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cy możliwość oddziaływania na przyszłość. Podjęcie 
takiego wysiłku nie przyniesie, tak pożądanych dziś, 
materialnych korzyści, ale z pewnością spowoduje, 
że będziemy lepiej rozumieć świat, ludzi wokół i sie-
bie, a więc nasze życie będzie bardziej świadome. 
 Taki wysiłek zmierzający do jeszcze lepszego 
poznania naszych korzeni i ugruntowania tożsa-
mości podjął Autor niniejszej publikacji, dotyczą-
cej nieistniejącej już dzielnicy Zabrzega - Podjazia. 
Najistotniejszym walorem pracy jest połączenie wni-
kliwych badań naukowych nad historią, językiem 
i kulturą tej dzielnicy z pisanymi pięknym, ory-
ginalnym językiem opowiadaniami i legendami. 
 Autor świadome sięgnął do formy opowiadań, 
by poszerzyć możliwości narracyjne, ale także, by 
w prostej i przystępnej formie wiernie oddać ów-
czesne realia życia i fakty związane z akcją przesie-
dleńczą podjazian. Umieszczenie ich na początku 
książki jest swoistym wprowadzeniem czytelnika 
w tę utraconą bezpowrotnie (ale nie całkowicie), 
a jakże urokliwą i wartościową  rzeczywistość.  Żywa 
mowa, czyli język używany na co dzień przez miesz-
kańców Podjazia, w połączeniu z ukazaniem realiów 
ich życia – wygląd domów, rozkład dnia, stan dróg, 
pól itp. – powodują, że ta dzielnica na powrót oży-
wa w czytelniczej konkretyzacji tekstu. Ludzie stają 
się nam bliscy, gdyż nie są przedstawieni jako zbiór 
liczb, statystyka wysiedlonych, ale każdy niesie 
z sobą indywidualną historię, emocje, radości i dra-

Przedmowa

 Społeczeństwo współczesne określa się jako 
społeczeństwo sieciowe, co oznacza, że jest ono po-
zbawione korzeni. Ludzie, wpisani w sieć dowolnie 
ukształtowanych elementów, mogą wybierać to, co 
w danej chwili jest dla nich korzystne, wygodne, 
opłacalne. Nie muszą sięgać w głąb, by uzasadnić 
swoje wybory, działania czy plany, gdyż dla żyjących 
w społeczeństwie sieciowym wszystko jest powierz-
chowne i chwilowe. W tym miejscu trzeba zadać 
pytanie o kształt tożsamości człowieka współcze-
snego. Czy w ogóle wiemy, kim jesteśmy, skąd po-
chodzimy i dokąd zmierzamy? Dlaczego kategoria 
tożsamości jest dziś tak niemodna i lekceważona?  
Odpowiedź na te pytania wydaje się banalnie pro-
sta. By mieć swą tożsamość trzeba się zakorzenić 
– podjąć wysiłek i poznać swą przeszłość, przyjąć 
ją jako czynnik kształtujący teraźniejszość i mają-
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 Nie sposób przecenić nakładu pracy wykona-
nej przez Autora. Jej celem było poznanie i zrekon-
struowanie przeszłości. Nie jest to przeszłość martwa 
– ukryta za datami, faktami, statystykami. Dzięki 
przyjętej koncepcji ta przeszłość ożywa, wyłania się 
z mroków niedomówień, niewiedzy i czasu. Pozna-
jemy historię, ale poznajemy także konkretnych lu-
dzi, specyfikę ich myślenia, działania, odczuwania 
i mówienia. Trud poszukiwania korzeni powoduje, 
że każdy czytelnik może lepiej siebie zrozumieć, po-
czuć się jak w domu i powiedzieć:  „My sóm stela”.  

dr Joanna Czyż-Cieciak

maty. W wielu z nich rozpoznajemy autentycznych 
mieszkańców Podjazia – wskazane są ich nazwiska, 
przydomki, zajęcia i zawody. Ważne miejsce w tej 
narracji mają ludzie prości, skromni, a wpływający 
na koloryt wsi.  
 Bezpośrednio związana z częścią pierwszą jest 
część zatytułowana „W krainie baśni”. Użycie języka 
gwarowego do przedstawienia legend i wierzeń  pod-
jazian uwiarygodnia ten przekaz. Miejscowa mitolo-
gia osadzona głęboko w kontekście słowiańskim jest 
częścią życia i myślenia naszych przodków. 
 Całość dopełnia, oparta na niezwykle rzetel-
nych badaniach, część związana z  najstarszą histo-
rią Zabrzega i Podjazia. Prezentowane są nieznane 
dotychczas fakty. Każda teza autora jest solidnie udo-
kumentowana. Ta część stanowi cenny przyczynek 
do badań nad naszą miejscowością, a nowatorskie, 
często odważne prezentowanie pewnych ustaleń wy-
daje się rzucać nowe światło na dotychczas niezro-
zumiałe elementy współczesności (np. powiększe-
nie miejscowości w 1955 r. o ligockie dzielnice, lasy 
i pola). Równie dużą wartość naukową ma dołączony 
do publikacji słowniczek. Jest on  starannie przygo-
towany, a znaczenie i brzmienie zamieszczonych tam  
słów jest zweryfikowane w wielu źródłach. Całość 
publikacji dopełnia aneks, w którym znajduje się: 
bibliografia prac o Podjaziu,  kalendarium wydarzeń 
związanych z Zabrzegiem, zestawienie najważniej-
szych tez pracy oraz 70 niepublikowanych fotografii. 
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i za rzeką. Skąd wzięły się obie miejscowości, jaki 
jest ich rodowód i kto nadał im bliźniacze nazwy?  
 W nazewnictwie terenów opisywanej okolicy 
uwidacznia się zaskakująca cecha, którą jest do-
minacja nazw topograficznych. Mamy tu cały ciąg 
miejsc określanych  według cech charakterystycz-
nych terenu. Są to Zabrzeg i Zarzecze, ale także: 
Strumień, Wisła Wielka, Wisła Mała, Łąka, Zabłocie, 
Czarnolesie, Podjaz itd. Tę samą zasadę respektowa-
ły niemieckie wersje nazw: Groß Weichsel, Polnisch 
Weichsel, Deutsch Weichsel. Zjawisko to przekonuje 
o wspólnym rodowodzie nazw nadanych przed wie-
kami. Jednakże w odniesieniu do dwu interesują-
cych nas wiosek sprawę nieco komplikuje różnica 
ich wieku – Zarzecze należy do najstarszych w re-
gionie, bo pochodzi z początku XIII wieku1, z kolei 
Zabrzeg jest miejscowością najmłodszą, najwcze-
śniej z końca XV wieku2. Obydwie nazwy mogły jed-
nak powstać równie dawno – Zarzecze jako nazwa 
wsi, Zabrzeg natomiast jako określenie terenu, któ-
ry był wtedy jeszcze niezamieszkały. Oznacza to, 
że nazwa Zabrzeg mogła pojawić się wcześniej od 
miejscowości i jest od niej o wiele starsza, co jest 
zaskakujące, ale możliwe. Powstająca później wieś 
Zabrzeg odziedziczyłaby zatem w naturalny sposób 
funkcjonującą od pewnego czasu nazwę tego terenu.  

1 I. Panic, „Pamiętnik Cieszyński” 2000, t.15, s. 29-37.
2 Monografia Zabrzega do roku 1939 (dalej: Monografia), red. M. Pisarek, 
Zabrzeg 2014, s. 35, 37.

 Pod jazem, za brzegiem i za rzeką 

 Między graniczącymi ze sobą dwiema nad-
wiślańskimi wioskami: Zabrzegiem i Zarzeczem 
znajdował się niewielki obszar ziemi, na którym 
z czasem ulokował się Podjaz, będący lądowym po-
mostem pomiędzy tymi miejscowościami Śląska 
Cieszyńskiego. Przez kilkaset lat był to najbardziej 
wysunięty na zachód skrawek zabrzeskiej ziemi 
i zarazem jego dzielnica. Pomost dlatego, że jego za-
ledwie półkilometrową szerokość ograniczały lasy 
Czarnolesia od południa i rzeka Wisła od północy. 
Teraz zalany jest wodami goczałkowickiego jeziora. 
Owe dwie sąsiadujące ze sobą wioski otrzymały od 
historii niemal identyczne pod względem znacze-
nia nazwy: Zabrzeg i Zarzecze, bo dla mieszkańców 
drugiej strony Wisły znajdowały się za brzegiem 
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łudniowego dopiero w XVI i XVII wieku, kiedy proces 
zakładania osad przez ludność śląską został zakoń-
czony. Była to niewielka grupa ludnościowa licząca 
wtedy zaledwie kilkadziesiąt rodzin7, niemniej z po-
wodu dużej odmienności była ona wyjątkowo wyra-
zista, wprowadziła gospodarkę i kulturę pasterską 
i mocno wpłynęła na lokalny koloryt. Ostatnią miej-
scowością, do której dotarła ludność  wałaska, była 
Brenna. 
 Jak widać miejscowości Zabrzeg i Zarzecze 
mają na zarysowanym tle historycznym nieco od-
mienne rodowody. Zarzecze najpewniej zostało za-
siedlone osadnikami z Górnego Śląska, a Zabrzeg 
w ramach kolonizacji wewnętrznej miejscowym, 
również śląskim żywiołem. Podjaz jako dzielnica od 
zarania dzielił z Zabrzegiem jego historię, natomiast 
z Zarzeczem trudy codziennego życia na prowincji, 
zmagania z powodziami, aż w końcu podzielił wraz 
z nim los zatopienia wodami jeziora. Obydwie wio-
ski zniknęły z powierzchni ziemi, a wraz z nimi 
materialna i duchowa kultura tego obszaru: do-
mostwa, gospodarstwa, uprawiane przez stu-
lecia pola, rozproszyli się w różne strony jego 
mieszkańcy, przerwane zostały przyjaźnie osobi-
ste i sąsiedzkie. Zatrzymał się dla Podjazia i Za-
rzecza czas, który stał się już tylko przeszłością… 

7 I. Panic, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych, Cieszyn 2011, 
s. 195-196. 

 Co wiadomo na temat zakładania osad w tej 
części Śląska? Założycielami miejscowości po lewej 
stronie Wisły oraz, co ciekawe, także Strumienia
i Zarzecza byli książęta opolsko-raciborscy. Rzecz 
miała miejsce w wieku XIII. Grupy osadnicze przyby-
wały z kierunku zachodniego, byli to potomkowie nie-
gdysiejszych lechickich ludów plemienia Gołęszyców 
oraz Opolan3 . Z kolei miejscowości po prawej stronie 
Wisły zakładali także książęta opolscy przed 1280 ro-
kiem, a potem cieszyńscy4  przez dwa następne wie-
ki aż po początek XVI. Ziemie prawobrzeżnej strony 
Wisły zaludnili potomkowie plemienia Gołęszyców5.  
 Oprócz polskojęzycznych Ślązaków, tuż przed 
1400 rokiem sprowadzono również na te tereny duże 
grupy niemieckich osadników6  z Dolnej Frankonii, 
Hesji i innych rejonów, które osiedliły się w Biel-
sku oraz w wielu otaczających je wioskach. Przyby-
sze ci w większości tych miejscowości uczestniczyli 
w procesie powstawania osad. Kolonizacji z kierun-
ku wschodniego, czyli Małopolski nie było, przeciw-
nie, to żywioł śląski oddziaływał wtedy w kierunku 
wschodnim, przekraczając wpływami rzekę Białkę 
i sięgając aż po Oświęcim i Zator. Z kolei Wałasi, 
czyli późniejsi górale śląscy, nadeszli z kierunku po-

3 I. Panic, Śląsk Cieszyński w średniowieczu, Cieszyn 2010, s. 41. 
4 Tamże, s. 295-315.
5 Tamże, s. 324. 
6 Bielsko-bialska wyspa językowa:  Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej: 
http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/11, (odczyt 
14.06.2016). 
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 Następne rozdziały mają charakter dokumen-
talny. Ci Czytelnicy, którzy dotrą do tych kart książ-
ki, poznają szczegóły historii, geografii i topografii 
Podjazia, Zabrzega, Zarzecza, dowiedzą się jak żyli 
mieszkańcy wiosek, jak przebiegała budowa zapo-
ry i operacja przesiedlenia ludności. Informacje tu 
zawarte pochodzą z licznych relacji mieszkających 
na tym terenie osób, także z wcześniej wydanych 
książek oraz źródeł archiwalnych i historycznych. 
 Jeden z rozdziałów poświęcony jest językowi 
– gwarze mieszkańców rejonu czechowickiego – ślą-
skiej mowie dialektu cieszyńskiego. Jeszcze przed 
półwieczem ów język dominował w domach miesz-
kańców Zabrzega i okolicznych miejscowości. Ten 
fragment pracy dokumentuje tę gwarę. 
 Na końcu książki zgromadzone są fotografie 
i dokumenty z dawnego Podjazia, Zarzecza oraz inne 
nawiązujące do tematu pracy. Większość z nich nie 
była dotąd publikowana.  
 Specyfika książki wymaga zastosowania w nie-
których jej miejscach i fragmentach zarówno stylizacji 
gwarowej, jak i języka gwarowego. W razie trudności 
ze zrozumieniem tekstu można korzystać ze znajdu-
jącego się w rozdziale czwartym słownika gwarowego. 

 Niniejsza praca ma na celu odtworzenie wie-
dzy o Podjaziu i jego sąsiedztwie – o miejscach, 
których już nie ma oraz zgromadzenie rozproszonych 
o nich informacji. Mam świadomość, że podejmu-
ję się rzeczy trudnej, ponieważ świat, który opisuję, 
nie istnieje już ponad 60 lat. Przesiedleńcy powodo-
wani pośpiechem przeprowadzek nie zdążyli nieste-
ty udokumentować opuszczanych miejsc. Nie było 
w tamtych czasach wystarczających możliwości 
technicznych – posiadanie aparatu fotograficzne-
go było rzadkością, tym bardziej kamery filmowej 
czy magnetofonu. Mała ilość zapisów, dokumen-
tów i fotografii oraz duży odstęp czasu niezwy-
kle utrudniały pozyskanie treściwych informacji. 
Żyjących, dawnych mieszkańców zatopionych wio-
sek jest niewielu i nie będzie ich przybywać, a obra-
zy tamtych  czasów    i  miejsc  funkcjonują już tyl-
ko w ich pamięci. Mądra łacińska sentencja: Verba 
volant, scripta manet oznacza: Powiedziane ulatuje, 
zapisane pozostaje. Pragnę więc spisać to, co mi po-
wiedziano – wiedzę o tej ziemi.
 Początkowe rozdziały mają formę opowia-
dań, które przeniosą Czytelnika w nostalgiczny 
świat, gdzie Wisła z piaszczystymi plażami najpięk-
niej wiła się wśród pól, gdzie las rósł najdorodniej-
szy, gdzie łąki były najbujniejsze, kwiaty pachniały 
najmocniej, ludzie byli uczynni i pracowici, są-
siedzi pomocni, a utopce przyjaźniły się z ludźmi. 



16 17

CZĘŚĆ 
PieRWsZa   

Opowiadania z Podjazia  

Dla upamiętnienia ludzi i wydarzeń 
opisano tu historie, które zdarzyły się 
w rzeczywistości, a większość imion, 
nazwisk i nazw są autentyczne.   
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i łamliwym głosem wyrzucała z siebie Johanka te 
strasznie brzmiące słowa.
 Jadwiga nie bardzo dowierzała słowom są-
siadki, która rzadko mówiła rozsądne rzeczy, ale 
trzeba przyznać, że nowe wiadomości zawsze znała 
jako pierwsza. Po chwili konsternacji z zakamarków 
pamięci zaczęły jej się wyłaniać powiastki ludzi, któ-
rzy przepowiadali wielkie zmiany nad Wisłą w Żabim 
Kraju. Już za Austrii mieli gdzieś robić jezioro, żeby 
wodę gromadzić i regulować, żeby ludzi powodzie nie 
zalewały… A w ostatnich latach chodzili po Podjaziu 
i Zarzeczu różni geometrzy i robili jakieś pomiary.     
 – Jadwiżko, wyście sóm tako rezolutno baba, 
zaradźcie co! 
 – Doczkej, poczkej, pomału! … Pogodómy 
z moim chłopym, przedstawiymy mu sprawe, ón mo 
swój rozum, był we świecie przi wojsku, uwidzymy, 
co też powiy na takóm rzecz… 
 Szczygieł był człowiekiem spokojnym, roz-
tropnym, małomównym, ale jak już co powiedział, 
to zawsze miało ręce i nogi. Jadwiga zawołała na 
męża, ale on nie słyszał, bo był na końcu pola, jed-
nakże widział obie niewiasty, a ponieważ chciało 
mu się pić, zawrócił konia i podążył w ich stronę. 
 – Co tak dziołchy repecicie? – odezwał się 
pierwszy trochę uszczypliwie, bo znał sąsiadkę 
z tego, że lubiła bez większego powodu opowiadać 
niestworzone rzeczy, do wieczora zaś zostało jeszcze 
dużo siana do zebrania, a od zachodu zbierało się na 
burzę. Baby na przedbiyżki referowały tę straszną 
wiadomość o zalaniu Podjazia,  na co chłop spokoj-
nym głosem powiedział: 
 – Jo bych pedzioł, że wszystko je możliwe, ale 
ni ma co robić krawalu, poka się prowdy nie wywiy-
my. Ty, Jadwiga, pódziesz jutro do gminy abo bai 
do farorza, żeby sie zwiedzieć na czym się stoi. A ty, 

Przepowiednia 

 – Boże pumogej, Szczyglino! – krzyknęła Jo-
hanka, ale nie tak głośno jak chciała, bo z przejęcia 
ścisnęło jej gardło, a rower przy gwałtownym zsia-
daniu wypadł jej z rąk i z chrzęstem wpadł w trawę. 
 – Dej Boże… – padła spokojna odpowiedź. 
 Szczygłowa Jadwiga już chwilę wcześniej wi-
działa rozpędzoną sąsiadkę na rozklekotanej damce 
i sądząc po wyglądzie kobiety nie spodziewała się 
żadnych dobrych wiadomości od niej usłyszeć, ale 
z miejsca, gdzie z mężem pracowała, widoczne 
były zabudowania Podjazia i kawał okolicy, i ni-
gdzie nic się nie działo. Nie gorzało, Cyganie nie 
przejeżdżali, żadnego zbiegowiska. Co też takie-
go ma ta dziołcha do powiedzenia?  – myślała.  
 – Niesłyszeliście Szczyglino … co godajóm? 
Nasz Podjoz majóm zalywać! 
 – Nale, maciczko złoto, cóż też to fulocie… 
 Do kobiety w pierwszej sekundzie jeszcze nie 
dotarło, co to znaczy Podjoz zalywać, ale, jak wypa-
dało w takiej sytuacji, dała należyty wyraz swojemu 
zaskoczeniu. 
 – Chłopy prziszli z roboty z takóm rzeczóm, 
że zorzyczany prawili, że majóm Podjoz zaloć, Zorzy-
cze, Gołysz i pół Zobrzega, że mo być wielko zapora 
i wszystko wodóm zalote… – z dużym przejęciem 
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Nauka i psoty

 Rankiem dnia następnego Szczygłowe dzioł-
chy wybierały się do szkoły. Jadzia chodziła do dru-
giej klasy, a Bernadka miała dopiero pięć lat, ale 
miała obowiązek odprowadzać siostrę i przez całą 
drogę nieść jej tornister. Jadzia nie mogła dźwigać 
takiego ciężaru, bo była dzieckiem wątłym. Urodziła 
się w czasie wojny i będąc niemowlęciem spędziła 
wiele tygodni w wilgotnej piwnicy, gdyż wojska ro-
syjskie zajęły wszystkie pokoje na szpital. Od tego 
czasu chorowała na kręgosłup. Nie pomagali le-
karze ani nawet pielgrzymki i modlitwy do św. Mi-
kołaja w Pierśćcu. Młodsza siostra była natomiast 
duża jak na swój wiek i silna, toteż niesienie szkol-
nej teczki nie stanowiło dla niej żadnej trudno-
ści. Dziewczyny lubiły chodzić do szkoły na Podja-
ziu, bo zawsze tam się działo coś ciekawego.  
 – Dziołuszki, sómeście już wybrane? Szykujcie 
się gibko, dyć je poźno, ćwierć na ósmóm!  – rozległ 
się ponaglający głos matki. – A pamiyntej  se ubrać 
czystóm bluzke i nie zapómni chleba na śniodani,
dyć już tam leży prziszykowany!   
 Dziecka, jak to dziecka, troszkę się ślima-
czyły. Sam tornister, nazywany teczką, nie był zbyt 
ciężki, bo zrobiony z impregnowanej, brązowej tek-
tury, sztywny i pojemny, ale zeszytów i książek było 
dużo i co jedna to większa, a jeszcze dzisiaj dodat-
kowe książki do biblioteki. Było co nieść pięciolet-

Johanka, na razie się wstrzimej z takim godaniym, 
bo może to być plotka, kierej ni ma co powtorzać, 
a ludzióm robić w głowie szałot. 
 Z rozmowy tej wszyscy byli dziwnie zadowole-
ni i jakoś tak uspokojeni, jakby sprawę już załatwi-
li. Johanka odjechała z postanowieniem milczenia, 
a Szczygłowie przygotowali wóz z sianem do zwózki. 
Kiedy potężny drabiniok z koniem Kasztanem i dwój-
ką spracowanych ludzi wracał powoli z nadwiślań-
skich łąk, dzień miał się ku końcowi. Słońce z wolna 
zdążało ku horyzontowi gdzieś daleko za Wisłą. Tego 
wieczoru było wyjątkowe, czerwono-krwawe w oto-
czeniu jaskrawo podświetlonych chmur, przejmują-
ce. Od strony Strumienia nadciągała ogromna, szara 
chmura, która jak wielgachna ściana zbliżała się do 
słońca, by go zakryć i zwolna zaczęła napierać na całe 
Zarzecze i Podjaz. Ciemna jak ołów ławica co chwilę 
była rozświetlana rudymi płomieniami odległych bły-
skawic, upodobniając się wtedy do złowieszczej zorzy.  
 Na ten widok jadącym przypomniała się zo-
rza widziana na przedwiośniu roku 1939. Wów-
czas brunatno-krwista poświata jak olbrzymia za-
słona zalała całe niebo od zachodu na wschód, 
a potem czerwona łuna pędziła z powrotem przez 
całe niebo na zachód. Słusznie wtedy przeczu-
wano, że coś niedobrego się wydarzy, ale dopie-
ro później zrozumiano, że to był znak na świa-
tową wojnę, bo tak też posuwały się niemieckie 
i ruskie wojska. Dwójka ludzi z przestrachem, lecz bez 
słów, popatrzyła na siebie, a w spojrzeniu tym było 
przeczucie mających się wydarzyć wielkich zmian.  
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pokonania. Dróżnik Mikołajczyk, który nadzorował 
stan drogi, nie nadążał z reperacją. W wielu miej-
scach deliny były powyrywane, a przed strażnicą 
na małym zakręcie trzeba było najbardziej uważać, 
gdyż tam była największa dziura, bo ktoś wyrwał 
parę drewnianych fosztów i łatwo było skręcić nogę. 
Drogi szybko ubywało, choć dziecięce nóżki zawsze 
dużo więcej muszą się napracować niż u dorosłego. 
U Świerczyńskich akurat nabierali wodę ze studni, 
a u Krzyżaków też ktoś był na ogrodzie, więc dziewczy-
ny nauczone jako pierwsze wymówiły pozdrowienie: 
 – Dzień dobry! 
 A usłyszały:
 – Dobry dziyń, dziołuszki. Każ to idziecie, do 
szkoły? Natóż bardzo piyknie, że się młodziyż uczy!   
 Na co dzień mówiło się dorosłym „Dzień do-
bry”, a w niedzielę albo koło kościoła, albo tym więcej 
księdzu, obowiązkowo „Niech bydzie pochwalóny!”  
 Podróżniczki zbliżały się powoli ku centrum. 
Minęły sklep, który kojarzył im się z samymi dobry-
mi rzeczami, słodyczami, ale i z zakazem wstępowa-
nia bez powodu i wydawania pieniędzy na głupoty, 
od których psują się zęby. Koło krzyża Kopciowego, 
który był taki duży, obydwie się przeżegnały, jak na-
leżało. 
 Żeby wejść do szkoły, trzeba było za Jarczo-
kiem zejść z głównej drogi trochę w bok i z tyłu przez 
wybrukowane podwórko przekroczyć jej progi. Obok 
budynku zagęściło się nagle od dzieci i dały się sły-
szeć charakterystyczne ich głosy. Niektórzy, co przy-
szli od strony pól, czyścili buty z błota na specjalnej 
blasze sterczącej przy ścianie, bo nauczyciele tego 
bardzo przestrzegali. Wewnątrz było ludno, ciasno 
i gwarno, bo uczyły się jednocześnie po dwie klasy 
w każdym z dwóch dużych pomieszczeń. Kiedy jed-
na grupa miała zajęcia głośne, to druga grupa po ci-

niej dziewczynce. Jeszcze tylko dobrze zabezpieczyć 
wieczną rączkę, żeby nie puściła atramentu, albo co 
gorzej – nie złamała się. Rączka była bowiem drogim 
prezentem od potka Ernesta i trzeba ją było przysza-
nować. 
 – Gymba, rynce pomyte, ja? Żebyście mi wsty-
du przi ludziach nie prziniósły! 

