenia Rady szkolnej miejscowej, odbytego dnia 3. maja 1913 w kancelarii szkolnej.
Przebieg:
1. Pierwszym punktem było załatwienie wykazów szkolnych. Z ośmiu przedwołanych stron jednej nałożono karę 24
96

APL, Akta luźne, Protokoły Rady Szkolnej Miejscowej przy Publicznej
Szkole Ludowej w Ligocie, 1913.
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godzin aresztu nie tylko za nieposyłanie dziecka do szkoły, lecz
także za wyzywające zachowanie się wobec R. szk. m.
Druga (strona) ma donieść w przeciągu 7 dni świadectwo
lekarskie, w przeciwnym razie zostanie nałożona kara.
Innym stronom zagrożono w razie zaniedbywania szkoły
karą.
2. Następnie przedłożył przewodniczący dwa dopisy Rady
szkolnej okręgowej w sprawie przedwczesnego uwolnienia dwojga dzieci szkolnych od obowiązku szkolnego. (...)
Protokół Rady Szkolnej Miejscowej, 1913, kary
Protokół z posiedzenia Rady szk. miejscowej, odbytego dnia
15. czerwca 1913 w kancelarii szkolnej.
Na porządku dziennym były zaniedbania szkolne.
Z 20 przedwołanych stron odstawiło się 15; z tych zostało:
10 usprawiedliwionych; 1 strona usprawiedliwia, że dziewczyna jest wielka i potrzebna przy gospodarstwie; zagrożono jej
w razie dalszego zaniedbywania karą.
3 strony usprawiedliwiają, że dzieci uciekły ze służby.
1 stronie, która usprawiedliwia ucznia oberwaniem, radzą członkowie R. szk. m. oddać dziecko przed czasem do szpitala.
1 strona została ukarana grzywną 2 K. za grubiańskie
występowania wobec R. szk. m.
Nie odstawiło się 5 stron; z tych: D. Józef., który nie doniósł
świadectwa lekarskiego i do tego się wcale nie odstawił, został
ukarany aresztem 36 godzin. Ż. Józef. za nieodstawienie sie został ukarany grzywną 1 K. Innym zagrożono w przyszłości karą.
Przewodniczący zaznacza iż zwolnionych od obowiązku uczęszczania do szkoły zostało 3 dzieci (...)
Po podpisaniu zaniedbań szkolnych daje kierownik szkoły
do wiadomości, że nauczycielka robót ręcznych musi dać za mieszkanie 40 Kor. i oprócz tego musiała zakupić piecek w wartości
11 Kor.; prosi przeto, aby R. szk. m. przy posiedzeniu Wydziału
gminnego poparła tę sprawę i wyjednała na ten cel zapomogę.
Na tem zakończono ostatnie w tym roku szkolnym posiedzenie.
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Protokół Rady Szkolnej Miejscowej, 1913, Jerzy Ożana nauczycielem stałym

87. Protokół Rady Szkolnej Miejscowej, J. Ożana nauczycielem stałym, 1913 (APL)
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Protokół z posiedzenia Rady Szkolnej Miejscowej w Ligocie,
odbytego dnia 14-go września (1913 r.)
Przebieg:
ad.1. W zagajeniu przywitał przewodniczący obecnych i wezwał obecnych do narady nad wyborem stałego nauczyciela.
ad. 2. Rada szkolna miejscowa uchwaliła większością głosów Jerzego Ożanę za stałego nauczyciela w miejscu.
(...) W Ligocie, dnia 14go września 1913 r., Kuś Paweł
Protokół Rady Szkolnej Miejscowej o zatwierdzeniu statusu
nauczyciela definitywnego Alojzego Hessa, 1913

88. Protokół Rady Szkolnej Miejscowej o zatwierdzeniu statusu nauczyciela definitywnego A. Hessa, 1913 (APL)
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Protokół z posiedzenia Rady Szkolnej Miejscowej odbytego
na dniu 2-gim listopada 1913 r.
(...) Przebieg:
Ad.1. Od czasu ostatniego posiedzenia miejscowej Rady
szkolnej wpłynęła prośba Alojzego Hessa definitywnego nauczyciela przy tutejszej publicznej szkole ludowej o zatwierdzenie go
w zawodzie nauczycielskim i włączenie do statusu osobowego
nauczycieli ludowych. Na wniosek przewodniczącego uchwaliła
Rada szkolna miejscowa jednogłośnie przychylić się do tejże prośby i przedłożyć takową dalszym instancyom do jak najprzychylniejszego załatwienia.
Protokół Rady Szkolnej Miejscowej, 1913, przepełnione klasy
(...)
Szkoła służy tylko celem naukowo wychowawczym i może
być wyjątkowo użyta na inne cele, lecz nigdy bez porozumienia
się z Kierownictwem szkoły i zarazem oświadcza, że na przyszłość o każdym takim wypadku będzie zmuszony ustawą zrobić doniesienie.
IIa. Uwzględniając potrzeby ludności miejscowej uchwaliła R. szk. m. wnieść prośbę do władz o pozwolenie odbywania
się nauki szkolnej począwszy od 1 maja w 3-ch najwyższych
klasach od godziny 10 1/2 do 3 1/2.
b. Ponieważ przepełnienie w II klasie w miejscowej szkole
utrudnia wielce pracę w klasie samej i utrudnia przez to postępy
uczniów w klasach wyższych, przeto uchwaliła R. szk. m. zwrócić się do władz szkolnych z prośbą o utworzenie paralelki do
II klasy z początkiem przyszłego roku szkolnego.
***
Protokół w sprawie budowy kaplicy na Podlasiu, 1939 r.97
Poniższy tekst pochodzi z bardzo wartościowego dokumentu z historii parafii, a dotyczy mało znanego i zapomnianego
wydarzenia, jakim była pierwsza próba budowy świątyni na
terenie Podlasu - Miliardowic.
97

APL, Protokół w sprawie budowy kaplicy w dzielnicy Podlas, 1939.
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89. Protokół w sprawie budowy kaplicy w dzielnicy Podlas, 1939 (APKB)

Protokół
Dnia 29 stycznia 1939 r. odbyło się w II szkole na Podlesiu
informacyjne zebranie co do ewentualnej budowy kaplicy lub
nawet kościółka dla parafian Bagna, Nowego Światu, Podlesia
i Miliardowic w obecności ks. administratora i p. naczelnika gminy Jana Hessa.
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Zagaił zebranie kierownik szkoły II p. Teodor Korzeniowski
przy udziale około 200 zainteresowanych mieszkańców wymienionych odległych kolonii ligockich.
Dyskusja była krótka, wszyscy obecni byli jednomyślni, co
do potrzeby budowy kaplicy lub kościółka. Jako powody podawano odległość od parafialnego kościoła w Ligocie od 3-5 kilometrów, bardzo złe drogi w czasie deszczu wprost nie do przebycia,
brak miejsc siedzących w Ligocie w kościele, macosze traktowanie w innych bliższych kościołach sąsiedzkich i wyparcelowanie
gruntów między Miliardowicami i Podlesiem. W najbliższych
3 latach powstanie na tych parcelach 44 nowych domów. Obecnie liczba wyżej wymienionych 4 kolonii już obecnie wynosi około
750 dusz, tak że po powstaniu nowych 44 domów liczba sięgnie
około 1000 dusz.
Chodzi także o zapewnienie sobie odpowiedniego miejsca
na budowę. Jako najodpowiedniejsze miejsce wymieniono tak
zwany plac pod dębami obok strażnicy na Podlesiu. Miejsce to
leżące w centrum wymienionych kolonii jest jeszcze niezabudowane (...)
***
Materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej98
Osiągnięcia gminy w latach 1949-1950. Sprawozdanie
z posiedzenia GRN w Zabrzegu z dnia 9.02.1950 r. W tym czasie
była to gmina obejmujaca wsie Ligotę, Zabrzeg i Bronów.
Znajdujemy w protokole m.in. historyczne informacje o zainicjowaniu budowy szkoły nr 3 na Burzeju, o budowie stadionu
w Zabrzegu, który, jak wynika z dokumentu, stanął na terenie
ligockim. Interesująco przedstawia się walka z analfabetyzmem.
Przewodniczący GRN ob. Kołoczek Karol zapodał do wiadomości wniosek Ludowego Zespołu Sportowego w Zabrzegu
o przydział obszaru na stadion sportowy z majątku b. księcia
Sułkowskiego na terenie gromady Ligoty. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i przesłany do Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krakowie.
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APKB, Materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej
w Zabrzegu 1950 r., sygn. 13/27/32.
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Następnie odczytał wniosek kierownistwa Szkoły Nr 2
w Ligocie i Rady Rodzicielskiej o rozbudowę szkoły, która jest za
ciasna. Wniosek ten również pozytywnie został załatwiony.
Przewodniczący zapodał wniosek Zarządu Gminnego
w Zabrzegu o budowę nowej szkoły nr 3 w Ligocie w kolonii Burzej, gdzie już przed wojną przystąpiono do budowy. Budowa ta
jest paląca, gdyż dzieci jest dużo a do najbliższej szkoły mają
ponad 4 km. Wniosek załatwiono pozytywnie.
Odnośnie sprawozdania z gospodarki gminnej z III kwartał ob. Kołoczek naświetlił zebranym w krótkich słowach realizację planu. Naprawiono 400 m długości drogi w Ligocie prowadzącej od stacji kolejowej Zabrzeg do kolonii Miliardowice przez
nawiezienie kamienia wierzchowego i rozplantowanie. Wyczyszczono studnie przy Urzędzie Gminnym i przy Powszechnej Szkole
nr 2 w Ligocie. Całkowicie zaopatrzono wszystkie szkoły
powszechne w drzewo i częściowo w węgiel. Wybudowano mostek drewniany na Wałówce w Ligocie. Poza tym wzięto udział
przy remoncie mostu na rzece Iłownicy. Dostarczono pomoc przy
remoncie szkoły w Bronowie. W Ligocie - kolonii Burzej pogłębiono i wyregulowano rowy o długości 3 km. (...)
Obywatel Nazimek Stanisław złożył szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Oświatowej. Na wstępie
zapoznał zebranych o reorganizacji poszczególnych komisji do
zwalczania analfabetyzmu na terenie tutejszej gminy.W dalszym
ciągu złożył sprawozdanie z wyników osiągniętych po linii zwalczania analfabetyzmu. Liczba analfabetów według spisu w gminie wynosi 139 osób. Z tego przypada na gromadę Zabrzeg 29
analfabetów, na gromadę Ligota 14 analfabetów, na gromadę
Bronów 12 analfabetów. Poza kursem pozostało 58 analfabetów
ze względu na wiek, przesiedlenie, śmierć, powołanie do wojska,
kalectwo, zwolnienie lekarskie itp. w kampanii jesienno-zimowej
na rok 1950/51 pozostaje do przeszkolenia 26 analfabetów.
(...) Dla tych co zdobyli sztukę czytania, pisania i rachowania prowadzi się w dalszym ciągu na terenie gminy zbiorowej
Zabrzeg kursy nauki pięknego czytania. Do ogólnej sumy analfabetów dochodzą jeszcze głuchoniemi, ktorych jest w gromadzie
Ligota 5-ciu, w gromadzie Bronów 3-ch. W gromadzie Zabrzeg
głuchoniemych się nie spotyka. Dla w/w projektowany jest kurs
w gromadzie Ligota. Kończąc swoje sprawozdanie ob. Nazimek
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apeluje do członków GRN oraz do organizacji społecznych o dołożenie wszelkich starań aby analfabetyzm znikł z naszego terenu
w terminie do dnia 1 maja 1951 roku.

90. Sprawy GRN 9.02.1950 (APKB)

***
Odbieranie ziemi niegospodarnym rolnikom99
W okresie stalinizmu w Polsce istniała praktyka odbierania ziemi gospodarzowi, który ją niewłaściwie użytkował.
Następnie ziemię taką dzierżawiono uboższym i aktywnym rolnikom. W dokumentach z tamtych czasów zachował się protokół z stosowną uchwałą.
Ligota 15 sierpnia 1955
Uchwała GRN w Ligocie nr 55/55
Działając na podstawie instrukcji Ministra Rolnictwa z dnia
10.02. 1954 w sprawie wykonania dekretu z dnia 9 lutego 1953 r.
o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych, Prezydium
GRN w Ligocie postanawia, jak następuje:
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APKB, Materiały z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Ligocie 1955 r., sygn. 13/64/1.
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1. Zwrócić się do Prezydium Powiatowej RN w Bielsku
o odebranie obyw. Mikołajowi D., zamieszkałemu w Ligocie nr
(...), 3,50 ha ziemi jako niezagospodarowanej.
2. Wydzierżawić wspomniany grunt na podstawie zgłoszeń
w Prezydium GRN w Ligocie następującym obywatelom:
a) obyw. K. Ferdynad zamieszkały w Ligocie nr (...) wydzierżawić 0,30 ha ziemi ornej, oraz 0,20 ha łąki. Własnego posiada 0,76 ha ziemi.
b) obyw. J. Stefan zamieszkały w Ligocie nr (...) wydzierżawić 1 ha ziemi ornej. Własnego posiada 0,56 ha ziemi.
c) obyw. D. Teofi zamieszkały w Ligocie nr (...) wydzierżawić 0,80 ha ziemi ornej oraz 0,20 łąki. Własnego posiada 2,94
ha.
d) obyw. J. Józef zamieszkały w Ligocie nr (...) wydzierżawić 1 ha ziemi ornej. Własnego posiada 0,66 ha. ziemi.
3. Nadzór nad wykonaniem powyższej uchwały poleca sie
przewodniczącemu Prezydium obyw. K. w terminie do dnia 20
sierpnia 1955 roku.

91. Uchwała o odebraniu niezagospodarowanej ziemi, 1955 (APKB)
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***
Wyższość gospodarki socjalistycznej nad kapitalistyczną,
1955100
Wśród dokumentów GRN z roku 1955 można natrafić na
interesujący przypadek będące swoistym znakiem czasu - dla
osób starszego pokolenia chichotem historii, a dla młodego pokolenia mocno niezrozumiałym tekstem z pogranicza fantastyki. Już po przeczytaniu kilku wersów można się przekonać, że
tekst nie jest autorstwa protokolanta, przeciwnie, został żywcem przepisany z wytycznych otrzymanych od partyjnego kierownictwa.
Obywatele Radni!
Na dzisiejszej sesji Gromadzkiej Rady Narodowej musimy
uchwalić budżet na 1955 rok, który stanowił będzie podstawę
działalności gospodarczej i kulturalnej w roku 1955 naszego
Prezydium.
(...)
Budżet i plan gospodarczy naszego państwa w roku 1955
zgodnie z wytycznymi IX Plenum KC i uchwałami II Zjazdu PZPR
idą w kierunku dalszego podniesienia dobrobytu szerokich mas
pracujących.
Nasze budżety i plany gospodarcze co roku zmierzają do
podniesienia coraz to wyżej poziomu warunków materialnych,
kulturalnych i socjalnych najszerszych mas pracujących oraz
umocnienia siły obronnej naszego państwa, które stoi na straży
zdobyczy ludu pracującego.
Nasze osiągnięcia we wszystkich dziedzinach gospodarki
narodowej świadczą o wyższości gospodarki socjalistycznej, co
wyraża się tym, że stajemy się państwem coraz silniejszym, które stanowi poważne ogniwo w obozie postępu i pokoju. Z państwa na wpół kolonialnego i państwa o prymitywnej i zacofanej
gospodarce staliśmy się w kresie zaledwie 10 lat władzy ludowej państwem silnym, jednym z najbardziej uprzemysłowionych
państw w Europie, o wysokiej technice przemysłowej, którego
głos ma poważny wpływ na kształtowanie się stosunków międzynarodowych.
100

APKB, Materiały z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej
w Zabrzegu 1955 r., sygn. 13/64/1.
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Budżet naszej gromady jako budżet najniższego stopnia
wprawdzie nie odzwierciedla w skali całego państwa wielkości
sum złożonych przez państwo na zaspokojenie wszystkich potrzeb socjalno-kulturalnych, niemniej jednak, jak wynika z niżej
naprowadzonych liczb, daje on wyraz najistotniejszym potrzebom naszej gromady, z tego też powodu niewątpliwie będzie on
narzędziem naszej codziennej pracy. (...)

92. Wyższość wiejskiej gospodarki socjalistycznej, 1955 (APKB)
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Przez stulecia
Rozdział stanowi zwięzłe podsumowanie dziejów Ligoty.
Ligota powstała ok. 600 lat temu we wtórnej fazie osadnictwa jako wieś, gdzie książę cieszyński osadził chłopstwo, które uprawiało kilkuhektarowe pola oraz zajmowało się obsługą
licznych stawów.
Pierwsza wzmianka o Ligocie zapisana została w akcie zamiany wsi z 2 lutego 1452 roku, który to dokument znajduje się
w kodeksie Listinař Tešinska.
Ligota po raz pierwszy znalazła się na mapie polskiego
kartografa Stanisława Porębskiego w 1563 roku, wydanej
w Wenecji.
Forma nazwy w brzmieniu Lgotka istniała na wczesnym
etapie ewolucji nazwy.
Gospodarka stawowa towarzyszyła rozwojowi i przemianom wsi od najdawniejszych wieków aż do współczesności.
Stawy w Ligocie pojawiły się prawdopodobnie już w XV
wieku, a masowo w I połowie XVI wieku.
Gospodarka stawowa generowała wzrost i rozwój ogólnej
infrastruktury miejscowości i przyczyniała się do podniesienia
poziomu gospodarczego.
Stawiarstwo, prócz upraw zbóż i hodowli zwierząt, zawsze
było istotnym, jeśli nie wiodącym nurtem gospodarki wiejskiej.
Stawy początkowo były własnością księcia, potem także
zamiejscowych posiadaczy - feudałów i mieszczan ze Śląska
i Małopolski, potem nabywców folwarku, nieliczne kupili również bogatsi tutejsi chłopi.
Ligota dopisała się znacznie do historii stawiarstwa za
sprawą dokonań rodziny Gaschów i ich osiągnięć w dziedzinie
hodowli karpia polskiego (galicyjskiego).
Na początku XVIII wieku odnotowano dużą ilość stawów
w części północnej miejscowości. Były to stawy na Przędziałku,
Toczkowicach, Bagnie, na Podlasku, Sokołach-Zawodziu,
Burzeju oraz staw Hałcnowiec. Gospodarka stawowa była wtedy w apogeum rozwoju.
Mapa z 1736 roku dowodzi, że wieś w tym czasie wkroczyła
w intensywny okres gospodarki stawowej i rybnej i to stanowiło
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jej gospodarczą dominantę. Ludność, prócz uprawy pól, musiała niewątpliwie zajmować się obsługą stawów, co mogło być jej
ważnym, jeśli nie podstawowym źródłem utrzymania.
W 1763 r. połowę terytorium Ligoty zajmowały lasy: Czarnolesie, Las Ligocki, Las Burzejski, las przy Podraju i na Podlasku. Drugą połowę zajmowały stawy, ich nazwy znajdują się na
starych mapach.
Analizując strukturę komunikacyjną na mapie z 1763 roku
nie sposób wyodrębnić dróg głównych, które przecinałaby wieś
w różnych kierunkach oraz łączyły ją z innymi miejscowościami, komunikacja odbywała się lokalnie, obrzeżami stawów, czyli
na groblach.
Zawodzie było pod wodą co najmniej od połowy XVI wieku, gdyż staw Myszkowiec jest wymieniany w Urbarzu z 1571
roku, także i w 1853 r., gdy należał do Gaschów.
Zachodnią część Burzeja w końcu XVIII wieku porastał
bór, a we wschodniej znajdowały się dwa duże stawy: Burschay
T. (Staw Burzejski) oraz Pschinschet T. (Psi Staw albo Psiniec).
W 1763 roku wieś mogła liczyć około 500 mieszkańców,
dla porównania w roku 1790 ok. 630 mieszkańców.
W dwudziestoleciu 1810-1830 doszło do rewolucyjnych
przekształceń znacznych obszarów wsi. Osuszono duży staw
Hałcnowiec, stawy na Toczkowicach i Przędziałku, duży staw
Okrąglec, dwa wielkie stawy Myszkowiec i Borkowiec na obecnym Zawodziu i Zawodziu Górnym oraz staw przy obecnej ulicy
Mazańcowickiej. Zniknęły stawki na Zawiściu i Woleństwie i przy
Franciszkowicach-Sabudzie. Przestały istnieć stawy mające 300letnią historię, a może dłuższą. Po tych 300 latach znaczne połacie Ligoty wyłoniły się z wody: całe Zawodzie, lewy Oblask, Toczkowice oraz Przędziałek.
W pierwszej połowie XIX wieku na środku osuszonego stawu Okrąglec założono gospodarstwa i wybudowane domy,
odtąd należące do dzielnicy Oblask. Podobnie było na Myszkowcu i Borkowcu, gdzie z czasem powstały dwie nowe dzielnice
Zawodzie Dolne i Górne.
W drugiej połowie XIX wieku wykształciła się sieć drogowa. Po raz pierwszy pojawiły się główne drogi wiodące w czterech podstawowych kierunkach, na Bielsko, Zabrzeg, Międzyrzecze i Bronów.
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W Ligocie, do ok. 1830 roku wszystkie budynki mieszkalno-inwentarskie były wykonane z drewna, kryte słomą. Od lat
40. XIX wieku wznoszone były budynki mieszkalno-gospodarskie, budowane z cegły, a fundamenty z kamienia, choć jeszcze
najczęściej kryte strzechą. Na początku XIX wieku wyszło rozporządzenie cesarskie obejmujące Śląsk Austriacki, nakazujące
wznoszenie budowli z materiałów ognioodpornych.
Na mapach z lat 1869-1887 niektóre stawy oznakowane
zostały jako periodyczne, co jest dowodem na stosowanie najnowszych technik hodowlanych w Ligocie w tamtym czasie. Adolf
Gasch pisał na ten temat prace teoretyczne, które były drukowane w prasie europejskiej.
Lasy w XIX wieku. Zachodnia część lasów, granicząca
z Chybiem to Schwartzwald (Czarnolesie), a jej część wschodnia
zapisywana była jako Ellgother Haide, tłumaczona różnie: Las
Ligocki, Ligockie wrzosowisko, Ligockie bagna, Ligockie burzany. Czarnolesie leżało w połowie na terytorium Chybia, a w drugiej połowie w Ligocie. Las Ligocki znajdował się całkowicie
w obszarze Ligoty. Lasy te były tak duże, że zajmowały ok. 45%
powierzchni Ligoty.
Na mapach połowy XIX wieku pojawia się symbol linii
kolejowej, przechodzącej przez północno-zachodnią część Ligoty, o oficjalnej nazwie Kaiser Ferdinands Nordbahn. Linię kolejową zbudowano w 1855 roku.
Mapa z roku 1890. Po raz pierwszy widzimy Ligotę w jej
granicach, jest to wieś niemała. Szczególnie imponuje północno-zachodnia pierzeja sięgająca Chybia, Zarzecza, niemal Wisły
i kościoła w Zabrzegu. Obejmuje połowę Czarnolesia i Las Ligocki, przez który przebiega linia kolejowa. W części północnowschodniej, na prawym brzegu Wapienicy jest należące wtedy
do Ligoty Podkępie. Stawy Sokoły wraz z dzielnicą Koło należały
do Czechowic. Las czarnoleski i ligocki został tu nazwany Puszczą
Ligocką.
Dzięki mapie z 1890 roku z dużym prawdopodobieństwem
można powiedzieć, że kolejność inwestycji rzecznych w Ligocie
była następująca: regulacja Iłownicy 1888, zbudowanie anału
Wapienicy 1890, zbudowanie Kanału Ligockiego 1891, regulacja Jasienicy 1891.
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W latach 1923-1928 roku, w Ligocie-Czarnolesiu, na miejscu spalonego w 1921 roku lasu, zbudowano dużych rozmiarów
kolejową stację przeładunkową.
W 1937 roku dwa stawy w centrum Ligoty przy obecnej
ulicy Bielskiej zlikwidowano. Sięgały one do szkoły i kościoła.
Przez środek osuszonych stawów poprowadzono nową drogę
Zabrzeg-Międzyrzecze.
29 stycznia 1939 r. z udziałem 200 osób odbyło się w szkole
podstawowej w Miliardowicach pierwsze zebranie na temat
zamiaru budowy kaplicy lub kościoła dla parafian Bagna,
Nowego Światu, Podlasu i Miliardowic. Budowę zaopiniowano
pozytywnie.
W roku 1955 Ligota utraciła niebagatelną część swego terytorium - ponad 40% ogólnej powierzchni na rzecz Zabrzega.
Były to obszary: Ligocki Las, Czarnolesie z przeładunkową stacją
kolejową oraz Maciejowice. Z Czechowicami-Dziedzicami dokonano zamiany Podkępia na dzielnicę Koło oraz kompleks stawowy Sokoły.
W latach 1956-1966 działał Uniwersytet Powszechny
w Ligocie. Zajmował się podwyższaniem wiedzy i kwalifikacji młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową, a nie kontynuowała nauki w szkołach zawodowych i średnich. Szkołę tę w ciągu
dekady opuściło kilkuset absolwentów.
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Kalendarium
Poniżej znajduje się zestawienie ważnych dla Ligoty dat
dotyczących historii miejscowości, jej bliskiego sąsiedztwa, regionu i kraju, mających związek z losami wsi lub posiadające
wartość porównawczą. Lista wydarzeń rozpoczyna się u zarania
dziejów regionu i kończy na roku 1958.
Rok
VI-XI w.
XII w.
1223
1305
1305
1305
1312
1315-1335
1327
1380
ok. 1400
1400-1430
1400-1571
1452
ok. 1500
1518
1522
1566
1571
1571
1571
1572
1572-1789
1692
1707
1742
1746
1787
1788
1789-1945
ok. 1790

Wydarzenie
plemię Gołęszyców na terenach między górną Odrą a Wisłą
grodzisko średniowieczne w Starym Bielsku
pierwsza wzmianka o Zarzeczu
pierwsza wzmianka o Czechowicach
pierwsza wzmianka o Międzyrzeczu
pierwsza wzmianka o Mazańcowicach
pierwsza wzmianka o Bielsku
powstanie pierwotnego kościoła w Międzyrzeczu
księstwo cieszyńskie pod panowaniem czeskim
powstaje gotycki kościół św. Stanisława w Starym Bielsku
sprowadzenie niemieckich osadników
prawdopodobny okres założenia Ligoty
Ligota za czasów książąt cieszyńskich
pierwsza wzmianka o Ligocie
zbudowanie drewnianego kościoła w Mazańcowicach
pierwsza wzmianka o Zabrzegu
zbudowanie drewnianego kościoła w Międzyrzeczu
pierwsza wzmianka o Bronowie
pierwsza wzmianka o ligockim folwarku Viehhof
wzmianka o 30 ligockich stawach
w dokumentach wymieniony młyn pod numerem 14
utworzenie Państwa Bielskiego
Ligota w posiadaniu panów bielskich
wzmianka o młynie Zbijowskim
bunt chłopski w Śląsku Austriackim
podział Śląska po wojnach śląskich na pruski i austriacki
bunt chłopski w Państwie Bielskim
zbudowanie kościoła w Zabrzegu
parcelacja folwarków Sułkowskiego
Ligota w posiadaniu właścicieli ziemskich
budowa murowanego dworu w Ligocie, tzw. zamku
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1792
1806
1809
1811
1825
1831
1840
1855
1877
1887
1887-1891
1896
1908
1911
1914-1918
1915-1918
1920
1921
1922-1924
1925
1927
1928
1935
1935
1939
1939
1950
1951
1954
1955
1955-1958
1956
1956-1966
1958
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wzmianka o szkolnym polu
zbudowanie kościoła w Ligocie
opis drewnianej szkoły
Podkępie przechodzi pod parafię Św. Katarzyny w Czechowicach
zbudowanie szkoły murowanej w centrum Ligoty
pierwsze wydanie Drogi Krzyżowej ks. B. Olejaka
zbudowanie wieży kościelnej
przez Ligotę w Czarnolesiu przeprowadzono linię kolejową
prezydent Śląska Austriackiego w Ligocie
uruchomienie cukrowni Chybie
wielkie inwestycje wodne na Wapienicy, Jasienicy i Iłownicy
powstanie straży ogniowej w Ligocie
uruchomienie kopalni Silesia
otwarcie nowej szkoły w Ligocie
pierwsza wojna światowa
Gustaw Morcinek nauczycielem w Ligocie
Śląsk Cieszyński wraca do Polski
spłonęła część lasu Sułkowskiego w Czarnolesiu
parcelacja Miliardowic, Podlasu, Gasiówki, Nowego Światu
wybudowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Miliardowicach
Maciejowice przyłączone do parafii Zabrzeg
uruchomienie stacji towarowej Czarnolesie
elektryfikacja części Ligoty
ligocki Podjaz przyłączono do parafii Zabrzeg
rozpoczęcie budowy drogi Zabrzeg - Międzyrzecze
wybuch drugiej wojny światowej
powstanie miasta Czechowice, od 1958 r. Czechowic-Dziedzic
połączenie miast Bielska i Białej
zbudowanie zbiornika wodnego Goczałkowice, zatopienie
15 domów na ligockim Podjaziu i 10 % ligockiego lasu
Ligota traci Czarnolesie, Las Ligocki i Maciejowice na
rzecz Zabrzega
zamiana Podkępia, który trafia do Czechowic-Dziedzic,
a stawy Sokoły i dzielnica Koło do Ligoty
oddanie do użytku nowego budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 w Ligocie - Miliardowicach
działalność Uniwersytetu Powszechnego w Ligocie
oddanie do użytku Szkoły Podstawowej nr 3 na Burzeju

ROZDZIAŁ II

ZWIĄZANI Z LIGOTĄ
Każda społeczność posiada swoje wybitne jednostki.
W Ligocie żyło i działało wiele osób, które przyczyniły się do rozwoju miejscowości oraz rozsławienia jej na zewnątrz. Grupę taką
stanowili kapłani, ale ci zostali już opisani w wielu innych publikacjach. Byli nimi także wykształceni nauczyciele i oni stanowią
w tym zbiorze największą reprezentację. Do wybitnych mieszkańców Ligoty należał niewątpliwie fundator kościoła Paweł Czaderski, który za swe zasługi otrzymał szlachectwo. W Ligocie
mieszkał i działał ogólnopolskiej sławy pisarz Gustaw Morcinek. Tutaj przez wiele pokoleń żyła rodzina Gaschów, która przyczyniła się do rozwoju wsi, podniesienia kultury rolnej i stawowej, a także odegrała znaczącą rolę w dużym przedsięwzięciu,
jakim była zmiana systemu rzek. Ligocaninem z urodzenia był
zapomniany Józef Burejza, rolnik, wieloletni wójt i długoletni
kościelny, darczyńca, filantrop i założyciel kilku fundacji na rzecz
biednych. W nowszych czasach, w połowie XX wieku, twórcą
wiejskiego Uniwersytetu Powszechnego i wybitnym pedagogiem
był tu Lechosław Golarz.
Wielu zasłużonych działaczy społecznych nie znalazło się
w tym zestawieniu ze względu na niewystarczające informacje.
Takimi osobami byli np. wójt (ok. 1900 r.) i młynarz Franciszek
Polok oraz jego syn Franciszek Polok junior, który 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. Inną znaną i docenianą swego czasu osobą był
Alojzy Donocik, nauczyciel matematyki w Szkole Powszechnej
nr 1 w Ligocie po 1914 roku, który ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Krakowie. Osobą godną zapamiętania był też wybitny
działacz oświatowy, powstaniec śląski, nauczyciel matematyki
w szkole w Ligocie ok. 1914 roku, Jerzy Ożana.
***
163

Paweł Czaderski (1747-1813), właściciel majątku i dworu, fundator
kościoła, szlachcic, patron ronda
w Ligocie.
93. Paweł Czaderski (PL)

Urodził się 30 lipca 1747 w Starej Wsi. Jego matką była
Elżbieta Młynarska, ojcem Paweł Czaderski, nauczyciel, organista, kantor i kościelny w tej miejscowości. Miał liczne rodzeństwo, wiadomo o braciach Janie i Stanisławie. Ok. 1760 r. rodzina przeniosła się do Komorowic Polskich, gdzie ojciec objął
posadę organisty w kościele parafialnym.
Zawarł związek małżeński z Zuzanną Polok z Podgórza
k. Skoczowa. W Komorowicach urodziły się ich starsze dzieci.
Utrzymywał rodzinę z dzierżaw ziemi, między innymi folwarku
księcia Sułkowskiego w Ligocie i ról w Bielsku. W latach 1789 1790 zakupił 350 jochów (morgów) ziemi wcześniej dzierżawionego, a wówczas parcelowanego w Ligocie folwarku wraz z dworem i zabudowaniami gospodarskimi, młynem i tartakiem,
karczmą oraz stawem Hałcnowiec. Zamieszkał w 1790 r. z rodziną w Ligocie, najpierw w drewnianym, potem w murowanym
dworze (dziś ul. Woleńska 3), który wzniósł na przełomie XVIII
i XIX wieku. Tu urodziły się młodsze ich dzieci; z ośmiorga potomstwa wieku dorosłego doczekały: Maria Anna, Zuzanna, Jan i Józef
Paweł. W latach 1794 i 1797 ufundował ornaty oraz tabernakulum do kościoła Międzyrzeczu, który był dla Ligoty kościołem
parafialnym. W 1801 roku sfinalizowane zostały rozpoczęte wcześniej przez niego starania u władz kościelnych i państwowych
o zbudowanie kościoła w Ligocie, dla którego wydzielił z posiadanego majątku nieopodal dworu miejsce także na cmentarz.
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W akcie fundacyjnym spisanym w Bielsku 26 marca 1801 r.
zobowiązał się do wzniesienia i wyposażenia świątyni na własny
koszt oraz do utrzymania duchownego. Pierwszym duszpasterzem poświęconego w 1806 r. kościoła został ks. Błażej Olejak
(1782-1841) z Bestwiny, który mieszkał we wzniesionej w 1809
r. na koszt Czaderskiego plebanii. Ufundowanie kościoła stało
się początkiem tworzenia wspólnoty parafialnej oraz rozwoju szkoły, która za przyczyną ks. Błażeja Olejaka stała się ośrodkiem
utrzymania i krzewienia polskości.
Stworzony przez Pawła Czaderskiego zespół urbanistyczny składający się z dworu z folwarkiem, kościoła z cmentarzem
i plebanią, a także jego pozycja majątkowa (był też dzierżawcą
lub właścicielem dóbr w Borku i Jawiszowicach), predysponowały go do starań na dworze cesarskim w Wiedniu o zdobycie
patentu szlacheckiego. Cesarz Franciszek I nadał mu w 1809 r.
szlachectwo z prawem używania tytułu Ritter von. Herb własny
Czaderski to tarcza dzielona w słup, w śląskich, żółto-niebieskich barwach heraldycznych, w polu żółtym znajduje się równoramienny krzyż, w polu niebieskim snop zboża, całość zwieńczona przyłbicą z koroną, w której gryf zwrócony w prawo.
Zmarł 29 czerwca 1813 r. w majątku córki w Plesnej koło
Ostravy, pochowany został w kaplicy rodowej na tamtejszym
cmentarzu. Po jego śmierci właścicielem majątku ligockiego był
jego brat Jan Czaderski, który w 1790 r. nabył 62 jochy ziemi
w Ligocie i osiadł na gospodarstwie nr 3 jako wolny osadnik. Po
śmierci Jana w 1816 r. dobra ligockie nabył Filip Saint-Genois
z pobliskiego Jaworza.
Paweł Czaderski stał się twórcą układu urbanistycznego
w centrum Ligoty, które przetrwało do naszych czasów, choć
dwór chyli się ku ruinie, a starodrzew otaczający go i stodoły
zostały zlikwidowane. W 2015 roku radni Czechowic-Dziedzic
podjęli uchwałę o upamiętnieniu tego zasłużonego człowieka
i nazwali okazałe rondo w centrum Ligoty imieniem Pawła Czaderskiego 101.
***
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Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie, Tabele Załuskiego, t. 8,
s. 50; Dzieje kościoła i parafii..., s. 54-59; Mariusz Fender, Maria Nowrotek,
Jerzy Polak, Zabytki Międzyrzecza i Ligoty, s. 253, 256-258, 267-268, 323,
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Ks. Błażej Olejak (1782-1841),
ksiądz, kapelan, proboszcz
kościoła pw. Opatrzności Bożej
w Ligocie, budowniczy, filantrop.
94. Błażej Olejak (PL)

Urodził się 28 stycznia 1782 roku w Bestwinie. Wstąpił
do gimnazjum przy klasztorze Cystersów w Rudach k. Raciborza. Teologię i filozofię studiował w Krakowie. Wyświęcony został na księdza 2 lutego 1805 r. w wieku 23 lat, po czym służył
jako wikary w rodzinnej parafii. Wkrótce, 17 sierpnia 1806 r.,
zainstalowany został jako kapelan ekspozyt przy zbudowanym
przez Pawła Czaderskiego kościele w Ligocie, która należała
wówczas do parafii w Międzyrzeczu. Odtąd rozpoczął wieloletni etap tworzenia nowej parafii, wyposażania kościoła w paramenty do sprawowania liturgii oraz starania o obiekty do kościoła przypisane: plebanię, cmentarz wraz z kostnicą i beneficjum. Dziś cennymi zabytkami są np. relikwiarz św. Błażeja,
kielich mszalny z pateną, monstrancja z 1834 roku, dwie dalmatyki i ornaty z jedwabiu i adamaszku, także obrazy stacyjne
z 1830 r. Franciszka Pieczki oraz obraz olejny Ukrzyżowanie
Wojciecha Bączkowskiego z tego samego roku, a także mszały
z początku XIX w.
W 1831 roku ks. Olejak napisał w języku polskim i wydał
drukiem modlitewnik 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 (...). W 1825 roku w sąsiedztwie kościoła wzniesiono
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szkołę o dwóch kondygnacjach z dwiema dużymi salami z funduszy książęcego dominium, zwierzchności gminnej oraz parafii. Był inicjatorem jej budowy, opiekunem i mecenasem.
W latach 1834-1840 z inicjatywy ks. B. Olejaka wzniesiono
wieżę kościelną, poświęconą 15 lipca 1840 r.
Za dokonania na rzecz społeczeństwa, Kościoła i państwa
został odznaczony przez Franciszka I Złotym Średnim Medalem
Cesarskim.
Zmarł 9 września 1841 roku. Został pochowany przy bocznym, południowym wejściu do kościoła. Nad miejscem spoczynku wmurowano tablicę epitafijną. Jedna z ulic w centrum Ligoty
została nazwana ulicą ks. Błażeja Olejaka 102.
***
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Józef Burejza (1801-1890), wójt i kościelny w Ligocie, filantrop, odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi przez cesarza Franciszka Józefa I.
95. Nagrobek Józefa
Burejzy na cmentarzu
w Ligocie (ZW)

Urodził się 20 marca 1801 roku w Ligocie jako syn Jana
i Marianny Smolarz. Przodek Józefa, Walenty Burejza, mieszkał
w 1699 r. w dzielnicy Oblask, gospodarował na swej roli jako
zagrodnik, ponadto dzierżawił stawy rybne należące do plebana
międzyrzeckiego. Ojciec Józefa, wolny chałupnik, miał w dziedzicznej dzierżawie role plebana międzyrzeckiego oraz jego
stawy o powierzchni 5 morgów przy granicy ligocko-międzyrzeckiej (okolice dzisiejszej ul. Na Łuku).
Józef Burejza zawarł związek małżeński w 1823 r. z Marianną z domu Machalica. Z pierwszego jak i z drugiego małżeństwa z Zuzanną nie doczekał się potomstwa, natomiast wychował i wyposażył kilkoro sierot i dzieci z biednych rodzin. Miał
status wolnego chałupnika; jego posiadłość nr 34 w Ligocie znajdowała się obok nieistniejącego już stawu Okrąglec przy granicy
z Bronowem. Od młodości blisko związany był z kościołem
i parafią. W roku 1830, za czasów ks. Błażeja Olejaka, został
kościelnym. Funkcję tę sprawował 60 lat, do końca prawie 90letniego życia. Na swojej posesji ufundował krzyż, do którego
odbywały się modlitewne procesje w dni krzyżowe. W 1874 r.
ufundował dzwony do kościoła w Bronowie. W testamencie zapisał pokaźne darowizny dla kościołów w Ligocie, Bronowie
i Jasienicy.
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Cieszył się ogromnym autorytetem w środowisku. Darzony szacunkiem, był wybierany na wójta, który to urząd sprawował przez 20 lat. Wiadomo, że jako wójt w 1840 roku współpracował z ks. Błażejem Olejakiem w sprawie budowy wieży
kościelnej oraz właściwego utrzymania szkoły. Był też wielkim
filantropem, przekazując za życia spore kwoty dla uczniów z biednych rodzin, a zapisem testamentowym ustanowił fundację na
rzecz szkoły w Ligocie. W dniu 19 lipca 1882 r. odbyła się uroczystość udekorowania Józefa Burejzy Srebrnym Krzyżem
Zasługi, przyznanym mu przez cesarza Franciszka Józefa I za
szczególne zasługi dla państwa i Kościoła.
Zmarł 19 marca 1890 roku, spoczywa przy kościele w Ligocie po jego południowej stronie pod pięknym nagrobkiem
z białego kamienia103.
***
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Ignacy Borkowski (1879-1974),
nauczyciel, pedagog, kierownik
szkoły, organista, zielarz, osteopata, fizjoterapeuta.
96. Ignacy Borkowski (ZP)

Urodził się w Ligocie w czworakach dworskich 17 lipca
1879 r. jako dwunaste dziecko Katarzyny i Józefa Borkowskich.
Od szóstego roku życia uczęszczał do szkoły ludowej, potem do
szkoły niemieckiej w Bielsku, a następnie do szkoły średniej.
Niezwykle uzdolniony, utrzymywał się z korepetycji. Ukończył
seminarium nauczycielskie z maturą w 1900 r., wtedy też otrzymał posadę w szkole w Goleszowie. W 1903 r. Rada Szkolna
Powiatowa zdecydowała o wysłaniu go do Wiednia celem podniesienia kwalifikacji. W roku 1904 został kierownikiem szkoły
w Kisielowie. Wówczas ożenił się z Julią z Gruszków. Małżonkom urodziła się trójka dzieci: Tadeusz, Amalia i Wiktor. Amalia ukończyła szkołę gospodarstwa, Tadeusz seminarium
nauczycielskie w Białej, Wiktor studiował medycynę w Krakowie i Poznaniu.
W 1908 r. Ignacy Borkowski wygrał pośród 20 kandydatów konkurs na stanowisko kierownika szkoły w Dębowcu koło
Skoczowa. W 1920 roku przeniósł się do Mazańcowic, gdzie
funkcjonowały dwie szkoły - polska i liczniejsza niemiecka.
Kierownikiem polskiej szkoły oraz organistą był w Mazańcowicach przez 14 lat. W tym czasie doprowadził do przejęcia przeważającej liczby uczniów do szkoły polskiej.
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W Mazańcowicach rozwinął swoją drugą życiową pasję
- leczenie ludzi. Medyczne zainteresowania i wiedzę zdobył
w bielskim seminarium w czasie wykładów z zakresu higieny
i anatomii u dra Ofhera. Masażami, homeopatią i ziołami
leczył okoliczną ludność a nawet chorych w Krakowie i Lwowie. Za wyleczenie córki burmistrz Bielska Pisch podarował mu
aptekę oraz bogatą bibliotekę. Ludzi, którym przez dziesięciolecia pomógł i uleczył, było tysiące. Duża popularność i szeroka
działalność spowodowały, że w latach trzydziestych stał się człowiekiem majętnym i sławnym. Zbudował w Jasienicy dwa domy,
urządził duży ogród i zakupił samochód. W roku 1939 zakupił
w Bielsku Zakład Kąpielowo-Kuracyjny z myślą o synu Wiktorze
kończącym studia medyczne.
W 1934 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Jasienicy. W czasie II wojny światowej ze względu na propolską działalność Niemcy pozbawili go majątku, w swoim domu mógł mieszkać jako lokator. Dom został zniszczony w czasie walk frontowych w 1945 r., a w czasie rządów komunistycznych majątek
ponownie został mu odebrany i upaństwowiony.
Ignacy Borkowski, prawie nie chorując, zmarł 4 grudnia
1974 r. w wieku 94 lat. W jednym ze swoich ostatnich wierszy
napisał:
Nie chcę ja, nie chcę kamiennego grobu,
lecz chcę się złączyć Ziemio Śląska z Tobą 104.
***
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Ludwik Korzeniowski (1884-1948), nauczyciel, pedagog, kierownik szkoły w Ligocie, organista.
97. Ludwik Korzeniowski (ZP)

Urodził się 29 czerwca 1884 r. w Rudzicy. Ojciec Jan Korzeniowski był działaczem na rzecz polskości, pełnił funkcję wójta
w Rudzicy. Matką była Anna z domu Kopeć. Miał pięciu braci,
którzy otrzymali staranne wykształcenie w szkołach w Cieszynie.
Ukończył dwuklasową szkołę ludową w Rudzicy, następnie szkołę wydziałową w Cieszynie. W roku 1905 ukończył kurs
dla nauczycieli polskojęzycznych szkół ludowych, prowadzony
przy I kursie Seminarium Nauczycielskiego w Cieszynie. Został
zatrudniony w szkole ludowej w Międzyrzeczu. Po uzupełnieniu
wykształcenia zdał zawodowy egzamin kwalifikacyjny w 1906
roku. W Międzyrzeczu pracował przez 5 lat, a w roku 1909 został kierownikiem szkoły w Ligocie, mieszczącej się w starym
budynku. Od założenia Kółka Rolniczego w 1910 r. był jego sekretarzem, a przewodniczącym ks. Antoni Spacil. Osobistym
staraniem, przy współpracy z proboszczem Antonim Spacilem,
doprowadził do wybudowania w centrum Ligoty obszernej szkoły, funkcjonującej od 1911 roku. Uczył matematyki, rysunku
i śpiewu. Grał w szachy i popularyzował tę umiejętność wśród
uczniów. W okresie I wojny światowej został odznaczony Krzyżem wojennym za zasługi cywilne. Przez wiele lat był organistą
w kościele parafialnym w Ligocie.
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Z chwilą wybuchu II wojny światowej ewakuował się na
polecenie władz oświatowych. Po powrocie jako polski nauczyciel został pozbawiony przez władze okupacyjne zatrudnienia
w szkole. Zmuszony był na skutek skierowania wydanego przez
Arbeitsamt do ciężkich prac przy regulacji Soły w Żywcu. Pod
koniec wojny został zatrzymany przez niemieckiego komisarza
gminy Herberta Waschitzę na dworcu w Dziedzicach, przewieziony do Zabrzega, gdzie mieścił się urząd gminy i posterunek
policji, i w niewyjaśnionych okolicznościach porzucony na
poboczu drogi. Wpółprzytomnego znalazł ks. Adolf Dyczek i udzielił mu pomocy. Po tym zdarzeniu był sparaliżowany do końca
życia.
Był żarliwym patriotą, człowiekiem energicznym, rzetelnym, troskliwym i opiekuńczym. Z żoną Zuzanną z domu
Tomaszczyk z Międzyrzecza Dolnego wychowali piątkę dzieci:
Wandę, Karola, Marię, Janinę i Walerię.
Zmarł 24 marca 1948 roku, pochowany został na cmentarzu w Ligocie 105.
***
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Gustaw Morcinek (1891-1963), pisarz, publicysta, nauczyciel, poseł na
Sejm.
98. Gustaw Morcinek (HKK)

Gustaw Morcinek urodził się 25 sierpnia 1891 roku
w Karwinie na Zaolziu. Po ukończeniu szkoły ludowej, w wieku
16 lat rozpoczął pracę w kopalni jako górnik. W wieku 19 lat
podjął naukę w polskim seminarium nauczycielskim w Białej,
otrzymując kwalifikacje do nauczania w szkołach z polskim językiem wykładowym.
W czasie I wojny światowej jako żołnierz armii austriackiej walczył na froncie rosyjskim. W październiku 1915 r. został
urlopowany wskutek odniesionej kontuzji i skierowany do pracy
w szkole w Ligocie, gdzie uczył prawie rok. W wakacje 1916 roku
został ponownie powołany do wojska. 15 lutego 1918 r. powrócił
do Ligoty, gdzie kontynuował pracę nauczycielską do 15 sierpnia tego roku. Stąd kolejny raz trafił do wojska, do garnizonu
w Cieszyna, gdzie zastał go koniec wojny. W Ligocie zatem przebywał dwukrotnie, w roku szkolnym 1915/1916 oraz w 1918,
w sumie uczył w tej szkole półtora roku. Mieszkał w domu nr 29
należącym do wójta Jana Jurczyka na Oblasku. Szkoła nr 1
w Ligocie przy ul. Bielskiej 17 upamiętniła jego pracę z ligocką
młodzieżą i w latach 1988-2006 nosiła imię Gustawa Morcinka.
Jako nauczyciel Morcinek przepracował ponad 20 lat, najdłużej w Skoczowie. Przez całą II wojnę światową był osadzony
w obozach koncentracyjnych za patriotyczną propolską działalność.
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Po wojnie zamieszkał w Katowicach. Był autorem dziesiątek książek, także wielu artykułów, jednym z czołowych pisarzy polskich
i najwybitniejszym pisarzem śląskim. Odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi licznymi
nagrodami.
Zmarł w Krakowie 20 grudnia 1963 roku106.
***
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Jan Hess (1882-1968), wójt gminy Ligota, działacz samorządowy
i społeczny, rolnik.
99. Jan Hess (ZP)

Urodził się 8 października 1882 roku w Międzyrzeczu Dolnym w wielodzietnej rodzinie rolników. Kształcił się najpierw
w ludowej szkole w Międzyrzeczu, a następnie w szkole rolniczej
w Cieszynie. Po jej ukończeniu wrócił na gospodarstwo ojca.
W 1899 roku wybudował staw w celu hodowania karpi. Po zawarciu związku małżeńskiego w 1908 roku przeniósł się do Ligoty, gdzie rozpoczął prowadzenie własnego gospodarstwa
rolnego. W czasie I wojny światowej został powołany do wojska
i przez cztery lata przebywał na froncie.
W działalności rolniczej był nowatorem, prekursorem wprowadzania maszyn, przeprowadził meliorację gruntów i zelektryfikował gospodarstwo. Równolegle z uprawą roli zajmował się
hodowlą ryb, głównie szlachetnej odmiany karpia polskiego.
Działalność społeczna Jana Hessa była różnorodna.
W latach 1925 - 1939 był wójtem gminy Ligota, na tej funkcji
okazał się postacią wybitną. Wykazał się inicjatywą w zakresie
elektryfikowania wsi, budowy lokalnych dróg, był inicjatorem
reaktywowania Kółka Rolniczego oraz jego prezesem. Był członkiem wspomagającym OSP w Ligocie oraz przewodniczącym
Komitetu Odbudowy Strażnicy. W Sądzie Grodzkim w Bielsku
udzielał się jako biegły w zakresie rolnictwa. W 1928 roku został
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność narodową,
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społeczną i samorządową. Jan Hess bardzo blisko współpracował z urzędem parafialnym. Przez wiele lat był przewodniczącym
Rady Parafialnej, także zastępcą prezesa Parafialnej Akcji Katolickiej. Zainicjował budowę Domu Katolickiego. Przy swej posesji ufundował krzyż kamienny. Zajmował się ziołolecznictwem.
Wytwarzanymi prze siebie mieszankami ziołowymi skutecznie
leczył ludzi.
Z żoną Anną z domu Żerdka pochodzącą z Drogomyśla
wychowali czwórkę dzieci, wszystkie otrzymały wykształcenie,
Stanisław i Władysław rolnicze, Tadeusz i Bronisława pracowali
w zawodzie nauczycielskim.
Zmarł 19 września 1968 roku, pochowany został na cmentarzu w Ligocie107.
***
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Teodor Korzeniowski (1891- 1968), nauczyciel, pedagog, kierownik szkoły nr 2
w Ligocie.
100. Teodor Korzeniowski (ZP)

Urodził się 31 lipca 1891 r. w Rudzicy. Rodzicami jego byli
Anna z d. Kopeć i Jan Korzeniowski, wójt Rudzicy, działacz na
rzecz polskości. Małżonkowie wychowali sześciu synów, którzy
otrzymali staranne wykształcenie w szkołach Cieszyna. Ludwik,
brat Teodora, również był nauczycielem, wieloletnim kierownikiem Szkoły Powszechnej nr 1w Ligocie.
Teodor Korzeniowski ukończył w 1911 roku Polskie Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie. W tym samym roku rozpoczął pracę w Publicznej Szkole Powszechnej nr 1, a potem
nr 3 w Czechowicach. Od 1 września 1926 roku pełnił funkcję
kierownika nowo zbudowanej Powszechnej Szkoły nr 2 w Ligocie, w dzielnicy Miliardowice. Był zarazem nauczycielem wszystkich przedmiotów. Z wybuchem II wojny światowej, jako polski
nauczyciel, został przez władze niemieckie odsunięty od pracy
w szkole i skierowany przez Arbeitsamt do pracy fizycznej. Wrócił
do pracy w szkole po zakończonej wojnie i podjął starania
o zbudowanie nowego, obszernego budynku szkolnego, dostosowanego do zwiększającej się liczby uczniów. Uroczystość
otwarcia nowej szkoły odbyła się 1 września 1956 r. Uczył
geografii i śpiewu, założył i prowadził chór szkolny. Pracował
do 1959 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę po 33 latach
pracy jako kierownik szkoły w Ligocie - Miliardowicach.
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Z żoną Bronisławą z domu Kolaczek wychował czwórkę
dzieci: Antoniego, Jana, Leszka i Marię.
Zmarł 30 maja 1968 roku, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Zabrzegu. Jedna z ulic w pobliżu szkoły w Miliardowicach została nazwana ulicą Korzeniowskiego108.