 Dziewczyny już wyszły z domu i kierowały się 
przez podwórko ku drodze, kiedy jeszcze usłyszały 
głos mamy z ostatnią przestrogą:  
 – A dejcie pozór po dródze, idźcie opaternie, 
żeby nie wpaś przez deliny ka do dziury, a idźcie 
krajiczkym, żeby do was mlyczkorz nie sturził!                
 Po tych wszystkich rutynowych uwagach 
mamy, która te same słowa mówiła każdego dnia, 
dwie małe dziewczyny znalazły się już za ogrodze-
niem, prawie na drodze. Jadwiga nie przesadzała 
z ostrożnością, córki były jej oczkiem w głowie, naj-
młodsze i chyba już ostatnie dzieci. Wiedziała do-
brze, nauczona doświadczeniem po stracie syna, 
który w 1946 r. zginął od niewypału, że ludzkie życie 
jest bardzo kruche, a każda podróż niebezpieczna.
 Przy drodze powiatowej, jak ją nazywano, za-
wsze można było zobaczyć coś nowego. A to obcych 
ludzi, a domy, choć znane, to każdy był inny i obok 
każdego z nich coś ciekawego się działo. A stało ich 
na prawie kilometrowym odcinku kilkanaście, jeden 
przy drugim - wszystkie po prawej stronie. Zaś po 
lewej tylko pola i za nimi las, który w miarę mar-
szu ku centrum najpierw się oddalał, a potem znów 
przybliżał i stał tam tylko jeden budynek – samotna 
stara gajówka. Droga była bardzo nierówna, bo zro-
biona jeszcze w czasie wojny z drewnianych belek, 
po których kiedyś poruszały się czołgi, ale dla pie-
szych i rowerzystów stanowiła nie lada problem do 
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 – A cóż ty to czytasz, czy słonie mają brodę 
i rogi?  
 – Bo tam jest, proszę pani, na tablicy niewy-
raźnie napisane.  
 – To ty masz chyba słaby wzrok albo pamięć, 
jak ten Trąbalski! Jeszcze raz wszyscy głośno i po-
prawnie czytamy: Słoniową miał głowę i nogi słonio-
we… 
 Od tego czasu Heńka przezywano Trąbal-
skim. Następnie, jeszcze raz, tym razem popraw-
nie, wierszyk przeczytała Szczygłówna. Jadzia sie-
działa w pierwszej ławce jako najmniejsza. Była 
grzecznym, pojętnym dzieckiem, które zawsze 
wszystko umiało, zadanie napisane kaligraficz-
nie, bez błędów, bez skreśleń, „żydów” i plam. 
A wszystkie słupki z matematyki dobrze wyliczo-
ne. A tabliczka mnożenia wykuta na pamięć bez 
zająknięcia, nawet to najgorsze mnożenie przez 
dziewięć! Trudno aby było inaczej, gdyż była naj-
lepszą uczennicą w klasie, a może i w całej szkole, 
z góry na dół same be-de-be. Na dodatek uzdol-
niona plastycznie, umiała wiernie odwzorowywać 
zwłaszcza zwierzątka, co było dość trudne, a na-
wet wyrzeźbić kaczkę w drewnie. Pani Szulimow-
ska dawała ją za wzór i mówiła, że będzie nauczy-
cielką albo artystką. W tym czasie na końcu klasy, 
w ostatnim rzędzie, siedziała Bernadka. Mimo, że 
z powodu młodego wieku nie była uczniem, pozwa-
lano jej zostać na lekcjach i tutaj czekać na swoją 
siostrę. Nie miała obowiązku uczenia się, ale słu-
chając nauczycielki i dzieci sama pasywnie zdo-
bywała wiedzę, nigdy się nie nudziła, prowadziła 
nawet swój zeszyt, do którego kilka razy dostała 
symboliczną piątkę. A kiedy nauczycielka zadawa-
ła pytania, to tak bardzo chciało się jej podnieść 
rękę, bo dużo rzeczy wiedziała. 

chu coś czytała lub pisała, i tak na zmianę. Czasem 
przydarzało się co wesołego, jak na przykład stękli-
we dukanie różnych leniuchów, którzy nie douczy-
li się płynnego czytania, albo przekręcali wyrazy, 
z których wychodziły śmieszne słowa.
 – Uwaga dzieci! Teraz słuchają wszyscy! Pierw-
sza klasa przepisze to, co jest napisane na tablicy 
po prawej stronie, tylko dokładnie, równiutko i nie 
robić błędów! – zadysponowała pani Szulimowska. 
– Za chwilę będę sprawdzała, a kto napisze najlepiej, 
jasne, że dostanie piątkę. 
 – A proszę pani, czy to co jest z lewej stro-
ny, też mamy przepisać? – zapytał niemądrze któryś 
z uczniów. 
 – Nie, z lewej strony tablicy jest wiersz Juliana 
Tuwima Słoń Trąbalski i to jest dla drugiej klasy, bę-
dziemy się tego zaraz uczyć deklamować. Do drugiej 
klasy teraz mówię, uwaga! Będziemy teraz głośno 
czytać wierszyk z tablicy –  wskazywała linijka po 
linijce, a dzieci powtarzały:  
 
 Słoniową miał głowę i nogi słoniowe, 
 I kły z prawdziwej kości słoniowej, 
 I trąbę, którą wspaniale kręcił, 
 Wszystko słoniowe - oprócz pamięci. 

 – A teraz samodzielnie, głośno przeczyta ... 
przeczyta, no może Heniek, bo widziałam, jak miałeś 
czas na plotkowanie z kolegą.
 Heniek wstał z ławki mocno zdezorientowany. 
Wpatrywał się w tablicę dłuższą chwilę, potem dla 
próby poruszył cicho wargami, aż wreszcie zaczął 
sylabizować: 
 – Sło-nio-wom... miał brode... i rogi słoniowe...
 Klasa błyskawicznie parsknęła śmiechem 
i długo nie chciała się uspokoić.  
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Było sporo zamieszania, dużo pisku i gonitw po kla-
sie. Skończyło się na wezwaniu rodziców.    

 Po ostatniej lekcji wymieniało się książki. 
Osobnego pomieszczenia na bibliotekę nie było. 
Z tyłu sali lekcyjnej stała przepaścista szafa, w któ-
rej mieściły się księgi. Była to jedna z najbardziej 
ulubionych przez Jadzię chwil. Księgozbiór wydawał 
się nieskończenie wielki, setki książek z tysiącami 
stron tekstu, zdjęć i obrazków. Najpiękniejsze były 
bajki, takie kolorowe, o księżniczkach i królewi-
czach, smokach i rozmawiających ludzkim głosem 
zwierzętach i o utopcach mieszkających w rzekach, 
plosach i padołach. Już wiele z tych bajek i książek 
przeczytała, a jeszcze tyle zostało do przeglądnięcia!    
 W niektóre dni prowadzone były akcje doży-
wiania dzieci. Sprzątaczka i kucharka w jednej oso-
bie – pani Gwiżdżowa gotowała w izdebce na zaple-
czu grochówkę z amerykańskich konserw Unrry, 
tym smaczniejszą, że na kościach. Jeszcze przed 
długą przerwą do klasy przedostawały się kulinarne 
zapachy i trudno było doczekać chwili zanurzenia 
w talerzu pierwszej łyżki. Trzeba przyznać, że zupy 
były bardzo pyszne, bo też żołądki dzieci okresu po-
wojennego rzadko kiedy były przepełnione. 
 Z rzeczy nie bardzo lubianych w szkole były 
akcje zdrowotne, obowiązkowe przyjmowanie lecz-
niczego tranu oraz witamin. Tran nie był miły, tłu-
sty, o nieprzyjemnym smaku, przy tym nieładnie 
pachniał, ale dzieci były uświadamiane, że to dla ich 
dobra i zdrowia. Bohaterem był ten, kto wypił tran 
szybko, jednym tchem, a trąba ten, kto miał odruch 
i nie mógł wypić, zakaszlał albo pił napój na raty, 
dysząc i krzywiąc usta …   
 W drodze powrotnej ze szkoły Szczygłowymi 
dziołuszkami zajął się Bolek Kurpasów, ich dalszy 

 Po drugiej lekcji chłopcy z najstarszych klas 
zaczęli zaciemniać okna, w pomieszczeniu stawało 
się ciemno… ha, a to kiniorz przyjechał i zamiast 
lekcji będą filmy wyświetlali! To najlepsze co może 
być, na ekranie ruchome obrazy, najpierw kro-
nika filmowa - wydarzenia z całej Polski, a potem 
może znów film przyrodniczy. Ostatnio było sfilmo-
wane zoo z dziwnymi zwierzętami, których nigdzie 
w okolicy się nie zobaczy: słonie z trąbami, wielbłądy 
z garbami, zebry w duże pasy, jakby je kto specjalnie 
pomalował. Dla starszych chłopaków seanse filmo-
we były też okazją, żeby pod osłoną ciemności jakąś 
dziewczynę szczypnąć albo jej coś za kołnierz wrzu-
cić. Wtedy dał się słyszeć pisk poszkodowanej, po-
tem salwa śmiechu chłopaków, którzy tylko na ten 
moment czekali. 
 – Sakreble, a co to tam się znowu dzieje, co to 
za piski? – zagrzmiał tubalnym głosem kierownik.
– Czy mam przerwać projekcję? Komuś się nie podo-
bają filmy? 
 Pan Przystaś karcącym wzrokiem spojrzał na 
dziewczynę i siedzących za nią najstarszych chłop-
ców, którzy starali się w ciemności ukryć za jej ple-
cami.   
 – Bo, proszę pana, jakiś chłopak mi wrzucił 
coś mokrego – zaczęła się żalić Amelka, wyjmując 
zza kołnierza zdaje się kredę, z której jeszcze kapała 
woda.  
 – Sakreble! Żeby mi to dosłownie ostatni raz 
było, bo zatrzymam aparat i będę zmuszony wypro-
wadzić delikwenta za uszy na pole! 
 Tym razem skończyło się na ostrzeżeniach, 
lecz kiedyś, gdy nie było kierownika w szkole, chłop-
cy w czasie projekcji odważyli się na poważniej-
szy kawał – obrzucili koleżanki żywymi pijawkami. 
Wrzucali je za kołnierz lub podkładali pod siedzenie. 
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sklep z atrakcjami 

 Po lekcjach, a jak się udało to i w czasie dłu-
giej pauzy uczniowie, którzy mieli naszporowaną zło-
tówkę albo dwie, chętnie biegli do niedużego sklepu 
u Beny zaraz za szkołą. Sklep to był dziwny, przypo-
minał raczej dużą izbę w zwykłym domu, z tą różni-
cą, że na ścianach znajdowały się półki z rozmaitym 
spożywczym towarem, a na dole przepastne drew-
niane skrzynie z przegrodami na cukier, mąkę, ka-
szę i sól. Młodzi klienci celowali w bułkach z marmo-
ladą, którą się rozkrajało pitwokiem na poczekaniu. 
 – Poprosze bułke z marmeladóm, ale obiercie 
takóm większóm, panie Kasperek! 
 Sklepikarz, Bena Kasperek, wyjmował wtedy 
duży, szeroki nóż, a z drewnianej przegrody świe-
żą bułkę i dwoma wprawnymi ruchami rozcinał ją 
wpół. Następnie z dużego, prasowanego bloku od-
kroił plaster marmolady i umieścił między dwoma 
kawałkami pieczywa. 
 – A grubo, panie Kasperek, grubo! – nie-
którzy odważniejsi dopingowali sklepikarza, gdyż 
plaster mógł być cieńszy lub grubszy, jak wyszło. 
 Bułkę obgryzało się dookoła, najpierw krajicz-
ki, gdzie nie dochodziła marmelada, a na koń-
cu sam środek, który był najtęższy i najsłodszy. 
Właściciel bułki nie był jedynym jej konsumen-
tem, wypadało się podzielić z innymi, co stali na 
wyszczyrzce. Nikomu nie przeszkadzały wędrują-

krewny – chłopak ze starszej klasy, który posadził 
Jadzię na ramę swojego roweru, a Bernadkę z torni-
strem na bagażnik. Mimo wielokrotnej próby dosia-
dania bicygla na różne sposoby ostatecznie zadowo-
lił się pchaniem wehikułu, a ponieważ był chłopcem 
tyleż wesołym, co energicznym i psotnym, to tak su-
nął rowerem, że na odcinku kilometra leżeli wszyscy 
na ziemi cztery razy i jeden raz w rowie.  Ale o dziwo 
wszyscy się przy tym dobrze bawili i nikt nie został 
poszkodowany.   
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Polsko-czeskie gadanie   

 

 Kiedy Jadzia z Bernadką i Bolkiem opuszcza-
li szkołę, pod dom Szczygłów podjeżdżał mlyczkorz 
Kubiczek, spóźniony jak nigdy dotąd. Codziennie do 
południa pokonywał trasę do mleczarni w Zabrzegu 
i z powrotem. Rano odwoził mleko od gospodarzy, 
a w drodze powrotnej dostarczał chleb z zabrzeskiej 
piekarni od Sroki, a także zamówione przez ludzi za-
kupy. Zatrzymał konia, który był potulny, ale jeszcze 
nie stary, toteż lubił znienacka świtnąć kopytami, 
szczególnie zaś nie lubił dzieci. Dlatego Szczyglino 
przestrzegała przed nim swoje cery. Woźnica zało-
żył koniowi worek z owsem, co mogłoby oznaczać, 
że planował zatrzymać się tutaj na dłuższą chwilę. 
Kubiczek był niedalekim sąsiadem, mieszkał też na 
Czyżówce parę domów dalej, nieco w polach. Był 
to wysoki i szczupły mężczyzna z sumiastym, pod-
kręcanym wąsem. Przybył na Podjaz z Moraw jesz-
cze za Austryji, ożenił się z Zuzką Mazurową i tutaj 
mieszkał już ponad 30 lat. Ubranie na sobie miał 
zielone niczym jakiś mundur, lecz bez jakichkolwiek 
oznak, i myśliwski kapelusik na głowie z podwi-
janym od tyłu krótkim rondem. Nie mówił po pol-
sku, bo i po co, skoro go i tak wszyscy rozumieli.   
 – Dobry den Szcziglowa, jak se mate? Prziszel 
jsem z bochnikem chleba. 
  – Nadyć witejcie, doczkejcie, już wóm niesym 
pinióndze za chlebiczek. 
 Po uregulowaniu należności i opłaty „za dróge”, 

ce przed chwilą po marmoladzie kolorowe muchy.
 – Maryśka, a dej se kapke bajsnóńć! – dopo-
minał się kolega z klasy.
 – Ja, aleś je móndry! A co jo bydym s tego miała?
 – Jo ci dóm bómbóna, ale byś się musiała do-
ciepnóńć, mosz jeszcze kiery grosz, my z Gustkym 
już uzbiyrali półtora złotówki.   
 Dzieciaki namiętnie kupowały szkloki, ko-
palnioki, sztolwerki lub kanoldy, albo bómbóny 
anyżowe, według smakowych upodobań. Czasem 
kilkoro uskładało się na 5 deka cukierków, po-
wszechne też było wychciewanie przez tych, co nie 
mieli pieniędzy, ale wielką ochotę na muldanie. 
Amatorzy picia bąblowanych napojów, czyli kracheli, 
kupowali ją przeważnie też na spółkę, a czynność pi-
cia miała postać rytuału. Kto miał największy udział 
w gotówce, zaczynał pić jako pierwszy, bo moc ra-
żenia wzburzonej lemoniady była wtedy największa. 
 – A poszpluchej fest flaszkóm, żeby się zagazo-
wała!
 Lojzek z całej siły potrzepał butelką, potem 
kantem ręki celnie uderzył w klamrę z korkiem 
i uniknąwszy uderzenia w nos zaczął pociągać solid-
ne łyki.    
 – Jedyn, dwa, trzi, cztyry – dość! Hamuj, stój! 
– chłopcy stojący obok odliczali umówioną ilość ły-
ków, gdyż oczywiście nie można było pić ile się chciało. 
 Oczy Lojzka po takiej dawce gazu zrobiły się 
wielkie jak jaja na patelni, po czym skręciły w zeza. 
Innym pijącym nierzadko wylatywał z nosa gęsty 
snopel indywidualnego koloru, a końcowym akor-
dem było gromkie beknięcie. Uczestnicy ceremonii 
z uznaniem obserwowali się wzajemnie do czasu, aż 
na każdego przychodziła kolej. 
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donośnym głosem przybysz mający duże trudności 
z wypowiadaniem „r”. 
 – Podziwcie sie, to wy Poloczku też już wiycie? 
A skónd to wiycie? – ozwała się Szczyglino. 
 – Nadyć wszyjscy wiedzóm, pierróna, bo Jo-
hanka po chałpach wczorra lotała a klepała, a óna 
to wiy od zorzyczan, a zorzyczany najlepi wiedzóm, 
bo majóm swoich w województwie. Ale jo idym, pier-
rónie, od Zobrzega, a tam też już wszyjcy jyny o tym 
rzóndzóm! 
 – Hm… jezderkusie, tóż jednak prowda, teraz 
się potwierdzo! Ci geometrzy, co po polach kiesik 
chodzowali, to musieli Podjoz pod zapore mierzić! 
– odkrywczo, ale i ze złością zauważył Szczygieł. 
 Poloczek coś tam na ten temat jeszcze pomam-
rotał i począł oddalać się w stronę domu. Ilością pie-
ronów można było zmierzyć stopień jego przejęcia 
się problemem, ale sprawa zapory zaczynała wyglą-
dać coraz poważniej.  
 – Mama, mama! Prziniyśli my dziynniczek ze 
szkoły do podpisanio - zawołała Bernadka, która te-
raz wróciła ze szkoły. 
 – A cożeście tam nabroiły, że się trzeja podpi-
sować! Jo miarkowała, że kiesikej cosik w kóńcu do-
kożecie – labiedziła matka, po czym otwarła dzien-
niczek, a tam napisano: „Zawiadomienie. Prosi się 
Rodziców i mieszkańców Podjazia o stawiennictwo 
na zebraniu w szkole w sprawie budowy zapory wod-
nej na terenie naszej miejscowości”.
  – Jerómeczku, tóż jednak… Ka my się boro-
ki podziejymy? - z nutą rezygnacji ozwał się  Lu-
dwik. Przypomniał sobie pożar pierwszej chałupy, 
gdy stracił cały dorobek swojego życia, a potem pięć 
lat budowy nowego murowanego domu przed wojną 
za państwowy kredyt, który przez tyle lat wyrzeczeń 
trzeba było spłacać …  

która zawsze wynosiła „jeden zlaty”,  Szczyglino z nie-
cierpliwością zadała furmanowi pytanie, które miała 
w przygotowaniu, nie spodziewając się, że z tym sa-
mym przybył tu jej gość. 
 – Kubiczku, wyście sóm obeznany chłop, wra-
cocie ze świata, nie słyszeliście tam czasym taki god-
ki, że nasz Podjoz majóm zalywać? 
 – Ano znam, tak ja sliszel. Podjaz budou za-
plavat!  
 – A kto wóm o tym pedzioł?      
 – Nikdo jiny jen Johanka, wczera weczer leta-
la a rzikala … 
 – A to ci pakarza, my ji zakozali o tym rozpra-
wiać… a óna, klepetnica, dali lotała i paplała… 
 – Bier się Jadwiga jutro do gminy, żeby prow-
de uznać – wypowiedział stanowczo swój pogląd sto-
jący nieopodal mąż Ludwik. 
 – A wy Kubiczku, co zrobicie jakby się wóm 
trzeja było zaś stónd przekludzać i kasik po świecie 
smykać?   
 – Sakra, ja uż nechcem nikde utekat!  Ja se 
nedam, ja se neboim, ja se utopim!   
 Gdy trójka dyskutantów i koń kręcili się po 
placu, na wysokości chałupy Londzinów ukazała się 
następna postać. Po wysokiej sylwetce i sposobie 
chodzenia, a po chwili również po głosie, można było 
zmiarkować, że to Poloczek, najbliższy sąsiad Kubicz-
ka. Szedł krokiem przypominającym wodnego ptaka, 
podnosił wysoko nogi i starannie stawiał je w znanych 
sobie miejscach. Ubranie miał obszerne, kapelusz 
z dużym, opadającym rondem, a przykrótkie nogawi-
ce potęgowały szczudłowatość nóg. W ręku dzierżył 
opasłą torbę skórzaną z zakupami, trzymał ją wbrew 
grawitacji daleko od tułowia w wyprostowanej ręce. 
 – Jerróna, dobrry dziyń, słyszeliście, pierróna, 
co godajóm? Podjoz majóm zalywać! – powiedział 
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snej pory wrześniowe słońce poczęło ogrzewać ich 
twarze i ramiona, ale ziemia i trawa jeszcze były 
zimne i mokre. Gdy znalazły się w lesie, stało się 
ciemniej i z powrotem zapanował chłód. Grzybiar-
ki miały swoje znajome miejsca, w których zawsze 
znajdywały grzyby. Często można było nazbierać 
tyle, że się cała rodzina wyżywiła i jeszcze można 
było na rynek do Pszczyny albo Katowic zawieść. 
Ale były i kiepskie dni, że ledwie na grzybową zupę 
starczało. 
 – Dziwej się Wikcia, jaki piykny sośniok hań 
pod tym krziwym drzewym! – krzyknęła z entuzja-
zmem matka. – Leć póń, bo jo tu kole brzozy móm 
całóm rodzinke prawoków. 

 Kobiety rozeszły się każda w swoją stronę. 
Przed zerwaniem pierwszego grzyba trzeba wypo-
wiedzieć „bez uroku”, bo takie zaklęcie sprzyja do-
brym zbiorom, ale nikt z ich domu już w takie słowa 
nie wierzył, uważano je za zabobon, a nawet grzech. 
Lepsze grzyby lubią towarzystwo brzóz i takich bia-
łych pni Wikcia wypatrywała, a sośnioki wolą so-
sny, chyba że kurki. One rosną koło świerków, 
a nie lubią trawy i rosną żółtymi stadkami na ziemi 
usianej szpilkami. Jest też rzeczą znaną, że grzyb 
lubi mieć koło siebie całą rodzinę albo przynajmniej 
jednego braciszka, toteż po znalezieniu pierwszego 
szuka się dalej, zagląda z różnych stron, odsłania 
kijem trawę, podnosi gałązki drzew aż do skutku. 
 Po dwóch godzinach zbierania kobiety mia-
ły zapełnione kosze, lecz zauważyły, że oddaliły się 
od siebie, a może nawet zgubiły, bo jak się idzie za 
grzybem, to się zapomina drogę, a drzewa wszyst-
kie jednakie. Dlatego Wikcia postanowiła zawołać 
na mamę. Ułożyła ręce przy ustach dla wzmocnienia 
głosu i zawołała hu-huuu! Ponieważ nie usłyszała 

Grzybobranie i rozmowy kobiet  

       Od tego dnia na całym Podjazdu, ale i w Zabrze-
gu, Zarzeczu i całej okolicy o niczym innym ludzie nie 
mówili, jak tylko o budowie zapory. Pojawiały się róż-
ne wersje tej wiadomości i apokaliptyczne wizje tego, 
co ma się wkrótce wydarzyć. Ludzie, jak jeszcze nigdy 
dotąd, zaczęli się solidaryzować we wspólnej biedzie, 
kontaktować i odwiedzać, każdy miał nadzieję usły-
szeć jakąś pozytywną wersję tej przejmującej wiado-
mości. Próbowano to wszystko jakoś wytłumaczyć, 
nawet zaczęły się pojawiać pierwsze pomysły zara-
dzenia sytuacji i niedopuszczenia do zniszczenia wsi.    
 – Zbiyrej się Wikcia… – rzekła półgłosem 
Szczyglino do swojej dorosłej córki i potrząsnęła jej 
ramieniem, bo jeszcze drzemała, odprawiwszy wczas 
rano chłopa do fabryki. – Idymy na grziby, jak my się 
wczora umowiały. Przido się jaki grosz utarżyć, bo 
pinióndze się kóńczóm, a do wypłaty mosz daleko. 

 Obie kobiety, ledwie wstawał dzień, z koszy-
kami w rękach zaczęły kierować się ku lasu. Wy-
szły na drogę, skręciły w lewo ku Zabrzegu, ale 
zaraz przed chałpką Szwarcki skręciły wzdłuż po-
toku Leśnica w stronę pól, aby po dwustu metrach 
znaleźć się przy znanym zagajniku. Mimo wcze-
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 Wikcia z poczuciem dużej ulgi odebrała kosz, 
przysiadła się do kobiet i zaczęła przysłuchiwać 
rozmowie. Atmosfera dyskusji była gorąca, kobiety 
prześcigały się w kreśleniu różnych katastroficznych 
wizji, a tematem była świeża sprawa budowy zapory. 
W trakcie wymiany zdań kobiety nie traciły czasu, 
odruchowo przebierały grzyby i czyściły je nożykami.  
 – Jo słyszała, że jak nas zalejóm, to nas wszyst-
kich przeprowadzóm do miasta. A jo wiym jak je 
w mieście, bo jo móm kuzynke w bloku. Wszyjscy 
tam siedzóm na kupie, nimajóm kąska ogrodu, 
chłopy po robocie pijóm gorzołke abo lotajóm z węd-
kóm po rzykach za rybami. Wszystko musisz kupić 
– mlyko do dziecka, jajko musisz kupić, gornek fa-
zolu – wszystko trzeja kupić, a pinióndz skąd? Jo się 
nie dóm zebrać do bloku! – powiedziała Krzyżakowa 
cera.        
 – Nadyć nie godej! Jo zaś słyszała – włączyła 
się do rozmowy Kurpaska – że nas chcóm na zachód 
wywiyś na poniymiecki gospodarki. A tam wszyn-
dzi strasznie daleko. Od jednego do drugigo bałe-
ra porenacet kilometrów. Wszyndzi pusto, jyny pola 
i pola, kościołów mało, wszystko daleko i podobno 
kónia ciężko kupić, bo nima kóni.  
 Teraz odezwała się Dziendzielka, co przy Goły-
szu mieszka. 
 – Zorzyczany rozprawiali, że to wszystko przez 
Matke Boskóm Gołyskóm, że kómuniści nie chcóm 
dopuścić do tych procesyj i wielkich odpustów i chcóm 
zniszczyć wiare katolickóm i zaloć kaplice ze świyn-
tym obrazym, a nas za kore, że w Pana Boga wierzymy! 
 – Cicho baby, nie politykujcie, bo jeszcze was 
kto usłyszy – włączył się Ferdek, który stał trochę 
dalej oparty o drzewo. 
 – Jo się nie bojym, jo się nie dóm, do kołcho-
zów chcóm nas zebrać, do spółdzielni prziłónczyć 

odpowiedzi, powtórzyła huhanie, a gdy i to nie dało 
rezultatu, postanowiła skierować się ku skraju boru. 
Wiedziała, że wchodziła do lasu pod słońce, to teraz 
wychodząc musi je mieć z tyłu. Po dłuższej chwi-
li nie miała zbytniej pewności czy idzie dobrze, bo 
słońce za dwie godziny mocno się przesunęło, więc 
przyspieszyła kroku, by mieć tę rozterkę za sobą 
i znaleźć się wreszcie w jakimś znajomym miejscu. 
Po kolejnej chwili szybkiego marszu nadal czuła się 
pogubiona, więc niemal zaczęła biec i wtedy potknę-
ła się o korzeń i runęła na ziemię. Koszyk z grzybami 
wypadł z ręki daleko, grzyby się rozsypały, a nie-
które zgniotły. Ach, to nic - pomyślała, takie rzeczy 
się zdarzają, na pewno idę dobrze, pozbieram grzyby 
i spokojnie wrócę. 
 Kiedy podnosiła się z ziemi, a właściwie jesz-
cze leżała, usłyszała głośne trzaski gałęzi gdzieś bar-
dzo blisko. Co to …? ... na pewno jakieś zwierzę albo 
zły człowiek, jak zwierzę to dzika świnia albo wilk! 
Zerwała się na równe nogi i nie oglądając za sie-
bie zaczęła znowu biec i biec, i nagle … jasność … 
skraj lasu. Zatrzymała się jak wryta z wielkiej ra-
dości. Kątem oka zauważyła teraz siedzącą nie-
opodal w cieniu pod drzewami grupkę grzybiarek, 
które zajęte były głośnym gadaniem, a wśród nich 
swoją mamę. Zrozumiała, dlaczego nikt nie słyszał 
jej wołania. Spostrzegła też, że nie ma kosza z grzy-
bami. Zawstydziła się sama przed sobą i w mig po-
stanowiła go odnaleźć. Kiedy odwróciła się, niemal 
nie wpadła na chłopaka – Ferdka od Londzinów. 
        – Cożeś sie Wikcia tak wystraszyła i uciy-
kła, żech ani na cie nie zdążył zawołać! Nadyć bych 
cie nie zjod! Mosz tu swoi grzibska – powiedział 
wręczając jej koszyk. - Piyknie żeś tego nazbiyra-
ła. Najwiyncyj poloków i prawoków. Fest piyknie, 
mosz dobre oczy. Jo zaś naszeł jyny same brzozioki. 