***
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Andrzej Kuś (1902-1966), nauczyciel, pedagog, kierownik
szkoły w Ligocie, organista,
dyrygent orkiestry dętej.
101. Andrzej Kuś (ZP)

Urodził się 14 listopada 1902 r. w Bronowie. Żona Wanda
była córką kierownika szkoły Ludwika Korzeniowskiego.
Kształcił się w Seminarium Nauczycielskim Męskim w Cieszynie oraz w Białej. Znał biegle język niemiecki i czeski. Dosłużył się stopnia oficerskiego w brygadzie Strzelców Podhalańskich.
Pracę nauczycielską rozpoczął w 1922 r. w Publicznej Szkole
Powszechnej nr 1 w Ligocie. Uczył śpiewu, gry na skrzypcach,
gimnastyki, przez wiele lat prowadził chór szkolny.
W czasie II wojny ukrywał się na terenie Głubczyc, prowadził tam tajne nauczanie. Aresztowany 18 lutego 1943 r. przez
gestapo, po śledztwie w więzieniu w Mysłowicach jako polski
nauczyciel i oficer został osadzony w Auschwitz w bloku A2 jako
więzień polityczny nr 114708. W obozie wielokrotnie przeżył apele
z dziesiątkowaniem, upokorzenie, głód, tortury i pracę w nieludzkich warunkach.
Po wojnie wrócił do pracy nauczycielskiej w Ligocie
29 marca 1945 roku z mocno nadszarpniętym zdrowiem. Wkrótce
objął stanowisko kierownika szkoły. Prowadził także kursy dokształcające dla dorosłych, pozbawionych możliwości nauki
w czasie okupacji.
W latach 1945-1957 pełnił funkcję prezesa drużyny OSP.
Był założycielem i dyrygentem strażackiej orkiestry dętej w Ligocie. Do 1953 roku, a potem okresowo, był organistą w kościele
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parafialnym w Ligocie. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. prowadził
chór i zespół muzyczny w ramach Uniwersytetu Powszechnego
w Ligocie. W szkole pracował do emerytury w 1957 r.
Z żoną Wandą wychowali czwórkę dzieci, wszystkie otrzymały wykształcenie średnie: Ludwik - pracownik kolejowy,
kapelmistrz orkiestry dętej, Maria - nauczycielka, Michał - mechanik, Andrzej - technik ekonomista.
Zmarł 21 marca 1966 roku, pochowany został na cmentarzu w Ligocie, spoczywa z żoną i córką Marią109.

***

109
Dzieje kościoła i parafii..., s. 106-107, 242-243; Konsultacja Michał
Kuś, Bernadeta Zawada.

181

Józef Duława (1903-1980), nauczyciel,
pedagog, kierownik szkoły w Ligocie,
radny.
102. Józef Duława (ZP)

Urodził się 30 października 1903 r. w Jasienicy. Rodzice
Helena z domu Niesyt i Jan Duława byli właścicielami rodzinnego gospodarstwa rolnego. Żona Marianna z domu Tomaszczyk
pochodziła z dzielnicy Mościska w Zabrzegu.
W 1924 r. ukończył Polskie Seminarium Nauczycielskie
Męskie TSL w Białej, w 1928 r. zdał nauczycielski egzamin kwalifikacyjny. W latach 1924-1937 pracował jako nauczyciel
w Czechowicach, Bronowie i w Komorowicach. Jako nauczyciel
stały został zatrudniony w Publicznej Szkole Powszechnej nr 1
w Ligocie 1 października 1928 r. Uczył matematyki, geografii,
biologii, higieny, religii, opiekował się ogródkiem szkolnym.
Służbę wojskową w stopniu kaprala odbył w postaci szkoleń i ćwiczeń wojskowych dla nauczycieli. Był członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycieli Szkół
Powszechnych w Polsce, również był członkiem koła Macierzy
Szkolnej i sekretarzem koła w Ligocie. Przez 3 lata pełni funkcję
radnego Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie.
Realizując polecenie władz ewakuował się z chwilą rozpoczęcia II wojny światowej na wschodnie rubieże Polski.
Aresztowany przez gestapo w Ligocie 23 kwietnia 1940 r., po
przesłuchaniach w Bielsku jako „element niebezpieczny dla
władzy niemieckiej” został przetransportowany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po sześciotygodniowym pobycie
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przeniesiony do obozu w Mathausen-Gusen i osadzony jako
więzień polityczny nr 6918. Tam żył w nieludzkich warunkach,
pracował ponad siły, był bity i głodzony. Szczęśliwie przeżył obóz,
wrócił do domu skrajnie wyniszczony fizycznie, ważąc 40 kg.
Do pracy w szkole wrócił już w marcu 1945 r., prowadził także
kursy dokształcające dla dorosłych, pozbawionych możliwości
nauki w czasie okupacji. W latach 1957-1964 pełnił funkcję
kierownika szkoły nr 1 w Ligocie. Po przejściu na emeryturę
pracował na pół etatu jeszcze 10 lat.
Odznaczony został przez wojewodę śląskiego Michała Grażyńskiego Brązowym Medalem (1938 r.), po wojnie trzykrotnie
Krzyżami Zasługi, w tym Złotym.
Z żoną Marianną wychowali trójkę dzieci: Helenę (wieloletnia sekretarz gminy), Marię (nauczycielka), Kazimierza (technik mechanik).
Zmarł 16 listopada 1980 roku, pochowany na cmentarzu
w Ligocie110.

***
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Dzieje kościoła i parafii..., s. 243-244; Konsultacja Urszula Duława,
Kazimierz Duława.
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Lechosław Golarz (1917-1995), harcerz, pedagog, nauczyciel, prelegent,
kierownik Uniwersytetu Powszechnego w Ligocie.
103. Lechosław Golarz (ZP)

Urodził się 28 stycznia 1917 roku w Chorzowie, gdzie jego
ojciec Henryk prowadził przed II wojną światową szkołę muzyczną. W związku małżeńskim Lechosława Golarza z Jadwigą
z domu Klimaniec z Zabrzega urodzili się synowie Jerzy i Marian, który też był nauczycielem. Misję nauczycielską kontynuuje w czwartym pokoleniu wnuk Radomił.
Pracując w kilku szkołach na Śląsku, jednocześnie prowadził drużyny harcerskie. W 1954 r. zatrudniony został w Ligocie jako nauczyciel języka polskiego, z czasem także nauczania początkowego. Wprowadzał nowoczesne metody nauczania
- zespoły samokształceniowe, przedmiotowe i czytelnicze. Prowadził bibliotekę, kółko teatralne oraz świetlicę, organizował
wykłady, konkursy wiedzy, wystawy, wycieczki krajoznawcze.
Prowadził kursy dokształcające dla młodzieży i dorosłych, którzy w czasie wojny nie mogli ukończyć szkoły podstawowej.
Wygłaszał odczyty pedagogiczne dla dorosłych w okolicznych
szkołach. Publikował liczne artykuły w nauczycielskich czasopismach. Uczestniczył w sympozjach naukowych w Katowicach,
Warszawie, Chorzowie i Wiśle. Największym jego osiągnięciem
było zainicjowanie i prowadzenie Uniwersytetu Powszechnego
w Ligocie, który w dekadzie 1956-1966 objął nauczaniem kilkuset słuchaczy w różnym wieku. Wykładowcy nauczali przedmiotów ogólnokształcących a także elementów prawa, psychologii,
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pedagogiki, medycyny i higieny. Był jednym z inicjatorów budowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Ligocie - Burzeju.
Po przeprowadzeniu się w 1965 r. do Czechowic-Dziedzic
podjął pracę z w szkole specjalnej. Wśród mieszkańców miejscowości, w których uczył, pozostał w pamięci jako nauczyciel
z powołania i dobry, zawsze niezwykle pogodny człowiek. Uzdolniony plastycznie, malował techniką akwareli oraz kredki, pozostawił wiele prac o różnorodnej tematyce.
Zmarł 10 sierpnia 1995 roku, pochowany na cmentarzu
w Zabrzegu111.
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Biogram Lechosława Golarza sporządzony przez żonę Jadwigę oraz
materiały i fotografie udostępnione przez Andrzeja Kobielę; Zdzisław Nowrotek, Ligota dawnymi laty, s. 162-168; Konsultacja Radomił Golarz.
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ROZDZIAŁ III

PODANIA I POWIASTKI112
W rozdziale tym zgromadzone zostały opowiadania
należące do świata podań, powiastek i legend. Nie są one
wyimaginowane, lecz opierają się na zachowanych w pamięci
najstarszych mieszkańców wsi przekazach ustnych.
Jeszcze do połowy lat sześćdziesiątych zeszłego wieku przetrwał zwyczaj gromadzenia się w chłopskiej izbie i urozmaicania
sobie długich zimowych wieczorów śląskim beraniem. Czasem
było to przy szkubaczce, czasem przy smażeniu pączków zwanych kreplikami, często w soboty lub zgoła bez okazji. Przychodzili sąsiedzi, znajomi, krewni i każdy z nich starał się opowiedzieć ciekawą bajkę, opowieść czy legendę. Zazwyczaj w takim
zgromadzeniu znajdowała się osoba posiadająca szczególne zdolności w beraniu i ona wiodła prym w czasie takich spotkań.
Bywało też, że ktoś potrafił wymyślić jakąś historyjkę na poczekaniu, aby konkurować z etatowym gawędziarzem. Opowieści
budziły strach i grozę albo przeciwnie, radowały i bawiły, nierzadko zawierały jakąś naukę, przestrogę, pouczały, jak zachowywać się w niebezpiecznych miejscach i sytuacjach. Z czasem
rolę „opowiadacza” i dostarczyciela rozrywki przejęła telewizja,
dziś komputer. Powiastki takie przekazywano z pokolenia na
pokolenie; niektóre zachowały się do dziś, choć najczęściej tylko
fragmentarycznie. Opowiadanie bajek, podań, legend i berów było
jednym z elementów ustnego, międzypokoleniowego przekazu
kultury ludowej. Obecnie sztuka berania całkowicie zanikła. Jej
ponownemu ożywieniu służą konkursy gawędziarskie.
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Na podstawie przekazów ustnych: Janiny Orawiec z d. Willmann, Stanisława Wojciecha, Ludwika Kołoczka, Antoniego Więcka, Ludmiły Wituś,
Anny Kopeć, Jana Kusia, Rudolfa Wiznera oraz publikacji Wiesławy Korzeniowskiej O ukrytych skarbach, śpiącym wojsku i kochance diabła, Katowice
1995.
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W naszej miejscowości najczęściej powtarzają się opowieści o utopcach i diaskach, ale największą niespodzianką jest
przekaz o beskurcji, opisywanej jako końska głowa na pajęczych
nogach, zapamiętany przez mieszkańców Burzeja, Wsi i Mościsk.
Miejscami, w których często działy się rzeczy niezwykłe, były
granice wsi, pobliże rzek i stawów, młyny, Myszkowa Dziura,
Wierzbiny, Ziemiany Mostek itp. Większość przekazów ustnych
została zapamiętana we fragmentach, dlatego autor dokonał
próby połączenia różnych motywów, a czasem również uzupełnił opowieści nowymi wątkami i postaciami z zachowaniem
lokalnego kolorytu oraz gwarowego języka. Część zamieszczonych tu podań i legend należy oczywiście umieścić wyłącznie
w kręgu ludowej fantazji. Oprócz nich znajdują się jednak i takie
opowieści, w których wspomniano wydarzenia prawdziwe, ubierając je w literacki kamuflaż.
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Najpierwszy staw w Ligocie
Nieopodal Sokołów, od strony Ligoty, jeszcze dwieście
i trzysta lat temu istniały dwa wielkie stawy - Myszkowiec i Borkowiec. Teraz w tym miejscu znajduje się dzielnica Zawodzie.
Pobudowano tam liczne domy, a za nimi rozciągają się łany
żyznych pól, tak równiutkich, jak dno jeziora. Kiedyś, jak okiem
sięgnąć, była woda. Opowieść o strasznym dworze, jaki tam stał
i szalonym dziedzicu, który grał w karty z diaskiem, pochodzi
z czasów znacznie dawniejszych, zanim pojawiły się stawy.
A było to tak...
Poniżej Podrajskiej Kępy porośniętej gęstym lasem stał
dwór niemały. Mieszkał tam dziedzic o nazwisku, zdaje się, Myszkowski. Nie miał on bliskiej rodziny ani żony, ani dzieci, miał za
to na utrzymaniu różnych zdziwaczałych wujków, kuzynów i ciotki, i oczywiście sporo służby. W tym domu od zawsze działy się
dziwne rzeczy.
Dziedzic w ciągu dnia przebywał poza domem, jeździł na
polowania albo doglądał leniwych, jego zdaniem, parobków
i chłopów na wielu swoich włościach, a każde z nich wygrał kiedyś w karty.
Dla lokatorów życie we dworze zaczynało się bardzo późno. Śniadanie jadano w łóżku, sypiano do południa, a z pokojów
wychodzono dopiero na obiad. Prawdziwe ożywienie zaczynało
się wieczorem. Po kolacji wszyscy zgodnie zasiadali przy długim
stole, aby odprawiać swoje codzienne nabożeństwo... grać do
północy w karty.
Wiadomo było, kiedy zjawiał się dziedzic, bo domowy zgiełk
zamieniał się nagle w ciszę. Codziennie kogoś skrzyczał, upokorzył, wprawiając wszystkich w przestrach. A gdy już grali, pokonywał każdego bez litości. Towarzystwo graczy utrzymywał tylko
dlatego, żeby mieć z kim zabawiać się, mimo że każdego już dawno
pozbawił pieniędzy i majątku. Jeden przegrał stado koni, drugi
pole, trzeci własny dom. Mówiono potajemnie, że dziedzic ma
konszachty z diaskiem. Że jakieś z nim nieczyste umowy spisał,
że dopóty będzie wszystkich ogrywał, dopóki... ale tego właśnie
nikt nie wiedział. Dziedzic potrzebował nieszczęśników do zaspokojenia swojej karcianej żądzy, a oni potrzebowali jego, żeby
mieć co jeść i gdzie żyć, a wszyscy razem potrzebowali siebie
nawzajem, aby uprawiać zżerający ich wszystkich hazard.
188