38 39

Na targu   

 Szczygłowe baby musiały się spieszyć, bo jesz-
cze chciały zdążyć na targ do Pszczyny, a piechotą 
to jeszcze ponad godzinę marszu. Po drodze wstą-
piły do domu by się przebrać, zabrać jeszcze nabiał
i jajka. Grzyby już miały wyczyszczone. Wszystko 
starannie zawinęły do pytlików z białego płótna i za-
rzuciły na plecy. Teraz na skróty za chałpami Czy-
żówki pomaszerowały w stronę Wisły do przewozu 
u Kraja. Przeprawa przez rzekę była w punkcie, 
gdzie kończył się wysoki wał przeciwpowodziowy 
i przy brzegu było znaczne obniżenie. Dojście do 
rzeki było w tym miejscu wygodne – łagodny brzeg 
i płycizna umożliwiały przejazd na drugą stronę.  
 Dotarłszy do Wisły nie zastały tam nikogo, 
tylko łódkę kołyszącą się na falach. Wody nie było 
dużo, kobiety zawahały się, czy nie przejść wpław 
zaoszczędziwszy grosza, ale ostatecznie zdecydowały 
przepłynąć łodzią. 
 – Jeszcze ci noga objedzie na mokrym kamiy-
niu, zatoczysz się, obalisz do wody i utyniesz – mat-
ka argumentowała córce, która to bardziej była sko-
ra do przejścia rzeki. 
 W tym momencie z góry od wału wyłoniła się 
wysoka, szczupła, męska postać – był to przewoź-
nik o nazwisku Kraj z żerdzią w ręku, ubrany lekko, 
z podwiniętymi nogawkami i rękawami, i boso. 

– pokrzykiwała Jarczoczka, która z oburzenia cała 
poczerwieniała.
 – Posłóchejcie dziołchy – dołączyła się do roz-
mowy Jadwiżka Szczygłowa – jo tu je najstarszo, 
posłóchejcie! Wszyjscy wiymy jako władza je, jak se 
co uzno, to idzie w zaparte. Władza mo siłe, a sóm 
jedyn człowiek je mało co wert. Najważniejsze, żeby 
się trzimać razym i wspiyrać, organizować i dużo 
rzykać, jak nejwiyncyj rzykać. Doczkejmy do zebra-
nio, jak się wszystkigo dokładnie wywiymy, to bydy-
my dali radzić. 

 Na koniec tej narady kobiety poczęły pod-
nosić swoje kosze wypełnione po brzegi grzybami 
- dorodnymi białymi prawokami, czerwonymi po-
lokami, rudymi sośniokami, brzoziokami z brązo-
wymi kapeluszami i nóżkami jak kora brzozy i żół-
tymi twardymi kurkami. Byle czego się nie zbiera 
w zabrzeskich lasach – zajączki, maśloki i gołąbki, 
a nawet i kozoki uważane są za gadówki i pogardzane. 
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kopy lub sztuki, mleko z baniek. Kobiety sprzeda-
wały ze straganów lub wprost ze swoich pytliczków 
sery i grzyby… 
 – Po wiela mocie te grzibska? Po ile panie 
mają grzyby? Po czemu te grzybki? – padały pytania 
w różnych narzeczach, gdyż z różnych stron pocho-
dzili klienci. Kiedy padała kwota, zadawano pytanie:
 – A nie bydzie co łacni, gospodyni? A skónd 
te grziby, z Kobióra, czy z Zobrzega? A, z Zobrzega,  
to dobre grziby, tam majóm dobre grziby, tóż dejcie 
z osiym tych średnich. 
 Jak jeden klient kupił, to i następni odgapiali 
i grzyby rozeszły się szybko.
 – Jeszcze jyny reszte jajek i bydymy fertyk – 
powiedziała matka. – A ty już możesz iś poglóndnónć  
na te chustki, co ci się ostatnio podobały. Były rych-
tyk piykne. 
 Wikcia oddaliła się ku straganom z odzieżą. 
Napotykała po drodze miejscowe kobiety, które były 
ubrane w charakterystyczne bluzki ze sterczącymi 
w szpic rękawami, z jasnymi chustkami na głowie 
i w ciemnych spódnicach w drobne kropki. Wie-
le kobiet w takich strojach poruszało się na rowe-
rach, zwanych tu kołami, co było bardzo malowni-
czym widokiem. Z kolei mieszczki ubrane według 
mody w kloszowe sukienki nierzadko taszczyły 
w jednym ręku zakupy, a drugą ręką prowadziły 
dziwaczne psy z kokardkami na głowie albo białe 
w czarne kropki, albo nawet czworonogi bez ogonów. 
 Nad kolorowym ludzkim tłumem górowały 
piękne pszczyńskie różnokształtne kamienice, oka-
zały ratusz, dwa wysokie kościoły i potężny książęcy 
zamek. 

 – Dobry dziyń dziołchy, co, płynymy? Wybra-
łyście sie do miasta, ja? Dyć dzisio przeca we Pszczy-
nie dziyń targowy. Nie sómeście troche opożdżóne? 
Baby już downo pojechały… 
 – A dyć wiycie jako to je, idymy z grzibami na 
torg, a rani trzeja ji było ozbiyrać, oporzóndzić, chło-
pów do roboty wybrać. 
 – Ja, ja... toć ja…
 Przewoźnik do połowy rzeki mocował się z fa-
lami, odpychał żerdzią płynąc nieco pod prąd, aby 
za jej środkiem niesiony nurtem już bez większego 
wysiłku dopłynąć do tamtego brzegu. Po uregulowa-
niu niewielkiej należności kobiety udały się w dalszą 
drogę. Po minięciu krótkiego wąwozu znalazły się we 
wiosce Łąka. 
 – Łączany tóż się majóm dobrze, tych nigdy 
nie zalywo, bo miyszkajóm na kympce, zawsze tu ja-
kosik ciepli, bo się słóńce opiyro – zauważyła matka. 
 Kobiety mijały po drodze domy i gospodarstwa, 
potem przed kościołem św. Mikołaja przeżegnawszy 
się pobożnie, skręciły w prawo. Wnet będzie poło-
wa drogi. Po minięciu pustkowia między miejscowo-
ściami pojawiły się pierwsze podmiejskie domy, ele-
ganckie i bogate, z balkonikami, niektóre z pruskimi 
murami, wydziwianymi kształtami dachów, a potem 
wchodziło się już w miejskie uliczki aż ku rynku. 
 Kobiety z trudem znalazły stoisko na targu, 
gdyż wszystko było pozajmowane, ale zwolniło się 
miejsce niedaleko pomnika w samym centrum pla-
cu. Jarmark był w samym apogeum, narodu dużo, 
ludzi mrowie z różnym towarem, przeważnie płodami 
rolnymi i owocami, gdyż był to środek sezonu, ceny 
nie za wysokie, bo wszystkiego w dużej obfitości. Po 
bokach rynku stały furmanki. Rolnicy wprost z wo-
zów sprzedawali zboże na litrowe miarki, ziemniaki 
na wagę, jabłka i gruszki na papierowe tytki, jaja na 
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urzędem i ludźmi. Zanim z powodów zdrowotnych 
objął kierowniczą służbę w urzędzie pocztowym, był 
w wojsku oficerem jakiegoś niewysokiego stopnia. 
Jako byłemu wojskowemu wydawało się, że jego pra-
ca polega na wydawaniu rozkazów, które podwładni 
powinni natychmiast wykonywać. Posiadanie wła-
snego zdania jest im zbędne. Wyglądał zawsze na 
mało zadowolonego i ciągle zmęczonego, nadużywał 
słowa „właśnie” i bardzo lubił jak podwładni przy-
znawali mu rację i przytakiwali: „Tak jest”. 
 Na korytarzu dało się słyszeć pukanie... 
 – Dzień dobry, panie naczelniku. Czy można 
wejść? 
 – No właśnie. Właśnie dobrze, że pan jest. Pa-
nie Franciszku – czy mogę się do pana tak zwracać? 
No właśnie, nie ukrywam, że mam z panem pewien 
problem. Taką delikatną sprawę, niby osobistą, niby 
zawodową, ale tak naprawdę państwową! No wła-
śnie, otóż taki problem... czy pan może sam się do-
myśla?  
 – Tak jest, panie naczelniku, właśnie że się 
jeszcze nie domyślam ... 
 – No właśnie, bo skąd pan to miałby wiedzieć. 
Ale że kontrolę mieliśmy w zeszłym tygodniu, to pan 
wie i niestety - są zalecenia...  Ano widzi pan, chodzi 
o to... o to pana nazwisko! Nazwisko jest nieprzepi-
sowe, bardzo nieprzepisowe... Wiesz pan dobrze, że 
poczta polska to nie byle jaka instytucja, ona ma 
swoje zasługi, jest spadkobierczynią najszczytniej-
szych polskich tradycji patriotycznych! A pana na-
zwisko, to niby jakie jest? Czy to jest w ogóle nazwi-
sko polskie? I ja muszę powiedzieć, że towarzysze 
z nadzoru mają rację, że są czujni. Sam pan wiesz, 
że ani takie nazwisko napisać, ani przeczytać. Po-
patrz pan, a jak by to wyglądało, dajmy na to, jak ja, 
naczelnik, bym się tak nazywał, albo jaki minister 

Morski ludek

 – Panie Franciszku! Tak, tak, do pana właśnie 
mówię... Pan naczelnik prosi na dwie chwile rozmo-
wy. Pan pozwoli i przyjdzie za pół godzinki do biura 
– zwróciła się w obecności wszystkich do pracow-
nika pocztowego Franciszka Johna sekretarka tego 
urzędu. Wymówiwszy tę frazę sekretarka odwróci-
ła się na pięcie i zakręciła tyłkiem, tak jak to robią 
niektóre młode kobiety ku pokusie mężczyzn i ku 
zazdrości kobiet. 
 Gdy drzwi się za nią zamknęły, wszyscy pra-
cownicy, a było ich prawie dziesięciu, zwrócili wzrok 
ku Franciszkowi. Choć nikt z nich nie śmiał się ode-
zwać, to wiadomo było, że każdy zadał sobie w my-
ślach to samo pytanie:  ciekawe, co od niego chcą...
 Te same myśli oczywiście zaprzątnęły głowę 
pana Franka, który wprawdzie się zbytnio nie zmar-
twił, ale tym bardziej nie uradował, wszak nie potra-
fił odgadnąć przyczyny nagłego wezwania. Przecież 
nie zaniedbałem niczego w ostaniem czasie – i tu 
przeczesuje w pamięci ostatnie dni i wydarzenia.
A dlaczego powiedziała „dwie chwile”, czy to by ozna-
czało, że na długą rozmowę, a może ma dwie spra-
wy? Wydawało się to nieco niepokojące. Pół godziny 
oczekiwania – czas niedługi, ale przeciągał się nie-
słychanie.
 Naczelnik Komarek jak każdy szef miał pewien 
zestaw cech, które go predysponowały do kierowania 
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 Żona wyłożyła mężowi obiad na stół, chwilę 
milcząco pochodziła po kuchni, po czym powiedzia-
ła:
 – Wiesz jaka jest komuna, z nią się łatwo nie 
wygra. Zrobisz jak chcesz, nazwisko jest twoje, ale 
pamiętaj, że jak można nazwisko zmienić na inne, 
tak i z innego z powrotem na własne, jak się kiedy 
komuna pominie. Ja bym się aż tak tym nie przej-
mowała.  
 Franka zaskoczyła taka postawa żony i ucie-
szyła, że najbliższa mu osoba nie jest przeciw nie-
mu. Rzeczywiście, do własnego nazwiska można bę-
dzie w przyszłości wrócić, jak zmienią się czasy. To 
bardzo ułatwiło mu podjęcie decyzji. A z nazwiskiem 
faktycznie od zawsze były problemy. Jedyne takie 
w Zabrzegu i okolicy. Ludzie przezywali ich Szwe-
dami, że niby ze Szwecji jakiś przodek przybył. Inni 
mówili, że to nazwisko angielskie i John czyta się 
„Dżon”, a Niemcy za okupacji zmuszali do volkslisty, 
bo nazwisko uważali za swoje.  
 W wydziale Administracyjno-Prawnym Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach pracownik przeka-
zał panu Franciszkowi zaskakująco skromną ofertę 
nazwisk.  
 – Proponujemy panu zestaw trzech nazwisk, 
na jedno z nich musi się pan zdecydować. Celowo 
nie daję panu pięćdziesięciu ofert, bo wtedy będziesz 
pan miał jeszcze większy problem z wyborem. Tu 
się urzędnik nieco ironicznie uśmiechnął i podał na 
kartce zapisane nazwiska: Wiśniewski, Turkiewicz 
i Zemanek. 
 Pan Franek w myślach analizuje: Turkiewicz 
odpada, bo ludzie będą wyzywali od Turków. Wi-
śniewski niby ładne, ale jakieś takie nie nasze, takie 
miastowe, nikt w naszych stronach nie ma takiego. 
Może gdzieś w Warszawie, ale u nas w Zabrzegu... 

polski takie nosił nazwisko. To w ogóle trudno sobie 
wyobrazić! Nie rób pan naszemu urzędowi kłopotu, 
a przy okazji sobie.  Nazwisko trzeba zmienić, albo 
zmienić pracę! To jest moje ostanie słowo. 
 – Panie naczelniku, ale ja to nazwisko noszę 
od urodzenia i odziedziczyłem je po ojcu, a ojciec od 
dziadka i nikt go nie zmieniał i teraz ja mam to zro-
bić?  A co sobie pomyśli moja rodzina, sąsiedzi? 
 – Ależ ja pana do niczego nie zmuszam, czy ja 
pana zmuszam? Ale firma jest państwowa, a pań-
stwo jest polskie, a pracownicy poczty polskiej po-
winni być kim, jak nie Polakami? Chińczykami? 
Pan nie wie, jakie to robi fatalne wrażenie... Jak pan 
chcesz dalej pracować w urzędzie na swoim stanowi-
sku, robić karierę zawodową, dobrze służyć krajowi, 
to tak jak mówiłem... Właśnie. Z resztą taka zmia-
na na polskie nazwisko, to nie jest żaden problem, 
podanie do Wydziału Administracyjnego o zmianę 
i zrobią to panu na poczekaniu. I masz pan na za-
wsze problem z głowy. A i dzieci będą wdzięczne, jak 
będą się uczyć i robić państwową karierę. Umówmy 
się tak – pan to sobie w domu spokojnie przemyślisz, 
porozmawiasz z żoną i zrobisz tak, żeby dla wszyst-
kich było dobrze – dla pana, dla rodziny i dla nasze-
go państwowego urzędu. 
 – Tak jest! – na wszelki wypadek powiedział 
pan Franciszek i wypadł z biura jak poturbowany, 
z wymiętą duszą i wyjątkowo nieprzyjemnym uczu-
ciem nigdy dotąd nieprzeżywanym i mu nieznanym. 
Tak jakby miał się za chwilę wyrzec czegoś bardzo 
osobistego – ojca, matki, siebie samego...  
 – Podziw się Hanka, co oni ze mną chcą zro-
bić – kómuniści, pieróny! Nazwisko mi chcą zebrać! 
– z rozpaczą zwrócił się Franek do żony po przyjściu 
do domu. Po czym opowiedział wszystko od począt-
ku, co zaszło w pracy. 
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Niechciana depesza  

 Któregoś popołudnia do Czyżówki dotarł li-
stonosz Kobiela z opasłą, wypchaną listami, czarną 
torbą. Antek – zięć Szczygłów, zauważył z okna jego 
podłużną twarz i pocztową czapkę z połyskującym 
daszkiem, jak ten był na placu Londzinów. Wyszedł 
więc przed dom, by zapytać o pocztę i ewentualnie 
zagadnąć o nowości, bo poczciorze, wiadomo, za-
wsze są dobrze poinformowani. 
 
 – Dziyń wóm dobry, panie Kobiela! Jak robo-
ta? Ciynżko jazda rowerym po tej delówce, ja? 
 – Ady, cześć Antóń! Jako ci się dycho u nos na 
Podjaziu? Robota, jak robota, Pón Bóg jedyn wiy, po 
kiedy jeszcze tu bydym jeździł z tóm pocztóm!  – ostat-
nie zdanie wypowiedział zagadkowo i z lekkim wes-
tchnieniem.  
 Mężczyźni mimo różnicy wieku traktowali się 
bezpośrednio, bo trochę znali się z powodu nieodle-
głego sąsiedztwa, jednak poza wszystkim zaczęła ich 
łączyć nie tyle wspólnota miejsca przebywania, co 
raczej niepewność wspólnoty losu. Antek się świeżo 
ożenił ze Szczygłową Wikcią tu na Czyżówce, a Ko-
biela mieszkał parę domów stąd.    
 – Nie wiym jako to pedzieć, ale ta dzisiejszo 
robota mnie nijak nie cieszy…  prosze, tu je do was 

ludzie by się dziwili albo i śmiali. Zostaje to trze-
cie – Zemanek. Zemanek... jak bym już to nazwisko 
gdzieś słyszał, jest takie dosyć swojskie... Wolałbym 
coś innego, ale ostatecznie może być... 

 Urzędnik wypisał akt nadania nazwiska wraz 
z przeniesieniem na żonę i potomstwo.
 – Podpisałem. Stało się. Tam jechałem jako 
John, a wracam jako Zemanek do swojej żony Ze-
mankowej i dzieci Ani i Józia Zemanków. Przynaj-
mniej imię mi zostało – zażartował w myślach...
 Do nowego nazwiska wszyscy w rodzinie po-
woli się przyzwyczaili. Ale po kilku latach czekał ich 
jeszcze jeden dziwny i nieoczekiwany epizod z nim 
związany. Po przeprowadzeniu się do Aleksandrowic, 
Franciszek poszedł zapisać syna Józia do szkoły na 
Hulance. Kiedy przyjmująca ich nauczycielka usły-
szała nazwisko dziecka, z uśmiechem zauważyła: 
 – Aaa.. Zemanek, Zemanek!  To w tłumacze-
niu na język polski „morski ludek”. Jak dla dziecka 
bardzo ładne nazwisko... bardzo ładne nazwisko! 
– zaśmiała się bez skrępowania. 
 Pan Franciszek poczuł się kolejny raz dosyć 
nieswojo, tym razem z powodu nowego nazwiska, bo 
jak się okazuje ani ono szczególnie polskie, ani na-
zbyt poważne. 
 – Ale ja już wolę takie niż wiele innych, jak 
na przykład nosi mój szef Komarek, albo jedna 
z koleżanek w klasie Józia, która nazywała się Kala-
repa ... – skonstatował w myślach z zadowoleniem.
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Zebranie 

 Kiedy przyszedł termin zebrania w sprawie 
zapory, ludzie udali się do szkoły, gdzie było orga-
nizowane spotkanie. Szli tam milcząco i z nieweso-
łymi minami. W swoich domach i rodzinach, a także
w licznych rozmowach między sobą temat ten był 
analizowany już taką ilość razy, że każda następ-
na dyskusja powodowała udręczenie i ból. Wszyscy 
trwali w oczekiwaniu na nowe, konkretne wiadomo-
ści dotyczące ich przyszłego losu. 
 Zebranie rozpoczął przewodniczący gmin-
nej rady narodowej w Zabrzegu. Po kilku zdaniach 
wprowadzenia udzielił głosu członkowi delegacji 
z Katowic, który przybył na zebranie, aby zapoznać 
mieszkańców z planami budowy zapory na terenie 
miejscowości.  
 – Dzień dobry szanowni mieszkańcy Zabrzega 
i Podjazia, obywatele! Wszystkim są znane okoliczno-
ści naszego zebrania. Władze naszego państwa, rządu 
i naszej partii podjęły decyzję o budowie dużej zapory 
wodnej na terenie między innymi waszej miejscowo-
ści, Zabrzega, Zarzecza itd. Przypadł mi obowiązek po-
informować o okolicznościach i celach tej inwestycji. 
 Szybki rozwój naszego kraju oraz rozwój prze-
mysłu na Śląsku i wzrost ludnościowy miast powo-
duje rosnące zapotrzebowanie na wodę. W najnow-
szym planie 6-letnim rozwoju gospodarczego kraju 

urzyndowe pismo i jeszcze odbiór musisz mi podpi-
sać  –  szkryfni się piyknie tukej.   

  Antek spodziewał się podobnego pisma i od 
razu wiedział, że dotyczy budowy zapory, zapewne 
zawiadomienie o zebraniu.  
 – Od rana dzisio rozwoże te zawiadómiynia, 
wszystek Podjaz dostaje taki same depesze i pół 
Zamłynio – od Kopciów i Jarczoków, co może zna-
czyć, że po tela bydzie  woda. Coś mi się zdo, że nie 
pomiyszkómy Antku na tym Podjaziu za długo, ani ty 
w tej piyknej chałpce, ani jo.  Tóż sie miywej, do wi-
dzynia, poczytejcie w dóma, co tam piszóm dobrego. 
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w nowym miejscu. Całość spraw związanych z na-
bywaniem ziemi i sprawami własnościowymi będą 
załatwiały wydziały rolnictwa urzędów powiatowych.        
 Po tym wystąpieniu podniósł się szum rozmów, 
ludzie zaczęli wymieniać poglądy między sobą, ale 
tłum ucichł, kiedy zaczęło się następne wystąpienie.    
 – Oddaję głos pani kierownik sekcji przesie-
dleń, inżynier Annie Dzierżawskiej.  
 Na środek wyszła wysoka, młoda, około trzy-
dziestoletnia kobieta o spokojnej twarzy, która 
z pierwszego wejrzenia zaczęła budzić zarówno od-
powiedni respekt jak i zaufanie. 
 – Szanowni państwo! Mam świadomość powa-
gi sytuacji oraz spraw, które mam z wami omówić. 
Jak już przedmówca powiedział, na tych terenach 
rozpocznie się wkrótce budowa wielkiej zapory. Za-
daniem urzędu, który reprezentuję, jest przeprowa-
dzenie mieszkańców przez wszystkie etapy związane 
z wyborem miejsc zamieszkania, nabyciem ziemi 
i sprawami własnościowymi. Spotkam się w odpo-
wiednim czasie z każdą rodziną celem omówienia 
szczegółów... 

 Wystąpienia inżynier Dzierżawskiej oraz ko-
lejnych osób trwały dalej, przeplatały się z pytania-
mi ludzi, którzy stawiali różne kwestie i wątpliwości. 
Ktoś zapytał, co będzie z tymi, którzy nie mają wła-
snego domu, albo są starzy i chorzy, czy można bę-
dzie zabrać materiał ze zburzonego budynku, gdzie 
i jak zdobyć materiały budowlane itp. Największe 
emocje wzbudziła możliwość wyjazdu na ziemie za-
chodnie, gdyż taka propozycja nikomu się nie po-
dobała. Niektóre wystąpienia były emocyjne, ludzie 
pytali, czy nie można zapory zbudować gdzie indziej, 
gdzie nie ma terenów zamieszkałych, czy to na pew-
no jest ostateczna decyzja itd.

przewidziano budowę zbiornika wody, który zaspo-
koi potrzeby na wodę pitną oraz przemysłową lud-
ności i przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemy-
słowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Zapora, 
która powstanie, będzie dostarczać wodę dla ponad 
3 mln mieszkańców oraz większości zakładów prze-
mysłowych. Ponadto będzie spełniać zadania prze-
ciwpowodziowe, aby już więcej nie dochodziło do 
tragicznych w skutkach powodzi. Zapora będzie jed-
ną z największych w naszym kraju. Długość zbiorni-
ka wodnego obliczona jest na 12 km, a powierzchnia 
32 km2. Projekt zapory wodnej wykonała Dyrekcja 
Okręgowa Dróg Wodnych w Krakowie przy współ-
udziale Państwowego Instytutu Geologicznego. Ge-
neralnym projektantem został wyznaczony inż. 
Jerzy Skrzyński. Zakończenie prac budowlanych 
i oddanie zapory wodnej w użytkowanie jest plano-
wane na połowę 1954 roku. W tym czasie zostanie 
wykonany wał zaporowy na rzece Wiśle w postaci 
korony od strony Zabrzega, obwałowania boczne 
w Chybiu i Strumieniu, śluzy przepływowe oraz 
urządzenia pozyskiwania i oczyszczania wody w Go-
czałkowicach i Strumieniu. 
 Wszyscy mieszkańcy znajdujący się na terenie 
budowlanym zostaną przesiedleni do innych miej-
scowości, które sami sobie wybiorą. Państwo i rząd 
udzielą wszystkim niezbędnej pomocy przy przepro-
wadzce i nikt nie zostanie pominięty ani poszkodo-
wany. Właściciele ziemi otrzymają równoważny are-
ał w nowym miejscu oraz materiał na budowę domu. 
Zostaną wypłacone odszkodowania. Na terenie 
miejscowości Goczałkowice powstanie biuro – Za-
rząd Inwestycji, będzie to urząd do obsługi ludności 
w zakresie spraw związanych z wyburzaniem do-
mów, transportem, sprawami materiałowymi, prze-
prowadzkami, projektowaniem i budową domów 
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siedlacki dom 

 Kiedy Marianna Grygierczyk dowiedziała się 
o planach zalania Zabrzega, czym prędzej przyjecha-
ła z Gliwic, gdzie mieszkała i pracowała, żeby może 
ostatni już raz zobaczyć krainę swego dzieciństwa. 
Maryśka, bo tak ją wołano, pochodziła z rodu Gry-
gierczyków zwanych Teresiokami. Wychowała się 
w Zabrzegu w najwyższym chyba budynku tej miej-
scowości – dużej piętrówce koło wiaduktu kolejowe-
go przy Mościskach. Jednak jej dzieciństwo upływa-
ło również na Podjaziu, gdzie miała liczne kuzynki 
i koleżanki. Wakacyjne dni spędzała na zabawach 
ze swoim młodszym kuzynostwem: Marysią, Genią, 
Mańcią, Władkiem i Franusiem oraz Anielką, która 
podobnie jak ona myślała o karierze nauczycielki. 
W przypadku Anielki dziecięce marzenie się ziściło, 
natomiast ona sama została główną księgową dużej 
firmy w Gliwicach. Przypomniała sobie, jak pewnego 
razu dzieciaki bawiły się w szkołę, a Anielcia grała 
swoją ulubioną rolę nauczycielki. W pewnej chwili 
postanowiła pójść na piętro po ołówek, więc bardzo 
się postarała, aby to powiedzieć jak najpiękniej po 
polsku: Ja pajde na gare, przyniase aławek. Słowa 
te podsłyszał któryś z dorosłych i później, nawet 
po wielu latach, przy różnych okazjach je przypo-
minał, co zawsze powodowało wybuchy śmiechu. 
Język polski zabrzmiał tu rzeczywiście nadzwyczaj 

 Ludziom najbardziej podobały się wystąpie-
nia Jadwigi Szczygłowej, która nie krytykowała ani 
nie podburzała swoimi wypowiedziami, tylko nawo-
ływała do mądrego postępowania i wynegocjowania 
jak najkorzystniejszych warunków. Od tego czasu 
mieszkańcy często radzili się Szczygłowej w różnych 
sprawach, a ona wielu osobom pomagała. Zyskała 
sobie nawet przydomek adwokata. Był czas, że in-
żynier Dzierżawska codziennie bywała u Szczygłów, 
aby być bliżej ludzi i toczących się spraw jako osoba 
w swoją misję bardzo zaangażowana. Pomagała lu-
dziom i poświęciła im bardzo wiele czasu. Ludzie orga-
nizowali się również we własnym zakresie, utworzyli 
komitet, który składał się z aktywniejszych miesz-
kańców. Chodzili oni po domach, omawiali bieżące 
problemy i doradzali w załatwianiu różnych spraw. 