Pewnego dnia dziedzic wrócił z objazdu bardzo niezadowolony. A to, że wygrał kolejną partyjkę w karty z lokatorami,
nie satysfakcjonowało go i nie poprawiło humoru. Wstał od stołu, popatrzył na wszystkich z góry i wypowiedział słowa:
- Czy jest tu jeszcze choć jedna osoba, z którą mógłbym
zagrać o poważną stawkę?
Nastało przedłużające się milczenie. Wszyscy na siebie
pytająco spoglądali, aż ciszę przerwało skrzypnięcie drzwi. Zza
nich wydobył się głos:
- Otóż jest! Jest taki!
Wypowiedział je człowiek wchodzący niespodzianie do
pokoju. Bez pukania, bez zapowiadania, wszedł jakby był tutaj
jakimś starym znajomym... Wszyscy podnieśli głowy i zobaczyli
mężczyznę wieku jeszcze młodego, lat koło trzydziestu pięciu.
Ubrany na czarno, w błyszczącej kamizelce. Twarz jego mocno
pociągła, oczy przenikliwe, o pionowych źrenicach jak u kozła,
a po dwóch stronach głowy wyraźnie wybrzuszały się dwa pukle
włosów, jakby coś zakrywały.
- Ktoś taki? Jako cię wołają? Z czym przychodzisz? - pytał
raz po raz podenerwowany dziedzic.
- A imię moje jest Sześćdziesiąt Sześć.
Przybysz wyrzekł te słowa półgłosem, powoli i tajemniczo.
Obecni tu ludzie nie zrozumieli tych słów. Sześćdziesiąt
sześć to przecież ta z gier, w którą namiętnie grywali. Tylko dziedzic strasznie pobladł i drżącymi wargami, co nie było w jego
stylu, wyszeptał:
- Przecie miałeś przyjść, jak będę stary, więc co tu teraz
robisz?
- Ha, ha! Lata szybko lecą. Nie umiesz liczyć? Poza tym
wołałeś: "Z kim mógłbym pograć?" Ze mną możesz! Ze mną możesz pograć i to jeszcze jak! Ale spokojnie... nie obawiaj się, wszak
przecież możesz znowu wygrać. Jak zawsze! Odkąd pamiętam,
to ciągle wygrywasz, nieprawdaż? To będzie bardzo piękna gra,
zapamiętacie ją na długi czas! Najpierw zagramy o żetony z gołopupcami, a w finale o majątki i o coś tam jeszcze... Przyjmujesz
warunki?
Dziedzic zrezygnowany potakująco skinął głową, a reszta
towarzystwa nie odważyła się pisnąć słowa sprzeciwu. Przybysz
szybko wszystkich zdominował, to on tu rządził a dziedzic był
w cieniu, na równi z pozostałymi.
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- Wstępna partia będzie eliminacyjna. Kto przegra, odpadnie, najlepsi przechodzą do finału. A w finale zagra tylko dwóch
wielkich i bogatych - stanowczo zakomunikował przybysz.
Gra ruszyła. Po trzech godzinach morderczych zmagań
nie było dla nikogo zaskoczeniem, że dziedzic wygrał tę partię
i przeszedł do finału. Ale przybysz był niewiele gorszy i z drugiego miejsca też awansował, a odpadli wszyscy gołopupcy. Dziedzic nabrał więc w siebie wiary, karta go przecie nie opuszczała.
Poprawił mu się humor, zaczął podnosić głos, był znowu sobą.
Dochodziła północ. Zegar wybił dwunastą.
- Teraz, proszę państwa, najlepsza pora na rozstrzygnięcie gry o wszystko, co się w tym majątku rusza, a jest nieludzkie.
Bo w następnym dniu zagramy o wszystko w tym domu, co się
nie rusza. A w trzecim zagramy o to, co jest ludzkie, ale tego nie
widać pomimo, że się rusza. Ha, ha, ha!
Ludzie tu obecni zaczęli szeptać między sobą, bo nic z tych
słów nie rozumieli. Przybysz widząc to, objaśnił:
- Jak przegra dziedzic, to mi daje to, co się w majątku
rusza a nie jest ludzkie, czyli konie, bydło, kury, kaczki. Służby
nie, bo ona się rusza, ale jest ludzka. Jak ja przegram, daję
dziedzicowi tyle samo sztuk mojego dobytku. Zrozumiano?
A jak będziemy grać o to, co się nie rusza, czyli po waszemu
o nieruchomości - dwór oraz pole, to jak ja przegram, to wam
dwór wybuduję dwa razy większy niż ten tu! Zamek jak u księcia! A każdy z was będzie hrabiną i hrabią.
Gołopupcy pisnęli z zachwytu.
- Ale jak wygram ja, to biorę dwór i pole na 99 lat! A was
wszystkich stąd wykurzę! Ha, ha, ha! A teraz pewnie chcecie
wiedzieć, co to takiego, co jest ludzkie, ale tego nie widać? Ha!
Teraz tego jeszcze nie wyjawię, musicie poczekać. Ale powiem
już niedługo, trzeciego dnia.
Na twarzach wszystkich pojawił się strach.
- Cóż to macie takie miny, jakbyście pierwszy raz o majątek
grali? Zdziecinnieliście! Chyba zbyt dobrze wam się tu powodziło... herbatki, ciasteczka, granie bez ryzyka, istna zabawa! Ale to
się skończyło. Teraz samo życie! A życie jest piękne! Uwierzcie!
Przybysz potasował karty, dziedzic przełożył. Wreszcie
je rozdano. Towarzystwo, które odpadło z gry, nie opuszczało
jednak stołu, kibicowało dwójce grających, żywo reagowało na
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każdą wyłożoną kartę, sekundowało. Gra dobiegła końca. I wreszcie... to się stało! Stała się rzecz sromotna, jakiej nie było od
kilku lat... dziedzic po raz pierwszy... przegrał! A to znaczy, że
pozbył się dobytku, który teraz trafi do nieznajomego.
- Zostaw mi, panie, choć mojego konia! - żałośnie prosił
dziedzic.
- Zaraz się dowiesz, co ci pisane. Wołajcie mi tu masztalerza! - krzyknął polecająco. - Masztalerzu, weź uprząż końską,
osiodłaj najchudszą krowę i przyprowadź panu! Masz tu wierzchowca, na jakiego cię teraz stać. I nie narzekaj, bo masz na
czym jeździć i gdzie mieszkać - zwrócił się do dziedzica.
W taki sposób nieznajomy nie tylko ograł dziedzica, ale
jeszcze go upokorzył.
- Jutro wieczorem, jak umowa stoi, będę tu na moim nowym koniu. A stawka będzie jeszcze większa. Zagramy o to
wszystko, co się nie rusza. O pole i dwór!
Następnego dnia, gdy dojadano kolację, w oknie jadalni
było widać, jak na podworzec wjeżdża samotny jeździec. Rozpoznano pięknego dziedzicowego konia. Tak, był to ten sam osobnik, który wczoraj ograł dziedzica. Był punktualny.
Gromadka graczy znowu zasiadła przy stole. Dwóch z nich
stanęło do wielkiej walki, a reszta sekundowała. Tym razem to
dziedzic przetasował karty, a przybysz je przełożył. Karty rozdano. Gra była zażarta, zdawało się, że to jeden, to drugi przechyla
szalę zwycięstwa. I znowu powtórzyła się straszna rzecz! Dziedzic niestety... ponownie przegrał! A to znaczy, że dwór i pole, na
którym stoi, też trafi do nieznajomego.
- Witam was w moim domu! - bezczelnie oznajmił zwycięzca.
- Odtąd jesteście moimi gośćmi. To teraz ja tu będę dziedzicował. Ale będę dla was wspaniałomyślny. Możecie tu mieszkać jeszcze przez 66 dni na mój koszt, a potem was stąd wykurzę, ale jak znam życie, to wszyscy stąd wcześniej pouciekacie!
Ha, ha, ha, ha! - zawyrokował.
Wszyscy czekali na trzeci, rozstrzygający dzień z wielkim
napięciem. Mieszkańcy tego dnia ze sobą nie rozmawiali. Czuli
się bezsilni, przygnębieni. Zewsząd odczuwało się atmosferę
wyczekiwania. Dziedzica nie było nigdzie widać, nie wyjeżdżał,
bo musiałby na oczach wszystkich jechać na krowie, a to było
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poniżej jego godności. Gdzieś się zaszył. Pewnie przygotowywał
się do ostatniej walki.
Nadszedł dzień trzeci. Gdy zmierzchało, w oknie ukazał się
znienawidzony przez wszystkich czarny jeździec. Nie zawiódł. Zsiadł
ze zdobycznego konia i bez zwłoki znalazł się w gabinecie. Stół był
przygotowany, sukno rozłożone na blacie, a talia kart na stole.
- Witajcie w moim domu! Jak się u mnie czujecie? - odezwał się cynicznie. - Zbierzcie się wreszcie i zasiadajmy. Nie ociągajcie się! - gromił przybysz. - My z dziedzicem rozegramy wielką
partię o to, co jest ludzkie, ale tego nie widać! A wy będziecie
wszystkiego świadkami.
Ostatni do karcianego gabinetu wszedł dziedzic. Był blady, guziki w koszuli niepozapinane, nieliczne włosy na głowie
rozwichrzone, wzrok opuszczony w dół. Nie do poznania.
- Ależ się wszyscy ślamarzycie! - powiedział przybysz niby
do ogółu, ale wiadomo, kogo miał najbardziej na myśli. - I żeby
wszystkim było jasne! Gramy dzisiaj o jak najwyższą stawkę.
Chcecie oczywiście wiedzieć, o co! A więc, co to takiego, co jest
ludzkie, ale tego nie widać, pomimo, że żyje i się rusza? - spojrzał pytająco na każdego z osobna. - A kto to ma wiedzieć, jeśli
nie wy, ludzie? Przecież każdy z was to ma. Jeszcze nie wiecie?
Ależ wiecie, tylko strach wam się przyznać.
Teraz zwrócił się do dziedzica:
- Bądź odważny, powiedz wszystkim, co takiego ludzkiego
masz, a tego nie widać, że masz? Zwierzę tego nie ma, a człowiek
ma...
- Nie dręcz mnie więcej! ...Dusza... To jest dusza! - wykrztusił z siebie zrezygnowanym głosem dziedzic.
- W samej rzeczy, to dusza! Dzisiaj gramy o dziedzicową
duszę! I dziedzic to wie od pierwszej chwili, jakem tu przybył.
Tylku udaje, bo nie wierzy, że przyszedł ten czas, gdy trzeba się
rozliczyć z włodarstwa swojego.
Oto i finał! Tym razem karty tasowali obaj - przybysz
i dziedzic, a przełożyli je aż trzy razy. Wreszcie je rozdano. Gra
była znów zażarta, zdawało się, że to jeden, to drugi zwycięży.
Kiedy się skończyła, dziedzicowi karty wypadły z rąk... bo okazało się, że i tym razem przegrał! I to po raz trzeci. A to znaczy, że
przegrał swoją ...
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Diasek już nie udawał grzecznego panicza. Rozsunął włosy, które przykrywały dwa wystające... rogi!
- Jesteś teraz do mojej dyspozycji, panie dziedzicu... - diasek wyjątkowo, chyba pierwszy raz przemówił łagodnym tonem.
- Nie możesz narzekać! Dwa razy dawałem ci szansę, dzisiaj
oraz pierwszego dnia. Wtedy nie wszystko powiedziałem, ale
mówiłem, że gramy o to, co się rusza, a jest nieludzkie. A ja
przecież też jestem... nieludzki! Mogłeś mnie już wtedy mieć!
W tym czasie dziedzic myślami był już w innym miejscu...
Niezauważalnie otworzył szufladę i wyjął z niej podłużny przedmiot. Raptem przyłożył go do swojej skroni i chciał nacisnąć
spust... Z nadmiernych emocji palce mu jednak zastygły, pistolet wypadł, a człowiek osunął się i zemdlał. Broń, upadłszy na
podłogę, nawet nie wystrzeliła. Cucono dziedzica długo, lecz bezskutecznie. Oddał ducha.
Ciało pogrzebano pod brzozą nieopodal dworu. Wkrótce
w środku nocy budziły wszystkich straszne hałasy. To duch dziedzica jeździł na krowie po dziedzińcu i strzelał z bata. A to znaczy, że jego niespokojna dusza nie chciała iść do diaska, tylko
szukała wśród ludzi pomocy. I tak noc w noc. Służba ze strachu
pouciekała. Ale krewni dziedzica nie pozostawili go samemu
sobie, jeździli do świętych miejsc, by wybawić jego duszę. I wreszcie im się udało. Na mogile dziedzica pokazał się znak zwycięstwa - wyrosła piękna, biała lilia. Lecz następnej nocy o północy
dwór się zapadł pod ziemię. Ludzie uznali, że była to zemsta
diaska. Dół, który tam powstał, zaczęto nazywać Myszkową
Dziurą. I tak go nazywają po dzień dzisiejszy.
Miejsc, w których wydarzyły się te wszystkie wypadki,
ludzie bali się i nikt nie chciał tego pola użytkować. W końcu
znaleźli się kupcy skądś z daleka, którzy je nabyli za bezcen. Ale
gdy dowiedzieli się, że pole to wygrał w karty diasek, przestraszyli się. Wpadli na pomysł obsypania go wałami, zalania wodą
i zrobienia tutaj stawu. W ten sposób u podnóża, nomen omen
Podraja, powstał pierwszy w Ligocie staw.
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Jak Jónek był w Piekle
Puchałków Jónek pochodził z Czechowic Górnych. Jak
tylko skończył 20 lat, postanowił rozejrzeć się za jakąś dziewczyną. Ale rodzice nadal uważali go za małolata. Na odpuście
w Mazańcowicach zapoznał jedną taką Andulkę, piękną ligocankę, która mu wielce wpadła w oko. Kupił jej nawet piernika
w kształcie serca, a ona prezent przyjęła. Dziewczyna miała ładne
niebieskie oczka, falowane, złote włosy i figurę jak sarenka. Chłopak wybierał się do niej pierwszy raz na zolyty.
- Kaj cie to niesie? Jeszcze mosz mlyko pod nosym, a już ci
sie kawalerki zachciywo? - skwitował zdenerwowany ojciec.
- Tacik, nie zdziwiej, dyć synek dochodzi już swoich roków. Nauki mo pokóńczóne, trzi zimy chodził do baby uczyć sie
pisać i rachować. I fach mo dobry, mało kto umiy dachy na
chałpach robić - wtrąciła się matka.
- Przeca dzisio je niedziela, co tata ody mnie chcecie?
- Jak już musisz iść do jakiś stwory, tóż pamiyntej, żeby
dziołcha była akuratno, pobożno i żeby majątek miała. Bo wiysz
na czym świat dzisio stoi!
- Nie bójcie się foterku, bydzie wszystko, jako chcecie.
Nareszcie wyszedł z domu i był teraz wolny. Chłopak miał
do wyboru dwie leśne drogi, żeby dojść do Ligoty. Obydwie jednak były bardzo niebezpieczne. Pierwsza prowadziła dokładnie
przez miejsce, które nazywa się Piekło, a druga, nieco dłuższa,
przez Zbijów. Mało tego, że obie nazwy były dość przerażające, to
prawdą jest, że z niczego się one nie brały. Często gęsto coś dziwnego w tych miejscach się działo. Wszyscy wiedzieli, że w Piekle
straszyło, widziano tam podobno konia na dwóch nogach, szczekające koty, nietoperze wielkości człowieka, a ostatnio z mokradeł znowu dochodziły ludzkie jęki. Natomiast w Zbijowie zdarzało
się, że na ludzi napadały wielkie, dzikie leśne koty, zwane tu zbijami. Ale Jónek nie przejmował się tymi opowieściami, najważniejsze, że niedługo będzie się widział ze swą najmilejszą, Andulką
znad Żmijowego stawu w Ligocie i to dodawało mu otuchy i sił.
Dziś miał dobry humor, a myślami był daleko stąd.
Uszedł już kawał drogi, gdy nagle od mokradeł usłyszał
hałas, głośne trzepotanie ptasich skrzydeł, po czym wybiegło
w jego stronę stadko dzikich gęsi, a jedna z nich, duży gąsior,
stanął na środku ścieżki i sykliwie odezwał się ludzkim głosem:
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- Ktoś jest? Ale mów prawdę, bo pożałujesz!
- Nadyć mi Jónek na miano.
- A skąd żeś? Tutejszy czy jaki wandrus?
- Stela. Z Górnych.
- Nie boisz się samemu iść przez las?
- Nadyć nie bojym.
- A wiesz choć, gdzieś jest?
- Wiym, żech je w Piekle.
- A nie boisz się być w Piekle?
- Nadyć nie bojym.
- Jak się Piekła nie boisz, to cię poproszę o pomoc, za
którą wynagrodzę. Pójdziesz nad stawek, tam w szuwarach,
w sidłach zastawionych przez złego człowieka jest uwięziona gęś,
moja żona. Masz zwinne ręce, uwolnij ją. Dla ciebie to nic trudnego, a my gęsi, rozsupłać sideł nie potrafimy.
Jónek poszedł nad stawek, znalazł uwikłaną w sidłach
gęś i uwolnił ją.
- Dzięki ci, człowieku, za przysługę, ale widzę, żeś się
w bagnie okropnie ubrudził i do pasa żeś mokry, ale to nic. Dostaniesz za to piękny ancug i jeszcze do tego srebrny zegarek na
łańcuszku, żebyś się do swojej dziewczyny nie spóźniał. Zegarka
pilnuj, bo nie jest zwykły. Ma wyryte imię twojego patrona. Przynosi szczęście, a zwłaszcza ratuje od biedy.
I w tym momencie Jónek poczuł na sobie nowy ancug,
a w kieszonce tykał zegarek z prawdziwego srebra.
- Jak móm ci dziękować gąsiorze za to wszystko, coś mi
sprawił?
- Zasłużyłeś, bo moja żona jest na wolności. A teraz już
idź, bodaj byś się nie spóźnił. Jak będziesz kiedy w potrzebie, to
mnie przywołaj.
Jónek wyszedł z lasu, szedł z górki, szybkim więc krokiem
nadrabiał stracony czas i kierował się w stronę Ligoty. Popatrywał na siebie z wielką satysfakcją, nie mógł uwierzyć, że jest
w tak pięknym, nowym ubraniu. Ale się Andula dopiero zdziwi!
Doszedł do Myszkowca, potem minął Borkowiec, a przed nim
był jeszcze tylko Żmijowy staw. Z tego miejsca zobaczył dach,
a potem ujrzał dom, w którym mieszkała wybranka.
Wizyta u przyszłych teściów nie należała do przeciętnych.
Na plac zleciała się gromadka gapiów - dzieci i podrostków, bo
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przybycie takiego gościa należało do rzadkości. Andula nie miała dotąd poważnego kawalera, bo była bardzo młoda, dochodziło
jej osiemnaście. Zaglądali tu, owszem, chłopcy z sąsiedztwa, ale
nikt ich nie traktował wystarczająco poważnie. Dziewczyna była
dumna, że ma takiego chłopca, przystojnego i ubranego w najlepsze szaty.
- Podziwcie sie, jakigo to szwarnego galanta mo ta naszo
cera. A jak piyknie przistrojónego, jaki to ancug mo nowiutki,
chyba prosto od krawca wyszeł. Nawet panoczki w mieście rzodko sie tak ubiyrajóm. A widzieliście, jaki mo zygarek? Chyba ze
szczyrego srybra. Muszóm być bogate te Puchałki, zaradne
a i robotne - szeptali między sobą rodzice, wielce ukontentowani.
Kawaler został zaproszony do izby, gdzie było świątecznie
posprzątane i narychtowane, obrusy na stole i pościel na łóżkach wybiglowane, a na nich trzy poduszki wyszywane, jedna
na drugiej, od największej do najmniejszej, na ścianie święte
obrazy odkurzone, drewniana podłoga wyszorowana do czysta.
Duży, miejski kredens, bo takie siedloki miewali, pękał w szwach
od porcelany, co wszystko świadczyło o zamożności właścicieli.
Na stół wystawiono słodki poczęstunek w postaci żółciutkiej
buchty, zbożową kawę i dużą ilość cukru w kryształowej czarce.
Narzeczeni, jak to na pierwszym spotkaniu, byli trochę
nieśmiali, ale wielce radzi i zadowoleni.
- Andulko, chcym ci pedzieć, że mi sie podobosz i wszystko u was mi sie fest widzi i mosz fajnych ojców. A kaj też
siostrziczka i braciszki?
- A poszli na nieszpory do kościoła. A jo ci chcym też powiedzieć, że możesz ku mnie chodzić.
Jónek był bardzo zadowolony, ale pierwsza wizyta nie powinna być przesadnie długa, więc przed wieczorem pożegnał się
ze wszystkimi, z dziewczyną i rodzicami, i został zaproszony na
następną niedzielę.
Gdy wracał do domu, ziemia ze szczęścia tańczyła mu pod
nogami i nawet nie zauważył, że od rudzickiej kępy się mroczy,
a to zawsze sprowadza burzę i deszcz. Przed podrajskim lasem
już się zdążyło ściemnić, a wieczorne niebo przeszywały raz
po raz potężne błyskawice. Gdy zszedł ze wzniesienia w dół
i zbliżał się do Piekła, raptem coś spadło z nieba z wielkim łomotem, a potem z szumem zaczęła się ku niemu staczać świetlista
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beczka, pryskająca jęzorami ognia, to koziołkując, to sunąc zygzakami we wszystkie strony. Przy tym pioruny waliły gęsto raz
po raz. Jónek pomyślał, że to sądny dzień, a kiedy ognista kula
zaczęła sunąć wprost na niego, zdyszanym głosem zaczął recytować Ewangelię wg św. Jana, swego patrona: Wszystko przez
Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało... Gdy
mówił te słowa, kula ognia już była przed nim w odległości zaledwie trzech kroków, a on stał jak sparaliżowany! W ostatniej
sekundzie zmieniła kierunek, trafiła w drzewo, z hukiem się
o niego rozprysła i zniknęła.
- Bóg mnie wysłuchoł, jeżech uratowany! - powiedział
z ulgą.
Ulewa nagle ustała. Deszcz, który spadł na nagrzaną ziemię i las, zaczął intensywnie parować, tworząc mgłę. Ciemność
wieczoru połączona z tumanami gęstej pary sprawiły, że nic nie
było widać. Znikła leśna dróżka, a ledwie co widoczne drzewa
zdawały się jednakie. Z przerażeniem zauważył, że nie wie, gdzie
jest, wiedział tyle, że znalazł się w Piekle. Wtedy przypomniał
sobie o spotkaniu z gąsiorem i jego słowach: Jak będziesz
w potrzebie, to mnie przywołaj. Tak też zrobił. Nie minęła minuta, jak gąsior pojawił się przed nim, rozpostarł jasne skrzydła
i począł wyprowadzać go z lasu.
- Wy, ludzie, macie zgrabne ręce, a my dobry wzrok.
Słyszałeś kiedyś nocne przeloty dzikich gęsi?
- Nadyć ja, słyszołech, jak w nocy gęsi lotajóm.
Gdy byli już na końcu lasu, gąsior powiedział:
- Jesteśmy kwita. Oddałem ci dług i więcej już nie pomogę, bo jutro odlatujemy. Następnym razem uważaj, jak tu będziesz, bo w Piekle - jak to w Piekle, nie ma miejsca dla dobrych
ludzi. A tyś jest dobry człowiek. No i nie zapominaj zegarka mieć
przy sobie.
Jónek jeszcze przez pół roku chodził ku Anduli do Ligoty,
raz przez Piekło, raz przez Zbijów. Ale od tego czasu już nic przykrego go nie spotkało. Ale srebrny zegarek zawsze miał przy
sobie. Po sześciu miesiącach młodzi się pobrali. Wiodło im się
dobrze, bo Jónek miał dobry fach, robił ludziom dachy, gdyż był
szyndzielorzem. A jeszcze ku temu dostali od rodziców z obu
stron po kawałku pola i wkrótce wybudowali dom. Żonka obsypała męża licznym potomstwem. Żyli dostatnio oraz długo.
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Tajemnica dwóch młynarzy
Rzeczy tu opisane podobno działy się w Ligocie sto lat temu,
jeszcze za Austrii. W środku wsi stał ładny kościół, nowa szkoła,
pański dwór zwany zamkiem, a na peryferiach dwa młyny o bardzo starej historii, na Zbijowie i na Podlasku. Były też dwie duże
gospody. W jednej z nich, u Grygierczyka, prócz wielkiej i małej
sali znajdował się jeszcze nieduży kamerlik, przeznaczony do
gry dla specjalnych gości. O stałej porze spotykali się tu najważniejsi ludzie we wsi dla przyjemnej rozrywki, jaką była gra
w karty. A byli to: pan ze dworu zwany mościnkiem, wójt zwany
fojtem, kierownik szkoły zwany rechtorem, organista przezywany Fujarą i dwaj młynarze, przezywani Gerwazy i Protazy.
Czasem zaglądali tutaj co bogatsi gospodarze zwani siedlokami.
Brakowało tylko księdza, zwanego farorzem, ale ten bardzo dbał
o reputację i w takim miejscu się nie pokazywał. Owo męskie
towarzystwo namiętnie grywało w karty i raczyło się chłodnym
książęcym piwem. Na ogół grywano tylko dla rozrywki, ale bywało, że również dla hazardu, podobno o majątki i różne cenne
rzeczy. Pewnego wieczoru „za bary” wzięli się obaj młynarze, bo
jednemu z nich powodziło się znacznie lepiej niż drugiemu, więc
ten drugi nalegał na pierwszego, by się przyznał, czemu tak jest.
- Nie wyjawię ci, Protazy, tak łatwo mojej tajemnicy, choć
owszem, przyznaję, że taką mam. Jeśli koniecznie chcesz ją poznać, to musisz pierwej ze mną wygrać w karty.
- Jak to, czy można grać o czyjąś tajemnicę? - zapytał
zdumiony.
- Owszem, tak - odparł Gerwazy. - Jak ze mną wygrasz, to
nie tylko wyjawię ci mój sekret, ale ci go jeszcze dam, byś był
równie bogaty.
Zabrzmiało to bardzo optymistycznie, choć nieco zagadkowo, przeto obaj zgodzili się na tak umówione warunki. Gra
była bardzo emocjonująca i długotrwała. Ostatecznie partię przegrał Gerwazy, a wraz z nią swoją tajemnicę! Musiał ją wyjawić
i przekazać Protazemu.
- Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Oczywiście, to tylko
porzekadło, a kobyłą jest w tym przypadku nie kto inny jak?...
Utopiec! - palnął Gerwazy. - Oto cała moja tajemnica.
- Co to za żarty! Uważałem cię za poważną osobę!
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- Mówię prawdę. To utopiec w moim młynie pracuje na
mój dobrobyt. Haruje na nocnej zmianie. W ten sposób młyn
miele i w dzień, i w nocy, przez to mąki jest w dwójnasób.
A majstrem swego fachu jest niezrównanym! Nie chcesz wierzyć, to zapraszam do siebie. Jutro w nocy zrobimy rekonesans.
Przyjdź do młyna jak się ściemni, a najlepiej o północy.
Tak też się stało. Jak wybiła dwunasta, Protazy zameldował się u Gerwazego. We młynie było całkowicie ciemno, ale
o dziwo koło młyńskie się kręciło i cała maszyneria była w ruchu, co było znać po szumiącej wodzie i charakterystycznych
dźwiękach różnych urządzeń.
- A czemu tu nie ma żadnego światła?
- To oczywiste! Utopiec go nie potrzebuje, ma bardzo dobry wzrok i dobrze widzi w nocy. Dlatego też nikt z ludzi nie wie,
co się tu dzieje.
- Ale ja też nic nie widzę, skąd mam wiedzieć, że tu jest
jakiś utopiec?
- Zaraz go przywołam i przedstawię. Matysek! Przywitaj
się z panem.
Było słychać, jak ktoś zeskoczył z pobliskiej skrzyni, bo
mocno tąpnęło, przybliżył się do obu mężczyzn, a jeden z nich
zapiszczał:
- O cholera, ale mokra ręka!
- Matysek! - zwrócił się do utopca jego pan. - Już nie będziesz pracował u mnie, tylko u tego waszmościa, bo taka jest
między nami umowa. Bądź pracowity, a twój nowy pan będzie
dla ciebie hojny.
- Ależ zaraz, zaraz, co to znaczy hojny? Nie było mowy
o jakichś dodatkowych wydatkach. A ile mnie to będzie kosztować? - zapytał Protazy.
- Ustalcie to sobie teraz, panowie.
Pierwszy odezwał się utopiec:
- Żeby mieć siłę i ochotę do roboty, muszę mieć za nockę
pięć koron zapłaty, dwa funty śledzi do zjedzenia, ćwiartkę gorzałki na energię, kostkę prasowanego tytoniu, i... jeszcze tylko
jedno... to samo, co mi obiecał pan Gerwazy. To znaczy, ten...
tego ... młynarską córę, bo jestem jeszcze kawaler - jednym tchem
wymienił swe żądania.
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- Holinder, panowie..., czy można się z tego wszystkiego
wycofać?
- Niestety nie, już za późno, pamiętasz, jaka była nasza
umowa? I z jakim trudem toczyliśmy tę karcianą partię? Mam
tylu świadków, żeś się zgodził. Poza tym to nic wielkiego w porównaniu z dochodami, jakie młyn osiągnie. Bierz utopca i po
sprawie.
Koń z wozem czekał przed młynem. Utopiec z trudem przytaskał kuferek z pieniędzmi zarobionymi u Gerwazego, bo był
bardzo ciężki. Następnie zabrał ze sobą szaflik, w którym jako
istota wodna musiał na czas jazdy moczyć nogi. I jeszcze puszkę
z niedojedzonymi śledziami i jakąś flaszkę.
Gerwazy, obserwując tę scenę, miał mieszane uczucia,
z jednej strony żal mu było Matyska, bo traci dobrego pracownika, jeszcze bardziej żal mu było kufra pieniędzy, które mogły
trafić do rodziny. Ale z kolei spadł mu kamień z serca z powodu
córki, która miałaby wkrótce zostać żoną utopca. Nie wyobrażał
sobie mieć takiego zięcia. Co powiedzieliby ludzie i farorz?
Jak tylko wóz Protazego ruszył, utopiec zaraz sobie zapalił
faję i począł puszczać gęste kłęby gorzkiego dymu w stronę jegomościa, który był abstynentem i wielkim przeciwnikiem tego
nałogu. Palenie nie przeszkadzało utopcowi w jednoczesnym jedzeniu śledzi, obdzierał je ze skóry, połykał, a ości bezceremonialnie rzucał pod nogi. Co jakiś czas pociągał też z flaszki łyki
gorzałki. Na wozie trzęsło i woda z szaflika obficie pryskała na
młynarza, aż go całego zmoczyła.
- Jakoś to wszystko trzeba będzie przeżyć, zacisnąć zęby,
ponieść wszystkie koszta i niewygody, ale najgorsze, co powie
córka na takiego kawalera, mokrego utopca - rozmyślał Protazy
i zachodził w głowę. Z drugiej strony marzył mu się ten kufer
pieniędzy i zyski z pracy tego osobnika. Coś trzeba będzie wymyślić, zachęcić córkę albo zniechęcić utopca - kalkulował.
Matysek w nowym miejscu pracy zabrał się za robotę dopiero po trzech dniach, bo wcześniej musiał przygotować sobie
kwaterę, poznać młyn, a zwłaszcza odpocząć. Mąka z pierwszego przemiału wylatywała jakaś gruba, niedomielona i na dodatek
mokra. Protazy był bardzo niezadowolony, ale myślał, że to początki i z biegiem czasu utopiec nabierze wprawy. Po następnej
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szychcie było jednak tak samo. Młynarz więc wezwał swego
nowego robotnika i skarcił go, a ten tłumaczy się tak:
- Wedle stawu grobel sypią.
I nic więcej. I widać, że bez chęci wrócił do pracy. Protazy
nie znał tego porzekadła i nie wiedział, o co chodzi. Zaczął więc
nad tym myśleć i doszedł do wniosku, że może coś jest nie tak
z tą groblą lub ze stawem, z którego płynie woda na koło młyńskie. Poszedł więc tam, pozaglądał, posprawdzał, upewnił się, że
płynie dość wody i zadowolony wrócił. Ale po następnej nocy
poszedł sprawdzić mąkę, a ta dalej była zła.
- Matysek, psiakrew! Ta mąka dalej jest niedobra! Trzeba
ją puścić na drugi przemiał. Czemu jest tak, jak jest?
A utopiec na to spokojnym głosem:
- Wedle stawu grobel sypią.
Protazy pojechał do Gerwazego, poskarżył się i opowiedział, co się dzieje.
- Nie wiem, co może mieć utopiec w głowie, ale to co mówi,
to znaczy tyle samo, co jaka płaca, taka praca. Więc na pewno
czegoś chce. Musisz dobrze pomyśleć i dać mu, co chce, bo utopce
są bardzo uparte, jak sobie co wymyślą, to nie odpuszczą.
Protazy kupił u Żyda beczułkę świeżych ryb, gatunkowej
tabaki i na zapas dwie flaszki dobrej gorzałki. Zaraz po przybyciu
wszystko to dał utopcowi i jeszcze pieniądze, za trzy przerobione
nocki i zaliczkę dziesięć koron. Z niecierpliwością czekał, jaka będzie mąka z następnego mielenia... A mąka, psiakrew, dalej był zła.
- Matysek! Psiakrew! Mąka dalej byle jaka! Dostałeś wszystko, jaka była umowa, powiedz, co ode mnie jeszcze chcesz?
- Wedle stawu grobel sypią - odparł znowu spokojnie utopiec.
- Ale o jaką grobel ci chodzi, co ci jeszcze trzeba?
- Nie udawaj pan, że nie wiesz! A o młynarzowej córce...
czasem nie było mowy? Nawet mi jej, panie, nie pokazałeś!
- Przecież moje dziecko nie ma jeszcze swoich lat!
- Musisz pan mi dziewuchę wpierw pokazać, bo kota
w worku nie kupuję. Nie będę harował, a potem się okaże, że
panna ma krzywe zęby albo długi nos.
- Takiś mądry i takiś wybredny? - pomyślał sobie młynarz
i postanowił bez skrupułów zastosować wobec utopca sztuczkę.
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- Matysek! Zgoda. Zrobię, jako chcesz. Jutro przyprowadzę dziewczynę i ci ją pokażę, ale ty się ukryjesz w skrzyni i tylko
przez szparę będziesz mógł patrzyć, bo nie chcę, żeby się dziewczyna zbyt szybko polękała.
Protazy wpadł na genialny pomysł, który, być może, rozwiąże wszystkie jego problemy za jednym razem. Pojechał w pewne miejsce, gdzie mieszkała jedna taka służąca Maryna, stara
panna, najbrzydsza dziewczyna ze wsi, mało powiedzieć, z dziesięciu wsi dookoła. Była bardziej podobna do mężczyzny niźli
kobiety, zresztą po męsku się ubierała i pracowała jak chłop,
przy koniach. Obiecał jej pół korony za to tylko, żeby się przejechała z nim do młyna.
- Przywiozłem cię tutaj, żeby ci pokazać, jak się zboże miele. Może ci się spodoba, jesteś silna jak chłop, robota by się dla
ciebie znalazła.
Jak stanęli naprzeciw skrzyni, w której siedział obserwujący ich utopiec, rozległ się huk, ktoś stęknął jakby z przerażenia,
a wieko kufra zatrzasnęło się.
- O rety, czy w tym młynie straszy? - pisnęła Maryna.
- Nie bój się, to tylko wieko skrzyni, bo go nie domknąłem.
Protazy oprowadził Marynę po całym młynie, pokazał urządzenia i drogę, jaką przechodzi złote ziarno, by zamienić się
w bielutką mąkę. Gdy wrócił do kufra, w której był zamknięty
utopiec, pomyślał: Posiedź tam sobie z godzinkę, aż nabierzesz
rozumu, a ja tymczasem odwiozę dziewuchę do domu.
Gdy Protazy wrócił, stanął przed zatrzaśniętym utopcem
i przemówił:
- Nie podoba ci się panna? Wedle stawu grobel sypią! Jak
postąpiłeś, tak ci teraz odpłacę. Wara z takim robotnikiem! Jak
tylko będę chciał, to cię teraz spuszczę w tym pudle do rzeki
i popłyniesz aż przepadniesz, ba i do morza. Chyba, że przysięgniesz, że się stąd wyniesiesz, a wcześniej pieniądze oddasz
i straty uregulujesz. Przyszła kryska na Matyska!
Utopiec Matysek nie miał wyjścia, zwrócił zarobione pieniądze i nazajutrz wyprowadził się z młyna. Na jego miejsce młynarz zatrudnił Marynę. Dziewczyna nie pracowała wprawdzie
w nocy, ale była tak robotna i obrotna, że w krótkim czasie młyn
Protazego był najlepszy w Ligocie.
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Jak diasek kusił kawalera
Było to dawno temu, jak pan Antoni kawalerzył. Na zolyty
jeździło się wtenczas w niedzielę. W świąteczne popołudnie wybierał się więc do Bronowa do swojej Amelki. Kolasa zawczasu
była przyrychtowana, choć nie nowa, ale wypucowana, wyglancowana, koń też pięknie wyczesany, w szery paradne ubrany,
a i Antoni w niedzielne szaty ustrojony, w nowym, skoczowskim
kapeluszu...
Jechał sobie polną drożyną, na skróty przez Przędziałek
na Bronów się kierował. Dojechał do samego końca wsi. Nikt
tam bez konieczności się nie zatrzymywał, bo powiadają, że koło
stawu w dudławych wierzbach fest straszy. Wtem zobaczył,
że koń krzywo ciągnie pojazd, więc musiał przystanąć. Akurat
w tym miejscu! Schodzi z kolasy, patrzy, a tu bierce pęknięte
i witki nie ma. Bez tego nie pojedzie. Zastanawia się, co dalej
robić. Do kowala na Toczkowicach trochę daleko, na dodatek
dzień pański. Zapasowego bierca nie ma, nawet kawałka łańcucha. Był akurat schylony, kiedy padł na niego długi cień jakiegoś osobnika w wysokiej czapie.
- Dzień dobry, młody gospodarzu! Gdzież to wam tak spieszno? A co to się stało? Może w czymś pomóc?
Antoni podniósł głowę. Przed nim wyrosła męska postać
podobna do kominiarza, ubrana na czarno, w obcisłych
spodniach. Wyglądał na panoczka z miasta, od razu było widać,
że to jakiś lepszy gość.
- Nadyć kolasa mi sie zepsuła, a ni ma czym tego porychtować, daleko od chałp i od kowola. Srómota... a mi sie śpiycho, bo
jadym gości na wiesieli sproszać. Wszyjscy na mnie czekajóm.
- No tak..., taki oto kłopot macie, młody gospodarzu. Dla
was problem, a dla mnie zwykła drobnostka. Chętnie pomogę
człowiekowi w biedzie, od tego jestem.
Mężczyzna w czarnym odzieniu wyjął zza pazuchy jakiś
patyczek podobny do ołówka, zakręcił nim w powietrzu trzy kółeczka.
- Gotowe, gospodarzu! Naprawione.
Antoni skierował oczy w dół, a tu bierce całe. Jak to możliwe, czary jakie? Ale najważniejsze, że naprawione, że można
dalej jechać.
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- Wiele sie panoczkowi należy za naprawe?
- Ady niewiele, za tak małą robotę jakaż zapłata? Ale mam
dla ciebie, młody człowieku, pewną propozycję. Nie lepiej by było,
gdybyś na plac do przyszłego teścia nową kolasą zajechał?
Teściowie i narzeczona bardzo by się zadziwili i by radzi byli, że
mają godnego galanta na męża, gospodarnego, bogatego!
I w tym momencie Antoni zauważył, że jego poczciwa bryczka, kupiona jeszcze przez ojca, przemienił się w piękną kolasę,
błyszczącą i nową, a przy niej stał jego konik w nowej uprzęży.
- Sakreble...! - krzyknął z niemałego wrażenia.
- Auu! Na przyszłość nie mów tego słowa, bo wszystko
zepsujesz. A co do kolasy, nie chcę za nią zbyt wiele - odezwał się
panoczek. - Bardzo niewiele. Dasz mi coś takiego, co nawet nie
wiesz, jak to wygląda, bo nigdy tego nie widziałeś. Nawet nie
zauważysz, że się tego pozbędziesz. I nie teraz mi to dasz, a dopiero jak już będziesz stary...
- Panie dobrodzieju, nowa kolasa by sie przidała, ale bojym sie takigo interesu.
Jakże by było paradnie zajechać nową bryczką do przyszłych teściów, wszystkim się pokazać, Amelce przypodobać
i krewnym na Chybiu... zaczął w myślach żałować.
Panoczek zauważył jego rozterkę i zagaił tak:
- Zostawiam ci tę nową kolasę na próbę... tylko na wypróbowanie, bo widzę, że się wahasz. A do sprawy wrócimy, jak
będziesz jechał z powrotem. Zadowolony? Tylko uważaj na koguty, bo taki głupi kogut jak trzy razy zapieje, to może całą sprawę zepsuć.
Ani się Antoni nie spostrzegł, jak panoczek zniknął. Nie
zdążył mu nawet nic odpowiedzieć. W miejscu gdzie stał, pojawił
się tylko obłoczek mgły przy starej, dudławej wierzbie. Oszołomiony obrotem sprawy raźno wskoczył na nową bryczkę.
Właściwie to się ucieszył. Takim paradnym pojazdem do narzeczonej jedzie! Jak podążał przez Bronów, wydawało mu się, był
nawet tego pewien, że wszyscy przez okna zaglądają, kolasy nowej zazdroszczą. Pewno mówią między sobą:
- Taki młody gospodorz, a już sie tela dorobił. Bogaty jakiś.
Nie bydzie to tyn ze młyna z Podloska?
Już się zbliżał pojazd do domu narzeczonej w Bronowie.
Na placu stała grupka ludzi. Do przybysza wybiegł pies, ale
po jednym szczeknięciu go rozpoznał i powitalnie zamerdał
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ogonem. Małe stadko kur rozpierzchło się chaotycznie na boki,
a kogut urwał się z gromady, wyfrunął na płot, naciągnął szyję
i zakukurykał. Zapiał trzy razy. Reszty można się było domyśleć!
Kolasa na powrót stała się stara, choć wypucowana, koń niemłody, choć wyglancowany, a szery mocno zużyte, choć lśniące
czystością. Amelka siedziała przy domu na wysiodkach i czekała na kawalera. W niczym się nie spostrzegła. Kawaler zrazu
wyłowił wzrokiem jej miłą postać, jasne włosy i uśmiechniętą
twarz. Głośno pozdrowił wszystkich katolickim pozdrowieniem.
Ci odpowiedziawszy, zaprosili go do środka. Tam został ugoszczony pulchną, żółciutką, z sześciu jajek upieczoną buchtą
i mocno cukrowaną zbożową kawą.
- Antek mo nowóm kolase! Antek mo nowóm kolase! rozdarł się na całą gębę młodszy brat Amelki, też Antoś.
- Uciecz stąd! To nie wiysz, że dziecka nie dogadujóm starszym? Jeszcze gościóm? Uciekej, bo cie lala użere! - krzyknął
wzburzony ojciec.
- Prowda to, że mosz nowóm kolase? - zapytała dziewczyna filuternie.
- Dyć niy, synkowi się zdowało. Ale planujym kupić przed
wiesielym - wymyślił Antoni na poczekaniu, bo nie miał wyjścia.
Po poczęstunku para młodych spakowała dla gości kołocze i odjechała do Chybia na zaprosiny.
Jadą młodzi, jadą przez Bronów i cały Landek, są bardzo
radzi. Cieszy ich krajobraz znajomy, przydrożne drzewa, każde
innego kształtu, płynące fale i obłoki, jedne na dole w stawach
sunące po wodnej toni, drugie na górze po niebiosach. Ale najbardziej weseli Antosia jego ukochana, a Amelkę raduje jej kawaler.
Zaraz za lasem, na granicy Chybia, płynie Bajerka, a za nią
jest niewielki, lecz głęboki staw, właściwie padół, na który ludzie
mówią czercio dziura. To drugie takie miejsce na tej trasie, gdzie
bywało, że niejednego porządnie nastraszyło. Ledwie się pojazd
zbliżył do stawku, a tu czarna woda w dziurze zakotłowała, wzburzyła się i podniosła. Koń gwałtownie zahamował i stanął dęba,
pojazdem zatrzęsło, ledwie z niego nie pospadali. Ze spienionej
wody, spowitej dziwną mgiełką, wynurzył się człowieczek wzrostu mizernego, o zielonej twarzy, pękatej głowie i nogach zakończonych płetwami. Antoni podciął konia, by umknąć z tego miejsca, ale ten się zaparł. Chłopak w mgnieniu oka zrobił rachunek
sumienia.
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- Dyć, Panie, niczym żech nie zgrzeszył z narzeczónóm
mojóm, więc zły ni mo do mnie dostympu - rozważał intensywnie i z przekonaniem.
- Ha! Powitać, powitać młodego wandrusa! Jaki mądrala
ten młody panek! A niechże powie, gdzież się podziała nowa
kolasa?
- Nadyć dobrze wiycie panoczku, że kokot jóm odinaczył.
A jo od was niczego nie chcym. Trzimcie sie ody mnie z daleka!
- Takiś mądry? Kolasa zmitrężona i jeszcze bierce. A gdzie
to nowe bierce?
- Antoś, zakryj kabotym kóniowi głowe tak, żeby utopca
nie widzioł i wio naprzód! - przytomnie zawołała Amelka. A teraz strzel batem trzi razy i tyle samo napluj za siebie.
Antoni wykonał radę narzeczonej, koń ruszył i wóz szybko
odjechał. Byli wolni.
W Chybiu, dokąd wreszcie przybyli, zaprosili krewnych
na wesele. A przy tym poczęstowali kołoczem i dobrą gorzałką.
Rodzina szczerze ucieszyła się, że poznała gryfnego galanta i przyjęła zaproszenie. Potem mężczyźni założyli inne bierce, a tamto
rzucili na wóz.
Kiedy młodzi wracali, Antoni był pewien obaw, co go zastanie koło czerciej dziury, zwłaszcza, że już się miało pod wieczór. Całą drogę oboje modlili się po cichu i chyba dlatego udało