 Lata budowy zapory były dziwnymi latami. 
Ludzie żyli jakby w zawieszeniu. Życie toczyło się 
niby normalnie, rolnicy siali i zbierali plony, męż-
czyźni jeździli do miasta do pracy, a dzieci chodzi-
ły do szkoły. Wszyscy przyzwyczaili się do widoku 
ogromnych buldożerów i spychaczy, ciężarówek 
z ziemią, przemarszu brygad budowlanych, wycinania 
lasu i drzew, a przede wszystkim do sypania ogrom-
nego wału na Zamłyniu. Ta stale rosnąca i puchnąca 
góra ziemi wisiała nad nimi jak przysłowiowy miecz 
Demoklesa, który kiedy przyjdzie ten dzień – nie-
uchronnie opadnie i zamknie za nimi ojcowski próg. 
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ne nasłonecznienie. W oczy rzuca się bardzo duża 
bryła tego domu – jest  murowany, długi, par-
terowy, z dużym dachem i pojemnym strychem. 
 Między szczytową ścianą a drogą kolejne po-
kolenia gospodyń pielęgnowały ogródek kwiatowy, 
ogrodzony drewnianym płotem z cienkich i wyso-
kich sztachet. Kobiece oko zrazu zauważa liczeb-
ność i różnorodność tradycyjnych, wiejskich kwia-
tów, które rosły przed oknami tak, aby cieszyć oko 
i z zewnątrz, i od wewnątrz. 
 – Przypomnijcie mi ciocia, jak się nazywają te 
wszystkie kwiatki, wiem, że mają takie fajne nazwy.
 – Nadyć ja, już ci pogodóm, jak my to nazy-
wómy. Tam hań rosnóm jadwiżki (astry), sóm trzech 
kolorów, ale wszystki majóm żółto w środku, zaroz za 
nim rośnie zimzielón (barwinek), jedyn je bioły, drugi 
modry, wyglóndo jak mały wiatraczek, zaś listki na 
zime zostawio zielóne.  Tam dali te drobne, różowe 
– to nocne gwiozdy (floksy), kole nich z takim dużym 
ogónym to kokoci pióra (irysy), kiere lubióm czmiyle. 
A te kupki z błyszczóncych listków to je gruszpónek 
(bukszpan), a te duże bordowe z pełnymi kwiatami 
to piwowóńki, (piwonie), zaś tamtyn czyrwóniutki 
to bób (begonia) i jeszcze tam na końcu sóm dómb-
ki (chryzantemy), co bydóm kwitnónć nejpoźni.  
 Na oddzielnej rabacie rosły zioła, by łatwo je 
było znaleźć w razie potrzeby, czy choroby. 
 – Tu mómy kamelki (rumianek), kiere sóm do-
bre na żołóndek, tu zieli świyntojański (dziurawiec) 
– tyn lyczy wóntrobe i brzuch, tam z prawej stróny 
kosztyfoł (żywokost) – ón je na rany i spuchlizne.
A tam przi płocie wanieliczka (podagrycznik) –  je do-
bro na reumatys i stawy, a bobkowe liści – tego nie 
siejymy, to samo rośnie na zogrodzie.  
 Za kwietnikiem – w kierunku tylnych drzwi 
wyjściowych były grządki z warzywami. Na grząd-

„poprawnie”, ale co ważne, postanowienie z dzieciń-
stwa zostania nauczycielką zostało zrealizowane. 
Z kolei Władek jako dziecko chciał zostać księdzem, 
a rodzina bardzo marzyła o duchownym w rodzinie. 
Kiedy pytano go kim chciałby zostać jak urośnie, od-
powiadał bez namysłu: Biskupem! To się niestety nie 
sprawdziło, ale ponieważ był ambitny, doszedł wyso-
ko, bo uzyskał wyższe wykształcenie i został inżynie-
rem górnictwa. Ciekawie potoczyły się losy Franu-
sia. W czasie ostatniej wojny żołnierskie losy rzuciły 
go do Italii, gdzie poznał piękną Włoszkę, ożenił się 
z nią, a kiedy młoda żona otrzymała po swoim wuj-
ku spadek w Argentynie – popłynął statkiem wraz 
z nią na drugą półkulę, tam zamieszkali i pozostali 
na zawsze. 
 Maryśka odwiedziła na Podjaziu siedzibę 
wujostwa Marii i Franciszka Grygierczyków zwa-
nych Jurasiami. Nie był to dom przeciętny, a stara 
posiadłość z historią sięgającą setek lat, ze swoimi 
tradycjami i niepowtarzalną atmosferą. Tu pomiędzy 
1750 a 1850 rokiem stała gospoda, w której zatrzy-
mywali się podróżni i kupcy, potem przez dziesiątki 
lat był sklep. Na dużym gospodarstwie żyły i praco-
wały pokolenia ludzi, gospodarze i gospodynie, służ-
ba i parobkowie. 

 Teraz Marianna z pasją udaje się na ob-
chód domu, który okazuje się jednym z tradycyj-
nych siedlackich domów śląskich. Nieprzypadko-
wo stoi szczytem w stronę południa, chodzi o to, 
aby poranne i popołudniowe słońce jak najdłu-
żej dostarczało mu swych promieni i ciepła. Inne 
domy w tamtych czasach orientowano tak samo. 
W ten sposób część mieszkalna – kuchnia i wiel-
ka izba, znajdujące się zawsze w skierowanej na 
południe części szczytowej otrzymywało optymal-
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re trzeja jeś gibko, bo chrobaczejóm, i dziko torka, 
na kieróm trzeja uważać przi zbiyraniu, bo kuje, ale 
nejfajniejsze sóm rynklody – duże, słodki i soczyste.
 – Pamiętam, jak całymi dniami żeśmy się ba-
wiły pod tym dużym orzechem, bo dawał cień. Na 
dece rozkładało się zabawki, szmaciane mando-
ry, nieużywane już naczynia, rogolki i łyżki. Z gar-
nuszków, jak z foremek, robiłyśmy z piasku babki. 
A leszczyna - lyski, które wzdłuż płotu za domem 
tworzą cały zagajnik, była naszym bezkresnym la-
sem. No i oczywiście cześnia, ulubione drzewo, 
już na początku lata obsypane słodkimi owocami. 

 Wtem od strony stajni zbliżał się jakiś chło-
pak, miał może z 17 lat, na łepetynie jasne, roz-
mierzwione włosy, ubrany niebogato, na roboczo, 
trochę kulał na jedną nogę. 
 – To nasz parobek, nazywają go Krziwy Jónek, 
bo chrómie na jednóm noge. Ale my na niego tak nie 
wołómy, bo to nieładnie, wołómy Jónek. To robotne 
synczysko, ale mo strasznie słabóm głowe. Dycki co-
sik szuko.  
 – Gospodyni! A nie widzieliście kaj moji śmie-
tónki, cożech jóm dostoł na swaczyne? Była w tej 
modrej kwaretce. Kasik żech jóm musioł niechać. 
 – Tóż właśnie, a ni godałach? Jónku, nadyć mi 
nie przeszkodzej, bo móm ważnego gościa, Maryśke 
z Gliwic.   
   
 Tradycyjny śląski, wiejski dom miał część 
mieszkalną i inwentarską, toteż pod jednym bardzo 
długim dachem były pomieszczenia dla ludzi oraz 
zwierząt. Obydwa rewiry oddzielała duża poprzeczna 
sień przelotowa oraz pomieszczenia gospodarcze. Aby 
wejść do obszernej sieni mijało się wysiodki, czyli sie-
dzenia we wnęce wejścia do domu. Identyczne drzwi 

kach uprawiano wszystko, co potrzebne do kuchni.
 – Tu kole chałpy, na podoryndziu, żeby nie 
trzeja było lotać, mómy posiote abo zaflanckowane 
jarziny: karafijoły, chrzón, sznytlok (szczypiorek), 
marekwie, cebule, czosnek, fazol i groch. Na tamtym 
zogónie zaś samo kapusta – bioło i modro, wczaśno 
i poźno.  A teraz pódź, jeszcze pokożym, co mómy 
w dolniczkach na oknach. Najważniejszo je merta 
(mirt). Óna je zawsze zielóno i piyknie wónio. Merty 
używo sie do spraw kościelnych, do ozdobianio szot, 
dziecku do chrztu i na kómunie, na wońkę do ślubu, 
a ji nieboszczykowi do tróny.  W drugim oknie mómy 
muszkat (pelargonia) – to rychtyk piykny kwiotek, 
tyn co je tukej je moc czyrwóny, ale sóm i bledsze.    
 Po przeciwnej niż plac stronie przy starych 
domach rosły drzewa owocowe - tak jest też tutaj.  
 – A teraz ciocia pokażcie, co macie w sadzie, ja-
kie tam drzewa i owoce. Czy rośnie jeszcze ta krzywa 
jabłoń, co żeśmy z kuzynkami po niej się wspinały? 
 – Kiesik my mieli piykne strómki, ale się kapke 
powyrodzały. Tych wysokopiynnych odmian grochó-
wek, co rosnóm na środku je najwiyncyj, zdaje mi się 
piynć, z tego się robi marmelade. A w takim roku kie 
ich je za moc, to się dodowo świnióm do strowy. Bliży 
chałpy rosnóm papiyrówki, sóm smaczne i najwcza-
śniejsze, kóńcym czerwca już ji można jeś. Kole nich 
te duże drzewa to złote rynety, to piykne i wartościo-
we jabka, óne się zostawio na zime, bo sóm twarde. 
Nie gorsze sóm antónówki. Na tej krziwej jabłónce, 
o kieróm się pytosz, rosły jabka nie za fajne, taki 
płónki i rychtyk, że się tu dziecka na ni bawiły. 
Mómy też pore gruszek, od wczaśnych po poźne, naj-
słodsze i nejwiynksze sóm taki, co my ich nazywómy 
dule. Óne sóm najsmaczniejsze, ale rodzóm co drugi 
rok. Nó i nie obydzie się bez śliwek. Tych mómy pore 
odmian: sóm modre śliwki i żółte, i damaszki, kie-
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 – Gospodyni, nie wiycie kaj też może być ta 
moja śmietónka? Jo tak lubiym śmietónke! 
 – Nadyć jużech ci godała, że nie wiym! Tóż czy-
mu swego nie pilnujesz!  
 – To chodźmy teraz ciociu do kuchni, opo-
wiedz, co jest w tym pomieszczeniu i do czego służy 
– kontynuowała Marianna. 
 – Kuchyń w chałpie musi być wielko. W kuchy-
ni sie baby kryncóm cały dziyń. Mosz tu najważniej-
szóm rzecz - piec z blachóm, wszystki naczynia do 
jedzynio dlo całej rodziny. Tu się warzi i jy wszystki 
posiłki: śniodani, obiod i wieczerzóm, zaś podśnio-
dek i swaczyne się jodo na polu przi robocie. Tu sóm 
stół, stołki i ławy. W kuchyni ludzie sóm bez dziyń, 
zwłaszcza zimóm. Kole kuchyni je mało izdebka 
– to je szpaiska, tu się grómadzi większe jedzyni, 
bo drobne jest w odmaryji.  A do gowiedzi strowe 
się przigotowuje we waszkuchni. Tam je też piec, 
różne gory, blaszoki, glinioki, bóncloki, lawór i am-
per, szafliki i miski. W waszkuchni zawsze je parno 
i hyc. Zaś za ścianóm je izba, co się nazywo wy-
mowa. Tam se miyszkajóm starziki. A jeszcze 
w drugi izbie miyszkajóm  pachołki abo dziywki.  
  – No a korytarz? 
 – To ni ma korytarz, to je siyń. Siyń też je 
bardzo ważno. Tam je piekarok do pieczynio chleba 
i wyndzok do wyndzynio zbijaczki. Po obu strónach 
we wnękach ścian sóm jeszcze odmaryje, w kie-
rych się trzimo rzeczy do jedzynio – oprócz cukru, 
kiery je na zamkniyńciu przed dzieckami w izbie, 
w kredynsie.  Z wielki siyni idzie mało siyń do chlywa. 
U nas po lewej strónie sóm w dużym chlywie krowy, 
a w małych chlywkach babucie i prosiynta. Zaś po 
prawej strónie je masztal na kónie. Baranów i kóz ni 
mómy, zato je troche drobiu: kury, kaczki i indyki. 

i wysiodki były po drugiej stronie sieni od ogrodu.
 – Na wysiodkach chyba siadywał gospodarz 
i pykał fajkę? 
 – Nadyć ja, chłopy tam siodowali na kurzyni, 
a przi niedzieli baby na klepani. Starzik jak siedzioł 
na wysiodce, broł wnuka na klin i mu śpiywoł takóm 
pieśniczke:
 Szeł stary kole fary, mioł fusy, 
 nucił sobie piosyneczke jakómsik. 
 Natóż jakóm? Natóż takóm. 
 Szeł stary kole fary, mioł fusy... 
– i tak dali fórt to samo dziesięć razy, aż się wnuczek 
spozdoł, że go dziadek kmini, to potym go chytoł za 
nożki i powiadoł tak: 
 Szyje buty do roboty krómflek! 
– i podrywoł za nogi do wiyrchu, aż dziecko się oba-
liło na dziadka i śmioło.  
 – Teraz niech ciocia się pochwali, co ma w wiel-
kiej izbie. 
 – Nadyć nic takigo. Do wielki izby idzie się abo ze 
siyni, abo drzwiami w środku, od kuchyni. Tu miysz-
ko i spi rodzina gospodorza. W izbie przijmuje się też 
gości. Sóm tu szranki i łóżka, kredyns i kumody. Te, 
co widzisz, sóm bardzo stare, dymbowe, porzóndnie 
zrobióne, kupowane w mieście u dobrego stolorza, 
zdo mi się we Strumiyniu. We szrankach wiszóm 
ubrani babski i chłopski, w kumodach cychy, płach-
ty i powłóczki, w kredynsie paradne talyrze, miski 
i naczynia. Łóżka na dziyń piyknie zaścielóne, na 
wiyrchu trzi zogłówki od nejwiynkszego do nejmiyj-
szego. Nad łóżkami na ścianach świynte obrazy. Pan 
Jezus i Matka Bosko na osobnych obrazach. Miyndzy 
oknami jeszcze obraz Świyntej Rodziny, jak mały Je-
zus karmi gołómbki, kiere same slatujóm mu do rąk. 
 Jónek znów zaszedł im drogę i smutnym gło-
sem zapytał: 
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dość duża wozownia na sprzęt – wozy, maszyny 
i narzędzia rolnicze. 
 – Nadyć rychtyk, plac mómy łebski, telki, żeby 
fórmón móg wozym nawrócić. Zaroz za chlywami je  
gnojnik na gnój. Zaś za stodołóm wielki padół z wo-
dóm. Tam lubióm się cioprać kaczki i gęsi, a przede 
wszystkim poi się krowy. 
 – Gospodyni! Jużech naszeł tóm śmietónke! 
Ktosik mi jóm wyniós na wysiodki od zogrody. A da-
libyście mi troche cukru do pocukrowanio tej moji 
śmietónki? 
 – A dyć se weź kapke - mosz tu klucz od kre-
dynsu. Ale pamiyntej - jednóm łyżyczke... bo poznóm! 
Nie tela, wiela oczy widzóm! Ni ma żeś małe dziecko, 
żeby se maszkiecić! A dobrze zawrzi drzwiczki, żeby 
mrowce nie wlazły.  
 – Pamiętam, ciociu, jak uciekałyśmy przed do-
rosłymi ku temu stawku, bo nam zabraniali, żeby się 
potaplać w wodzie. Pływały tam swego czasu karpie  
i liny. Chłopcy próbowali złapać je na wędkę, ale nic  
z tego nie wyszło. W pewnym momencie któryś z nich, 
chyba Władziu, zahaczył o coś wędką i tak mocno 
pociągnął, że znalazł się w wodzie. Wyszedł po chwili 
nie tylko mokry, ale i usmarowany gliną, a z wędki 
zwisał stary but. Wszyscy się śmiali i pytali, jaka to 
ryba... Zimową porą cała dzieciarnia przychodziła tu 
na ślizgawkę. Trzeba się było rozpędzić od stodoły
i śliznąć po lodzie, kto dalej. Robiło się nawet zawo-
dy w długości ślizgania. Mój Boże, gdzie te czasy? 
 Grygierczyczce do oczu napłynęły łzy.
 – Widzisz, teraz nóm przidzie to wszystko po-
niechać… 
 I rozpłakała się na dobre.

 – A ile, ciociu, macie teraz zwierząt na gospo-
darstwie?  
 – Z grubszej gowiedzi sóm dwa kónie, sześ 
krów, dwie jałówki i trzi cielynta. Świń je bez mała 
dziesiyńć – kormiki, babucie, jedyn fest bagóniok 
i prosiynta. A kur i reszte drobiu ze trzidzieści. Teraz 
podziwej się tu. Tukej idzie się po strómych scho-
dach na góre. Tam je sypani na zboże z szafarniami  
i szpyrnik na wyndzóne wyroby. We szczycie stry-
chu je wyglynda, przez kieróm się wciepuje siano 
i słóme. Ale wiynkszość siana i słómy mómy w sto-
dole w sómsieku. Ziymjoki, buroki i kwaki mómy 
w pywnicy, kiero je pod połowóm chałpy. Część 
ziymjoczków jest zaś w grubie pod deklym, pod 
podłogóm w kuchyni. A co się w dóma nie pomie-
ściło, zostało na przechowaniu na polu w brogach.  

 Tymczasem zza piekaroka wychylił się znów 
Jónek:  
 – Gospodyni, wy wiycie, jak jo lubiym śmie-
tónke, nie wiycie kaj óna je? 
 – A dyć przestóń mie fórt nagabować z tóm 
śmietónkóm, pilnuj swego. Jak bydziesz spórowoł, 
to ci zaśpiywóm tak jak te zmierzłe dziecka, co za 
tobóm wołajóm:  
    
      Był niejaki Krziwy Jón, co chodził z toporym,   
      kijónkóm się przeposoł, podpiyroł się worym. 
      Mioł ón studnie za piecym, broł wode przetakym, 
      chytoł ryby grabiami, strzyloł wilki makym.    

 Kobiety uśmiechnęły się do siebie porozumie-
wawczo, a zawiedziony Jónek zapewne kontynuował 
poszukiwania śmietónki.    
 – Wyjdźmy teraz ciociu na podwórko, na plac. 
 Obok domu stoi stodoła na siano i słomę oraz 
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nowych budynków oraz dokonać rozbiórki dotych-
czasowych w takim czasie, aby ustalony wyżej ter-
min został dotrzymany. Zarząd Inwestycji dołoży 
wszelkich starań, aby Obywatelowi dostarczyć na 
czas materiały budowlane oraz przewieźć je wraz 
z materiałem uzyskanym z rozbiórki na przydzieloną 
Obywatelowi parcelę. Zarząd Inwestycji zawiadamia, 
że osoby, które nie dotrzymają terminu wyznaczone-
go im do przesiedlenia, będą przesiedleni w drodze 
przymusowej.
Podpisani: za-ca dyrektora do spraw administracyj-
no-wywłaszczeniowych dr K. Skulicz oraz w imieniu 
Sekcji Przesiedleń - inż. Anna Dzierżawska”.  
 Na mniejszej kartce poinformowano o termi-
nie zbiórki w sprawie wyjazdu celem wyboru działki 
pod miejsce nowego zasiedlenia. 
 – Boliście się, że o nas zapómnieli... a teraz 
mocie, czorne na biołym... – rzekła Szczygliono.
 – Natóż, niech się stanie, co mo się stać. Tego 
my się przeca spodziywali. Niech się dzieje wola nie-
ba  – dodał mąż Ludwik.

 Po upływie tygodnia kilka osób z Podjazia 
zajęło miejsca w podstawionym terenowym samo-
chodzie, aby udać się do Ligoty, Aleksandrowic 
i Wapienicy w poszukiwaniu miejsc pod zasiedlenie.  
Pierwszym miejscem postoju była Ligota, za kościo-
łem, w dzielnicy Woleństwo. 
 – Proszę bardzo, ładna okolica, niedaleko cen-
trum, szkoła, kościół, dysponujemy tutaj sześcioma 
działkami po 1,5-2 hektara każda. Gleba klasy IV 
– oznajmiła inżynier Dzierżawska. 
 – Mi sie tu podobo – jako pierwszy odezwał 
się Wiktor Donocik. – Pole rowne, do głównej drógi 
niedaleko, ani sto metrów, szkoda, że lasu nika 
w okolicy ni ma, bo my się już do lasu przyzwyczaili.    

Wybór miejsca 

 W ciągu dwóch lat od ogłoszenia planów budo-
wy zapory w życiu mieszkańców niewiele się działo. 
Owszem, budowano tamę na Zamłyniu, wały na Go-
łyszu i po drugiej stronie Wisły jakieś instalacje do 
odprowadzenia wody, ale ludźmi jakby nikt się nie 
interesował. Dopiero w 1953 r. ruszyła akcja wybie-
rania terenów pod przyszłe domy. Listonosz Kobiela 
znowu roznosił pisma urzędowe i ponownie spotkał 
się z Antkiem Nowrotkiem: 
 – Antoś, nima leko, bieróm się za nas, poczytej 
to pismo wszystkim w dóma i szykuj się do wypro-
wadzki. Jo już swoji pismo przeczytoł. Nic fajnego, 
nic fajnego ...
 Antek odebrał polecony list i szybkim krokiem 
udał się do rodziny, po czym otworzył go i w obecno-
ści domowników głośnym, powolnym głosem prze-
czytał:
 „Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, Za-
rząd Inwestycji Goczałkowice.  
 