im się szczęśliwie ominąć to feralne miejsce. Ale gdy mężczyzna
samotnie wracał z Bronowa, zostawiwszy w domu Amelkę, nie
było mu do śmiechu. Na Przędziałku, jak przejeżdżał koło stawu, wierzby gwałtownie zatrzęsły się i głośno zaszumiały, a z ich
wnętrza wydobył się stłumiony głos:
- Wandrusie, gdzie nasza umowa? Oddaj z powrotem co
nie twoje!
Wtedy Antoni zamachnął się, rzucił wyjęte bierce w stronę
wierzb i zawołał:
- Sakreble! Weź se diasku co nie moje i zostaw mnie na
zawsze w spokoju. A umowy żodnej nie było! Sóm my kwita!
- Auu! Tylko nie sakreble, znów wszystko zepsułeś!
Antoni przeżegnał się trzy razy, pognał konia i spokojnie
dojechał do domu. Od tego czasu nigdy nie przydarzyło mu się
nic złego ani na Przędziałku, ani w Chybiu mimo, że przejeżdżał
tam wiele razy.
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O siedloku w dworskich czworakach
Było to dość dawno temu, lat ponad sto. Najbogatszym
człowiekiem we wsi był właściciel dworu, który miał się za dziedzica. Było wtedy jeszcze kilku innych majętnych siedloków,
a wśród nich człowiek o imieniu Emil. Między nim a dziedzicem
różnie się układało, to grywali razem w karty, to konkurowali ze
sobą. Część pól obu gospodarzy na Tobole i Zawodziu graniczyło
ze sobą, dlatego dziedzicowi marzyło się posiąść pole sąsiada,
więc wiele razy namawiał Emila do odsprzedaży, lecz ten się nie
zgadzał. Przyszła przeto chwila, że sprawy nabrały rozpędu.
Emil lubił po skończonej pracy zachodzić na piwo do karczmy, którą miał zaraz naprzeciw swojego domu. Pewnego razu,
wracając z gospody, a było już ciemno, przewrócił się na własnym podwórku na znajdującym się tam dużym pniu. Upadł
tak nieszczęśliwie, że już do domu nie był w stanie dojść, trzeba
go było przynieść. Następnego dnia człowiek ten nie wstał, tak
bolało go w boku i piersiach, a jeszcze skarżył się na głowę.
Najgorsze, że ból i niemoc nie ustępowały i na siódmy dzień dalej nie czuł się nic lepiej. Żona posłała po babę, co to nastawia
kości i leczy ziołami. Ta przyszła, pokiwała głową i powiedziała,
że to poważna sprawa i człek ten nie będzie już chodził. W domu
zapanowało wielkie przygnębienie. Gospodarz i głowa rodziny
nie był w stanie poruszać się i pracować...
O wypadku dowiedział się dziedzic. Szybko przybył do poszkodowanego i mówi mu tak:
- Witaj, kamracie! Cóż żeś mądrego sobie narobił? Było to
trzeba do karczmy iść, a potem jeszcze po jakichś rupieciach
łazić?
- Nadyć widzicie, stary człowiek, a czasym go rozum opuści.
- I co to teraz z tobą będzie? Na taką niemoc nie ma rady,
jak tylko dobry szpital.
- U nas nigdy nie bywało, żeby po doktorach chodzować.
Poza wszystkim wiela by to miało kosztować, szkoda nawet myśleć!
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- Na zdrowiu się nie oszczędza. Na zbytki to potrafiłeś pieniądz marnotrawić! Ja tu przyszedłem skiż tego, żeby ci pomóc.
Jak nie masz gotówki, to ja cię zawiozę do szpitala i dam wyleczyć. Ale wiesz dobrze, że doktorzy dzisiaj drodzy i niemało będzie to wszystko kosztować. Dlatego majątek musisz sprzedać.
Ja go od ciebie kupię za dobre pieniądze. Dobrze wiesz, że chałupa już nie nowa i mało co warta, a pola na Tobole stale zalewa
woda. Podpiszesz mi tu papier, że mi ten mało co warty majątek
sprzedajesz.
- Nadyć sumeryjo, co też to godocie? Majątek wóm przedać,
a z czego i kaj bydzie rodzina żyć? A dziecka już pomału dorastajóm, kto ich bydzie wianowoł, a jo i baba każ sie mómy podzioć?
- Wszystko ode mnie dostaniesz. Dach nad głową dostaniesz, kromkę chleba dostaniesz, a i dziecka wywianuję ci jak
się patrzy. A przecie i tak nie masz wyboru, boś jest niemocny
i nic nie poradzisz już robić.
Emil nie zgodził się sprzedać majątku dziedzicowi. Ten jeszcze trzykrotnie nachodził go z tą samą sprawą i za każdym razem
wracał z kwitkiem. A gospodarz czuł się na zdrowiu coraz gorzej.
Wreszcie jednego dnia zawezwał dziedzica i tak mu prawi:
- Sumeryjo! Ku czymu mi to prziszło! Skorani pański! Tóż
dejcie tyn papiyr, to go podpiszym, ale pamiyntejcie mi tu na
Pónbóczka przisięgnąć, że mnie nie oszukocie i nie wyraficzycie!
- Podpis twój i mój na papierze są najważniejsze. W umowie wszystko jest napisane, co mi dajesz i co tobie będzie dane.
Niczym nie ryzykujesz. Podpis ważniejszy od ludzkiego słowa.
W bryczce, na podwórku, siedział już notariusz z przygotowaną umową. Został przywołany i w jego obecności Emil złożył podpis. Stało się. Dziedzic dopiął swego. Nazajutrz kolasa ze
dworu przyjechała po chorego. Znalazł się w najlepszym szpitalu w Bielsku. Leżał tam długo, miesiące dwa, a po tym czasie
wrócił podleczony do Ligoty. Był zdrowy na tyle, że na własnych
nogach chodził, ale do roboty i tak nie był zdolny. Wrócił wszakże już nie do swojego domu, bo ten sprzedał dziedzicowi, tylko
do mieszkania w dworskich czworakach.
Emil, jeszcze niedawno bogaty siedlok, który posiadał dom
i pole, parobków i służbę, musiał na równi ze służącymi i fornalami pomieszkiwać marny kąt. Poniewczasie żałował swojej
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decyzji. Kilkakrotnie chciał rozmawiać z dziedzicem, ale ten
nigdy nie znalazł dla niego czasu. Żona go namawiała, by oddał
sprawę do sądu i wytłumaczył, że miał potłuczoną głowę i nie
wiedział, co robi. W końcu dał się przekonać i założył w sądzie
sprawę. Jednakże nie uznano jego roszczeń, bo najważniejszy
dla sędziego był podpis, który Emil złożył w obecności notariusza.
Emil żył w czworakach jeszcze dwadzieścia lat. W tym czasie
dorosły jego dzieci. Dziedzic wywiązał się z umowy, dał jemu
i żonie skromne utrzymanie, ale odnośnie dzieci, to wywianował
je ponoć nadzwyczaj marnie mimo, że wziął swego czasu wszystko, „jak stało i jak leżało” - tak o tym wtedy mówiono.
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O końskiej głowie na pajęczych nogach
Dawno temu w Ligocie inaczej niż teraz płynął Jasienicki
potok. Wił się i kręcił licznymi zakolami i meandrami. W jednym
miejscu blisko Burzeja była duża ziemna skarpa porośnięta wielką
liczbą starych, dudławych wierzb. Gęstwina drzew i krzaków tworzyła tam istną dziką dżunglę, a koryto płynącej nieopodal rzeki
oraz stawek w starorzeczu stanowiły idealne siedlisko dla utopców, straszków i innych beskurcji. Okolica ta cieszyła się złą sławą.
Pobliskim mieszkańcom było wiadomo, że we Wierzbinach okropnie straszy. Na przechodzącej tędy drodze ciągle coś się działo,
psuły się pojazdy, wywracały wozy, konie zatrzymywały się i stawały dęba. Wieczorami i nocą słychać tam było końskie chrapanie i rżenie, nierzadko ludzkie jęki. Przez drogę przelatywały cienie jakichś dziwnych postaci, ni to ludzi, ni zwierząt. Najgorsze,
że grasowało tam straszydło, jakiego nigdzie indziej nie było,
a mianowicie końska głowa na pajęczych nogach!
***
Nieopodal Wierzbin ciągnęły się rozległe łąki. Swoje krówki pasali tam pastuszkowie z okolicznych domów, a nawet z daleka. Na jesieni była tych dzieciaków cała chmara. Pod wieczór
rozpalali ogniska, by się przy nich ogrzać oraz upiec smaczne
ziemniaki. Wtedy od strony Wierzbin na łąkę często przychodził
pewien chłopak o wzroście ośmioletniego dziecka, ale twarzy
dorosłego człowieka i w wieku trudnym do określenia. Miał dużą
niczym dynia głowę oraz jakby sztuczną twarz bez wyrazu, na
której ktoś farbkami namalował oczy, nos i usta. Chłopiec nigdy
nic nie mówił, dosiadał się do ogniska i zawieszał nad nim kociołek z nieznaną zawartością. Gdy wszyscy jedli upieczone ziemniaki, on zdejmował naczynie, odwracał się tyłem do wszystkich, coś dziwnego stamtąd wyjmował i wkładał do ust, a obgryzione kości rzucał w ogień.
- Jezderkusie, podziwcie sie, tyn synek futruje sie żabami!
- krzyknęła najbliżej niego siedząca dziewczyna. - Uciekejmy, bo
to na pewno jest utopiec!
Stadko dzieci rozpierzchło się we wszystkie strony, a przybysz spokojnie, powoli dojadł swoją potrawę, cudze ziemniaki
też zjadł. Potem wrócił we Wierzbiny, skąd przyszedł. W miejscu
gdzie siedział, co ciekawe, pozostała kałuża wody.
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To zdarzenie ze smażonymi żabami i kałużą wody powtórzyło się kilkakrotnie. Dzieci opowiedziały tę historię w swoich
domach. Ludzie uznali, że jest to utopiec i postanowili wymyślić
sposób na jego pozbycie. Poprosili o przysługę pewną kobietę,
która była znana z tego, że była bardzo pobożna, śpiewała na
mszach, kiedy nie było organisty. Osoba druga po księdzu, jak
ludzie mówiali. Gdy kolejnym razem do ogniska dosiadł się znowu człowieczek z dyniowatą głową, z tyłu zakradła się ku niemu
owa niewiasta i różańcem wykreśliła duży krzyż na jego plecach.
Człowieczek krzyknął jak oparzony. Kobieta wtedy święconą wodą
obficie pokropiła łąkę w stronę Wierzbin, a utopiec zawrzeszczał:
- Ty stara, okropna babo, cóżeś narobiła! Teraz już nie
będę mógł siedzieć w mojej ulubionej Wierzbinie i muszę sto mil
uciekać tam, skąd żem przyszedł! Niech to jasny dunder świśnie! A tak mi tu dobrze było.
***
Innym razem od Burzeja przez Wierzbiny przechodziły
kobiety z grabiami na ramionach, spieszyły się, żeby zgrabić łąkę
na Tobole, a słońce już było dość wysoko. Szły raźnym krokiem,
a jak zbliżyły się do stawku, to aż je zamurowało na widok tego,
co zobaczyły. Na najniższych gałęziach rosnących tam drzew,
nad samą wodą, siedziało co najmniej dziesięcioro małych dzieci, wszystkie w czerwonych chusteczkach na głowie. Huśtały
się, kołysały, gaworzyły swym dziecięcym językiem, nie zważając na niebezpieczeństwo.
- Jezderyno! Kaście tam polazły, gizdule sakramynckie,
przeca zaroz do wody poslatujecie i sie potopicie! - zakrzyczała
jedna z kobiet.
A dzieciaki jak na komendę, jakby zachęcone tym wołaniem, zaczęły wskakiwać do wody, lecz bynajmniej nie tonęły,
tylko pływały, baraszkowały, nurkowały, taplały się wesoło, piszczały z radości. Kobiety patrzyły na to jak oniemiałe. W końcu
zrozumiały.
- Pietrónie! Baby, uciekejmy stąd, bo to pewnikym sóm
utopcowe dziecka, a jak tu stare ku nim przidóm, to sie jeszcze
na nas ciepnóm i nas potopióm!
***
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Było to na początku lata, zbliżał się wieczór gorący i parny. Wracali do Toczkowic baba i chłop z ukoszoną koniczyną.
Kiedy zbliżyli się do Wierzbin, usłyszeli głośne brzęczenie
pszczół.
- Staszek! Nadyć sie podziw, na drzewie nad dziuróm we
Wierzbinach chyba pszczoły sie rojóm. Podziw sie, wiela ich tam
jest i już sóm w kupe poslypiane. Niedługo do odlotu bydóm się
szykować, tyś jest pszczelorz, wylyź na drzewo i zbier tóm rójke.
Nie musisz latoś pszczół kupować.
- Nadyć to dziwne, że pszczoły wieczornóm poróm sie rojóm, ale nie trzeba mi dwa razy godać, zaroz s nimi zrobiym
porzóndek!
Gdy znalazł się na gałęzi, pszczoły wydały mu się dziwnie
duże i jeszcze jakimiś światełkami świeciły. Ale, jak to mówią,
darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Gdy tylko sięgnął
po nie, rzuciły się na niego. Chłop czym prędzej zeskoczył z drzewa i wziął nogi za pas.
- Uciekejmy jak najszybcij, bo to nie sóm pszczoły, ale
jakisik beskurcje, uciekejmy do chałpy!
Gdy resztkami sił dopędzili przed dom, latające stwory
dotarły już do mężczyzny i jakby na komendę zaczęły go atakować, trącać z całej siły, aż powaliły na ziemię. Żona pobiegła po
ratunek. Sąsiad przy pomocy pszczelarskiego podkurzacza dmuchał na nie dymem, ale one w tej ciemnej chmurze używały swoich świateł i dalej pastwiły się nad leżącym człowiekiem. Kąsały
go i piły krew.
- Ludzie! To nie sóm żodne pszczoły, tylko nocnice! Aleś se
do dóm paskudztwo skludził - wrzasnęła sąsiadka.
Szybko przyniosła święconą wodę i obficie na nie chlusnęła, a one paskudnie bzycząc, odrywały się od chłopa, wzbijały
w powietrze i uciekły w przestworza.
- Nocnice, to sóm pomocnice diasków, chciały chłopa do
śmierci dokludzić i podzielić się s nimi duszóm. Takóm óne mają
nature.
Mężczyzna, choć osłabiony, powoli doszedł do siebie.
Ludzie opowiadają, że nocnice atakują samotnych ludzi wieczorami w odludnych miejscach, zwłaszcza, jak jest gorąco i duszno.
Ale podobno są i takie, które ukazują się zimową porą,
w czasie adwentu, wtedy jakoby mają największą siłę.
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***
Raz jeden jesienią baba i chłop szli z wózkiem po chrust
na Rębisko. Byli już koło Wierzbin, jak baba przypomniała sobie, że tu straszy, więc pyta się męża:
- Boisz sie?
- A czego mo sie bać chłop wojskowy? - tak odpowiedział,
bo był kiedyś ułanem w wojsku i często się tym chwalił.
- Nadyć tylko sie pytóm, bo rostomaite rzeczy opowiadajóm o tym miyjscu, że ludzi straszy, kónie lęko...
- Jo wiym, że sóm tacy ludzie, co wszystkigo sie bojóm,
robióm larmo z bele czego.
Wtedy kobieta zaczęła opowiadać jakąś historyjkę o diasku we Wierzbinach, którą niedawno usłyszała od sąsiadki. Nagle patrzą, a tu przez drogę przechodzi duży, tłusty zając. Nie
mógł biec, kulał na jedną nogę. W chłopskiej naturze tak już
jest, że zająca trzeba złapać. Wyjął więc worek, podbiegł do zwierzęcia i po chwili miał go już w środku. Zając nawet zbytnio nie
uciekał, jakby sam się prosił, by go zabrać.
- A teroz hej ruk i na plecy! - i zarzucił sobie ten wór.
- O pierónie! Ale ty mosz wage jak smok! Musisz być dobrze
spasióny. Bydzie mięsa jak z babucia - podzielił sie z żoną uwagą.
- Wracejmy sie do dóm, ciepnymy go do chlywka, bo jeszcze
nóm kaj uciecze.
Zrobił chłop parę kroków z tym zającem na plecach, ale
uznał, że takiego ciężaru nie uniesie. Wrzucił go więc na wózek,
którego o mało co nie potrzaskał. Nawet we dwie osoby było co
ciągnąć. Przybywszy przed dom, chłop zostawił wózek i poszedł
chlewik otworzyć. Wraca, a tu... zająca nie ma! Zamiast niego
stoi krępej budowy człowieczek z dużym brzuchem, który ukłonił się grzecznie i przemówił:
- Dziękuję państwu, żeście mnie taki szmat drogi podwieźli, bo musiałbym ten kawał iść o własnych siłach, co przy
mojej tuszy i bolącej nodze nie byłoby przyjemnością. Jeszcze
raz dziękuję!
I... zniknął.
Oboje stali teraz przy pustym wózku z otwartymi ze zdziwienia gębami. Jeszcze nikt w życiu ich tak nie oszukał i nie
ośmieszył! Do tego stopnia przebiegły diasek może wykorzystać
naiwnego człowieka. Nie pierwszy to już raz, kiedy diablik micheche zakpił sobie z ludzi.
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***
W jednej chałupie na końcu Burzeja, w przysiółku o zapomnianej nazwie Na Peklu, umierała niestara jeszcze kobieta. Nie
była to zwyczajna osoba, bo miała aż dwie dusze. O takiej
mówiono, że to mora albo pijawka. Takie istoty brały się stąd, że
w dawnych czasach przy chrzcie przeważnie dawano tylko jedno
imię. Jak trafiło na kogoś, kto miała dwie dusze, to jedna z dusz
przez to pozostawała nieochrzczona i taka osoba posiadała podwójną naturę. Ta połówka z duszą ochrzczoną była człowiekiem dobrym, uczynnym i bogobojnym. Jednak druga połówka
prowadziła życie skryte, latała nocą po wsi, przechodziła przez
ściany lub dziurkę od klucza do izby, gdzie ktoś spał i wypijała
z niego krew. Takie niewiasty były osobami tragicznymi, o rozdartej osobowości, lecz nie miały siły, żeby się przeciwstawić
swej naturze. Jedne mory były świadome swych złych czynów,
ale były i takie, które nie wiedziały, co się z nimi dzieje.
Pewnego zimowego przedpołudnia ligocki ksiądz został
wezwany do tej ciężko chorej kobiety i na saniach udawał się
w tamtym kierunku. Przejechał przez całą wieś i znalazł się na
bezludziu za ostatnimi zabudowaniami, we Wierzbinach. Aż tu
saniami szarpnęło, koń głośno zarżał, stanął dęba, pojazd przechylił się, a jadący pospadali w śnieg.
- Jezderkusie, co się to stało? Co się to porobiło? zewsząd słychać było krzyk i jęki przerażonych.
Gdy ludzie z trudem wydostawali się ze śniegu, zobaczyli,
jak na środku drogi w dzikich konwulsjach wiło się straszydło
z Wierzbin. Była to końska głowa na pajęczych nogach, która
zapalczywie atakowała konia. Potrzepywała czarną grzywą
i przeraźliwie rżała, a z jej oczu leciały ogniste skry. Ośmioro
monstrualnej wielkości grubych nóg pajęczych kręciło nią
bezustannie, a wydawało się, że jest ich ze sto. Kiedy bestyja
dopięła swego, odwróciła się w kierunku Wierzbin i tam zniknęła wśród zasp i ośnieżonych drzew.
- Zaś ta beskurcja dała się we znaki, pewnie diasek ją
nasłoł! - odezwał się kościelny.
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Ksiądz mocno kulejąc na nogę wsiadł na sanie i bez zastanowienia zadecydował, by jechać dalej. Gdy przybył na miejsce
i udzielił chorej ostatniego namaszczenia, stał się prawdziwy cud.
Kobieta zamiast spokojnie umrzeć, wstała z łoża o własnych siłach, gdyż natenczas całkiem wyzdrowiała.
Ludzie później mówili, że jedna dusza, ta zła, opuściła jej
ciało, a druga, ta dobra, oswobodziła się i kobieta żyła jeszcze
długie lata.
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Myszkowa Dziura beze dna
Całe dzisiejsze Zawodzie było kiedyś zalane wodami dwu
dużych stawów, Myszkowca i Borkowca, a do tego kilku mniejszych, których nazw już zapomniano. Stawy te dawno temu osuszono, a powstałe w ich miejscu tereny przeznaczono pod uprawę i zabudowę. Po Myszkowcu pozostał tylko głęboki dół, który
znajduje się pół kilometra za domami na Zawodziu i do dziś
nazywany jest Myszkową Dziurą. Dotarcie do tego miejsca jest
utrudnione z powodu braku drogi w tym kierunku, czy chociażby wydeptanej ścieżki, gdyż nikt tam nie chodzi. Miejsce cieszy
się złą sławą i podobno nadal bardzo tam straszy.
Dawno temu na Zawodziu osiedlali się gospodarze, stanęła
kuźnia i pojawił kowal, który był jednocześnie kolorzem,
a w wydzierżawionym domu powstał nieduży sklep, który prowadził stary Żyd Abram. W jednej z chałup mieszkała kobieta o imieniu Wera. Miała ona trójkę własnych dzieci oraz pasierbicę, którą
traktowała jak służącą w domu i na gospodarstwie. Z trudem
obrabiała z dziećmi cały dobytek, bo mąż cały czas pracował
u ludzi. Nie mieli wiele własnej roli, więc hodowali dwa duże woły,
którymi Wiktor obrabiał ludziom pola i tak zarabiał na życie.
Pasierbica miała na imię Hanusia. Macocha wołała ją szorstko Hana, a sąsiedzi przeciwnie, z powodu jej charakteru, nazwali
ją Roztomiła, a to dlatego, że była niezwykle miła i uczynna, pięknie grała na skrzypkach, a przy tym była subtelnie piękna. Miała
może ze trzynaście lat, śliczne oczka koloru chabrowego kwiatu,
a z jej głowy opadały dwa warkocze, jak pleciona złota pszenica.
Ubierała się ubożuchno w mocno znoszoną sukienkę, pokrytą
licznymi łatami. O świtaniu i przed wieczorem wychodziła pasać
na Myszkowej łące woły, a jakby tego było mało, to jeszcze stadko kóz, z jednym niesfornym i nieposłusznym capkiem. W czasie wieczornego pasienia zawsze zabierała ze sobą skrzypce, które
rozweselały jej ciężką pracę. Wtedy grała i śpiewała tak: „Pognała wołki na Bukowinę, wzięła ze sobą skrzypki jedyne i grała,
śpiewała, swoje siwe, siwe wołki pasała”.
Gdy Roztomiła wychodziła na pastwisko, macocha za każdym razem napominała dziewczynę:
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- A dej se pozór i nie zezwól zwierzyntóm zbliżać sie ku
Myszkowej Dziurze, bo jak kieróm howade stracisz, to ni mosz
po co do dóm wracać!
Czasem odwiedzała ją tam dziewczynka z sąsiedztwa,
Żydówka Rózia, jej rówieśnica, zawsze ładnie ubrana w dziewczęcy mundurek i podkolanówki. Na święto Chanuki, kiedy Żydzi
palą w oknach świece, dostała od bogatego wujka z Bielska
kolorową książkę z baśniami. Rózia umiała czytać, Roztomiła niestety nie, bo jej do szkoły iść nie pozwolono z powodu domowych
obowiązków. Kiedy zwierzęta się pasły, Rózia czytała na głos baśnie, a przy tym pokazywała koleżance literki i powoli uczyła ją
czytania. To były najprzyjemniejsze chwile w życiu Roztomiłej.
Macocha nie pochwalała kontaktów z Rózią, straszyła, że
Żyd ją porwie, zamknie w corku i sprzeda Cyganom za sto reńskich. Dziewczyna bała się tych słów, ale pewnego dnia, jak przechodziła obok domu Abrama, ten wyszedł, skinął na nią i zapytał:
- To ty jesteś koleżanką Rózi? Wnuczka opowiada, że jesteś dziewczynką o dobrym sercu i pięknie grasz na skrzypkach.
Masz tu coś ode mnie - i dał jej bardzo dobrego, słodkiego pączka z konfiturą w środku. Jadła go powoli i rozkoszowała się każdym najmniejszym okruszkiem. Od tego czasu już nie bała się
tego człowieka.
Razu pewnego, w czasie pasienia, gdy dziewczyny były
zaczytane w lekturze, zapomniały się chwilę i straciły z oczu
kozy, a capek gdzieś się oddalił. Wtedy od zbijowskich lasów
niezauważalnie przybliżył się do stada wielki dziki kot, zwany tu
zbijem. Wytropił i nagle zaatakował koźlątko, gdy piło wodę
z Myszkowej Dziury. Wskoczył capkowi na grzbiet i próbował
kąsać szyję. Koźlę wpadło w strach i zrobiło kilka susów do przodu, po czym znalazło się w głębokiej wodzie. Zbij przestraszył się
wody, przestał atakować i uciekł, ale capek nie umiał pływać,
grzązł coraz głębiej, a potem pokryła go wodna toń. Dziewczyny
nie wiedziały co robić, ogarnęła je panika, krzyczały i biegały
w kółko. Ludzie z sąsiednich domów wreszcie zauważyli, że coś
niedobrego tam się dzieje. Mężczyźni z kijami, widłami i z tym,
co kto miał, ruszyli do pomocy. Ale było już za późno. Capek
pominął się w wodzie. Chłopi przynieśli długie żerdzie, penetrowali dziurę, ale ofiary nie wyłowili.
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- Chłopy! Nie poradzymy, nie nóńdymy gowiednika, bo
Myszkowa Dziura, jak ludzie godajóm, to dziura beze dna! Beze
dna!
Niestety macocha w swych groźbach był konsekwentna.
Wyrzuciła Roztomiłą z domu. Nawet obrona ojca nie pomogła.
Na szczęście przygarnęła ją matka chrzestna, która mieszkała
niedaleko, na Podraju. Byt dziewczyny wcale się nie pogorszył,
przeciwnie, miała się tam lepiej. Nie musiała już tak ciężko pracować, a pótkowie posłali ją do szkoły. Była tym zachwycona.
Uczyła się wreszcie czytać i pisać, a także mogła spotykać się
z Rózią. Tylko przed wieczorem pasała jedną krówkę na wierchowinie pobliskiego stawu. Liczne dzieciaki też tam wyprowadzały domowe zwierzęta. Było bardzo wesoło. Dzieci pasły
i słuchały, jak Roztomiła gra swoją ulubioną piosenkę: „Pognała wołki na Bukowinę, wzięła ze sobą skrzypki jedyne
i grała, śpiewała, swoje siwe, siwe wołki pasała”.
***
Kolejna niezwykła historia wydarzyła się na Myszkowcu
o wiele później, w czasie, kiedy była wielka zawierucha, nazwana później pierwszą światową wojną. Do wojska rukowało, jak
się wtedy mówiło, wielu mężczyzn, ojców, synów, narzeczonych.
Jednym z nich był Kacper. Pożegnał żonę i dzieci, wyszedł przed
dom, potem stali wszyscy na drodze i nie mogli się rozstać,
a jego dorastająca córka rozpaczliwie płakała. Stała tam długo,
nawet jak wszyscy się rozeszli. W tym czasie drogą szedł jeszcze
jeden człowiek, młodzieniec z pytlikiem na plecach. Zbliżył się
do płaczącej dziewczyny i zapytał o przyczynę jej zmartwienia.
Odpowiedziała:
- Tatulka na wojnę rukowali. A bez taty będzie nam źle.
A co się stanie, jak nam tatulka zabiją? Będzie go to bolało, a my
zostaniemy sami.
- A powiedz mi, jak masz na imię?
- Urszula.
- To piękne imię. Oznacza po łacinie niedźwiedzicę. Musisz być silna, jak niedźwiedzica, wtedy wszystko przetrzymasz,
a tata wróci.
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Dziewczyna miała zakrytą dłońmi spłakaną twarz. Gdy ją
odsłoniła, młody człowiek zauważył, że nie ma do czynienia
z dzieckiem, ale z panienką i to niezwykłej urody, o ciemnozielonych oczach późnego lata, opalonej twarzy, z delikatnymi piegami na policzkach i małym nosku. Przy tym, jak widać, była osobą
niezwykle uczuciową i szlachetnego charakteru. Zrobiła na nim
ogromne wrażenie. Chłopak przez chwilę jakby wahał się przed
tym, co ma za chwilę wyrzec, a potem wypowiedział zaskakujące
słowa:
- Posłuchaj mnie, Urszulko. Co powiesz na taką moją propozycję. Jeżeli przestaniesz płakać i uśmiechniesz się do mnie,
to ja przypilnuję twojego ojca, aby mu się tam nic nie stało, a jak
wrócimy z wojny i mnie zechcesz, to się z tobą ożenię!
Stało się coś bardzo dziwnego. Dziewczyna uspokoiła się,
otwarła ze zdziwienia usta, badawczym wzrokiem popatrzyła na
młodzieńca, a po krótkiej chwili uśmiechnęła się poprzez łzy.
- Ożenisz się z nieznajomą dziewczyną?
- Z jaką nieznajomą? Spojrzałem ci głęboko w oczy i zobaczyłem w nich wszystko, co jest mi potrzebne.
Potem zbliżyła się do chłopaka, a ten, do niedawna całkowicie obcy człowiek, wziął ją w ramiona i utulił.
- Odnajdę twojego ojca, będziemy się trzymali razem
i ochraniali. Wrócimy na pewno, bo mamy dla kogo żyć. Ja
jestem sierotą i nie miał mnie kto pożegnać, więc zrób to ty.
Planowałem zostać księdzem. Ale teraz już nie chcę, bo poznałem ciebie. Tylko na pewno na mnie czekaj! Co miesiąc będę
pisał do ciebie list! Bądź zdrowa! Żegnaj!
- Nie powiedziałeś mi, jak masz na imię?
- Krystek. Mam na imię Krystian, mów mi zawsze Krystek.
Poborowy ruszył w dalszą drogę, przyspieszył kroku, ale
i tak oglądał się raz po raz na malejącą figurką Urszuli, która
oparta o furtkę, uspokojona, a nawet szczęśliwa, machała do
niego pożegnalnie. Są czasem w życiu takie chwile, kiedy szybciej płynie czas, a człowiek potrafi zrobić w jeden moment coś,
co w innej sytuacji robiłby latami. Tak właśnie było tym razem.
Mijały dni, miesiące, lata. Mężczyźni z wojny nie wracali,
ale listy płynęły do Urszuli bardzo często. Krystian żył i nie zapominał. W listach niewiele pisał o swojej żołnierskiej doli, a przeważnie o tym, jak to razem będzie im dobrze. Z wojny dochodziły
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różne straszne doniesienia, na szczęście jednak front omijał Ligotę i nigdy tu nie było walk. Aż wreszcie wojenny koszmar się
skończył! Ojciec Urszuli wrócił do domu i wszyscy w rodzinie
znowu byli bardzo szczęśliwi. Okazało się, że ojciec nigdy nie
spotkał się z Krystianem na wojnie. W inne miejsca rzucił ich
los. Wszyscy żołnierze, którzy przeżyli, wrócili już do swoich domów, tylko Krystek nie wracał. Listy nagle przestały przychodzić. Już cztery lata, jak Urszula nie widziała chłopaka. Wtedy
straciła nadzieję. Również rodzice i bracia przegadywali, że to
nie ma sensu, że zginął albo znalazł sobie jakąś kobietę. Potem
zdarzyło się, że na weselu kuzynki poznała innego chłopca i zaczęła się z nim przyjaźnić.
Miejscem tajemnych spotkań Urszuli i poznanego Janka
była Myszkowa Dziura, bo ten zakątek uchodził za dyskretny
i przez wszystkich omijany z powodu niedobrej sławy. Urszula
i Janek nie byli parą zbyt szczęśliwą. Rodzice chłopaka nie
akceptowali panny, gdyż nie siedziała w domu, jak przystało na
wiejską dziewczynę, tylko przebywała w mieście, u starszej siostry w Bielsku. Pracowała tam w fabryce jako tkaczka. Również
rodzice dziewczyny nie bardzo aprobowali ich przyjaźni, bo Janka uważali za zbyt prostego, a jego rodziców za staroświeckich.
Urszula zachowywała się trochę dziwnie, mówiła Jankowi, że go miłuje i że go chce, lecz nigdy nie pozwalała się chłopcu
przytulić ani ucałować. Janek nadzwyczaj miłował tę dziewczynę zarówno z powodu jej wyjątkowej urody jak i dobrego charakteru. Zastanawiał się jednak, dlaczego jest taka niedostępna,
może nie umie wyrazić swoich uczuć, a może jednak go nie kocha?
- Jak mnie nie zechcesz, to się ciepnę do Myszkowej Dziury - powiedział.
Po tych słowach Urszula już nie przyszła na następne spotkanie, a wieś obiegła sensacyjna wiadomość, że jej pierwszy
narzeczony właśnie powrócił z wojny! Podobno leżał ranny gdzieś
w dalekiej Macedonii i potrzebował dużo czasu, żeby dojść do
siebie.
A było to pewnej nocy, gdy ktoś zastukał do drzwi chałupy.
Do sieni wyszła Urszula z kagankiem w ręku. Przez zakurzoną
szybkę w drzwiach zobaczyła człowieka ubranego w znoszony żołnierski mundur.
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- Boże! Toś ty, Krystek? Sam Pan Bóg cię teraz posyła!
Mimo upływu lat rozpoznali się od razu i rzucili sobie
w objęcia. Już następnego dnia oboje wyjechali, a potem szybko
wzięli ślub.
Janek dowiedział się od rodziny, że Urszula wyjechała
gdzieś daleko i że już nie wróci. Z rozmowy z jej bratem wynikało, że innego kochała już od dawna. Był to prawdziwy cios dla
niego. Janek podobno dalej chodził na miejsce spotkań nad
Myszkową Dziurę. Czego tam szukał i co tam robił? Widywano
go tam wielokrotnie, a potem ślad po nim zaginął. Nie było go
w domu ani u rodziny, ani u przyjaciół. Myślano, że wyjechał
w poszukiwaniu swej ukochanej. Coraz częściej jednak ludzie
przegadywali, że odebrał sobie życie i rzucił się do Myszkowej
Dziury. Któregoś dnia strażacy przeszukali dokładnie to miejsce, ale bezskutecznie.
- Chłopy! Nie poradzymy, nie nóńdymy człowieka, bo Myszkowa Dziura, jak ludzie godajóm, to dziura beze dna! Beze dna!
***
Kolejne zdarzenie związane z Myszkową Dziurą miało miejsce ćwierć wieku później, tuż po zakończeniu straszliwej drugiej
wojny światowej, gdy sytuacja polityczna i społeczna była nieustabilizowana. Dochodziło do rozliczeń i aktów przemocy, a we
wsi widywano partyzanckie oddziały. Krążyły o nich zatrważające opowieści.
Wśród wielu chłopaków wojennego pokolenia młodzieży
był jeden o rzadkim imieniu Otton, którego wołano Otek. Był to
podobno młodzieniec koleżeński i uczynny, ale jego wadą było
to, że zawsze miał swoje zdanie, którego nie bał się wypowiedzieć. Nie miał łatwego życia, na wojnie urwało mu połowę ręki.
Ludzie mówili, że ktoś mu groził. Ale nikt nie pomyślał, że można go skrzywdzić, bo był przecież kaleką.
Pewnego dnia Otek nie wrócił na noc do domu. Rodzina
poszukiwała go wśród bliskich i znajomych, bezskutecznie. Czekano, że może jednak kiedyś powróci. Ale on nie wracał. Ktoś
w końcu wpadł na pomysł, żeby przeszukać okolice Myszkowej
Dziury. Tak też zrobiono. Udała się tam grupa ludzi i okazało
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się, że wokół stawku jest dużo śladów na śniegu, które prowadzą
w stronę wody. Przyniesiono strażackie drabiny, bosaki i penetrowano głębię, lecz bezskutecznie. Jeden ze starszych strażaków powiedział:
- Chłopy! Nie poradzymy, nie nóńdymy nikogo, bo jak
ludzie godajóm, Myszkowa Dziura jest beze dna!
W jednym z domów na Zawodziu mieszkał na gospodarstwie głuchoniemy Wiktor, parobek, który śmierć Otka bardzo
przeżywał, gdyż się obaj lubili. On to dziesiątego dnia od tego
zdarzenia przybiegł do wsi bardzo rozemocjonawany i swoim językiem gestów i nieartykułowanymi dźwiękami wskazywał na
Myszkową Dziurę. Mężczyźni pobiegli w tamtą stronę i zobaczyli
na powierzchni stawu pływającą drewnianą protezę. Następnego dnia woda wydała zwłoki zaginionego. Otek wypłynął na powierzchnię. Ciało pokrywał cieniutki lód. Jego biała twarz miała
zadziwioną minę, otwarte oczy jakby chciały coś powiedzieć,
a opuchłe usta wyszeptać:
- Dlaczego odebraliście życie mnie, niewinnemu?
Nie miał kto odpowiedzieć na to pytanie. I nie umie odpowiedzieć do dnia dzisiejszego. Ci, którzy wiedzieli, zamilkli ze
strachu. Dlatego tak ważna jest ludzka pamięć o tamtych wydarzeniach, w szacunku dla zmarłych.
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Nieszczęsny gepel
Na podwórku pewnego gospodarstwa, jeśli skierujemy
w ziemię wzrok, zobaczymy resztki jakiegoś żelaznego mechanizmu. Jeżeli go zaś nie znajdziemy wśród wysokiej trawy, to chodząc po placyku niechybnie zahaczymy o niego nogą i potkniemy się. Kilkadziesiąt lat temu, zanim nastała elektryczność,
stało tutaj urządzenie do napędzania maszyn przy użyciu siły
pociągowej zwierząt – kierat, zwany przez miejscowych geplem.
Miał ono dużą, prawie metrowej średnicy zębatkę sprzężoną
z długim drewnianym dyszlem, do którego wiązano krowę albo
konia. Drepczące w kieracie zwierzę przy pomocy przekładni
napędzało maszyny, młockarnię, sieczkarnię czy wialnię.
Właściciel nadzwyczaj dbał o to urządzenie, wszystkie części
zawsze były pomalowane, mechanizmy nasmarowane, a najbardziej w oczy rzucał się drewniany dyszel, masywny, równy, gładko heblowany i tak samo pokryty lśniącą farbą. Sąsiedzi, którzy
odwiedzali gospodarza, a czasem przypadkowi ludzie zawsze
zwracali uwagę na tę maszynę, dopytywali się o nią, wyrażali
swoje uznanie i chwalili:
- Ale mocie, gospodorzu, szumny tyn gepel! A skąd taki
równy dyszel?
Chłop o dziwo w cale się nie cieszył takimi słowami, speszony ucinał rozmowy, zmieniał temat, a wzrok mu uciekał gdzieś
daleko.
Gospodarzowi, chociaż był pracowity, każda rzecz przychodziła z wielkim trudem i z przeszkodami, a co gorsza nawiedzały go ustawicznie rozmaite kłopoty, choroby i nieszczęścia.
Jakże często żona musiała z rozpaczą alarmować męża, bo ciągle coś niedobrego się działo w gospodarstwie i w domu. Chłop
wtedy tylko zagryzał wargi, nawet nie klął i brał się do następnej
roboty. Rola, którą uprawiał, była położona między dawnymi
stawami i trudna do uprawy, gliniasta, rudkowa. Ciężkie skiby
z trudem przewracał pojedynczy pług, a niewielki konik z wysiłkiem ciągnął swoje brzemię. Chodzący za pługiem w pocie czoła
wykrawał w ziemi każdą skibę.
Tego roku od wczesnej wiosny była dobra, sprzyjająca
pogoda, zazieleniły się młode zboża, zapowiadały się dobre zbiory. A tu żona znów rozpaczliwie woła:
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- Stefan, leć gibko ku kóniczysku, tam się Malina z koła
urwała i wlazła do szkody, nażarła się kóńczyny i zdo się, że jóm
odymo!
Z dala widać, że krowa wygląda karykaturalnie, oba boki
ma tak bardzo wydęte, że zdają się być większe od niej samej.
Chłop dobiega do krowy i stara się ją przepędzić po polu, by się
pozbyła gazów. Zwierzę jest jednak ociężałe i nie daje rady chodzić, w końcu przyklęka na oba kolana, przewraca się na bok,
głośno stęka, wreszcie bardzo duży i szorstki jęzor wychodzi jej
z pyska, dławi ją i bezlitośnie dusi. Sąsiad przybiega z długim
nożem i obaj starają się przebić brzuch krowy w odpowiednim
miejscu, by wypuścić gazy. Jednakże życia zwierzęcia uratować
się nie udaje.
Deszcze, burze i grad, upały i susze nie oszczędzały tej
ziemi i tego domostwa, przeciwnie, jakby bardziej niż innym dokuczały i wyrządzały szkody. Ze zmartwienia nad mnożącymi
się problemami chłop zaczął się zniechęcać i robotę zaniedbywać. I tak to trwało jakiś czas, pola były byle jak obrabiane,
zwierzęta się nie darzyły, częstokroć zaglądała do tych ludzi bieda. Mało tego, któregoś dnia w czasie cięcia drewna chłop dość
poważnie skaleczył się piłą.
- Stefan, przeca widzisz, że nóm się fórt nie darzi. Jo myślym, że muszymy cosik zrobić z tym geplym, na pewno przez
niego mómy tóm srómote! Wiysz przeca, co tacik o tym geplu
godali... Pozbydźmy się go – namawiała żona.
Chłop jednak się uparł, znów mocno zagryzł wargi i wymamrotał:
- Taki szumny gepel, nie bydym się go pozbywoł, kto bydzie tela roboty robił, zboże młócił, dyć jo już je stary, bez gepla
nie poradzym.
Ludzie ci się zestarzeli i pomarli bezpotomnie. Następnym
gospodarzom kierat za przyczyną sprowadzenia elektryczności przestał być potrzebny. W końcu zdemontowano niszczejące urządzenie, a drewniany dyszel spalono. Dopiero po wielu latach mieszkający tam ludzie przypadkiem odkryli tajemnicę skrywaną przez
Stefana, że to właśnie kierat był powodem nieszczęść jego rodziny.
Dyszel gepla zrobiony był z drewnianego, polnego krzyża, stojącego
w okolicy dawno temu. Krzyż ten został uszkodzony przez pocisk
w czasie jednej z wojen, a belkę nieroztropnie użyto do kieratu.
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Dawne wierzenia i przesądy113
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
i 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,
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
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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 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.
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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 letnią wieczorną porą, gdy było gorąco i duszno lub
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.
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.
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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. 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 dyscyplinowaniu dzieci, ale czasem
też dorosłych i pouczaniu, że czegoś nie wolno lub nie należy
robić.
Mory i marchy, zwane też pijawkami 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 w nocy. „Ty moro jedna, ty marcho plugawo!” –
takim ciężkim wyzwiskiem potrafiły w złości obrzucić się kobiety, gdy się pokłóciły.
Diaski (dioski), czerty, micheche, czechmóny i gizdy 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
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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. „Śniego 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.
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.
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Z kolei micheche, to odmiana diaska, który uwielbiał robić
sobie żarty i psoty z ludzi, i jednocześnie wykorzystywać ich. Często zamieniał się w cenne i pożądane przedmioty, zwierzęta, aby
później pokazać się w prawdziwej naturze i zakpić z człowieka.
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 może pomyśleć, 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 domowe. W najdawniejszych czasach wizerunki lal – szmacianych
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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 chciało 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. Postacie z wierzeń 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
głębszym zastanowieniu można dojść do wniosku, że były sposobem na tłumaczenie skomplikowanych, niezrozumiałych dla
prostych ludzi zjawisk fizycznych i metafizycznych. Wielu 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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ROZDZIAŁ IV