 Zgodnie z planem przesiedlenia ludności z te-
renów zalewu ostateczny termin przesiedlania się 
Obywatela na przydzieloną mu parcelę zamienną 
ustalony został na dzień 30 września 1954 roku. 
Celem dotrzymania tego terminu winien Obywatel 
niezwłocznie sporządzić plany budynków jakie za-
mierza wznieść, zatwierdzić je w Powiatowej Radzie 
Narodowej, Wydział Budowlany, rozpocząć budowę 
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 – Jo ci powiym, że jo już ni móm chyńci sie 
ka indzy smykać, biermy to pole, bo jeszcze trefi 
do kogo inszego, a my bydymy kasik po kympach 
skokać.
 – Pani inżinier, my już sóm zdecydowani, my 
już nika dali nie jadymy, my bierymy to pole i pro-
szymy panióm na nas go zapisać – nieoczekiwanie 
i z pewnym entuzjazmem wypowiedziała się Szczygłowa. 
 – Bardzo dobrze, ja też tak już nad tym roz-
myślałam i doszłam do wniosku, że ta propozycja 
byłoby idealna dla was, tym bardziej,  że obszarowo 
byłoby w sam raz.   
 Samochód szykował się do dalszej jazdy, te-
raz już w okolice Bielska, w kierunku gór. Szczygło-
wie pozostali w Ligocie, by jeszcze poprzyglądać się 
wybranemu miejscu. Chodzili po okolicy, zaglądali 
w każdy kąt i snuli sobie plany budowy domu i go-
spodarstwa na całą resztę życia.
 Auto tymczasem dojechało do końca Między-
rzecza i zaczęło się z trudem wspinać pod stromą 
górkę zaraz za miejscowością. To znak, że pojazd 
opuścił tereny nizinne i podąża ku górkom Beskidu. 
Dojechawszy niemal do kościoła w Wapienicy, zaraz 
przed torami kolejowymi skręcił w prawo. 
 – Tutaj proszę państwa jest kilka ładnie poło-
żonych działek, ale wszystkie po pół hektara. Jeżeli 
komuś się spodoba na zbudowanie domu, to musi 
zaakceptować pole orne w innym miejscu – zapowie-
działa pani inżynier.
 Ludzie pooglądali, podyskutowali między 
sobą, podobało im się to, że bardzo blisko stacji ko-
lejowej, ale ostatecznie nikt się nie zdecydował z tej 
przyczyny, że liczyli na większe działki umożliwiające 
prowadzenie gospodarstwa. Pojazd ruszył zatem na 
ostanie miejsce, do Aleksandrowic. Była to następ-
na miejscowość, już granicząca bezpośrednio z mia-

 Zemankom i Szczygłom również się tutaj 
spodobało, ale oni potrzebowali większe kawałki, bo 
mieli większe powierzchnie pól.
 Następnym miejscem do wyboru były dział-
ki też w Ligocie, za stawem na Oblasku. Samochód 
oddalił się nieco od centrum w stronę Bronowa, po 
czym za stawami skręcił w lewo i po przejechaniu 
prawie trzystu metrów wzdłuż potoku zatrzymano 
się na kolejny rekonesans.
 – Tutaj mam państwu do zaproponowania par-
cele o sumarycznym areale sześciu hektarów, ziemia 
klasy IV, z tym że część ziemi, tam na końcu z do-
jazdem z drugiej strony, została już zarezerwowana 
przez państwo Jarczoków. Pozostało zatem prawie 
cztery hektary – wyjaśniła inżynier Dzierżawska. 
 –  To coś jakby do nas – powiedział Szczygieł 
i po wysłuchaniu wszystkich informacji od inżynier-
ki, fachowym okiem  zaczął  rozglądać się  po okolicy. 
Następnie wziął żonę na bok, żeby się na osobności 
naradzić. 
 – Podziw się Jadwiga, piykny kawałek pola, 
wszystko w jednym kąsku, tak jak my chcieli, nie 
bydymy musieć skokać z jednego miyjsca na drugi 
jak na Podjaziu. Woda pod nosym, bo tu krzipopka 
płynie, do sklepu i kościoła niecały kilometer, też sie 
do wytrzimać. Piykno okolica, stawy z wodóm da-
jóm urode. Nói nie trzeja bydzie z Podjazio za dale-
ko jeździć – wykładał swoje racje półgłosem Ludwik. 
 – Mie się tu też doś na tym podobo. Najważ-
niejsze, żeby było rowno, a nie na kympce, bo jak to 
potym kóniym obrobiać, a już my nie sóm za mło-
dzi, piyndziesiónt roków na karku. I jak godosz, od 
Podjazio nie za daleko, a do kościoła i sklepu doś 
blisko. Jedne, co mi się nie podobo, to tyn ostat-
ni kąsek drógi, trzeja tu bydzie nawiyś szutru 
i jóm poreperować – dołożyła swe uwagi Jadwiga. 
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scy nie za wiele, a działek ubywa. Ha, ha, a to pan 
wie, że po drugiej stronie głównej drogi jest lotnisko 
Aleksandrowice, będziesz pan sobie mógł samolo-
tem po pracy polatać... 
 Wszyscy się roześmiali i to wprawiło ich w do-
bry nastrój, gdyż każdy wyjeżdżał z domu w dużym 
napięciu, bo był świadom, że to dziś decydują się ich 
życiowe losy. 
 Donocikowie, którzy jeszcze nie dokonali wy-
boru, rozmawiali cały czas między sobą i doszli do 
wniosku, że z wszystkich ofert najlepsze jest dla nich 
Woleństwo w Ligocie.  
 – Właściwie, to nic w tej Ligocie ni ma takigo, 
żeby nóm się nie podobało – powiedział  Wiktor do 
żony Heleny. – Trzeba by było jeszcze do tej Jasiyni-
cy podskoczyć i tam to pole obadać, żeby my se kie-
dy nie zarzucali, że my się nań nie podziwali. Pani 
inżinierko, my sobie jeszcze do tej Jasiynicy podja-
dymy już sami, żeby poglądnąć na to pole i wybiery-
my Ligote albo Jasienice. 
 – Oczywiście, proszę tylko pamiętać, że tam 
jest w dwóch kawałkach półtora hektara, a tutaj 
hektar siedemdziesiąt w całości. 
 Donocikowie znowu zaczęli półgłosem wymie-
niać między sobą poglądy.
 – Pamiyntej Wiktor, że na Podjaziu mómy 
wszystko w pięciu kawołkach i wiysz, jako to je mor-
dyra. A teraz wszystko by było w kupie. Widzisz, 
Szczygły od razu wybrali Ligote, a to sóm móndrzi 
ludzie.  Do kościoła i szkoły piytnoście minut szpa-
cyru. Sómsiadów by my mieli dobrych, tych samych 
co na Podjaziu – Dziendzieli, a sómsiod to też jest 
ważno rzecz.  Jo by była za tóm Ligotóm - mówi Hela.  
 – Tóż, jako chcesz Helka, jo ni ma przeciw, 
ale wiysz, że jo też chcym dobrze do wszystkich 
i muszym o wszystkim pomyśleć i wziąś kaj co 

stem, czyli Bielskiem. Po zjechaniu z głównej drogi 
Cieszyn - Bielsko, po dwustu metrach w kierunku 
północnym, pokazało się podróżnym ogromne pole 
kapusty, na pewno o powierzchni kilku hektarów. 
Przy nim jedna, dość duża, zielona, trawiasta dział-
ka - niczym wyspa na plantacji okrągłych główek 
ciągnących się niemal do horyzontu. 
 – Ta parcela, proszę państwa, jest w sam raz 
dla kogoś, kto chce trochę pogospodarować na nie-
dużym półtorahektarowym gospodarstwie, a jed-
nocześnie dojeżdżać do pracy w mieście. I tu pani 
inżynier popatrzyła w stronę Zemanka, o którym 
wiedziała, że jest pracownikiem pocztowym. 
 – Owszem, nie mówię, że nie – odezwał się pan 
Franek, gdyż mieszkając na peryferiach miał duże 
trudności z dotarciem do pracy. Od dawna marzył 
o jakimś domku pod miastem, jednej krówce i nie-
dużym gospodarstwie. – Chciałem jednak pani in-
żynier przypomnieć, że my wszystkiego w Zabrzegu 
mamy 2 hektary i 33 ary. 
 – Tak, tak – przytaknęła pani Dzierżawska, 
zerkając kątem oka na plik papierów, które woziła 
ze sobą. – Jeżeli państwo będą reflektować tu na tę 
ładną działkę pod miastem, to obiecuję przydzielić 
dodatkową osiemdziesięcioarową działkę w Stracon-
ce, gdyż tam była zarezerwowana przez klientkę, ale 
ona rezygnuje, więc nam się obecnie ta parcela zwal-
nia. 
 – To my, pani inżynier, wstępnie się zgadzamy 
tu na to pole, jeszcze tylko porozmawiamy z żoną 
spokojnie, bo pani wie, że to trudny wybór. 
 – Ależ, panie Zemanek, ja sobie doskonale 
zdaję sprawę, że to dla każdego życiowy wybór i dla-
tego spokojnie proszę się zastanowić, porozmawiać 
i jak już będziecie zdecydowani, to proszę dać znać. 
Oczywiście proszę pamiętać, że czasu mamy wszy-
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Wśród ruin

 – Na Jezus, Maryja! Gdzie się podzioła ta dzioł-
cha! Anielka, Anielka!   
 Zanim rozległ się przeszywający krzyk dziew-
czyny, który potem nagle zamarł, wszyscy usłysze-
li gwałtowny łomot spadających cegieł i betonu, 
a przez otwory okien, które zostały już wyjęte, wy-
dobyły się kłęby kurzu i piasku. To runęła deka 
u Donocików, którzy rozbierali dom. Chłopi od rana 
wyburzali po kolei stropy domu na parterze, które 
były zbudowane z akermanów, cegieł z pustym środ-
kiem. Tego typu konstrukcje są lekkie, ale też słabiej 
trzymają, choć wzmacniane są trawerami – kilkoma 
żelaznymi szynami opartymi na ścianach. 
 Deka runęła nieoczekiwanie, nikt nie spodzie-
wał się, że się podda tak szybko. Dzieciom surowo 
zabroniono przebywania w rozbieranym domu, ale 
one mają swoje własne pomysły i w czasie zabawy 
w pewnym momencie całą chmarą przebiegły przez 
pokoje. Zaraz potem to się stało, runął sufit... Męż-
czyźni rzucili się na poszukiwanie dziewczyny, choć 
nie wiadomo było, z którego miejsca dokładnie roz-
legł się jej głos. 
  – Anielka, Anielka! Gdzieś to je? Anielka, ode-
zwej sie! 
 Każdy miał złe przeczucia, bo tydzień temu 
na Podjaziu spadająca ściana zabiła chłopa. Dziew-
czynka na wołania nie odpowiadała. 

pod uwage. Jak by my przi tej Ligocie zosta-
li, to może nawet numerów nie bydymy musieli 
zmiyniać – trafnie zauważył i zaśmiał się Wiktor.
 – Pani inżinier - jak to powiedzieć – to my by 
chyba też na tóm Ligote reflektowali... 
 – No i bardzo dobrze, panie Donocik, gratulu-
ję rozsądnej decyzji. Widzę, że żona bardzo pomogła 
panu w decyzji. Proszę pamiętać, że kobiety mają 
najlepszą intuicję. Na pewno nie będziecie żałować. 
No to myślę, że ten dzisiejszy wyjazd możemy uwa-
żać za udany!    
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    ***

 W tym samym czasie na drugim końcu Pod-
jazia u Zemanków zdejmowano dach. Mężczyźni 
pełni zapału do pracy przystawili drabiny i jak tyl-
ko znaleźli się na górze, krokwie zaczęły skrzypieć 
i chwiać się.
 – O Jezu, jo się boje, jo stónd slazuje, przeca 
to się zaroz załómie – powiedział jeden z nich. 
 Majster zawołał na wszystkich, aby zaraz 
zeszli, po czym wszedł sam, ostrożnie, powoli, 
a ponieważ był to chłop morowy i dość dużo ważył, 
postanowił na sobie sprawdzić, czy niebezpieczeń-
stwo jest realne. Już po dwóch metrach od skraju 
dachu coś głośno trzasnęło, mężczyzna zsunął się 
pośpiesznie z drabiny, przetarł czoło z potu i powie-
dział:
 – Cholera, nie do rady...   
 Mężczyźni chwilę naradzali się co zrobić 
i jaką metodę demontażu zastosować, może ja-
koś od środka, gdy nieoczekiwanie odezwał się 
Józiu, dziesięcioletni syn właściciela domu:
 – Posłuchejcie, jo sie tam spróbuje wdropać, jo 
je leki, mi się nic nie stanie. Jo ściepiym te dachówki... 
 Chłopi byli zszokowani szalonym pomysłem 
chłopaka. Majster najpierw nie chciał nawet sły-
szeć o takiej propozycji, ale po rozmowie z ojcem 
i wymyśleniu sposobów zabezpieczenia go, zgodził 
się wykonać próbę. Chłopak zaczął wdrapywać się 
po drabinie szybko do góry, widać było, że smyk 
nader zwinny i odważny.  Rzeczywiście, nie było 
słychać żadnego trzeszczenia drewnianych łat. Był 
zabezpieczony liną przerzuconą na drugą stronę 
dachu. Dodatkowo mężczyźni nawrzucali na strych 
pod miejsce pracy grubą warstwę siana. Następnie 

 Wtem ojciec wbiegł do jednego wyburzanego 
pokoju i krzyknął: 
 – Jest!  Tu jest! 
 Anielka stała w samym rogu, właśnie tam, 
gdzie jeszcze zwisała resztka sufitu. By dotrzeć do 
niej, trzeba było odrzucić stertę gruzu. Czerwonawa 
sukienka była ledwie widoczna od kurzu i piachu, 
dziewczyna stała nieruchomo jak sparaliżowana, 
obiema dłońmi zakrywała twarz i milczała. Z prze-
jęcia czy szoku nie odpowiadała na pytania. Ojciec 
złapał ją na ręce i wyniósł poza dom. Byli bezpieczni. 
Za chwilę ktoś otarł jej twarz mokrym ręcznikiem. 
 – Czymu się wszyjscy tak na mnie dziwocie? 
– nagle ocknęła się i odezwała dziewczyna.  
 Wtedy wszyscy zrozumieli, że na szczęście nic 
się jej nie stało. 
 – Opaczność Bosko, to Opaczność Bosko jóm 
uratowała! – krzyknęła któraś z kobiet. 

 Helena, jej matka, wczoraj bardzo przeżywa-
ła rozbiórkę domu, a zwłaszcza wykuwanie okien. 
Przykro było jej patrzeć, jak ruinie ulega rodzinny 
dom, w którym przeżyła tyle lat. Raz po raz popłaki-
wała, a dzisiaj jeszcze takie zdarzenie z dzieckiem. 
 Dom, który właśnie rozbierano, nie był stary. 
Takich domów normalnie się nie burzy, nie miał ani 
dwudziestu lat, zbudowany za wyrzeczenia i oszczęd-
ności, a okna w nim były jak nowe - nikt na Podjaziu 
nie miał takich porządnych. Helena była pedantką 
jeśli chodzi o porządek i czystość, więc bardzo dba-
ła o nie, wychodziła z założenia, że okno to wizy-
tówka domu i gospodyni. Były jej oczkiem w głowie. 
W oknach były mosiężne klamki, wisiały nowe fi-
ranki i karnisze. A teraz wszystko pójdzie na mar-
ne, nie wiadomo, czy coś uda się z tego uratować. 
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i świetnie się prezentujące, ponadto jeszcze jakieś 
emaliowane garnki. 
 – Skąd się to tu wszystko wzięło, w tej ordece 
– zastanawiał się Franciszek. 
 – Może to jeszcze pochodzi ze szwercu, co kie-
dyś w austriackich czasach był przemycany przez 
Wisłę z Prus? – podpowiedział ktoś z robotników.
 – A może twoi pradziadkowie ze Szwecji przy-
wieźli te skarby, bo nie na darmo nazywają was od 
Szwedów – wymyślił Edek.
 – Coś mi się zdowo, że to móg twój tata przed 
Rusami w czasie fróntu pochować – powiedział inny 
sąsiad. I to było chyba najbardziej prawdopodob-
ne. Tak, czy owak, od tej chwili robotnicy pracowali 
bardziej uważnie, a każdy z nich marzył o odkryciu 
kolejnego skarbu.    
 Niedługo potem na plac zajechał potężny 
buldożer. Jego operator zaczepił liny w odpowied-
nie punkty ścian i zaczęła się walka maszyny z bu-
dynkiem. Jak można się było spodziewać wygrała 
maszyna, setki koni mechanicznych zamieniło ścia-
ny domu w gruzowisko. Dał się słyszeć gwałtowny 
i głuchy łomot spadających cegieł, potem jeszcze ja-
kieś pojedyncze stuki i nad podwórkiem podniósł się 
tuman kurzu. Kiedy opadł, robotnicy dokonali oglę-
dzin tego miejsca, ocenili stopień bezpieczeństwa 
dalszej pracy i przystąpili do wyjmowania, rozbijania 
posklejanych jeszcze grup cegieł i ich czyszczenia 
z suchej zaprawy. Cegły, tak jak wcześniej dachów-
ki, również ładowano na przyczepę, aby wykorzy-
stać każde miejsce. 
 – Co powiysz Haniu, jak się na to patrzisz? 
Piyknie nóm to idzie, nó niy? – zagadnął Zemanek 
żonę, która przybliżyła się do pracujących.  
 – Prosze cie, lepiej nic nie mów – przecierała 
Zemankowa oczy ze wzruszenia. 

zbito z trzech długich desek drewnianą rynnę, po 
której zsuwane miały być dachówki i jazda...! Jó-
zek z niewiarygodną łatwością wyjmował dachówki 
i spuszczał je po drewnianej rynnie. Wydawało się 
jakby nic innego w życiu nie robił, tak mu to szło 
zgrabnie. 
 – Co za gizd jedyn! - gadali chłopi i nie mogli 
nadziwić się takim widokiem. W ten to sposób dzie-
sięciolatek uratował robotę. Za pół dnia dachów-
ki południowej połaci znalazły się na ziemi. Drugą 
północną stronę zrobili już robotnicy, gdyż krokwie 
z tamtej strony były zdrowe, deszcze jak wiadomo 
zacinają najczęściej od południowo-zachodniej stro-
ny i tam niszczą drewno.     
 Dachówki ładowane były wprost na przycze-
pę podstawionej ciężarówki. Pojazdy do transportu 
– traktory i samochody były zapewniane przez Zarząd 
Inwestycji. Kierowcy tych pojazdów na czas przewo-
zu materiałów przebywali u ludzi, którym świadczy-
li usługi, u nich mieszkali i stołowali się wraz z go-
spodarzami. Pojazdy były z różnych przedsiębiorstw 
z całej Polski, tutaj u Zemanków na przykład aż 
z białostockiego. 
 W następne dni zdejmowano więźbę. Po wy-
biciu klamer i haków transport krokwi w dół był 
nader łatwy, nie to co na górę. W trakcie demontażu 
ordeki, bardzo grubego drewnianego stropu, Edek 
Londzin nagle krzyknął: 
 – Ludzie, tu cosik je! Skarb! Skarb! Jo naszeł 
skarb!  
 Wszyscy się zbiegli zaciekawieni znaleziskiem. 
Edek zaczął ostrożnie wyjmować jakieś duże, pięknie 
zdobione złotymi szlaczkami porcelanowe naczynia 
– jedno, drugie, piąte, dziesiąte,  z pewnością przed-
wojennego pochodzenia, bynajmniej nie zniszczone 
czy ubite, tylko eleganckie w znakomitym stanie 
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stronie stała karczma z dużym placem, gdzie tradycyjnie 
zatrzymywano się na krótki odpoczynek. Wszyscy ciężko 
spracowani chętnie wypili po butelce ciemnego piwa, które 
fundował pan Franek. Teraz pozostało pokonanie stromego 
wzniesienia zaraz za wsią, a potem już z górki aż ku Alek-
sandrowicom, które znowu położone było na następnym 
wzgórzu. 

 

 W momencie, kiedy zaczęło im się trochę lepiej powo-
dzić, mąż miał dobrą pracę  i gdy urodziła trzecie dziecko- 
wydawało się, że wreszcie trochę odpocznie. A tu niemowlę 
na ręku, dom leży przed nią w ruinie, a nowego jeszcze nie 
ma ... 
 – Mój Boże, jak to dobrze Franku, że ty masz tyle od-
porności i sił do roboty. Skąd ci się to wszystko bierze? 
 Zamiast odpowiedzi mąż popatrzył na nią wzrokiem 
pełnym uczucia, objął ręką oboje, pochylił się nad dziec-
kiem i ucałował je. Franciszek senior cmoknął swego na-
stępcę, też Frania, dopiero trzymiesięcznego. Teraz wiemy, 
skąd ojciec czerpie tyle siły...  

 Ciężarówka ruszyła z załadunkiem do Aleksandro-
wic. W trakcie pokonywania drogi Franciszek widział po 
obu stronach pobojowisko niczym po wojnie. Podjaz był 
cały w rozbiórce. Po lewej i prawej stronie jedno po dru-
gim domostwa były burzone, tutaj jeszcze cały dom, ale 
z wywróconą stodołą, na tamtych domach brak dachów, 
w innych powyjmowane okna, jeszcze w innym miejscu 
tylko ślad po domu, a jakaś ekipa wycina ostatnie drze-
wa. Zaiste, trzeba mieć dużo siły, a jeszcze więcej na-
dziei, aby znieść taki widok. Za ostatnimi burzonymi do-
mami Zamłynia wyłania się ten potwór – tama zapory, 
z każdym dniem coraz większa i większa, zasłaniająca co-
raz bardziej widok na tamten świat – normalny świat. Po 
jej zboczach, po szynach snują się jak żmije wagony zwa-
ne przez robotników kolybami, bezustannie dostarczające 
kolejne potężne porcje ziemi i kamieni. A tama pochłania 
wszystko. Po minięciu nasypu wyłania się jakże inny widok 
– normalny krajobraz, zwyczajne domy i zagrody, uśmiech-
nięci ludzie ze swoimi codziennymi drobnymi problemami. 
Jakże chciałoby się już żyć w tym innym świecie ... 
 Auto minęło kręty odcinek Zabrzega i dotarło do 
Szpicy. Tutaj pierwszy przystanek, tu zrzucili dachówkę, 
którą zamówili Londziny. Następnie ciężarówka wyjechała 
z resztą materiałów na parokilometrową ligocką drogę w 
kierunku Wapienicy. W Międzyrzeczu za mostem po lewej 
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 Było przyjęte, że do napotkanego pasterza 
należało odezwać się zwyczajowym zawołaniem: 
„Pastyrzu, a śpiywej se, a głośno!”  Można też było 
zanucić przyśpiewkę. Dzieci wybrały drugi wariant 
i zaśpiewały, co przewiduje w takim przypadku tra-
dycja : 
    
      A nasz Jozef ospały je, ospały je,
      Krowy żynie, jeszcze drzymie, jeszcze drzymie!
      A nasz Jozef ospały je, ospały je,
      Już połednie, a ón drzymie, a ón drzymie!

          Masny Jozef, który prawie zawsze miał dobry 
humor, ufnie i naiwnie się do wszystkich uśmiechał, 
a z bezzębnych ust płynęła mu ślina, potrafił się cza-
sem zdenerwować i to się właśnie stało.
 – Co wy se dziecka myślicie, czy jo je do wos 
jaki pastyrz abo co, wy pierziński najduchy! – wy-
rzucił z siebie te słowa kaleczoną mową i skiero-
wał się w ich stronę groźnie wymachując patykiem. 
Dzieci ze strachu zerwały się do ucieczki, a gdy gęsi 
to zobaczyły, też z całych sił przyspieszyły, pomagały 
sobie skrzydłami, aż podfruwały. Wreszcie wszyscy 
osiągnęli wzniesienie przy brzegu i zobaczyli wodę. 
Wtedy gęsi przestały iść, tylko jak zawsze w tym 
miejscu zerwały się do lotu i długim łukiem jak białe 
szybowce, sfrunęły do wody. 
 Gęsi świetnie się orientowały i zdawały sprawę 
z niebezpieczeństwa kąpieli w dużej rzece. Nigdy nie 
wypływały na głębiznę, nie spływały z nurtem rzeki 
w dół, tylko baraszkowały na płyciźnie przy brzegu, 
wyszukiwały pokarm, delektowały się wodą. W tym 
czasie dzieci korzystały z wolnej chwili, pluskały się 
w wodzie, budowały z piasku różne zamki, wieże 
i tamy. Kawałek dalej można było zobaczyć prawdzi-
wych budowlańców – kilka furmanek i grupy ludzi 

Pożegnanie z Wisłą

 Józiu, który zrzucił na ziemię pół dachu, do-
stał następnego dnia w nagrodę urlop – mógł się iść 
kąpać do Wisły. Warunkiem, jak zwykle, było zabra-
nie ze sobą gęsi do napasienia i wykąpania. Do rze-
ki było paręset metrów marszu przez łąki. Ścieżka 
w tym kierunku była dzieciom i ptakom już do-
brze znana i wydeptana. Na początku peletonu szła 
najstarsza córka Zemanków, dwunastoletnia Ania 
z dwiema koleżankami od sąsiadów. Za dziewczyn-
kami szło stadko – oczywiście gęsiego, jedna gęś za 
drugą, żadna nie wyprzedzała, co najwyżej potknęła 
się któraś lub skubnęła trawę i na chwilę straciła 
rytm marszu. Na końcu szedł najbardziej doświad-
czony – Józek ze swoim kolegą. 
 W połowie drogi ta dziwna grupa podróżników 
napotkała pasterza pasącego krowy. Był to Masny 
Jozef. Kim był ten człowiek i jak się naprawdę na-
zywał – tego nie wiedział nikt. Był to człowiek bez-
domny, samotny, nie całkiem rozgarnięty umysło-
wo, bardzo grubo ubrany jak na ciepły dzień, choć 
dla odmiany bosy. Masny Jozef, jak go zwano, cho-
dził po chefcie, lub wykonywał w okolicy proste 
prace u gospodarzy, tym razem chyba u Kopcia. 
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Osieroceni
Dialogi zapisano w gwarze zarzeckiej.    

 Wszyscy mieszkańcy terenów przeznaczonych 
pod zaporę otrzymali imienne zawiadomienia z po-
daną ostateczną datą wysiedlenia – dniem i miesią-
cem roku 1954. Większość osób pogodziło się z my-
ślą o wyjeździe, ale byli i tacy, którym opuszczenie 
rodzinnego domu, miejscowości, szkoły i parafii nie 
mieściło się w wyobraźni. Szczególnie zarzeczanie 
pisali liczne pisma protestacyjne do różnych insty-
tucji i urzędów. Kiedy to nie pomogło, wielu z nich 
zamawiało msze błagalne w kaplicy na Gołyszu z in-
tencją powstrzymania budowy zapory. Wielu z nich 
liczyło na cud Matki Boskiej Gołyskiej. W błagalnych 
nabożeństwach majowych uczestniczyli również nie-
którzy podjazianie. Panowało przekonanie, że Matka 
Boska nie pozwoli na zalanie kaplicy, Gołysza i Za-
rzecza. W końcu nadszedł dzień ostatniego nabożeń-
stwa – czuwania, a potem mszy w niedzielę 10 maja, 
roku 1954.  
 – Ludzie, ludzie! – blokujamy dróga, żeby bi-
skup ni móg naszej Paniynki nom zebrać! – krzyknął 
wysoki mężczyzna stojący przy samej drodze. 
 – Blokujamy, blokujamy! –  zaczęli krzyczeć 
jeszcze inni po drugiej stronie. 
 Na drogę zaczęto wnosić przęsła ogrodzenia, 
kilku mężczyzn przytaszczyło bramę, jeszcze inni 
z trudem wlekli wrota od stodoły. 

wydobywających rzeczny piasek do budowy domów 
podjaskich przesiedleńców. Wiślany piasek z Za-
brzega był bardzo dobrej jakości i cieszył się dużym 
uznaniem. Tutaj go można było wydobyć za darmo.  
 Przed wieczorem, gdy gęsi się najadły, co było 
widać po ich grubych i powykrzywianych wolach, 
a dzieci przeciwnie – wygłodniały, następował powrót 
do domu. Gdy ponownie znaleźli się na wzniesieniu, 
Józiu oglądnął się w stronę rzeki, gdyż przypomniały 
mu się słowa ojca, który powiedział:
 – Jak bydziecie wracać, popatrzcie jeszcze roz 
na Wisłę i zapamiyntejcie tyn widok, bo bydziecie 
jóm widzieć ostatni roz.
 Wszak był to ostatni wymarsz dzieciaków nad 
Wisłę przed ich wyprowadzką.     
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się ani krok do tyłu. Ktoś z tłumu zaintonował: Nie 
opuszczaj nas, nie opuszczaj nas, Matko nie opusz-
czaj nas ... Potem śpiewano pieśni maryjne. Wiele 
osób płakało. Proboszcz zarzecki Porosz, widząc na-
stawienie ludzi, z trudem przekrzykując tłum zapo-
wiedział, że obraz pozostaje, a o godzinie piętnastej 
w kościele parafialnym w Zarzeczu będą uroczyste 
nieszpory z udziałem księdza biskupa, na które 
wszystkich zaprasza. 
 – Słyszołeś, to je na pewno jakiś podstęp – po-
wiedział szeptem Ludwik do brata. – Powiydz resz-
cie, że po wyjściu z kaplicy wrócymy tukej i prziwa-
chujymy, czy jak wszyjscy wyjdom, nie bydzie kto 
chcioł Paniynka zebrać. 
 Jak postanowili, tak też zrobili. Sześciu chło-
paków z Zarzecza i Podjazia wprawdzie wyszło z 
wszystkimi ludźmi z kościoła, ale po pewnym czasie 
wrócili. Rozbili szybę w małym okienku oświetlają-
cym schody na chór i z wielkim trudem przecisnęli 
się do środka. 
 – Teraz muszamy sie kaj schować, podźcie, 
wlezamy za organy, tam kaj sóm miechy do dmu-
chanio do organ. Schowomy się i przipilnujamy. 
Jakby kieryś Panienka tknął, to z całej siły bydamy 
dzwónić dzwónym i otworzymy od środka dźwiyrzi, 
żeby wpuścić ludzi. 
 Minęły dobre dwie godziny...   
 – Jadom! Podziwcie sie, jedzie ktosik kolasom!
 Rzeczywiście ku kaplicy od strony Zarzecza 
podjeżdżała bryczka. Po chwili wysiadły z niej dwie 
osoby. Widać było, jak wysoka postać proboszcza 
oraz kościelny przez zakrystię kierują się do wnętrza. 
 – A widzicie, bydom zdyjmować! Lećcie gibko 
na wieża i zacznymy dzwónić! 
 – Doczkej, stop! Doczkejmy jeszcze, co óni 
rychtyk bydom robić! 

 – Odsuńcie sie, uwaga, dejcie pozór! 
To wjechały na drogę i stanęły w poprzek dwa wozy, 
ale bez koni. Pojazd biskupa zbliżył się do baryka-
dy i zatrzymał. Wysoki, młody ksiądz z biskupiego 
orszaku wyszedł z auta i próbował pertraktować 
z mieszkańcami. 
 – Drodzy parafianie! Proszę przepuścić delega-
cję z kurii, nie utrudniajcie państwo! My też chcemy 
pożegnać się z Matką Boską, rozumiemy was, dlate-
go wspólnie, godnie przeniesiemy święty obraz! 
 – Nie oddomy! Nie oddomy! Nie oddomy! – za-
częli skandować ludzie, którzy coraz liczniej docho-
dzili do barykady, aż w końcu zrobiło się bardzo 
tłoczno. Ktoś nawet wykrzykiwał, że to nie prawdzi-
wy biskup, tylko zastępca nadany przez komuni-
stów, nazywa się ksiądz Piskorz. Gdy dalsza podróż 
stała się niemożliwa, z auta wyszedł biskup i począł 
przedzierać się miedzami, za domami, w kierunku 
kaplicy. 
 Tam, w obecności wielu setek ludzi z Zarzecza 
i innych miejscowości z opóźnieniem rozpoczęła się 
msza. Biskup pięknymi słowami mówił o Matce Bo-
skiej Gołyskiej, o cudach i uzdrowieniach, ale zaraz 
też powiedział, że nie wszystko w życiu jest łatwe 
i proste, że potrzebne są wyrzeczenia i ponoszenie 
trudów i teraz właśnie jest taki czas, że trzeba obraz 
przenieść w inne dobre miejsce, skąd Najświętsza 
Panienka będzie mogła dalej opiekować się swoim 
ludem. Następnie biskup poprosił, aby wierni opu-
ścili kościół, gdyż nastąpi zdjęcie obrazu w obecno-
ści jego, proboszcza oraz kościelnego. 
 Wtedy od tyłu wśród ludzi przeszedł jakiś 
szum i głośne szepty: 
 – Nie wychodzić! Nie wychodzić!  
 Z ust do ust przekazywano sobie te słowa. 
I ludzie jak jeden mąż, jak zamrożeni, nie ruszyli 
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 Cudowny obraz miał jeszcze jeden niezwykły 
i dramatyczny epizod – pewnego dnia 1955 roku 
zniknął bez śladu z chybskiej świątyni! Wierni byli 
całkowicie zdezorientowani. Poszukiwania i śledz-
two nie przyniosły żadnego rezultatu. Zdarzenie to 
oficjalnie uznano za świętokradczą kradzież. Orygi-
nał zastąpiono kopią,  a wierni nieprzerwanie mo-
dlili się o powrót cudownej ikony. Marzenie para-
fian urzeczywistniło się dopiero po czterech latach. 
W 1959 roku ktoś pod osłoną nocy podrzucił obraz 
pod kościół. Był, o dziwo, w dobrym stanie. Nikt nie 
dowiedział się o losach obrazu w czasie tajemniczego 
zniknięcia. Niektórzy ludzie opowiadali, że podkradli 
go mieszkańcy Podgrobli – jedynej dzielnicy ocalałej 
z Zarzecza. Podobno planowali zbudować tam ko-
ściół i w nim umieścić święty wizerunek. Kiedy oka-
zało się to niemożliwe – obraz potajemnie zwrócono.             
 W czasie nieobecności obrazu rozpowszechni-
ła się wieść o tym, że Gołyska Panienka wstąpiła do 
nieba i powróci dopiero wtedy, jak Zarzecze i Go-
łysz zostaną odsłonięte przez wody jeziora. Ta prze-
powiednia przetrwała wiele lat i jest powtarzana do 
dziś, zwłaszcza przez starszych mieszkańców Zarze-
cza w wersji, że nadejdzie taki dzień, kiedy wyschną 
wody jeziora, wtedy powróci Matka Boska na Gołysz 
i ze swym ludem odbuduje wioskę. Wiele osób w tę 
przepowiednię wierzy i oczekuje jej spełnienia.    

 Po chwili nie mieli już wątpliwości. Kościel-
ny z drabinką, którą miał schowaną w zakrystii, 
skierował się ku ołtarzowi, przystawił ją, wspiął się 
parę szczebli w górę i rozpoczął zdejmować ozdoby 
i oświetlenie wokół obrazu. 
 – Zdrada! Ściepujom Panienka! Róbmy swoje! 
 Dwaj z nich wyskoczyli z kryjówek i rzucili 
się biegiem po stopniach w stronę dzwonu, dobiegli 
i z impetem rozkołysali go. Dzwon zaczął dzwonić. 
Pozostali runęli ku drzwiom, próbowali je otworzyć, 
również z zewnątrz nastąpił napór ludzi i po krótkiej 
chwili wnętrze świątyni ponownie było pełne zdespe-
rowanych wiernych. W tym czasie ksiądz trzymając 
oburącz zdjęty obraz ukląkł przed ołtarzem i milczą-
co się modlił. Nacierający tłum nagle zatrzymał się 
i zamarł w ciszy. Nikt się nie odważył tknąć kapła-
na, ani obrazu. Proboszcz z wizerunkiem Panienki 
wstał i skierował się ku drzwiom wyjściowym. Lu-
dzie ulegli, mimowolnie rozstąpili się, zrobili szpaler, 
rozległy się śpiewy, głośne modlitwy i płacz kobiet.
Następnie wszyscy zaczęli iść za księdzem, a potem 
za kolasą, którą jechał obraz do kościoła parafialne-
go w Zarzeczu. Mieszkańcy okolicznych domów albo 
dołączali się do procesji, albo stali milcząc. W szpa-
lerze zgromadzili się miejscowi i przyjezdni, prze-
mieszani z funkcjonariuszami UB, którzy surowym 
wzrokiem doglądali przebiegu wydarzenia. Na twa-
rzach zarzeczan rysowało się wielkie przygnębienie. 
Dotarła do nich smutna prawda, że oto zostali osie-
roceni – również oni będą musieli opuścić na zawsze 
swój rodzinny dom.   
 Obraz Matki Boskiej Gołyskiej został tego 
dnia umieszczony w kościele na ołtarzu głównym, 
następnie na lewym, bocznym ołtarzu, a 29 czerwca 
1954 roku w uroczystej procesji przeniesiony do ko-
ścioła w Chybiu. 
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 – Niech bydzie pochwalóny, dyć żech dobrze 
zmiarkowała, żeście sóm tukej, bo piyknie i głośno 
śpiywocie!  
 – Na wieki, witómy zobrzeżan! Sóm my radzi, 
że Szczygły latoś jak zawsze dopisali! A każ też Wik-
cia, kiero zawsze bywała? – zapytała Wróblino.
 – A moja najstarszo cera w tym roku urodziła 
i musiała zostać w dóma, sóm my za to z Jadzióm 
i Bernadkóm.
 – Co za piykne i religijne imióna wóm ojcowie 
dali. Mi się to rychtyk podobo jak od małości dziecka 
sóm prziuczane do wiary. Dziołszki, sómeście rade 
jechać na Kalwaryje? 
 Dziewczyny poczuły się zmieszane pytaniem, 
tylko pokiwały twierdząco główkami, ale matka za 
nie odpowiedziała: 
 – Nadyć całe wagacje na to czekajóm i ni mo-
góm się doczkać! 
 – A jo już jade drugi roz! – odważyła się ode-
zwać Jadzia. 
 Pociąg powoli, lecz miarowo podążał do miej-
sca przeznaczenia. Grupa pielgrzymów to rozmawia-
ła ze sobą, to śpiewała jakąś religijną pieśń, czasem 
ktoś opowiedział coś wesołego i zaraz było słychać 
śmiechy zadowolonych i radosnych ludzi. Za An-
drychowem zaczynały się pagórki, a za Wadowica-
mi - coraz większe. Dziewczynki z zainteresowa-
niem obserwowały ten rzadko widziany krajobraz. 
Przyjemnie było siedzieć bez wysiłku, gdy widoki 
w oknie przesuwały się same. Droga pomiędzy góra-
mi bywała bardzo kręta. Niekiedy pociąg  pokonywał 
tak duży zakręt, że było widać jego przód i zarazem 
tylne wagony, wtedy się zdarzało, że do środka wla-
tywał dym z parowej lokomotywy, a czasem słychać 
było jej świst i sapanie. Dziewczynki umiały czytać, 
więc z upodobaniem odczytywały z tablic dziwne 

Ostatnia pielgrzymka 

 W połowie sierpnia, kiedy było po żniwach, 
a plony w stodołach i na strychach, nadchodził krót-
ki czas odpoczynku przed jesiennymi pracami. Był 
to jednocześnie okres corocznych wyjazdów na piel-
grzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczygłowie 
pielgrzymowali tam nieprzerwanie od wielu lat. Rok 
1953 był szczególny - ostatnie miesiące ich poby-
tu w Zabrzegu. Było za co Bogu dziękować, było też 
o co prosić. Przed nimi poniewierka przeprowadzki, 
ciężka praca przy budowie domu i wielka niewiado-
ma na nowym miejscu. Czy podołają, czy dopisze 
zdrowie, czy wystarczy sił?  
 Na dworzec kolejowy w Dziedzicach wjeżdża 
pociąg z Katowic. Jeden z przedziałów będzie zaj-
mować kompania pielgrzymów z Łąki. Trzeba szyb-
ko odnaleźć ich przedział i dołączyć do nich, będzie 
raźnie i wesoło. Rodzina Szczygłów była tym razem 
w cztery osoby – prócz rodziców dwie córki w wieku 
pięciu i dziesięciu lat. 
 – Ludwik, pódź tukej, w tym wagónie sóm łą-
czany, biermy się gibko, jo ide z dziołchami, a ty weź 
pytliki – Jadwiga zawołała do męża, gdyż była prze-
konana, że z jednego wagonu było słychać śpiewanie.  
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jeszcze kilkadziesiąt niezwykle szerokich schodów 
i pojawiły się progi świątyni. Tu już można było spo-
tkać zakonników – bernardynów w brązowych ha-
bitach z kapturami, przepasanych białymi sznura-
mi. Pątnicy podeszli jak najbliżej głównego ołtarza 
i kaplicy Matki Boskiej, bo to był cel podróży, a jed-
nocześnie zrobili miejsce innym grupom. Po dotar-
ciu przed ołtarz wszyscy padali na kolana i modli-
li się żarliwie. Potem odśpiewano pieśń powitalną 
O Maryjo witam cię, o Maryjo błagam cię, o Maryjo 
pobłogosław wszystkie dzieci swe. Pieśń rozbrzmia-
ła przejmująco pięknie, słowa śpiewane były powoli 
i rozlewnie, dodatkowo potęgowane echem rozno-
siły się po olbrzymim wnętrzu świątyni. Każdy od-
czuwał wzniosłość tej chwili, aż po plecach przela-
tywały ciarki. Do wnętrza wchodziły coraz to nowe 
grupy.  Jedni śpiewali, inni w tym samym czasie 
głośno się modlili. Szczególnie wyróżniali się góra-
le, zarówno swoim ubiorem, jak i spontanicznym 
zachowaniem. Przy powitaniu energicznie pada-
li na twarz, a tobołki i plecaki przelatywały przez 
ich głowy i lądowały gdzie popadło, czasem na ple-
cach innych. Potem leżeli plackiem na posadzce 
długą chwilę. Powstawszy zaśpiewali pieśń ze sło-
wami: ... postowze nos Jezu w piyrsym rzyndzie.           
 
 Bernadka i Jadzia kurczowo trzymały się mat-
ki. Czuły się nieco zagubione i przytłoczone ilością 
wrażeń, ludźmi w różnorakich ubiorach, ogromem 
kościoła, figurami świętych, wielkimi obrazami i ko-
lorowymi malunkami na ścianach i wysokim skle-
pieniu. Po powitaniu trzeba było przecisnąć się 
przez tłumy na tył klasztoru. Na ścianach koryta-
rzy wisiały liczne stare obrazy fundatorów klasztoru 
– Zebrzydowskich, którzy niezwyczajnie ubrani w ja-
kieś starodawne długie stroje, z dziwnie ufryzowa-

w brzmieniu, nieznane dla nich nazwy miejscowości: 
Inwałd, Klecza, Barwałd, a za nim po raz pierwszy 
wyłonił się wysoko na jednym ze wzgórz kalwaryjski 
klasztor.  
 – Mama, podziwej sie, widać na górze klasztór! 
Jaki piykny, kolorowy i krziże się blyszczóm na wieży!  
 Lecz klasztor po chwili schował się za górą, 
potem jeszcze odsłonił ze dwa razy i pociąg nareszcie 
zatrzymał na stacji Kalwaria Zebrzydowska. Z prze-
pełnionych wagonów wychodzili liczni pielgrzymi. 
Było ich bardzo wielu, pięćset albo i tysiąc – młodzi, 
starzy, dzieci. 
 – Dziołchy, trzimejcie się taty, żeby my się nie 
potracili!   
 Tłum ludzi objuczony bagażami począł się 
kierować do góry ku klasztorowi. Pątnicy szli sze-
roką ławą, ale gdy ulica się skończyła po kilkuset 
metrach, zaczęło się pokonywanie zbocza góry, któ-
re było coraz bardziej strome. Ludzie często zatrzy-
mywali się, na ten czas zdejmowali ciężkie bagaże 
i odpoczywali, walcząc ze zmęczeniem i upałem. 
Wielu z nich miało cierniowe korony na głowach wy-
konane z kolczastych roślin, oznaka ich pielgrzym-
kowej inicjacji. Dość długo klasztoru nie było widać, 
gdyż zasłaniały go budynki i drzewa, ale za ostatnim 
zakrętem nagle wyrósł po prawej stronie – od razu 
wysoki i potężny, jaśniejący ścianami i górującymi 
wieżami. Na dużym Placu Pielgrzymkowym, leżącym 
na pochyłości, sformowała się grupa z Łąki – pod-
niesiono krzyż z tabliczką nazwy parafii i rozwinię-
to niewielki sztandar. Teraz grupa przeszła przez 
ogromną bramę z posągami świętych i weszła na 
duży dziedziniec zwany Rajskim. Po obu stronach 
stali lub klęczeli żebracy, kalwaryjskie dziady - bez 
rąk, bez nóg lub bez oczu, z wyciągniętymi rękami 
lub czapkami dopominali się jałmużny. Pozostało 
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mi. Leżały one wprost na podłodze. Na stróżokach 
ludzie odpoczywali, spali, jedli, mieli cały swój do-
bytek – ubranie i inne rzeczy. Szaf, stołów i innych 
luksusów nie było. Po zjedzeniu skromnego posiłku 
w postaci chleba, masła, sera, ogórków i pomidorów 
wszyscy udali się jeszcze tego dnia na odsłonięcie 
obrazu Matki Boskiej w kaplicy. 
 
 Cudowny obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej 
umieszczony w bocznej kaplicy nie był eksponowa-
ny cały czas, tylko w poszczególne pory dnia. Lu-
dzie gromadzili się w lewym skrzydle kościoła. Było 
tam trudno się dostać, gdyż kaplica nie była zbyt 
duża. Większość pielgrzymów klęczała, inni stali po 
bokach. Po modlitwach i odśpiewaniu maryjnych 
pieśni następowała przejmująca chwila – przy dźwię-
kach hymnu kalwaryjskiego począł się odsłaniać cu-
downy obraz. Wszystkie światła go rozświetliły i było 
widać piękny wizerunek, jak Matka Boska przytula 
do siebie małego Jezusa. Oboje mają na głowie zło-
te korony i złotem haftowe ciemnobłękitne suknie. 
Po obu stronach kaplicy, na ścianach i w gablotach 
powieszone są srebrne i złote wota za cudownie od-
zyskane zdrowie i spełnione intencje, najczęściej 
w postaci serc, a także porzucone przez uzdrowio-
nych drewniane bierła. Każdy ze zgromadzonych tu 
ludzi modlił się teraz w intencji swojej i rodziny – 
dziękowali za różne łaski  i prosili o nowe. 
 Jadwiga i Ludwik Szczygłowie gorliwie modli-
li się o przyszłość swojej rodziny, pomyślną budo-
wę domu, szczęśliwą przeprowadzkę, o zdrowie dla 
wszystkich, dla chorowitej Jadzi, za pomyślność 
urodzonego miesiąc temu wnuka. Dziękowali za 
wiele lat szczęśliwie przeżytych na Podjaziu, za ura-
towanie życia w czasie wojny, w czasie powodzi i po-
żaru.  Tego wszystkiego w swoim życiu doświadczyli.    

nymi włosami, poważnym wzrokiem patrzyli z góry 
na przechodniów. Na dziewczynkach duże wrażenie 
zrobił jednak obraz ukazujący powódź. 
 – Mama, a co jest na tym obrazie pokozane? 
Tam się ludzie chyba topióm? – zapytała Jadzia. 
 – Widzisz, że jest straszno powódź, woda je 
wszyndy, już wlywo się do chałpy, rodzina się chowo 
kaj może, na najwyższe miyjsca - na piec, za oknym 
pływo jakiś człowiek na kąsku drzewa, koło niego 
kóń. Ojciec trzimo obraz Matki Boski Kalwaryjski, 
a mama i dzieci się modlóm o uratowani życio i Pón 
Bóg ich wysłuchuje, i ratuje, a wody opadajóm.  
W Zabrzegu kiedysik też bywały taki powodzie i my 
też się ratowali Matkóm Boskóm przed zalóniym. 
 – A tam na ścianie wysoko, co to je, tako 
strasznie dużo zakrziwióno kość? 
 – Nikierzy godajóm, że to je żebro Adama 
z raju, a nikierzy, że kość przedpotopowego wielkigo 
słónia, chyba mamuta. To żebro je wiynksze od czło-
wieka, mo ponad trzi metry długości, a koło niego je 
kieł – taki duży zakrziwióny dziubok z kości. 
 – To kiedyś zwierzynta były taki duże? 
 – Przed potopym był całkiym inszy świat, insze 
zwierzynta i drzewa, a ludzióm się żyło strasznie cięż-
ko, było niebezpiecznie, ale Pan Bóg pumogoł czło-
wiekowi i pumogo do dnia dzisiejszego, jyny trzeja 
w niego wierzić i dużo rzykać. I po to my tu przije-
chali – uzupełnił ojciec. 
 W ogromnych i długich korytarzach było jesz-
cze bardzo dużo do pooglądania, ale trzeba się było 
spieszyć, by zająć miejsca noclegowe. Za klasztorem 
znajdował się duży dziedziniec wewnętrzny, zwany 
Arkadowym, z jego krużganków wchodziło się do sal 
noclegowych. Ostatnią z nich o numerze 16 zawsze 
zajmowała kompania z Łąki. Szczygłowie dostali dla 
swojego użytku dwa materace nazywane stróżoka-



90 91

dała i wtedy można było na niej usiąść, bo z uchwy-
tu robiło się siodełko. Nikt prócz niego nie miał ta-
kiej kryki w całej Kalwarii. Wiele ludzi podpierało się 
zwykłymi kijami.     
 Na Placu Odpustowym, przed kaplicą św. 
Rafała, była pierwsza stacja. Tu formułował się 
pochód. Na samym przedzie młodzieńcy na zmia-
nę nosili krzyż, za nim szedł przewodnik, a da-
lej rodziny – matki i ojcowie, a między nimi dzieci. 
Przewodnikiem kompanii z Łąki był pan Świerkot, 
mężczyzna bez mała sześćdziesięcioletni o jasnej, 
dość szerokiej twarzy, z wydatnymi, bardzo rumia-
nymi policzkami. Był zawsze nadzwyczaj poważny, 
budzący respekt i szacunek. Przy każdej stacji prze-
wodnik czytał odpowiednie rozważanie związane 
z męką Pańską. Świerkot bardzo emocjonalnie odczy-
tywał tekst, podnosił i modulował głos, widać było, 
że osobiście przeżywa wypowiadane słowa. Posiadał 
duże zdolności aktorskie i śpiewacze, umiał wcielić 
się w swoją rolę. Łączanie go niezwykle cenili i uważa-
li za najlepszego kalwaryjskiego przewodnika. Po wy-
słuchaniu rozważań grupa pątników przemieszczała 
się miarowym krokiem do następnej stacji, w mię-
dzyczasie odmawiano różaniec i śpiewano. Przewod-
nik zaintonował pieśń rozpoczynającą dróżki, a piel-
grzymi, powtarzając każdy werset za nim, śpiewali:   

 Już wychodzę w drogę mąk śmierci Jezusa, 
 Niech się serce moje od żalu rozkrusza, 
 Proszę Boga, Ducha Najświętszego, 
 By skruszył opokę twardą serca mego.

 Szeroką aleją, ocienioną rosnącymi po obu 
stronach drzewami, pielgrzymi schodzili w dół ku 
rzece Cedron. Ten fragment drogi był długi i mono-
tonny, niezbyt męczący, bo cały czas z górki. Powoli 

 Następnego dnia rano rozpoczynały się dróż-
ki Pana Jezusa. Do przejścia było aż 28 stacji. Jest 
to najdłuższa i najdłużej trwająca trasa rozważająca 
historię pojmania, osądzenia i ukrzyżowania Pana 
Jezusa.  Poranek rozpoczynał  się dobrą, słoneczną 
pogodą, typową dla późnego lata. Pielgrzymi przy-
gotowywali się do całodziennej wyprawy, spożywali 
śniadanie, robili poranną toaletę. Najciekawiej robi-
ło to małżeństwo Wróblów. Pan Wróbel mimo osią-
gnięcia już  średniego wieku nie umiał się golić i na 
oczach wszystkich musiała tę czynność wykonywać 
jego żona. Wróbel siedział na stołeczku, całą twarz 
miał pokrytą pianą, a jego żona przy pomocy brzy-
twy zgrabnie goliła mu zarost. Wzbudzało to niemałą 
sensację, niektórzy ludzie nawet z innych kompa-
nii specjalnie przychodzili, żeby się gapić.  Po tych 
wszystkich przygotowaniach grupa z Łąki opuściła 
kwaterę, przeszła przez południową bramę na ze-
wnątrz klasztoru, potem wzdłuż jego murów zeszła 
w dół aż do kaplicy św. Rafała. 
 W pewnej chwili Szczyglino z dziewczynami 
odeszły na chwilę na bok ku straganom, bo miały 
ważną rzecz do załatwienia. Jadzia była słabowita 
i potrzebowała pomocy.   
  – Jadzia, wybier se loseczke, kieróm chcesz, 
do podpiyranio, bydzie ci się lepi chodzić, bo dróge 
mómy dalekóm, a to ci moc pumoże.  
 – Jo by chciała tóm drzewiannóm ciupage. 
 – E, niy ... to je dobre do synków, a ty se weź 
tóm okrągłóm, to dziołsze lepi pasuje. 
 Jadzia była dumna z zakupu – taka piękna, 
drewniana laska, pomalowana na kolor wiśniowy, 
z rzeźbionym uchwytem w kształcie owczej głowy, 
zdobionymi bokami i podkuta metalową blaszką. 
Tylko niektórzy ludzie mieli laski – starsi lub dzieci. 
Na przykład pan Żelazo miał laskę, która się rozkła-
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boso przez wodę na drugą stronę. Tutaj na rozle-
głych nadrzecznych łąkach wiele osób zatrzymywało 
się i posilało, bo była to już prawie połowa drogi.   
 – A teraz, dziołuszki, wchodzymy do Jerozoli-
my. Bydóm nejpiykniejsze stacje, bydóm Gradusy, 
Ratusz Piłata i Pałac Heroda – objaśnił córkom ojciec. 
 Po chwili marszu na stoku wzgórza zoba-
czyli dziwną budowlę – pochyłą, a w środku niej 
schody, bardzo wiele, bo 28 stopni, a w każdym 
z nich za szybką relikwie świętych i ziemia z róż-
nych miejsc Palestyny. Ludzie wchodzili do kapli-
cy z dołu, potem milcząco, mozolnie, na kolanach 
wspinali się stopień po stopniu coraz to wyżej, prze-
cierali każdą szybkę chusteczką i całowali relikwie. 
 – Mama, a czymu ludzie całujóm ziymie? 
 – Kiesik żyli święci ludzie i my teraz ich bar-
dzo szanujymy, a w schodach sóm pamiątki po nich, 
sóm tam też kamyczki z Ziymi Świyntej, kaj chodził 
Pan Jezus.     
 Po wyjściu z tego ciemnego miejsca, stanąwszy 
wreszcie na nogi, dziewczynki zobaczyły figurę Pana 
Jezusa stojącego na balkonie jakiejś dużej budowli. 
Był to Ratusz Piłata. Miejsce upamiętniało osądzenie 
Pana Jezusa i wydanie go na śmierć. Kończyła się 
w tym miejscu pierwsza część dróżek zwana Drogą Poj-
mania, a zaczynała druga część, tj. Droga Krzyżowa.  
 Pątnicy zatrzymywali się i modlili w stacjach 
Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Upadku. Od wie-
lu innych stacji wyróżniała się kapliczka św. Wero-
niki, gdyż stała na samym środku alei, tak jakby 
zagradzając pielgrzymującym drogę, podobnie jak 
kiedyś ta niewiasta stanęła naprzeciw złowrogiego 
tłumu, by Chrystusowi zetrzeć z twarzy pot i krew. 
 Przed pielgrzymami, u finiszu wielogodzinnego 
marszu, pojawiło się najtrudniejsze zadanie – wej-
ście na wysoką i bardzo stromą górę Golgoty. Każdy 