SŁOWNIK GWAROWY114
Prezentacja słowniczka gwary Śląska Cieszyńskiego rejonu czechowickiego ma dokumentalny charakter, ponieważ
język ten szybko wychodzi z użycia. 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 w odbiorze
indywidualnym może różnić się w niektórych przypadkach od
oczekiwanego, gdyż poszczególne słowa w różnych środowiskach
i kontekstach mogą przybierać mniej lub bardziej odmienne znaczenia, co jest prawidłowością żywego języka.
Słowniczek może spełniać wiele użytecznych funkcji
zarówno przy tłumaczeniu niezrozumiałych wyrazów znajdujących się w różnych miejscach tej książki, zwłaszcza w rozdziale
Podania i powiastki oraz w kontekstach i sytuacjach wykraczających poza ramy tej publikacji. Za słownikiem zostaje umieszczony zestaw zdań z charakterystycznymi wyrazami i zwrotami,
które użyte w odpowiednim kontekście dobitniej ukazują niuanse znaczeniowe tej gwary.
amper
ancug
ankier, ankrowanie

wiadro
garnitur
klamra, spinanie ściany

babówka
babrok

babka drożdżowa
brudas
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Przedruk z poprawkami i uzupełnieniami z książki Zdzisław Nowrotek, Ligota dawnymi laty, Czechowice-Dziedzice 2018, s. 290-313.
233

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
beskurcja
betlyjka
bezmała
bezrok
bierce
bierło
biermantkorz
biglować
bigza
bisagować
bistygować
blajsztyft
blank
blindować
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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
bestia
stajenka bożonarodzeniowa
podobno
następny rok
orczyk
kula inwalidzka
łachudra
prasować
drobna ryba
próżniaczyć
próżniaczyć
ołówek
całkiem
oślepiać

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

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

obcęgi
córka
droga
łobuz
kraść, wyłudzać
chrust
zdarte buty
zdechlak
zielsko, dziki bez
drapać, ocierać
płynna karma dla krów
zupa chlebowa
wnet
kulawy
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chwant
chwolba
chynąć
ciciuś
ciepać
cik
cima
ciómpa
ciupnąć się
cokiel
colsztok
corek
cug
cwaja
cycha
cyckać
cygaretle
czachrować
czechmón
czert
czympieć
ćwiynczy, ćwiynko

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)

deka
deliny
delówka
deszczka
diasek, diosek
dociyrny
doczkej
dorta
dómbek
drajfuz
drepsić
drzik
drzistać
drzistok, drzistóń
dudławy
dudrawy

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

duldać
durch
dycki
dzichta
dzidek
dziedzina
dziepro
dziołuszka
dziubać
dziwać się
dźwiyrzi

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
fazol, fazel
felczmida
fertyk
fest
fet
flancka
flinta
forskać
forymnie
foszt
foter, fater, foterek
fórt
frelka
fuczeć
fujać
fulać
furgać

spoliczkowanie
mówić niewyraźnie
ognisko
strażak
mówić od rzeczy, uderzyć
ksiądz
pieron
bażant
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
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fusbol, fuzbal
fusy
futra
futrować
fuzekle
fyrniok
fyrtać

piłka nożna
wąsy
futryna
karmić
skarpety
gęba
rzucać, kręcić

gabać
galant, galantka
galaty, galoty
gałgan
gałuszka
ganc
gańba
gardawa
gelynder
gepel
gibas
gibel
gibko
gichać
giczale, giczołyt
giry
gizd
glajcha
glancpapiyr
glejta
głowocz
gojik
gojny
gorski
gradobiczek, konajączek
grobel
gróndelok
gruba
gruchać
gruszpónek
gryfny

trącać, zaczepiać
zalotnik, zalotnica
spodnie
nieposłuszne dziecko
kluska
całkiem
wstyd
kaszanka luzem
poręcz
kierat
rosły młodzieniec
facjatka
szybko
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

gryzek
gumno
gwantować
gwózdek
gzuć

grysik
klepisko
wyważać
gwoździk
biec, jechać szybko

hacka
hadra
haja
hajdamasz
hajer
halać
hasi
hasiok
hawiyrz
haziel
heczeć
heft, iść po hefcie
heftnyć
heklować
herbowizna
hipnyć
hnet, hneda
holzplac
hołdy-bołdy
howada
hóla
hómónt
hóncwot
hónym
hróm
hrómszczok
hruza
hyc
hyrtóń

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
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
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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
kamelki
kamerlik
kamrat
kanoldy
kapanka
kaper
kapołka
kapsa
karafioł
karazol
karlus
kartoflónka
kary
kasik
kastlik
kastrol
katezmus
keta
kibel
kie
kiełtać

kurtka, marynarka
piec kaflowy
pojemnik na maltę
mącić
mętny, brudny
mętna woda
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

kierchów
kiery
kiesik
kijónka
kipnyć
kiprować
kiszka
kitka
klepetnica
klin
klónkro
kludzić
kluk
klupać
klupaty nos
kłopetek
kminić
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

cmentarz
który
kiedyś
kij do prania bielizny
zdechnąć
ładować
zsiadłe mleko
udko
plotkara
podołek
grat
prowadzić
chłopiec
stukać, pukać
nos spłaszczony
klocek
bujać, oszukiwać
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
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kragiel
krajiczek
kranc
krawal
krążać
kreplik, krepel
kropiaty
krómflek
krupiczok
krupniok
krupy
krygiel
kryka
krympocz
krzipać
krzipopa
krzyźbieć
ksiynżoszek
kuchyń
kućka
kudlić
kukiełka, kukliczka
kukurzica
kulać
kulik
kulok
kurze
kurziczka
kurzok
kwak
kwaretka
kwaśniczora
kwatyr
kwuka
kwynczeć
kympa
kyrczek
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kołnierz
kraj, brzeg, skrawek
reling przy piecu
awantura
krajać np. kapustę
pączek
nakrapiany
obcas
ciemny chleb
kaszanka
kasza
kufel
laska
kilof
kaszleć
przykopa
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
luftować
lulać
lynia, lynija
lyska

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
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

fachowiec
mamusia
nie trafić
zaprawa murarska
malarz
żuć, mówić wolno
mazgaj, oferma
mamrotać, dogadywać
szmaciana lalka
płaszcz
brud, błoto, nieporządek
brudzić
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marcha
marekwia
masny
masorz
maszka
maszkiecić
maszkiety
masztal, masztola
maścić
mazać
maznąć
mazok
merta
miauczek
miano
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
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ścierwo, zmora
marchew
tłusty
rzeźnik
kokardka
grymasić
smakołyki
stajnia dla konia
okrasić tłuszczem
brudzić
uderzyć
beksa
mirt
płaksa
imię
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

muszkat
mutra
muzyka
mycka
myntopyrz

pelargonia
nakrętka
zabawa
czapka
nietoperz

na kożdo
na oszkliwca
na stróne
nadać
nagrować z kimś
najduch
nasfol
nazoć, nazod
nażgany
nieboga
niechej
niedowlazły
niemoc, niemocny
niepeć
nierychtyk
nociasta
nocne gwiozdy
norychta
nuchtać
nudle
nynać

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

powiesić
pastwisko
obroża
nadskakiwać
wiązka słomy
karmić zwierzęta
szafka na żywność
trawa z podmokłych łąk
letnia narzuta na głowę i plecy
giąć, zginać
okrasa
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opaternie
opica
opraty
ordeka
orlap
ostropec, ostropiec
ostuda
oszkliwy
oszkrabiny
oświycić
otawa
otómana
ożarty, ożrity
ożyrok

ostrożnie
małpa
lejce
strop drewniany
urlop
drewniany stelaż na siano
kłopot, kłótnia
obrzydliwy
obierki
zaświecić
drugie siano
wersalka
pijany
pijak

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

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

pitlok
długi nóż
pitómy
zamroczony
pitwać
kroić tępym nożem, patroszyć
pitwok
tępy nóż
piwowóńka
piwonia
piznóć, piznyć
uderzyć
plac
podwórko
plągnąć, splągnąć
zwlec, sprowadzić
plecha
foremka do ciast
ploso
głębizna
plynskiyrz
odcisk
plynta
długa spódnica
płachta
prześcieradło
płaczka
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
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przekabacić
przepadzity
przepatnaścić
przezwa
przibadać
przibrać
przoć
psinco
puc
puclaty, puclok
puczyć
puding
pukiel
pultok
pusa
putyka
pylytki
pyrczeć
pyrdelónka
pyrlik
pyrskać
pyrtać
pyrtek
pytlik
pywnica

przekonać, namówić
zachłanny
utracić, postradać
przezwisko
przyzwyczaić się
przytyć
kochać
gówno, nic
tynk
pulchny
ściskać
budyń
garb
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

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

rojber
rosuć
roztomańte
roztopiyrzać
rożek
rożgnąć
rómplować
rufijok
rychtyk
rypnąć
ryszawy
rzazać
rzić
rzoziok
rzóndzić
rzykać

zbój
urodzić, okocić
rozmaite
rozpychać
rogalik
zapalić
hałasować, demolować
zawadiaka, rozrabiaka
rzeczywiście
uderzyć
rudy
ciąć
tyłek
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

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
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spadki
spiknóńć się
splągnąć
spozdać się
spórok
srajda
srajtek
sranda
srocz
srómota
starzik, starka
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
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z powrotem
spotkać się
sprowadzić, ulęgnąć
zorientować się, zreflektować
maruda, uparciuch
dziecko, dziewczynka
maluch
kłopot
wychodek
zmartwienie
dziadek, babka
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

szkróbić
szkryfać
szkubaczka
szkut
szkuty
szkyrtać
szlapiczkorz
szlichta
szlińcuchy
szloga
szlus
szłapa
szłapcug
szmaciok
szmatłać
szmyr
szmyrgiel
szmyrus
sznajder
sznórka
sznupać
sznuptychla
sznytlok, sznyclok
szoflik
szpajska, szpajza
szpanga
szpas
szpatny
szpek
szpichor
szpin
szpluchać, żbluchać
szporować
szpotawy
szpóntok
szprajcować
szprajcować się
szprosy
szpyndlik

krochmalić
kreślić, rysować
skubanie, darcie pierza
smarkacz
włosy
zapalać, włączać
partacz, mazgaj
gładki beton
łyżwy
brama weselna
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
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szpyrka
szpyrnik
szrank
szróta, szrótować
sztachać
sztajf
sztelować
sztolwerki
sztreka
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

słonina, skwarka
miejsce na wędliny
szafa
śruta, mleć, śrutować
zaciągać się papierosem
stempel trzymający strop
przygotować, zaprawić
cukierki podobne do irysów
nasyp kolejowy, drogowy
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

tytoń
tabliczka

tacik
tarżyć, utarżyć
tasza, taszka
taśki
ter
toć
toplać
torka
tragacz
tropić się
trownica
trómba
trómpeta
tróna
trusiok, truśka
trzoski
tukej
tutać
tytka

tatuś
zarobić, uhandlować
torba
kaczki
smoła
oczywiście
moczyć
odmiana śliwy
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.
zegarek
gówniarz
wodnik, wodny demon
kłopot

wachtyrz, wachować
waczek
wadzić się
wajca
wajzery
wancka
wander
wandrus
wanieliczka
wańtuch
warzić

dozorca, pilnować
smoczek
kłócić się
jajka
wskazówki zegara
pluskwa
włóczęga
włóczykij
podagrycznik
wór, brzuch
gotować
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waserwoga
waszkuchnia
wądoły
wąsiona, włosiona
wąwóz
wert
wic
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

poziomica
kuchnia gospodarcza
leśne parowy
leśna trawa
bród na rzece
wart
żart, kawał
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

adoptować
wypominki za zmarłych
zardzewiały
przymocować
wystarczająco, dość
kolczyki

zawalaty
zber
zbijaczka
zbónek
zbroja
zbulić
zbywać się
zdrzadło
zgibać
zic, zicek
zicherka
zieleziok
zielina
zimzielón
zmazany
zogroda
zola
zolyty
zomiynt
zorko, ziorko
zowitka
zyngruba

niezdarny, niezdolny
naczynie na karmę
wyroby ze świni
dzbanek
sprzęt, narzędzia rolnicze
zburzyć
sprzeczać się
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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Przykłady zwrotów i wyrażeń z języka gwarowego
Chłop mioł gruby bachórz, był bachraty.
- Mężczyzna miał gruby brzuch, był brzuchaty.
W chlywie sóm trzi babucie, a jedyn z nich je łebski bagóniok.
– W chlewiku są trzy świnie, a jeden z nich to spory tucznik.
Za bajtla posołech krowy na łyngu. – Jako dziecko pasałem krowy na łące.
Chłop mioł rafioka, szkróbe i balónioka, a w zimie jeździł na
strómbku.
– Chłop miał wóz z drewnianymi kołami na obręczach, duży wóz
skrzyniowy, wóz na gumowych kołach, a zimą jeździł drewnianymi saniami.
Ustóń mie bałamóncić! – Przestań mi zawracać głowę!
Dej pozór na beboka! – Uważaj na straszydło!
Kasik sie mi zabelóntoł… - Gdzieś mi się zapodział…
Był ś niego wielki drzistok, fórt prawił bery a wice.
– On był wielkim wesołkiem, cały czas żartował i opowiadał kawały.
Baby szkróbiły, a potym biglowały płachty.
– Kobiety krochmaliły, a potem prasowały prześcieradła.
Na odpuście my nakupili bómbónów, szkloków i kanoldów.
– Na odpuście kupiliśmy dużo cukierków, landrynek i mlecznych cukierków.
W bóncloku był topióny fet i szpyrki.
– W glinianym garnku był topiony smalec i skwarki.
Do bóntramy prziwiesili lampe. – Na belce sufitowej powiesili
lampę.
Chłop był chycóny i wyprawioł breweryje.
– Mężczyzna był pijany i awanturował się.
Do broga my nasuli ziymioków i merekwie.
– Do kopca wsypaliśmy ziemniaków i marchwi.
Był ś niego charczek, niedoś że chrómy, to jeszcze puklaty.
– To był taki zdechlak, nie dość że kulawy, to jeszcze garbaty.
Jedyn a jedyn je dwa. – Jeden dodać jeden jest dwa.
Baba zamkła koze do corka. – Kobieta zamknęła kozę to zagrody.
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Kole krzipopy rosły dudławe wiyrzby. – Obok przykopy rosły
spróchniałe wierzby.
Chłopy naciepali forymnie szutru na wóz. – Chłopi naładowali
bardzo dużo żwiru na wóz.
Na muzyke prziszła szumno frelka. – Na zabawę przyszła ładna
panna.
Na polu był wielki hyc. - Na dworze był wielki upał.
Na polu fujało śniegym i były wielki zomiynty. – Na dworze wiało
śniegiem i były duże zaspy.
Chłop mioł piykne, czorne fusy. – Mężczyzna miał piękne, czarne wąsy.
Synek był spórny i dostoł po fyrnioku. – Chłopak był nieposłuszny i dostał po gębie.
Ustóń na nióm gabać, opico jedna! – Przestań ją zaczepiać, małpo jedna!
Dziołsze było fest gańba. – Dziewczynie było bardzo wstyd.
Kole stodoły stoł gepel. – Obok stodoły stał kierat.
Chałpa miała piykny gibel. – Dom miał piękną facjatę.
Podej gibko tyn amper. – Podaj szybko to wiadro.
Przestóń mie gichać, pakarzo. – Przestań na mnie pryskać, paskudo.
Siedź cicho, ty pieróński giździe. – Siedź cicho, ty (pieroński)
smarkaczu.
Z gorka odpadła glejta. – Z garnka odpadła emalia.
Na świynta ustroili my w izbie piykny goik.
– Na święta przystroiliśmy w pokoju choinkę.
Wedle stawu szła wysoko grobel. – Wzdłuż stawu biegł wysoki
wał.
Na muzyce szumnie tańcowali gryfno dziołcha i gibki synek.
– Na zabawie ładna dziewczyna i zwinny chłopak pięknie tańczyli.
Żebroki chodzóm po hefcie. – Żebracy chodzą po prośbie.
Cera dostała herbowizne po matce. – Córka dostała spadek po
matce.
Ubiyrej sie hónym, bo jadymy do miasta.
– Ubieraj się szybko, bo jedziemy do miasta.
Na polu był dzisio wielki hyc. – Na dworze był dzisiaj wieki upał.
Chycili chłopa za hyrtóń, żeby sie nie ciepoł.
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– Chwycili mężczyznę za gardło, żeby się nie rzucał.
Jerómeczku, ale tam fest padze! – (Jerómeczku), ale tam mocno
pada!
W nocy na polu lotały i świyciły jóniczki.
– Nocą na polu latały i świeciły robaczki świętojańskie.
W kajfasie było już mało malty. – W skrzyni było już mało zaprawy.
Kachloki dłógo trzimajóm hyc. – Piece kaflowe długo trzymają
ciepło.
W rzyce po deszczu płynyła kalno woda. – W rzece po deszczu
płynęła brudna woda.
W kamerliku były zaparte dźwiyrzi. – W komórce były zamknięte
drzwi.
Mama nóm dali na obiod kapanke. – Mama nam dała na obiad
zupę z lanym ciastem.
W stawie kole pidła pływały wielki kapry.
– W stawie obok śluzy pływały duże karpie.
Jónek schowoł pitlok (pitwok) do kapsy. - Janek schował nóż do
kieszeni.
Ś niego urós piykny karlus. – On wyrósł na pięknego młodzieńca.
Synkowi spadła keta w bicyglu.- Chłopcu spadł łańcuch w rowerze.
Kiszka z ziymjokami je fest zdrowo. – Zsiadłe mleko z ziemniakami jest bardzo zdrowe.
Stolorz nastrugoł fest kłopetków. – Stolarz naciął dużo klocków.
Synek siedzioł matce na klinie. - Chłopczyk siedział matce na
podołku.
Przykludźcie tego kluka do chałpy. – Przyprowadźcie tego chłopca do domu.
Dziecka grały w koble. – Dzieci grały w hacele (śruby z podków).
Na swaczyne my jedli kołocze. – Na podwieczorek jedliśmy placki (kołacze).
Synek poszpluchoł krachele, aże mu sie za kragiel wloła.
– Chłopak wzburzył lemoniadę, aż mu się za kołnierz wlała.
Baby narobiły strasznego krawalu. – Kobiety narobiły wielkiego
hałasu.
Krepliki się jodo w masny czwortek. – Pączki się jada w tłusty
czwartek.
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Krupnioki, leberke i preswórszt się robi z kormika.
– Kaszankę, pasztetówkę i salceson robi się z tucznika.
Starzik chodzili kole dóma o kryce. – Dziadek chodził koło domu
o lasce.
W kuchyni stoł piec, a w nim trómba. – W kuchni stał piec,
a w nim piekarnik.
Na polu zbiyrali kwaki. – Na polu zbierano brukiew.
Na odpuście grali na lajerce. – Na odpuście grano na katarynce.
Jurziczki pod dachym naszły se kwatyr. – Jerzyki pod dachem
znalazły sobie mieszkanie.
Kura zaczła kwuczeć, to jóm posadzili za kwuke.
– Kura zaczęła kwoczeć, to ją posadzili jako kwokę.
W kumodzie leżały jakiś stare lónty. – W komodzie leżała jakaś
stara odzież.
Masorz w laworze rozrobił gardawe. – Rzeźnik w misce zarobił
kaszankę.
Trzeba izbe przeluftować. – Trzeba przewietrzyć pokój.
Dziecka bawiły się w kóncie mandorami. – Dzieci bawiły się
w kącie lalkami.
W lesie szła lynia aże na kolyj. – W lesie wiódł dukt aż do kolei.
Kole chałpy rosły piykne lyski. – Obok domu rosła piękna leszczyna.
Na placu mieli sóm maras. – Na podwórku mieli spory nieporządek.
W życie rosło doś łebsko kónkola. – W życie rosło dość dużo
kąkolu.
Łóńskigo roku były łacne ziymioki. - W zeszłym roku były tanie
ziemniaki.
Frelka zawiónzała se sznórke na maszke. - Panna zawiązała sznurówkę na kokardkę.
Jak mosz na miano? – Jak masz na imię?
Jo cie nauczym moresu, ty pierziński mamlasie!
– Ja cię nauczę porządku, ty pierońska ofermo!
Dziecka od bawiynio były fest zmazane. – Dzieci w czasie zabawy
bardzo się wybrudziły.
Zróbcie mi jedyn miszung malty w kajfasie.
– Zróbcie mi jedną porcję zaprawy w skrzyni.
Idź krajiczkym pomału, a dej pozór, żeby do cie mlyczkorz nie
sturził.
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– Idź skrajem drogi powoli i uważaj, żeby cię mleczarz nie potrącił.
Młody pón mioł piyknóm wóńke przipiyntóm szpyndlikym do
ancuga.
– Młody pan miał piękny bukiecik przypięty szpilką do ubrania.
Baba se siadła w lesie na ziym, aże jóm mrowce oblazły.
– Kobieta usiadła w lesie nz ziemię, aż ją mrówki obeszły.
Wieczór na polu lotały same myntopyrze. – Wieczorem na dworze latały same nietoperze.
Gospodyni na wieczór odbywo krowy. – Gospodyni wieczorem
karmi krowy.
W odmaryji je schowany cukier. – W szafce na żywność jest schowany cukier.
Rób to opaternie, a dej pozór żeby się nie chyciło.
– Rób to ostrożnie i uważaj, żeby się nie zapaliło.
Óna mu to zrobiła nasfol. – Ona mu to zrobiła celowo.
Fórmón założył kóniowi szery i wziół do rąk opraty.
– Woźnica założył koniowi uprząż i wziął do rąk lejce.
Oświyć światło we waszkuchni. – Zaświeć światło w gospodarczej kuchni.
Ożyrok leżoł na otómanie. – Pijak leżał na kanapie.
Przestóń mi tu nuchtać! – Przestań mi tu węszyć!
W padole pływały kapry i lalce. – W stawku pływały karpie
i płotki.
Jak padze, to zawsze rzykóm, bo nimóm co robić.
– Jak pada, to zawsze się modlę, bo nie mam co robić.
Baby szły piechty na rynek z pytlikami. – Kobiety szły piechotą
na targ z tobołkami.
Na plac wjechoł drabiniok. – Na podwórko wjechał drabiniasty
wóz.
Przi miesiónczku chłopi poszli chytać ryby.
– Przy świetle księżyca mężczyźni poszli łapać ryby.
Przi grabiyniu narobiłach se plynskiyrzy.
– W czasie grabienia narobiłam sobie odcisków.
Dej se pozór podciepie, bo dostaniesz manty! – Uważaj ty znajdo,
bo dostaniesz lanie!
Mój potek i potka dali mi prezynt. – Rodzice chrzestni dali mi
prezent.
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Aż mu płaczki wyszły na wiyrch. – Aż mu łzy wyszły na wierzch.
W lesie rosły prawoki, poloki, sośnioki i maśloki.
– W lesie rosły prawiki, borowiki, podgrzybki i maślaki.
Ale mi ta robota procnie idzie. – Ale mi ta praca mozolnie (bez
efektu) idzie.
Babka fest przaje swoim wnukóm. – Babcia bardzo kocha swoje
wnuki.
To nie był dobry malyrz, jyny pultok. – To nie był dobry malarz,
tylko fuszerant.
Dej mi pusy. – Pocałuj mnie.
Przestóń już pyrczeć, drzistoku. – Przestań już żartować, komiku.
Na polu było pełno żółtego rapsu. – Na polu było pełno żółtego
rzepaku.
Skiż czego óna ryczy? – Dlaczego ona płacze?
Jónek był jeszcze swobodny. - Janek był jeszcze kawalerem.
Dali my siano do rogoczy. – Ułożyliśmy siano w kopach.
W szafarni na sypaniu było nasute żyto. - W skrzyniach na strychu było wsypane żyto.
Przestóń sie tak roztopiyrzać! – Przestań się kokosić!
Ukrej mi szczuczke kołocza. – Ukrój mi kawałek placka.
Rożgni światło w kuchyni. – Zaświeć światło w kuchni.
Przestóńcie dziecka tela rómplować! – Przestańcie dzieci hałasować!
My sóm stela. – Jesteśmy (pochodzimy) stąd.
Fórmón wozym sturził do drzewa. – Woźnica uderzył wozem
w drzewo.
Każdo stwora nóndzie swego amatora. – Każda kobieta znajdzie
swojego adoratora.
Dziecka, przestóńcie szkryfać po zeszycie! – Dzieci, przestańcie
kreślić w zeszycie!
Baby chodziły po szkubaczce. – Kobiety chodziły skubać pierze.
Synek muldoł w gymbie szkloki. - Chłopak ssał w ustach landrynki.
Szkyrtnij tam szalter i oświyć w kumorze. – Włącz światło i zaświeć w komorze.
Dostali sie gibko szłapcugym do miasta. – Dotarli szybko piechotą do miasta.
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Chłopcy jeździli na szlincugach po lodzie, a jedyn mioł kolymbusy.
- Chłopcy jeździli na łyżwach po lodzie, a jeden miał łyżwy
z okrągłym przodem.
Na wiesielu robióm roztomańte szlogi. – Na weselu robią rozmaite bramy.
Rano my jedli jajuszka ze sznytlokym. – Rano jedliśmy jajeczka
ze szczypiorkiem.
Chłop był niemocny i ledwie obstoł. - Mężczyzna był chory i ledwie przeżył.
Dziecka, przestóńcie sznupać w tej szpajsce!
– Dzieci, przestańcie myszkować w tej spiżarce!
Za naszporowane pinióndze kupił se babucia.
– Za zaoszczędzone pieniądze kupił sobie prosię.
Do szpyrnika dali wyndzónke i szpyrke. – Do schowka włożyli
wędzonkę i słoninę.
Przestóń sie szprajcować! – Przestań się upierać!
Dziołcha miała szumny letnik. – Dziewczyna miała piękną suknię.
Widzisz, teraz ci szupi! - Widzisz, teraz się boisz!
Chłopy poszwajsowali ruły do cyntralnego.
– Mężczyźni zespawali rury do centralnego ogrzewania.
Mój tacik mieli szumne fusy. – Mój tatuś miał piękne wąsy.
Muszymy na wiesieli gorzołki nasztelować. – Musimy na wesele
zaprawić wódki.
Matka się tropi o dziecka, kiere pojechały za granice.
– Mama się martwi o dzieci, które pojechały za granicę.
Anielka wsadziła do trómby babówkę do upieczynio.
– Anielka włożyła do piekarnika babkę, żeby ją upiec.
S ciebie je tako trómpeta! – Jesteś taka trąba!
Ale móm z tobóm utrope. – Ale mam z tobą kłopoty.
Idymy dzisio na wander. – Idziemy się dzisiaj powłóczyć.
We waszkuchni warzymy strowe do gowiedzi.
– W kuchni gospodarczej gotujemy strawę dla świń i krów.
Przez wyglynde podowali na góre siano.
– Przez okno (otwór) na strych podawali siano.
Galant chodzi ku dziołsze na zolyty. – Kawaler chodzi na randki
do dziewczyny.
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Na wysiodkach siodoł starzik i kurził fajke.
– Na siedzeniach przy wejściu do domu siadał dziadek i palił
fajkę.
Zowitka je panna, kiero mo dziecko, a ni mo chłopa.
– Panna z dzieckiem to taka, która ma dziecko, a nie ma męża.
Kożdy rok się chodziło do sómsiadów ze zbijaczkóm.
– Co roku się chodziło do sąsiadów z wyrobami ze świniobicia.
Żymloki sóm krupnioki bez krupy, jyny z żymłóm.
– Żymloki to kaszanka bez kaszy tylko z bułką.
Żymła je miyńszo od chlebiczka. – Bułka jest mniejsza od chleba.
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ROZDZIAŁ V