jednak narastał upał. Jak na życzenie pojawia się 
w tym miejscu rzeka Cedron i most Anielski. Nazwa 
bierze się stąd, że po obu jego stronach stoją duże 
figury aniołów. W rzece, nieco dalej od mostu, moż-
na się było ochłodzić, przechodząc boso przez płytki 
nurt. Spora grupa ludzi, zwłaszcza dzieci,  spacero-
wała właśnie po wodzie.  
 – Tata, mogymy se pochodzić po rzyce? – ode-
zwała się mała Bernadka. 
 – Nie bydzie woda za zimno?  Żebyście mi się 
dziołchy nie poprzeziymbiały! – zatroskała się matka. 
Ojciec jej odpowiedział:    
  – A dyć nie bydymy tam długo, jo wezne Ja-
dzie na barana, a Bernadka se troche po wodzie po-
szpacyruje.  
 Dziewczyny wzorem innych pobrodziły po wo-
dzie, napiły się czystej, orzeźwiającej wody, po czym 
wszyscy udali się w dalszą drogę. 
 – Pamiyntejcie, że Pan Jezus w Świyntej Ziy-
mi dużo razy przez Cedrón przechodził ze swoimi 
uczniami.  A my za chwile bydymy szli wyżyj pod 
tamtymi górkami, tam bydóm piykne miyjsca: Ogró-
jec i Góra Oliwno, a potym zaś wrócymy sie do Ce-
drónu, ale w inszym miyjscu – zapowiedziała matka. 
 Okolica krajobrazowo była ładna, ale kaplice 
w tym miejscu dość zwyczajne. Przejście przez Do-
linę Jozafata nie było męczące, dlatego pielgrzymi 
chętniej udzielali się w śpiewie. Grupa doszła do dru-
giego mostu na Cedronie, wykonanego z kamienia, 
z małą kapliczką na środku. W kaplicy znajdował 
się przejmujący obraz „Strącenie Chrystusa do 
rzeki”. Dziewczynki, jak zobaczyły ten obraz i wy-
słuchały przewodnika, ze wzruszenia i współczu-
cia Jezusowi  niemal się popłakały. Rzeka w tym 
miejscu miała łagodne brzegi i wiele osób zamiast 
przez most, wzorem apostołów przeprawiała się 
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z poszczególnych regionów kraju, które przygoto-
wywały się do uczestnictwa w Procesji Zaśnięcia. 
Ogromna rzesza kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów 
wyruszyła sprzed klasztoru i zaczęła przemarsz 
główną aleją w kierunku Kościoła Grobu Matki Bo-
żej. Na czele procesji młodzieńcy nieśli na marach 
pod baldachimem figurę spoczywającej we śnie Mat-
ki Bożej w biało-złotej sukni. Z przodu i po bokach 
szły panny ubrane w długie, jasne suknie, kawale-
rowie odświętnie ubrani, komunijne dzieci w białych 
ubrankach. Za Matką Bożą szli przedstawiciele róż-
nych zawodów i stanów. Najbardziej wyróżniali się 
górnicy w czarnych mundurach z pióropuszami na 
czapkach, hutnicy w białych ubraniach, mężczyźni 
i kobiety w szlacheckim odzieniu i dziesiątki grup 
w regionalnych strojach: krakowskich, góralskich, 
kurpiowskich, kujawskich, śląskich i innych. Mię-
dzy nimi maszerowały liczne orkiestry, które wy-
konywały żałobne marsze, maryjne pieśni i inne 
religijne melodie. Następnie szły grupy parafialne 
z krzyżami i sztandarami, wreszcie pielgrzymi indy-
widualni. Wzdłuż całej kilkukilometrowej trasy stali 
także pielgrzymi tworzący ogromny szpaler. W pew-
nym momencie Szczygłowie, którzy szli w orszaku 
ze swoją kompanią, postanowili odłączyli się od gru-
py. Stanęli na poboczu na małym wzniesieniu, aby 
córki mogły jak najlepiej widzieć uczestników pro-
cesji. Dziewczynki były bardzo zaciekawione nieco-
dziennym widowiskiem i żywo z matką rozmawiały: 
 – Widzicie tam? Niesóm Paniynke, w jakich 
piyknych, złotych szotkach.
 – A czy óna je umarto? 
 – Matka Bosko nie umarła, jyny zasnyła, a po-
tym Pónbóg jóm zebroł do nieba. 
 – A czy to sóm młode panie, te w biołych suk-
niach? 

uczestnik na swój sposób starał się sforsować tę mor-
derczą górę. Najsilniejsi wspinali się środkiem szla-
ku, pokonując śliskie i staczające się kamienie, inni 
szli zakosami, by zminimalizować stromiznę góry, 
a jeszcze inni przez las, gdzie było nieco lżej. 
 – Jadzia, póć teraz do taty na barana, bo sama 
boroko nie wyńdziesz. 
 Córka tylko czekała na takie słowa, bo była już 
bardzo wyczerpana. Laseczkę przekazała siostrze, 
a sama usadowiła się na szerokich barach ojca. 
 Każdy uczestnik pełnego trudu marszu miał 
świadomość głębokiego sensu swojego wysiłku na 
Bożą chwałę. Stawał się współuczestnikiem krzy-
żowej drogi, jaką kiedyś przeżywał Chrystus Pan. 
Na szczycie Golgoty znajdowała się Stacja Ukrzy-
żowania w pięknej kaplicy, a uczestnicy wysłu-
chali przejmującego tekstu rozmyślań o śmierci 
Chrystusowej, wygłoszonego przez przewodnika. 
To miejsce i rozpamiętywane wydarzenie wywar-
ło niezatarte przeżycia na pielgrzymach. Każdy po-
czuł się oczyszczony poprzez współuczestnictwo 
w trudzie wędrówki, modlitwach i rozmyślaniach.
 Dzisiejsze dróżki dobiegały końca. Grupa ze-
szła do Grobu Pańskiego, znajdującego się w pobli-
żu ostatniej stacji. Kilka osób o najlepszej kondycji 
zdecydowało się jeszcze udać w stronę szczytu do 
pustelni św. Heleny, gdzie na odludziu mieszkał pu-
stelnik.  
       W następnych dwóch dniach kompania z Łąki 
odbywała Dróżki Matki Bożej oraz Dróżki za Zmar-
łych, aż nadszedł 15 sierpnia, święto Wniebowzię-
cia NMP. W tym dniu na Kalwarii jest wielki odpust 
i odbywa się kulminacja uroczystości w postaci po-
grzebu Matki Bożej. Na Placu Rajskim, na Dziedziń-
cu Arkadowym oraz obok ołtarza polowego za mura-
mi już od rana gromadziły się grupy reprezentacyjne 
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innych. Pieśni snuły się po rozległym placu, wiele-
kroć odbijały echem od ścian klasztoru oraz pobli-
skich gór. Tłum był tak wielki, że się zdarzało, że jak 
przy klasztorze ludzie kończyli śpiewać dany wers, 
to za ogrodzeniem, na Placu Pielgrzymkowym śpie-
wano go jeszcze jakąś chwilę.  
  Jadzię i Bernadkę czekała jeszcze jedna obie-
cana atrakcja, na którą nie mogły się doczekać. 
Chodzi o wyjście na odpustowe kramy. 
 – Dziołuszki, a teraz idymy na odpust, na 
budy, co dobrego pokosztować – zapowiedział ojciec.
 –  Jak fajnie! My już mómy piniążki uszporo-
wane! Od babki i potki my dostały. 
 – To jeszcze od nas mocie po 5 złotych, ale pa-
miyntejcie, żeby na gupoty nie wydować! 

 Stragany zaczynały się daleko jeszcze przed 
Placem Odpustowym i ciągnęły się przezeń wieloma 
rzędami, a także po bokach wszystkich dochodzą-
cych i wychodzących dróg. Ilość towarów przypra-
wiała o zawrót głowy i robiła zwłaszcza na dzieciach 
ogromne wrażenie. 
 – A jo se kupie korale i zygarek – powiedziała 
Jadzia.
 – A jo se kupie pierściónek i pierniki – odpo-
wiedziała Bernadka.
 – A jo se jeszcze kupie misia i jak mi starczy 
piniyndzy, to jeszcze imbiru.
 – A jo, jak bydzie, to se kupie chałwe i wiatra-
czek.
 Gdy dziewczyny znalazły się już wśród straga-
nów, z wrażenia zapomniały, co chciały, a potem nie 
były pewne, czy nie kupić czego innego, bo wszyst-
kiego by się chciało, oczy mówiły co innego, a wypo-
szczony żołądek też.  
 – Poprosze te korale czerwone. Poprosze jesz-
cze pierników za 2 złote.

 – To sóm panny, dziewice, kiere adorujóm 
Matke Boskóm.
 – Skónd tak dużo orkiestr i muzykantów?
 – W każdej parafii jest jakoś orkiestra – stra-
żacko, górników, góralsko i óne przijechały, żeby 
upiynkszać procesje.  
 – A czymu ci ludzie sóm tak dziwnie poubiyra-
ni? 
 – Óni sóm w swoich strojach ludowych, bo 
każdy región w Polsce mo swój strój. Widzisz, tam 
idóm kolorowe krakowianki, a chłopcy mają na gło-
wie rogatywki i pawi pióra, a tam idóm w pasiastych 
spódnicach dziołchy chyba od Kielc, a tam, podziw 
się, idóm nasze dziołchy z cieszyńskigo w piyknych 
strojach kiere znocie.  
 Dziewczyny były pod ogromnym wrażeniem pięk-
nych, różnorodnych strojów oraz wciąż zmieniających 
się kapel oraz muzyki. Rzadko widuje się takie rze-
czy, bo i gdzie – w tamtych czasach telewizji nie było.   

 Następnego dnia przypadała niedziela. Naj-
piękniejsze w tym dniu były nieszpory. Kiedy dzień 
ustępował wieczorowi i upał zelżał, a budowla potęż-
nego klasztoru rzucała chłodzący cień na Plac Raj-
ski, zaczęły się na nim zbierać tysiące pielgrzymów. 
Porozsiadali się na schodach placu, a panny zapaliły 
świece. Na balkonie świątyni pojawił się zakonnik, 
który ruchami rąk dyrygował śpiewami nieszporo-
wymi. Słychać było delikatną muzykę organów, któ-
ra tworzyła subtelne tło dla śpiewów. Najpierw od-
prawiono nieszpory z pięknymi psalmami, a po nich 
popłynęły pieśni maryjne: Gwiazdo śliczna wspa-
niała..., Po górach, dolinach..., Maryjo śliczna Pani..., 
O Maryjo, jakżeś Ty wspaniała..., Już wychodzę 
w drogę..., Matko przed Twoim obrazem..., Wijcie 
panny z róż wieńce Kalwaryjskiej Panience i wiele 
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łek w stronę miasta, ale się opłacało, były smaczne, 
słodkie i co najważniejsze – bardzo zimne!    
 
 Późnym popołudniem Szczygłowa rodzina 
była już spakowana i niestety trzeba było z powro-
tem zbierać się do domu. Jeszcze tylko pożegnanie 
w kościele, modlitwa i odśpiewanie O Maryjo, że-
gnam Cię… 
 Przepełniona radością i spokojem rodzina 
z Zabrzega pożegnała się z Matką Boską.
  – Zostóń z Bogym, Kalwaryjsko Pani! Jak nóm 
pumożesz, przijadymy do Cie w prziszłym roku, ale 
już jako ligocany!  

 Jadzia założyła paradne korale na szyję i się-
gnęła po słodkiego piernika. Smakołyk szybko roz-
płynął się w ustach i pierwszy głód na słodycze zo-
stał zaspokojony.  
 - A ja poprosze ten srebny pierścionek. 
 Bernadka zaczęła przymierzać, aż wybrała 
pierścionek odpowiedniej wielkości i kształtu. Po-
tem kupiła lizaka w kształcie koguta, którego liza-
nie starcza na długo. 
 Dziewczyny zwiedzały kolejne kramy. Jak 
fajnie mieć swoje pieniądze i sobie wydawać na co 
się chce, albo nie wydawać, tylko mieć i za darmo 
oglądać różne cuda. Zewsząd było słychać wystrza-
ły korkowców, ale to strzelali chłopcy, dziewcząt 
to nie interesowało. Maluchy gwizdały na jakichś 
piszczałkach i fujarkach albo dmuchały w glinia-
ne ptaszki, które wydawały z siebie różne gwizdy 
lub proste melodie. Po odpuście chodzić było moż-
na bez końca. Na każdym straganie i obok niego 
działo się co innego. Przyjemność sprawiało nawet 
samo oglądanie. W niektórych budach na rozcią-
gniętych sznurach wisiały ogromne piernikowe ser-
ca z różnymi napisami, małpki na gumce, strzel-
by i korkowce, lusterka z aktorkami na odwrocie, 
na innych świeciła się sztuczna biżuteria, jeszcze 
inne proponowały święte obrazy, różańce, medali-
ki. Obok stały maszyny do kręcenia cukrowej waty 
oraz beczki z kiszonymi ogórkami. Dla każdego coś 
miłego i dobrego... 
 
 – Dziecka, to może już pumału pójdymy – za-
proponował ojciec. 
 – Ale my by jeszcze chciały loda, bo my jesz-
cze nigdy lodów nie jadły! – wykrzyknęła Jadzia. 
 Lodów nie było wtedy jeszcze tak wiele, do-
piero stawały się popularne i trzeba było iść kawa-
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ne pieniądze szły na obsługę kredytu. Konieczność 
zburzenia domu okupionego tak wielkim wysiłkiem 
i zbudowania od podstaw następnego były dla rodzi-
ny nieoczekiwanym i bardzo trudnym wyzwaniem. 
Do tych problemów dołożyła się strata syna Józia, 
który zginął zaraz po wojnie od niewypału oraz zły 
stan zdrowia córki Jadzi. Teraz, w wieku przekro-
czonych pięćdziesięciu lat, małżonkowie zmuszeni 
okolicznościami ponownie rozpoczynają kolejną bu-
dowę, zapewne ostatnią w ich życiu.   

 – Czy malty, czy gliny, czy szwarnej dziewczy-
ny… – podśpiewywał sobie Andrzej Szkucik, miesz-
kaniec Ligoty, który wyszedłszy z wołka przy sta-
wach na Oblasku, kierował się ku swojemu domowi 
tuż obok rozpoczętej budowy Szczygłów. Śpiewał 
specjalnie donośnie, aby pracujący na budowie go 
usłyszeli i aby można było zagaić rozmowę.  
 – Boże pumogej! Dyć wóm to piyknie idzie, 
chałpa się spino ku górze! Dej wóm Boże, żeby robo-
ta szła szczynśliwie i gibko!  
 – Bóg zapłać za dobre słowa, nadyć się sta-
rómy. Bez pracy ni ma kołaczy, jak powiadajóm – 
odpowiedział Szczygieł.     
 Obaj mężczyźni przedstawili się sobie i szyb-
ko przypadli do gustu, gdyż Szkucik, który miesz-
kał pół kilometra dalej, był spokojnym i szczerym 
człowiekiem, poza tym chętnym do rozmowy. Dzięki 
niemu Szczygłowie, którzy dopiero co rozpoczynali 
swoje życie na nowym miejscu, mogli dowiedzieć się 
wiele z miejscowych realiów. Jyndrys, jak go potocz-
nie nazywano, potem często wstępował do Szczygłów 
na pogawędki, które nieraz przeciągały się do wielo-
godzinnych posiedzeń. Po paru takich spotkaniach 
przybysze z Zabrzega wiedzieli już niemal wszystko 
o Ligocie, jej mieszkańcach, sąsiadach, problemach, 

Budujemy dom 

 Przesiedleńcy na jesieni 1953 roku rozpoczęli 
walkę z czasem. Starali się przed zimą wybudować 
fundamenty pod swoje domy, aby od wiosny rozpo-
cząć wznoszenie ścian. 
 Tak też uczynili Szczygłowie - fundamenty no-
wego domu w Ligocie mieli gotowe późną jesienią, 
a 18 listopada wylali na piwnicach betonowy strop. 
Chcieli to koniecznie zrobić jeszcze w tym roku, aby 
od wiosny z nowymi siłami przystąpić do budowy 
murów. Dość wcześnie w powietrzu zapachniało 
mrozem, przezornie więc przywieziono z zabrzeskie-
go lasu gałęzie świerku i grubą warstwą obłożono 
nimi świeżo wylane betony. Jak słusznie przypusz-
czano, przez kilka kolejnych nocy wyskoczyły wy-
jątkowe jak na tę porę roku mrozy i tylko dzięki 
gałęziom beton nie przemarzł i został uratowany. 
Mrozy, a potem śniegi, nie ustępowały przez całą zimę 
i trwały bez ustanku aż do końca marca, po czym 
nagle nastała ładna, ciepła wiosna. 
 Ludwik Szczygieł był pracowitym i utalentowa-
nym człowiekiem, a jego żona Jadwiga przewidującą 
i zaradną organizatorką. Los w przeszłości ich nie 
oszczędzał.  Pierwszy dom strawił im pożar. Następ-
ny duży i piękny wybudowali na Podjaziu za spory 
kredyt zaciągnięty w przedwojennej Polsce. Spłata 
pożyczki wymagała wielu wyrzeczeń na przestrzeni 
długich lat. Właściwie wszystkie wygospodarowa-
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 – Ducko, a wy bydziecie mi donosić cegłe – 
zwrócił się do drugiej sąsiadki majster, czyli Szczy-
gieł, gdyż na budowie tak go tytułowano. Żona dal-
szego sąsiada Duca bardzo angażowała się w pomoc 
przy budowie domu Szczygłów. Dostawała za swą 
pracę godziwe wynagrodzenie, a także otrzymała 
dużą ilość cegły z rozbieranego budynku gospodar-
czego. Pozwoliło jej to na spełnienie życiowego ma-
rzenia – zbudowanie własnego niewielkiego domu. 
Dlatego Ducka niezwykle ofiarnie pracowała na bu-
dowie Szczygłów. Jak na niewielką kobietę była nie-
zwykle silna, zahartowana i uparta w pracy. 
 Ducka szybko uwijała się z robotą, w takim 
tempie wnosiła cegły, że majster miał problemy, by 
je w tym czasie wmurować. Szczygieł pracował bez 
pośpiechu, ale niezwykle dokładnie i roztropnie, 
a w budowie domów miał już spore doświadczenie. 
Rozpoczynał od wyciągnięcia winkli na pół metra 
wysokości, a potem przy pomocy sznuru i waserwagi 
łączył je kolejnymi warstwami cegły.
 – Po jednej cegiełce, po jednej cegiełce do muru 
kładziecie – podśpiewywał chwilami pod wąsem. 
Malta, cegła – cegła, malta i raja za rają ściany się 
wspinają – zrymował mimowolnie...  

 Przyszedł dzień, w którym wyznaczono wyle-
wanie stropu na parterze. Przygotowano odpowied-
nią ilość cementu i piasku, które zakupiono na przy-
dział, gdyż na wolnym rynku w czasach socjalizmu 
nie było materiałów budowlanych. Do takiej roboty 
trzeba było minimum dziesięciu chłopa - wszyscy 
mężczyźni jacy byli dostępni stawali do betonowa-
nia. Jedni mieszali beton, inni wyciągali go wiadra-
mi do góry, następni roznosili, jeszcze inni starannie 
zalewali zbrojenie.   

którymi żyje wieś, o kościele, księdzu i nauczycie-
lach i wielu innych sprawach – o minionej wojnie, 
polityce i religii. Szkucik w czasie takich posiedzeń 
wypalał bardzo dużo papierosów, które na bieżąco 
skręcał z liści tytoniu i owijał bibułką. Jedynym mi-
nusem jegomościa było straszenie dzieci, że im „za-
łoży bago”, co według dzieci oznaczało, że na siłę da 
im tytoniu, który dla nich był czymś obrzydliwym. 
Oczywiście nigdy do tego nie dochodziło, była to tyl-
ko forma przekomarzania z dziećmi. 
 – Mosz tu, Antek, asygnate na 20 tysiyn-
cy cegieł, trzeja to bydzie prziwiyś z Południowych 
z cegielni, ale naroz tego nie weźniecie  – powiedziała 
Jadwiga zięciowi Antkowi Nowrotkowi, który przy-
dzieloną na ten czas ciężarówką wraz z pomocnika-
mi szykował się do wyjazdu. Zabrał ze sobą Bolka 
Drobika i Franka Błachuta – młodych i silnych chło-
paków. Zięć Antek zajął się na Podjaziu rozbiórką 
domu i gospodarstwa oraz dostawą materiałów. Na-
tomiast Szczygieł wraz z halangrami pochodzącymi 
z sąsiedztwa - Marią Duc oraz Władkiem Klimkiem 
przystąpili do budowy ścian. Do robót cięższych, jak 
betonowanie, najmowało się dodatkowo chłopów. 
Taki podział pracy umożliwił sprawne prowadzenie 
budowy.  
 – Zrób mi Władku jedyn miszung malty, ale 
pamiyntej, żeby była fest masno, nie żałuj wopna. 
Dolne raje muszóm mieć siłe, bo bydóm trzimać cały 
ciynżor dómu! – zadysponował majster. Klimek po-
chodził obok z „pańskiej chałpy”, dorabiał sobie przy 
budowie u przyszłego sąsiada. Szczygłowie dyspono-
wali sporą gotówką otrzymaną z odszkodowań w wy-
sokości 120 tysięcy złotych, więc mogli sobie pozwo-
lić na opłatę robotników oraz zakup wielu nowych 
materiałów budowlanych. 
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brzmiała nuta marzenia i tęsknoty za swoim kątem, 
którego nie miał już od wielu tygodni.        
 Szczygieł nie najmował do specjalistycznych 
prac przy budowie żadnych fachowców, prócz cie-
śli, gdyż był człowiekiem wielu fachów. Ponieważ na 
Podjaziu mieli niestary dom, całą stolarkę drzwiową 
i okienną zięć Antek odzyskał i przewiózł do Ligo-
ty, gdzie teść zainstalował ją do powstającego domu. 
Po wymurowaniu szczytów, w najwyższym punkcie, 
we wnęce, umieścił figurkę Matki Boskiej z Lourdes, 
przewiezioną z domu z Podjazia. Matka Boska za-
pewniała domowi i rodzinie pomyślność i chroniła 
przed żywiołami. Więźbę na domu położyli Dzien-
dziele  – Jan i Jerzy, którzy byli znanymi na całą 
okolicę cieślami. Dach pokryła cementowa dachów-
ka, która również pochodziła z poprzedniego domu.  

 Zięć Szczygłów, Antek Nowrotek, bardzo an-
gażował się w prace budowlane, poświęcał każdą 
chwilę przy rozbiórce starych budynków, a była 
to praca równie czasochłonna, co odpowiedzialna 
i niebezpieczna. Był człowiekiem młodym, dwudzie-
stosiedmioletnim, bardzo energicznym i szybkim 
w działaniu. Jego marzeniem było wybudowanie 
własnego domu dla swojej rodziny, co się stało za-
raz po zbudowaniu domostwa u Szczygłów, gdyż 
taka była umowa między nim a teściami. Żona 
Wikcia prowadziła kuchnię dla obu rodzin i robot-
ników, ponadto wychowywała paromiesięcznego 
synka. Nowrotkowie otrzymali na swój dom ma-
teriał nowy, a stolarkę okienną wykonał dla nich 
Augustyn Krzempek z Podjazia. Ilość nowych oraz 
odzyskanych z rozbiórki materiałów budowlanych 
była na tyle duża, że wystarczyła na zbudowanie 
dwóch domów mieszkalnych, dwóch gospodarczych 
w rodzinie i jeszcze domu mieszkalnego Duców. 

 – A teraz bydymy robić deke. Biercie się chło-
py do robiynia miszungu! Roz piosek, roz cymynt, 
zaś piosek i cymynt, a na to wiadro wody –  dyrygo-
wał majster robotnikami. 
 Robienie betonu przebiegało sprawnie. Na 
uklepaną część podwórka na przemian sypano łopa-
tami piach i cement i co jakiś czas polewano wodą. 
I w ten sposób kopczyk materiału, najpierw suche-
go, potem mokrego, przesypywano kilka razy aż do 
całkowitego zmieszania. Betoniarek wtedy nie było. 
Następnie przy pomocy wielokrążka wyciągano wia-
dra z betonem na rusztowanie stropu. Tam zapra-
wa była wylewana pomiędzy zbrojenie na szalunek 
z desek, który był od spodu podszprajcowany sztaj-
fami. Praca trwała cały dzień i wymagała od wszyst-
kich dużego wysiłku, a nikt się nie oszczędzał. Przed 
wieczorem deka była gotowa, a robotnicy zgodnie 
z tradycją postawili w najwyższym punkcie mały 
goik – gałązkę świerku ze wstążkami oznaczającą 
glajche. Po tej symbolicznej czynności, wyznaczają-
cej zakończenie ważnego etapu budowy, wszyscy zo-
stali proszeni na poczęstunek. Wikcia, córka Szczy-
glinej, była świetną kucharką, bo sztuki gotowania 
uczyła się u sióstr zakonnych, nawarzyła dzisiaj 
dużo smacznego jadła, gdyż apetyty chłopów po ta-
kiej pracy były trudne do zaspokojenia. Na koniec 
właściciel musiał postawić flaszkę, a nawet dwie, 
aby uzupełnić chłopom niedobory energetyczne.  
 – Tóż panie Szczygieł... pyrsk! Za waszóm 
piyknóm chałpe, żeby sie gibko znaszła pod dachym! 
– wzniósł toast Władek.   
 – I za zdrowi, i pomyślność wszystkich, kierzi 
bydóm w ni miyszkać! – dorzucił Bolek.    
 – Bóg wóm zapłać chłopy, nadyć przidałoby 
się już wylyź z szopy, w kierej miyszkómy, do ładnej 
izby! – odpowiedział Szczygieł, a w jego słowach za-
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 – Nadyć ja, bydymy uważać, przeca widzymy, 
że okna sóm rychtyk szykowne, zrobiymy tak, że 
żodnymu sie nic nie stanie. 
 Kolejne tygodnie zajęło tynkowanie ścian za-
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Jest to 
dość trudna praca, trzeba się wiele namachać kielnią 
przy obrzucaniu maltą ścian, a także na rozcieraniu 
jej i gładzeniu rajbetkami. Jeżeli ściana jest równo 
murowana, wychodzi mniej zaprawy i mniej jest rzu-
cania. Kiedy tylko zaprawiono okna i obrobiono je 
tynkiem, Donocikowa przystąpiła do ich czyszczenia 
i mycia – małe marzenie się ziściło, mosiężne klam-
ki ponownie zalśniły w nowym domu. Końcem lata 
majster ciesielski Kokot z Bronowa mógł już układać 
na budynku mieszkalnym i gospodarczym więźbę. 
Budynek we wrześniu był niemalże gotowy, pozosta-
ły do wyłożenia tylko podłogi. 
 Po zakończeniu budowlanych prac i montażu 
podłóg nadeszła długo oczekiwana chwila wprowa-
dzenia się do nowego domu. Wiktor Donocik z dumą 
powiesił na ścianie od drogi tabliczkę adresową 
z napisem: Ligota 338. Nie byłoby w tym nic dziw-
nego, gdyby nie to, że tabliczka nie była nowa, tylko 
ta sama, która wisiała na ich budynku na Podja-
ziu. Jak to możliwe? Rozwiązanie tej zagadki polega 
na tym, że Donocikowie mieszkali w ligockiej części 
Podjazia, czyli de facto w Ligocie. Zatem nie zmienia-
li miejscowości, a tylko lokalizację domu. 
 – A skónd żeście, panie Wiktor, taki numer 
w Ligocie wziyni, tu nika nima takich wysokich nu-
merów – zauważył sąsiad Okolus, który natenczas 
przechodził obok domu. 
 – A widzicie sómsiedzie, na pewno nie zgod-
niecie! To móm jeszcze stary numer z chałpy z Pod-
jazio. Jo je nauczóny oszczędności i chciołech troche 
zyskać, choćby na tabliczce!  – zażartował. 