FOTOGRAFIE I DOKUMENTY
Rozdział ten to zbiór licznych dawnych fotografii oraz skanów dokumentów, map, przedmiotów. Pochodzą one zarówno
z archiwów państwowych, kościelnych, instytucji naukowych,
jak i z prywatnych zbiorów mieszkańców. Niektóre pozyskane
są z publikacji książkowych, inne z publicznych domen internetowych. Poniżej znajduje się wykaz skrótów stosowanych
w podpisach pod fotografiami oraz w przypisach, które pomogą
w identyfikacji ich źródeł.
Spis skrótów
AAK - Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach
AKS - Archiwum Książąt Sułkowskich
AL - Akta lokalne parafii Opatrzności Bożej w Ligocie
AMU - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
APK - Archiwum Państwowe w Katowicach
APKB - Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w BielskuBiałej
APEB - Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej
APEM - Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym
APL - Archiwum Parafialne w Ligocie
APM - Archiwum Parafialne w Mazańcowicach
ARC - Arcanum, Mapire, https://www.arcanum.hu/en/mapire/
DZK - Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie,
red. ks. Jan Miłkowski, Czechowice-Dziedzice - Ligota 2006
GM - Google Maps
MOG - Mogiła rodziny Adolfa Gascha
HKK - Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Pisarski zakon. Biografia
literacka Gustawa Morcinka, Opole 1988
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IAE - Mapa topograficzna Galicji (1779-1783), http://www.iaepan.edu.pl/galicja
BR - Księstwo Oświęcimskie 1592, http://ibrbs.pl/mediawiki/
images/3/37/Księstwo_oświęcimskie_1592.png
LSG - Sławomir Lewczak, Adolf Gasch hodowca z Kaniowa, Bestwina 2017
MS - Magdalena Spychaj, Hodowla ryb na ziemiach polskich
w XVI-XVIII wieku https://www.wilanow-palac.pl/hodowla_ryb_na_ziemiach_polskich_w_xvi_xviii_wieku.html
MZK - Moravskázemskáknihovna v Brně
OSM - OpenStreetMap
PL - Parafia Ligota
TPL - Towarzystwo Przyjaciół Ligoty
WIG - Wojskowy Instytut Geograficzny
Wik - Wikipedia
ZML - Mariusz Fender, Maria Nowrotek, Jerzy Polak, Zabytki
Międzyrzecza i Ligoty, Międzyrzecze 2014
ZP - zbiory prywatne: Renate i Anton Bals, Urszula i Kazimierz
Duławowie, Edward Gierula, Krystyna Gola, Edward Jarczok,
Andrzej Kobiela, Jan Krzempek, Małgorzata Kwaśniak, Michał
Kuś, Danuta Mrzyk, Magdalena i Dariusz Niklowie, Maria Nowrotek, Janina Orawiec, Marek Szkucik, Grzegorz Szkucik, Janina Tomaszczyk, Mirosław Zając
ZW - zbiory własne autora
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Opisy i fotografie
Zestaw 1. Poniższe ilustracje ukazują kilka wybranych stronic
z założonej w 1777 r. księgi Status Animarum in Ellgoth (...) (Spis
wiernych w Ligocie), gdy Ligota należała do parafii międzyrzeckiej. Proboszczami byli wówczas: ks. Józef Mojżyszek 1775-1786,
ks. Wojciech Dawid Hanke 1785-1790, ks. Jan Andrzej Nessier
1790-1829.
Na jednej karcie wpisani zostali mieszkańcy jednego domu.
Jako przykłady wybrano karty dworu ligockiego, folwarku burzejskiego, dwóch młynów, dom kolarza i kowala. Z zapisów na
karcie Indeks komorników dowiadujemy się, że już ponad dwieście lat temu istniały nazwiska: Antonik, Bebek, Dropczyński,
Dzida, Kołoczek, Lalurny, Dziech, Dziendziel, Hałas, Jarczok,
Krais, Kuś, Łukosz i inne.

104. Dom nr 1, Dwór w Status 105. Dom nr 9, Zagroda kolorz
i kowal w Status Animarum (APL)
Animarum (APL)
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106. Dom nr 14, Młyn w Status
Animarum (APL)

108. Stronica z nazwiskami komorników z rodzinami, A-M, Status
Animarum (APL)

107. Dom nr 69, Folwark Burzej
w Status Animarum (APL)

109. Stronica z nazwiskami
mieszkańców, H-M, Status Animarum (APL)
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Zestaw 2. Do najstarszych zabytkowych liturgicznych ksiąg kościelnych, przechowywanych w archiwum parafialnym, należy
Rytuał Wrocławski z 1794 roku. Jest to księga z tekstami
modlitw odmawianych w czasie sprawowania sakramentów.
Ciekawostką są teksty księgi zapisane w trzech językach: łacińskim, niemieckim oraz, co jest unikatem z tamtych czasów,
w języku polskim.

110. Rytuał Wrocławski, tekst
w języku niemieckim i polskim,
1794 (APL)
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111. Rytuał Wrocławski, tekst
w trzech językach łacińskim, niemieckim i polskim, 1794 (APL)

Zestaw 3. Kolejna grupa zdjęć dotyczy dokumentów z początku
XIX wieku. Są tu pisma związane ze staraniami o budowę
kościoła w Ligocie, to jest wymiana korespondencji pomiędzy
osobistościami zajmującymi się tą sprawą a także ich podpisy
i pieczęcie. W pobliskim Jaworzu zachowały się pamiątki po właścicielu Ligoty w latach 1816-1823, którego nazwisko wraz
z tytułami zapisywano: Philipp Ludwig hrabia Saint-Genois d’Anneaucourt Jego c.k. Majestatu rzeczywisty szambelan, Kawaler
Orderu Joannitów.

113. Pismo w sprawie fundacji kościoła, 1801 (AAK)

112. Pismo związane ze staraniami o budowę kościoła w Ligocie,
1801 (AAK, AL 1174, k. 37)

114. Dokument z pieczęcią związany z fundacją kościoła, 1801
(AAK)
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115. Tablica fundacyjna z herbem rodziny
Saint-Genois (właścicieli
Ligoty w latach 18161823) w kruchcie kościoła parafialnego w Jaworzu
z 1802 r. (ZW)

116. Nagrobek hrabiego Filipa Saint-Genois (właściciela Ligoty w latach 1816-1923) na cmentarzu w pobliskim Jaworzu (ZW)
270

Zestaw 4. Dokumenty tu prezentowane, o bardzo dawnym datowaniu, związane są z osobą ks. Błazeja Olejaka. Jest to między innymi Protocollum Promulgationum sub Localia Ellgothensia, czyli księga zapowiedzi ślubnych z 1811 roku. Zachowały
się także księgi inwentarzowe, w których spisywano kościelne
mienie i wyposażenie. Ważną postacią kościoła na terenie Śląska Cieszyńskiego był wizytator ks. Mateusz Oppolski, przyjaciel ks. B. Olejaka. Śladami jego pobytów wizytacyjnych są wpisy w księgach parafialnych.

117. Pismo ks. B. Olejaka do Kapituły Biskupiej, 1833 (AAK, AL 1170,
k. 7)
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118. Księga inwentarzowa kościoła, rękopis ks. B. Olejaka, początkowa strona, 1812 (AAK)

119. Protocollum Promulgationum, ks. B. Olejak, 1829 (APL)
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120. Protocollum Promulgationum, wpis wizytacyjny ks. M. Oppolskiego, 1832 (APL)

121. Protocollum Promulgationum, ks. B. Olejak, 1832-1833 (APL)
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122. Protocollum Promulgationum, ks. B. Olejak, 1837 (APL)

123. Protocollum Promulgationum, wpis dotyczący nauczyciela Jana
Rudzkiego, odznaczonego medalem cesarskim, 1837 (APL)
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124. Protocollum Promulgationum z wpisem wizytatora ks. M. Oppolskiego, 1840 (APL)

125. Protocollum Promulgationum, ks. B. Olejak, 1841 (APL)
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126. Hasło Olejak Błażej, K. Estreicher, Bibliografia polska XIX
wieku, Kraków 1876, t. III, s. 290

127. Księga inwentarza kościoła i
parafii, jedna ze stron, 1827 (AAK)
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128. Księga inwentarza kościoła
i parafii, jedna ze stron, 1827 (AAK)

Zestaw 5. W tym miejscu zaprezentowane są po raz pierwszy
obrazy składające się drogę krzyżową o układzie jerozolimskim
z roku 1830 r., ufundowaną przez ks. Błażeja Olejaka, obecnie
nieeksponowaną w świątyni. Jest ona bardzo interesującym przykładem malarstwa z początku XIX wieku, została namalowana
przez Franciszka Pieczkę. Układ tej drogi krzyżowej jest odmienny od współczesnej, również inne są nazwy stacji. Nie zachował
się obraz stacji III.

129. Stacja I, Tęsknienie Pana Jezusa w Ogrojcu (PL)

130. Stacja II, Przez fałszywe pocałowanie Judasza Pan Jezus na
śmierć wydany (PL)
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131. Stacja IV , Biczowanie Pana
Jezusa (PL)

132. Stacja V, Pan Jezus ludowi
przedstawiony (PL)

133. Stacja VI, Pan Jezus na
śmierć krzyżową skazany (PL)

134. Stacja VII, Pan Jezus bierze Krzyż na święte ramiona
Swoje (PL)
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135. Stacja VIII, Pan Jezus cieszy płaczące niewiasty (PL)

137. Stacja X, Szymon niesie
Krzyż Jezusowi na górę Kalwarię (PL)

136. Stacja IX, Pan Jezus pod
Krzyżem upada (PL)

138. Stacja XI, Pana Jezusa
do Krzyża przybijają (PL)
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139. Stacja XII, Pan Jezus do
Krzyża przybity ma staranie
o Matkę Swoją (PL)

140. Stacja XIII, Śmierć Pana
Jezusa na krzyżu. I Jego Matka
Bolesna (PL)

141. Stacja XIV, Pan Jezus do
grobu włożony (PL)
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Zestaw 6. Starym, XIX-wiecznym dokumentem jest Grundbuch,
czyli księga ziemska. Do prezentacji zostały wybrane stronice
dotyczące ważnych osób z historii Ligoty: Mynarskich, Szermańskiego, Mathiasa i Rudolfa Gaschów, Józefa Burejzy i innych.

142. Stronica z księgi ziemskiej, Andrzej i Marianna Mynarscy, I poł.
XIX w. (AKS)
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143. Stronica z księgi ziemskiej, Rudolf Gasch, II poł. XIX w. (AKS)

144. Stronica z księgi ziemskiej, pocz. XIX w.(AKS)
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Zestaw 7. W tej grupie zdjęć znajdziemy wybrane karty z Promulgationes 1867-1884, to jest księgi ogłoszeń parafialnych
i zapowiedzi przedślubnych z wpisami ks. Ignacego Rychtarskiego. Tu odnotowane zostały m.in. zapowiedzi drugiego
małżeństwo wójta Józefa Bureyzy oraz ogłoszenia parafialne
dotyczące obchodu Świąt Wielkanocy przed 150 lat czy odpustu
w nieistniejącym już Gołyszu.

145. Promulgationes 1867-1884, ogłoszenia ks. I. Rychtarskiego, odpust na Gołyszu, 1868 (APL)
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146. Promulgationes 1867-1884, zapowiedzi, ks. I. Rychtarski, 1869
(APL)

147. Promulgationes 1867-1884, zapowiedzi, ks. I. Rychtarski, drugie
małżeństwo wójta Józefa Burejzy, 1881 (APL)
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Zestaw 8. Poniższe zdjęcia ukazują dokumenty lub ich fragmenty z autografami ważnych dla historii miejscowości osób: księcia
Ludwika Sułkowskiego, ks. Mateusza Oppolskiego, ks. Józefa
Bilowickiego, ks. Błażeja Olejaka, ks. Franciszka Muzyczki,
ks. Antoniego Spacila, ks. Adama Bieżanowskiego, wójtów: Józefa Burejzy, Franciszka Poloka, Jana Machalicy i innych.

148. Księga inwentarzowa kościoła, 149. Rękopis ks. B. Olejaka,
autograf ks. B. Olejaka, 1812 (AAK, 1833 (AAK)
AL 1174, k. 62)

151. Podpis księcia Ludwika Sułkowskiego, 1841 (AAK)
150. Dokument wystawiony przez
inspektora ks. Mateusza Oppolskiego,
1841 (AAK, AL 1174, k. 87)
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152. Dokument z podpisami ks. Józefa Bilowickiego i wójta Józefa
Burejzy, 1847 (AAK, AL 1174, k. 116)

153. Podpis Rudolfa Gascha, II poł. XIX w. (AAK)
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154. Autograf ks. Ignacego Rychtarskiego w księdze zapowiedzi ślubnych, ok. 1870 (APL)

155. Podpis ks. Franciszka Muzyczki, 1884 (AAK)
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156. Podpis wójta Jana Machalicy, 1890 (AAK)

157. Podpis wójta Franciszka Poloka na dokumencie z 1899 r. (AAK)
288

158. Podpis ks. Antoniego Spacila, 1900 (AAK)

159. Wpis ks. Adama Bieżanowskiego
w kronice parafialnej,
1957 (APL)
289

Zestaw 9. Zachowały się niektóre stronice listy szkolnej wójta
Franciszka Poloka z ok. 1900 roku. Wójt, który należał do Rady
Szkolnej Miejscowej, sporządził wykaz zawierający informacje
o uczniach, tj. imię i nazwisko, nr domu, status rodziców (zagrodnik, chałupnik, komornik, kupiec itp.), rok urodzenia oraz
rejon szkolny i in.

160. Lista szkolna wójta Francisz- 161. Lista szkolna (2) wójta Franka Poloka z ok. 1900 r. (ZP)
ciszka Poloka z ok. 1900 r. (ZP)
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Zestaw 10. Kolejna grupa dokumentów pochodzi ze zbiorów prywatnych właściciela gospodarstwa rolnego z końca XIX wieku.
Zawiera umowę kupna-sprzedaży ziemi, mapę gruntową, pieczęć notariusza oraz akt notarialny umowy przedślubnej, który
w tamtych czasach były popularną formą zabezpieczenia majątku przyszłego małżeństwa.

162. Odpis aktu notarialnego Umo- 163. Odpis aktu notarialnego Umowy przedślubnej, s. 2, 1877 (ZP)
wy przedślubnej, s. 1, 1877 (ZP)

164. Mapka
gruntowa, 1898
(ZP)
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Zestaw 11. Poniższa kolekcja dokumentów jest różnorodna
w formie i treści, pochodzi z lat 1811-1924. Zawiera pisma
sądowe, protokoły ślubne, spisy ludności i wiele innych.

165. Dokument z nazwami ligockich dzielnic, 1811 (AAK, AL 1174, k.
49)
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167. Wpis ks. Józefa Bilowickiego
w księdze zapowiedzi przedślubnych, 1850 (APL)

166. Dokument wykazujący liczebność katolików i niekatolików,
1847 (AAK)
168. Protokół przedślubny osób
dwóch wyznań (AAK)

169. Pismo z Opawy w sprawie
wójta Józefa Burejzy, 1895 (AAK, 170. Fundacja Józefa Burejzy, 1897
(AAK)
AL 1171, k. 132)
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171. Oświadczenie Katarzyny Kocur
w sprawie fundacji Józefa Burejzy,
1897 (AAK)

172. Protokół ślubny, 1897 (ZP)

173. Protokół ślubny (2), 1897 (APL) 174. Dyspensa ślubna, 1897 (APL)
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175. Pismo W Imię Majestatu Cesarskiego, 1900 (ZP)

176. Decyzja o rekonstrukcji kanału Wapienicy, 1906 (ZP)

178. Pocztówka od Anny Biernot
do Józefa Biernota z czasów
I wojny światowej, 1916 (ZP)

177. Strona tytułowa Drogi
krzyżowej ks. B. Olejaka, wydanie z 1906 r. (APM)
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179. Pocztówka od rodziny do Wiktora Kopcia przebywającego w szpitalu w Marienhof k. Wiednia (ZP)

180. Kontrakt kupna
i sprzedaży, pieczęcie sądu
w Bielsku, 1924 (ZP)
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Zestaw 12. W kolejnym zestawie znajdują się zdjęcia oraz skany
dokumentów z pierwszej połowy XX wieku, dotyczące tematyki
szkolnej, a w śród nich świadectwa szkolne, protokoły Rady
Szkolnej Miejscowej oraz fotografie kierowników szkoły: Andrzeja
Kusia, Józefa Duławy, Ludwika i Teodora Korzeniowskich oraz
innych pedagogów.

181. Protokół Rady Szkolnej Miejscowej, 1913 (APL)

182. Protokół Rady Szkolnej Miejscowej (2), 1913 (APL)
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183. Świadectwo szkoły wydzia- 184. Świadectwo szkoły rolniczej
łowej w Czechowicach, 1914 (ZP) w Międzyświeciu, 1924 (ZP)

185. Świadectwo szkolne,
1925 (ZP)
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186. Świadectwo szkolne,
1927 (ZP)

187. Świadectwo szkolne,
1937 (ZP)

188. Tablo jubileuszowe Ludwika Korzeniowskiewgo, kierownika szkoły
w Ligocie, 1934 (ZP)
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189. Andrzej Kuś z żoną 190. Stara szkoła w Miliardowicach zbudoWandą Korzeniowską, wana w 1926 r., obecnie przedszkole (TPL)
ok. 1925 (ZP)

191. Szkoła nr 2 w Ligocie-Miliardowicach, 1956 (TPL)

192. Podpisy gości z otwarcia
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie-Miliardowicach, 1956 (TPL)

193. Tekst przemówienia
kierownika Teodora Korzeniowskiego na otwarciu szkoły w Miliardowicach, 1956 (TPL)
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194. Portret i biogram Teodora Korzeniowskiego, 1956 (TPL)

195. Józef Duława i Marianna Tomaszczyk, portret ślubny, ok. 1930 r.
(ZP)
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197. Numer obozowy Józefa
Duławy z Mathausen-Gusen (ZP)

196. Dyplom nadania brązowego Medalu zasługi Józefowi
Duławie, 1938 (ZP)

198. Złoty i srebrny Krzyż zasługi Józefa Duławy (ZP)
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Zestaw 13. Poniżej zamieszczone są dokumenty finansowe, kontrakty, zaświadczenia, metryki itp. z lat trzydziestych XX wieku.

199. Kontrakt kupnasprzedaży, 1933 (ZP)

200. Plan sytuacyjny parcel, 1934 (ZP)
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Zestaw 14. Poniższy zestaw zawiera interesujący dokument
z okresu II wojny światowej. Jest nim tłumaczenie na język niemiecki listu fundacyjnego Pawła Czaderskiego z 1800 roku, sporządzone przez administrację niemiecką w 1941 roku na potrzeby sądowego unieważnienia powinności Gaschów wobec parafii
w Ligocie, wynikające z tego zobowiązania.

201. Tłumaczenie na język niemiecki listu fundacyjnego Pawła
Czaderskiego, s. 1, 1941 (APL)
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202. Tłumaczenie na język niemiecki listu fundacyjnego P. Czaderskiego, s. 3, 1941 (APL)

Zestaw 15. Z lat pięćdziesiątych XX wieku zachowały się dokumenty związane ze zmianą granic miejscowości.

203. Dziennik Urzędowy WRN w Stalinogrodzie, 1954 (APK)

204. Lista
mieszkańców Podlasu, Gasiówki
i Miliardowic, 1955
(APKB)
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Zestaw 16. Lata sześćdziesiąte XX wieku reprezentuje ciekawa
seria zdjęć domu rodziny Kopciów z Bagna, numer 39. W części
gospodarczej budynku zachowały się maszyny rolnicze z okresu
powojennego, a także góra, czyli strych z sypanim.

205. Dom Kopciów, Ligota Bagno nr 39 (ZP)

206. Dom Kopciów, Ligota Bagno nr 39, sypani (2) (ZP)
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Zestaw 17. Kolejny zestaw dotyczy rodziny Gaschów. Są tu prezentowane fotografie osób, dworu i zabudowań, wpisy do ksiąg
parafialnych, zdjęcia dawnych pracowników majątku, m.in. zarządcy Franciszka Jureckiego i kucharki Marty Skałki.

207. Ligocki dwór, lata 30. XX w. (ZP)

208. Ligocki dwór, lata 60. XX w. (ZP)
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209. Ligocki dwór, pocz. XXI w. (ZP)

210. Oficyna dworska, lata 30. XX w. (ZP)
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211. Księga chrztów parafii ewangelickiej w Białej, chrzest Rudolfa
Gustava Gascha, ur. 15.12.1837 (APEB)

212. Księga chrztów parafii ewangelickiej w Międzyrzeczu Górnym,
chrzest Hansa Heinricha Ernsta Gascha, 1920 (APEM)

213. Akt notarialny sprzedaży ziemi 214. Kasacja zobowiązań Gaprzez Gaschów parafii w Ligocie, 1935 schów wobec parafii, 1943
(AAK)
(APL)
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215. Eva i Margot, córki Emilie i Ernsta Gaschów (ZP)

216. Liese Herda,
córka Hansa Gascha,
Szwecja, 1974 (ZP)
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217. Pracownicy dworu: Knieżyk z lewej, Franciszek Jurecki z prawej
(ZP)

218. Pracownicy dworu: Franciszek
Jurecki z kucharką Martą Skałką
(ZP)

219. Kowal dworski Musioł
z żoną, matką i córką, 1943 (ZP)
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Zestaw 18. Poniżej znajdują się współczesne zdjęcia ukazujące dawną
granicę oddzielającą Rotuz chybski od ligockiego. Granicę stanowiły
potok i droga leśna. Właściciel, książę Sułkowski, zbudował drogę graniczną między Ligotą a Chybiem dla obsługi oraz dozoru lasu. Fotografie wykonał dokumentalista zabytków Mirosław Zając w 2019 r.

220. Potok graniczny na Rotuzie między dawną Ligotą a Chybiem,
2019 (ZP)

221. Leśna droga na Rotuzie między dawną Ligotą a Chybiem, 2019
(ZP)
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Zestaw 19. Ostatnia seria fotografii ukazuje odnowione w minionych kilku latach, staraniem proboszcza ligockiego ks. Jana Błotki,
zabytki sztuki sakralnej. Renowacji, remontowi lub odbudowie
podległy: elewacja kościoła wykonana w 2014 r., krzyż kamienny
przy kościele z 1890 r. odrestaurowany w 2014 r., stary krzyż
kamienny cmentarny z 1876 gruntownie odrestaurowany w 2019
r. przez firmę Adama Kahlera z Mysłowic. Znacznie uszkodzona
przez wichurę figura Matki Boskiej Niepokalanej na Burzeju
z 1871 r. została odbudowana i przywrócona do stanu pierwotnego w 2016 r. przez Pracownię Konserwacji Zabytków Marii Osielczak z Bielska-Białej. Dotację na ten cel przyznała Rada Miejska
w Czechowicach-Dziedzicach.

222. Kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, 1806, odnowiony w 2014
(ZW)
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223. Kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, strona południowa (ZW)

224. Kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, strona wschodnia (ZW)
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225. Kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, strona północna (ZW)

226. Kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, medalion z Okiem Opatrzności na wieży (ZW)
315

227. Krzyż kamienny przy kościele, 1890, odnowiony w 2014 (ZW)

228. Figura Matki Boskiej Niepokalanej na Burzeju z 1871 r., zrekonstruowana w 2016 r. (ZW)

229. Krzyż cmentarny z 1876 r.,
odnowiony w 2019 r. (ZW)
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Errata do książki Ligota dawnymi laty
s. 11 - 5 wers od góry, jest: Stanisław, ma być: Stanisława
s. 11 - 5 wers od dołu, jest: Nawalany, ma być: jest Nawalny
s. 58 - 3 wers od góry, jest: złoty krzyż, ma być: srebrny krzyż
s. 91 -1 wers od góry, jest: Wiktor, ma być: Karol
s. 98 -10 wers od góry, jest: Wiktor, ma być: Karol
s. 101 - 7 wers od dołu, jest: Katarzyna, ma być: Anna
s. 170 - 4 wiersz w tabeli, jest: piła, ma być: młyn
s. 339 - fot. 44, jest: wójta Jurczyka, ok. 1910, ma być: wójta
Franciszka Poloka, ok. 1900
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