 – Antku, a cóż tak lotosz z tóm robotóm jakby 
ci miała kasik uciyc? – zapytał go  kiedyś Jyndrys 
Szkucik.
 – A dyć wiycie, sómsiedzie, jak to godajóm – ci 
mniyjszego wzrostu muszóm się dwa razy wiyncyj 
nalotać, żeby tóm samóm co więksi robote zrobić!

   
          *** 

 W innym miejscu Ligoty – za dworem na Wo-
leństwie, wczesną wiosną 1954 roku ruszyły pra-
ce przy budowie domu Donocików.  Poprzedniego 
roku na jesieni udało się wylać fundamenty, a te-
raz murarze wzięli się za wznoszenie ścian. Pracami 
murarskimi zajmowali się aż trzej majstrowie: Ma-
chalica z Bronowa oraz Londzin i John z Zabrzega. 
Z tego powodu mury powstawały błyskawicznie. 
Przy pracach angażowała się cała rodzina, także 
dzieci. Jedna z dorosłych córek usamodzielniła się 
i budowała swój dom w Czechowicach na Podraju. 
Pozostała szóstka dzieci mieszkała przy rodzicach. 
Dwójka najmłodszych była zwolniona z obowiązku 
pracy przy budowie, ale czwórka w wieku szkolnym 
pilnie pracowała przy lżejszych pracach budowla-
nych, czyszczeniu cegieł, ich układaniu i przenosze-
niu. Poobdzierana do krwi skóra delikatnych dziecię-
cych rąk była czymś normalnym, rękawic roboczych 
nikt wtedy nie używał, z resztą nie były dostępne.   
 Po wyciągnięciu murów zajęto się wprawia-
niem okien. Pani Helena z niecierpliwością czekała 
na tę chwilę i asystowała przy pracach, gdyż bardzo 
jej zależało, aby odzyskane z Podjazia okna się nie 
uszkodziły. 
 – A dejcie pozór chłopy na te okna, żeby się 
kiere nie połómało abo szyba nie rozbiła! 
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z Podjazia wyjeżdżały do Ligoty, ule jakoś nie pa-
sowały do żadnego ładunku. I tak za każdym ra-
zem zostawały. Nie była to duża pasieka, ale 
4 ule pełne pszczół wytwarzających wspania-
ły miód mają swoją wartość. O tyle pozostawianie 
ich bez nadzoru było niebezpieczne, że pod nie-
obecność właścicieli na wsi grasowali szabrownicy. 
Byli to obcy ludzie, którzy chcieli się jeszcze na cu-
dzym nieszczęściu wzbogacić. Kradli, co zastali 
w domu – naczynia, lampy, ubrania, instalacje elek-
tryczne, wszystko, co można było spieniężyć. Komuś 
podobno ukradli nawet ul z pszczołami. Tak samo nie-
bezpieczni byli Cyganie, którzy regularnie dwa razy 
w roku nawiedzali Zabrzeg, czyniąc w tym spokojnym 
zakątku spore zamieszanie. Znikały kury, króliki, 
pieniądze, a nawet takie rzeczy jak cukier. W końcu 
ule zostały przewiezione w nowe miejsce, a pszczoły 
musiały zamienić produkcję miodu leśnego i spa-
dziowego na ligockie wielokwiatowe miody z łąk i pól.    

 – Ale tu przeca pisze Ligota, a nie Zabrzeg. 
 – A to nie wiycie, że Ligota sięgała aż za Zo-
brzeski Las?
 – Nadyć nie opowiadajcie, przeca jo je stary 
ligocan, a o tym nie słyszołech...
 – Podziwcie się na Dziendzielów, óni też sóm 
ligocanami z Podjazio i tabliczek z numerami nie 
zmieniali.
 – A to ci dopiyro zagadka!  – przytaknął prze-
konany już sąsiad.   
 Przesiedleńcy z Podjazia byli dobrze przyjmo-
wani przez ligocan, gdyż imponowali im pracowito-
ścią i zaradnością. Niewątpliwie ludzie współczuli im 
również z powodu życiowego doświadczenia, jakim 
była konieczność opuszczenia rodzinnych stron.  
 Donocikowie na czas budowania domu miesz-
kali u najbliższych sąsiadów  Tomaszczyków. Było 
tam bardzo duże gospodarstwo, a rodzina z Podjazia 
wynajęła u nich jedną izbę, w której musiało pomie-
ścić się kilka osób. Z powodu nieprzerwanej pracy 
na budowie oraz braku kuchni nie gotowano obia-
dów, a rodzina żywiła się przez wiele miesięcy bardzo 
skromnie, głównie chlebem i mlekiem. Tomaszczy-
kowie honorowo nie przyjęli pieniędzy za wynajmo-
wanie pokoju, dlatego później, już po wybudowaniu 
domu, w ramach rewanżu jakiś czas odrabiano im 
ten wynajem pracą w polu. 
 Przejęcie pola przez Donocików nastąpiło od 
Jonkiszów z Burzeja, którzy dzierżawili je i obrabiali 
do końca 1953 r., po czym przekazali w użytkowa-
nie nowym właścicielom. Ponieważ pole było dobrze 
użytkowane, nawożone, nie stało odłogiem, można 
go było zagospodarować w kolejnym sezonie dla po-
żytku nowych właścicieli.   
 Ostatnią rzeczą do przewiezienia były ule 
z pszczołami. Za każdym razem, kiedy traktory 
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      W Aleksandrowicach pod numerem 212 na 
przyjezdnych czekały „apartamenty” w postaci goto-
wych piwnic i nieskończonego parteru,  jeszcze bez 
strychu i dachu. Fundamenty wylano jesienią po-
przedniego, 1953 roku. Franciszek mógł teraz w ca-
łości poświęcić się budowie, gdyż otrzymał bezpłatny 
urlop z zakładu pracy od 1 kwietnia do 31 grudnia 
1954 roku. Dysponował też najlepszym majstrem 
murarskim w okolicy, którym był jego ojciec Józef. 
Dlatego prace szybko postępowały i można się było 
stopniowo wprowadzać do domu. Na budowie pra-
cował nie tylko majster murarski, ale cała rodzi-
na, także dziesięcioletni Józiu, ten sam, który zdej-
mował dachówki z trzeszczącego i chwiejącego się 
starego dachu. Tym razem angażował się jako ha-
langier. Wdrapywał się z cegłami po drabinie, trans-
portując po 10 sztuk, ułożonych od pasa po samą 
brodę. A nowych cegieł zakupionych na budowę było 
7 i pół tysiąca, do tego jeszcze tyle samo z odzysku. 
Na zmianę z cegłą wynosił wiadra wypełnione maltą.  
 – Józek, a nie bier po całym wiaderku jyny po 
pół, bo mi się jeszcze synku oberwiesz – zwracał mu 
uwagę ojciec.
 Ale synek to łebski morus, udawał dorosłego 
i pracował na równi z nimi. Chwilami tylko przysta-
wał, dając się pochłonąć obserwowaniu samolotów 
z pobliskiego lotniska, które dokazywały nad ich do-
mem. Czasem były niemal na wyciągnięcie ręki, gdy 
przelatywały nad samymi głowami, a niekiedy tylko 
słychać było ich wysoki gwizd lub niski szum silni-
ka w zależności od rodzaju wykonywanej akrobacji. 
Samoloty jakby popisywały się przed ludźmi, którzy 
ciężko pracowali na dole: pikowały w dół wykonując 
lot nurkowy lub kręcąc korkociągi, to znów wyko-
nywały pętle, przewroty i spirale, spadały ogonem 
w dół, schodziły nisko, aby odbić się z wysokości 

Na nowym

 Rok 1954 upływał na pracach budowlanych 
przy nowych domostwach oraz na stopniowych 
przeprowadzkach. Któregoś pogodnego letniego dnia 
z Czyżówki na Podjaziu zaczęto przewozić do Alek-
sandrowic żywy dobytek Zemanków. Na przyczepę 
załadowano krowę, świnię, króliki, stadko kur i gęsi 
oraz trzy ule z pszczołami.  
 – Francik, natóż pośmiyjmy się z tego nasze-
go położynio – powiedział Poldek Londzinów, który 
z dwoma innymi braćmi Edkiem i Ferdkiem jako 
niedalecy sąsiedzi pomagali przy przeprowadzce, 
a przecież sami też przenosili się do Wapienicy.
  – Nie obroź się Francik, ale to pierónie wyglón-
do, jakbyś był biblijny Noe, kiery sie z każdym ga-
tunkym zwierzónt z Podjazio przed potopym na arke 
załadowuje. Jeszcze ci słónia i żyrafy do kómpletu 
brakuje! 
 Na te słowa wszyscy wybuchnęli śmiechem, 
gdyż porównanie było bardzo trafne - Podjaz rzeczy-
wiście czekał prawdziwy potop. Ale Noe szczęśliwie 
zdąży wyprowadzić swoją rodzinę i dobytek na bez-
pieczny i szczęśliwy, chociaż obcy ląd. Żart ten sku-
tecznie rozładował przygnębiającą atmosferę wypro-
wadzki z ojcowskich pieleszy. 
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wy, jak się okazuje, są o wiele zgrabniejsze niż nam 
się wydaje. Malina na nowym miejscu miała się 
zresztą bardzo dobrze, bo z dużej łąki, która była 
jej królestwem, często udawało się jej bezkarnie 
wejść w szkodę, którą było pole spółdzielczej kapu-
sty, które ciągnęło się aż po horyzont. Mleko i ma-
sło tak karmionej krówki nie miało sobie równych!  
 Zemankowie posiadali drugą parcelę aż 
w Straconce, niemałą, bo 80-arową. Żeby ją obro-
bić, a potem przewieźć zbiory, musieli się prze-
prawiać przez całe miasto. Z  kopami siana czy 
słomy przejeżdżali więc niemal przez centrum 
Bielska. Cóż, wtedy to było jeszcze możliwe... 
 Anna z dużym powodzeniem prowadziła go-
spodarstwo po to, by wyżywić rodzinę oraz dorobić 
do pensji męża. Sprzedawała miastowym różne pro-
dukty. Chętnych na wiejskie wyroby było sporo. Zimą 
z powodu śniegu niezmiernie trudno było dostar-
czyć je do miasta. Musiała dowieźć wyroby na Hu-
lankę, to jest 2 i pół kilometra drogi. Do roweru 
mocowała czasem aż 6 baniek mleka i jeszcze ko-
szyki z nabiałem. Ponieważ w świeżym śniegu koła 
pojazdu się nie kręciły, wcześnie rano starsze dzie-
ci, Ania i Józek, musiały iść przed rowerem i buta-
mi wydeptywać ścieżkę. I tak było przez całą zimę. 
       
                                    *** 
  
 Szczygłowie wraz z Nowrotkami, córką i zię-
ciem, zagospodarowali prawie cztery hektary pól 
w Ligocie na Oblasku, za stawami. Stanęły tu dwa 
gospodarstwa. Do końca 1953 r. ten spory kawał 
ziemi należący do państwa dzierżawili Paszkowie 
z Podraja. Po zebraniu plonów, zbóż i buraków, zie-
mię przekazano nowym właścicielom. Ziemia tutaj 
była IV klasy, trochę ciężka, więc trzeba było orać 

zaledwie 20 metrów. Wtedy motor zastygał i ścichał, 
a kiedy wspinał się do góry – wył i buczał przeraźli-
wie. 
 – Tata, czy to prowda, że samolot jest tak duży 
jak dóm i mieści się w nim sto ludzi? – nagle zapytał 
Józek.
 – Hm... są synku jeszcze nawet większe, ale te, 
które latają nad nami, to samoloty sportowe. Prze-
ważnie w małej kabinie ledwie się mieści jedyn pi-
lot, czasem dwóch, ale skrzidła mają długie – każde 
po parę metrów, tyle co długość naszego dómu. Jak 
robota się przewali i bydzie trochę wolnego czasu, 
przejdymy się na lotnisko i pooglądómy samoloty 
z bliska.      
 – Jak urosnę to chyba będę pilotem...  Czy sa-
moloty są drogie? Czy samolot można gdzieś kupić? 
 Ojciec z synem jeszcze chwilę rozprawiali 
o samolotach, ale tę ciekawą rozmowę przerwało wo-
łanie mamy na obiad. Na budowie dla normalnego 
życia trzeba było uruchomić przynajmniej kuchnię 
i sypialnię. Zamontowano więc tymczasowy piec 
– kozę w jednym z pomieszczeń, a ponieważ nie było 
wymurowanych kominów, rurę wylotową wypusz-
czono przez otwór okienny na zewnątrz. Wkrótce też 
uruchomiono sypialnię, która wyglądała tak, że łóżka 
i szafy  rozmieszczono pomiędzy świerkowymi stem-
plami, które podpierały świeżo zabetonowany sufit. 
Z tego powodu była to prawdziwa leśna sypialnia wśród 
pachnących, świerkowych pni. W takich warunkach, 
wśród drzew, mieszkano jeszcze przez pół roku.         
 Piwnice wykorzystano do tymczasowego ulo-
kowania zwierząt. Do jednej z nich wprowadziła się 
krowa, a do pozostałych reszta dobytku. Krowa w piw-
nicy to bardzo osobliwy widok, a jeszcze ciekawsze, 
jak szybko nauczyła się chodzić po sześciu schodach 
i w dół, i w górę bez najmniejszych problemów. Kro-
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do sprzónganio. Myślym, że się jakosik dogodómy. 
 Staszek Przemyk miał czarną kobyłę Baśkę, 
a Szczygieł brunatnego konia Kasztana. Koniki te 
bardzo sprawnie współpracowały, a gospodarze nie 
nadużywali wypożyczonego zwierzęcia, nie wykorzy-
stywali ich ponad siłę, dobrze karmili i nie bili, co 
było dobrym zwyczajem przestrzeganym przy sprzę-
ganiu. 

 W dzielnicy Oblask było jeszcze kilku przesie-
dleńców z zapory: Jarczok – Jaworek, Jarczok – Ka-
szok, Poloczek i Kurpas. Jeszcze inni pobudowali się 
na Woleństwie i Zawodziu. Dawni mieszkańcy Pod-
jazia nie czuli się więc całkiem samotni.      

głębszą skibę, wtedy stawała się urodzajna. Najważ-
niejsze, że całe pole jest w jednym kawałku, nie po-
rozrzucane i bardzo równe. Zarówno koń jak i rolnik 
w czasie pracy nie musieli męczyć się jak w tere-
nie pogórkowatym. Zaraz obok domów płynie potok 
Młynka, zasilający wszystkie ligockie stawy. Dostar-
czał on wody w czasie budowy. Baraszkowały w nim 
domowe gęsi i kaczki. Stawy i Młynka ubarwiały kra-
jobraz tego miejsca. Niepozorna rzeczka obfitowała 
w ryby – srebrzyste płocie zwane lalcami, złoci-
ste kapry, czyli karpie, a nawet kropiaste pstrągi. 
W złym stanie była jedynie droga między domami 
a potokiem, która po deszczach tonęła w błocie. 
Gmina nie reperowała tej trasy, więc Szczygłowie 
musieli sami w miarę swoich możliwości utwardzać 
jej nawierzchnię. 
 Szczygłowie wybudowali się w bliskim są-
siedztwie z polem Emilii i Franciszka Drobików 
z Burzeja. Drobikowie posiadali tutaj spory kawałek 
pięknie położonej roli. Od samego początku sąsie-
dzi darzyli się wzajemnym zaufaniem i współpraco-
wali jako rolnicy. Pomagali sobie w wielu pracach, 
przyjaźnili, odwiedzali oraz wzajemnie zapraszali na 
rodzinne uroczystości. Przybysze z Podjazia szybko 
zaprzyjaźnili się też z innymi rodzinami i sąsiada-
mi. Z powodu posiadania konia Szczygieł nawiązał 
współpracę z innymi gospodarzami, z którymi się 
„sprzęgał”. Byli to Staszek Przemyk, Józek Kozik 
i Ludwik Cypcer.  
 – Panie Szczygieł – rzekł któregoś dnia Przemyk 
– a nie chcielibyście się sprzyngać symnóm? Móm 
piyknego i silnego kónia, kiery już robowoł z inszymi 
kóniami i je do roboty w porze doś na tym przibadany. 
 – Powiym ci Staszek, że byłoby na rzeczy 
o tym pogodać. Jo się sóm rozglóndóm za jakim do-
brym kóniym, ale i dobrym i solidnym gospodorzym 
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Byle bliżej Zabrzega

 Pół roku po przeprowadzce Szczygłowie wy-
brali się w odwiedziny do rodziny w Lipniku za Biel-
skiem. Jadwiga chciała zobaczyć się ze swoją matką 
Marią, zwaną Teresioczką oraz bratem Janem i całą 
ich rodziną. Załadowali na wóz trochę drobiazgów 
- dobrego kołocza i nową hackę, prezent dla matki. 
Brat Jadwigi, Jan Grygierczyk oraz żona Aniela też 
byli przesiedleńcami z Podjazia. W odróżnieniu od 
reszty rodziny nie zdecydowali się na samodzielną 
budowę domu, tylko skorzystali z możliwości wybu-
dowania domu przez państwo. Tak się też stało. 
 Podróż do Bielska, Białej, a potem Lipnika, 
nie była łatwa. Niedługo za równinną Ligotą, zaraz 
za kościołem w Mazańcowicach, zaczynały się pa-
górki. Droga nagle stała się mocno stroma. Tu po-
łożone było największe w okolicy wzniesienie zwa-
ne Hómówką. Dla konnego pojazdu pokonanie góry 
było niełatwym zadaniem. Koń z trudem wyciągnął 
wóz na szczyt. Niemniej kłopotliwe było zjeżdżanie 
z takiej wyniosłości. Pagórków – podjazdów i zjaz-
dów było przez Mazańcowice, Komorowice, Bielsko
i Lipnik  jeszcze wiele.  
 – Powiym ci, Jadwiga, że mie sie taki kopce 
nie podobajóm i nigdy bych nie chcioł tukej miysz-
kać. Musisz liczyć, że to trzeja dziyń w dziyń się tak 
tropić. Jak ci nasi bracio Józek i Francek radzóm se 
w tych Kumorowicach, bo tam też kympki sóm doś 
fest, to jo nie wiym.

List z Drogomyśla

 Adaptacja zabrzeżan, podjazian i zarzeczan
w nowych miejscach na ogół przebiegała sprawnie 
i bez problemów, aczkolwiek zdarzały się wyjątki. 
Jeden z przesiedleńców przeprowadził się do Drogo-
myśla, gdzie na początku zetknął się z przejawami 
niechęci ze strony niektórych mieszkańców. Do swo-
jej znajomej w Zabrzegu napisał swego czasu list, 
w którym opisuje te relacje. 
 Fragment listu:   
 „Pochodzę z Zabrzega, mieszkałem w pobliżu 
granicy Zarzecza, żona moja pochodziła z Zarzecza. 
Były to dwie piękne miejscowości, nazywano je „Ża-
bim Krajem”.  (...) Do Drogomyśla przeniesiono nastę-
pujące rodziny: Mikołajczyk Ludwik, Białek Erwin, 
Sosna Ludwik, Pietrzyk Franciszek, Faruga Józef, 
Staroń Karol, Szczygieł Leopold. Mieszkańcy Drogo-
myśla na początku źle nas tu przyjęli (...). Wioska 
Drogomyśl była kiedyś luterańską osadą (...). Szko-
ła przy kościele ewangelickim była tylko dla dzieci 
ewangelickich. Robili nam utrudnienia, zagradza-
li nam dojazdy do pól, odmawiali nam pracy końmi 
w polu i przy transporcie materiałów potrzebnych do 
budowy naszych domów i gospodarstw. Bardzo dłu-
go nazywano nas „utopielcami.” Obecnie to zanikło. 
Drogomyślanom spodobała się nasza pracowitość 
i to, że chociaż oni nam ubliżali i utrudniali, to my się 
z nimi nie kłócili a jak potrzebowali jakiejś pomocy, 
to my im nie odmawiali i w ten sposób powoli nas 
zaakceptowali”.      
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 – Nadyć sami widzicie jako tu je ... jedno go-
rolstwo, same kympki i grónie, przed chałpóm ką-
ska rownego ni ma. Nawet kościół na kympce. A jo 
móm na karku dziewiyndziesióntke i ni móm już siły 
do Pana Boga po kopcach kuśtykać. 
 – Babko, nadyć wóm tu krziwdy nikt nie robi. 
Nie godejcie tela, bo se Ludwik z Jadwiżkóm pomy-
ślóm, że wos krziwdzymy, a mocie się przeca dobrze, 
jeść dostowocie, spani mocie, robić nie musicie... 
– wtrącił syn Janek, z pewną nutą żalu i zawstydzenia.  
 – Jadwiżko, Ludwiczku, nadyć nie dejcie mi tu 
zemrzić, na tej gorolski ziymi, weźcie mie stónd do 
Ligoty. Jo by żech chciała umrzić bliży Zobrzega i być 
razym pochowano z Jyndrysym, a nie na obcej ziymi.    
 Przykro było patrzeć na widok płaczącej mat-
ki. Szczygłowie rozumieli jej żale i sposób widzenia 
świata. Kobieta nigdy nie przebywała z dala od swo-
ich rodzinnych, równinnych stron, a otoczenie jak-
że innego krajobrazu potęgowało poczucie obcości. 
 – Jak już tam mama chcecie ... jak mocie ży-
czyni jechać s nami do Ligoty, a Jónek się nie ob-
razi, to my ni mómy nic przeciwko tymu. Chałpe 
mómy dużóm, zawsze się kaś smieścicie -  wypowie-
dział Ludwik po chwili rozmowy z żoną na uboczu.  
 Niedługo potem szczęśliwa matka siedziała już 
na wozie z paroma tobołkami i opatulona podarowa-
ną, nową hacką. Powrotna droga będzie łatwiejsza 
i lżejsza, bo prawie cały czas z górki, poza tym za-
wsze to w stronę domu...  
 – Wio Kasztan, wio! – woźnica obrał kurs 
w stronę nizinnej Ligoty – byle bliżej Zabrzega!  

 – Nadyć toć, teraz widzym, że ja, że my do-
brze zrobili, że my tóm Ligote obsztelowali – odparła 
żona.      

 Szczęśliwie po prawie dwóch godzinach jaz-
dy podróżnicy dotarli na miejsce. Parcela z domem 
Grygierczyków znajdowała się na południowym sto-
ku niedużego, ale też niemałego pagórka. Domek 
mieli dość niewielki z zamieszkałym parterem i dwo-
ma pokoikami na piętrze. Obok nieduży budynek 
gospodarczy, który dobudowali sami. Gospodarze 
pochwalili się swoim nabytkiem, pokazali wszystkie 
pokoje i zakamarki, a także działkę, na której już 
rosły przesadzone z Podjazia młode drzewka. 
 – Tóż dobrze, że już mómy za sobóm te utrope 
z przesiedlynim – powiedziała Aniela, wyraźnie za-
dowolona. – Nóm sie tukej podobo za to, że mómy 
niedaleko do miasta. Autobus MPK mo przistanek 
zaroz tu na górce. Za pore minut sóm my w mieście. 
Chłop i zięć majóm blisko do roboty, a jak by kiedy, 
to wnuki też kaj do szkoły abo roboty.   
 – Musisz wiedzieć Ludwik, że co miasto, 
to miasto – zachwalał szwagier Janek. – Tukej je 
wszyndzi blisko, sóm ka jaki możliwości, rozto-
mańte fabryki i robota do wyboru i sklepy, i to 
jeszcze wiela! Tak samo do autobusu niedaleko 
i na kolyj. U ciebie Ludwik je inszo sytuacja, bo 
ty mosz gospodarke, ale dlo nas lepi kole miasta.  
 Rozmowie przysłuchiwała się matka i widać 
było z wyrazu jej twarzy, że wcale nie była taka za-
dowolona, przeciwnie, było jej wyraźnie miersko.  
 – Co matka powiycie, jak wóm się widzi na 
nowym miejscu? Piykno okolica, ja? 
 Starsza kobieta najpierw grymasem zazna-
czyła swoje niezadowolenie, a jak zaczęła mówić, to 
skończyła z płaczem.  
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CZĘŚĆ DRUGa

W krainie baśni 
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 Niektórzy wędrowcy byli sowizdrzołami – we-
sołkami, którzy opowiadali śmieszne powiastki, żar-
ty, bery i bojki. Potrafili pokazywać różne magiczne 
sztuczki, żonglować przedmiotami, połykać ogień 
itp. Sowizdrzoły figlowali i dokazywali, fulali, bulcze-
li, wesoło drzistali, pyrczeli, robili szpasy i prawili 
śmieszne wice. Niektórzy śpiewali żartobliwe piosen-
ki. Wandrusów i sowizdrzołów na ogół chętnie przyj-
mowano, gdyż ludzie byli spragnieni wiedzy o świecie, 
a także rozrywki. Służono im noclegiem i jedzeniem.    
 Wierzenia w rozmaite duchy i zjawy były zja-
wiskiem powszechnym, jednakże ludzie światlejsi 
mocno w ich istnienie powątpiewali, co nie zmienia 
faktu, że przekazy o nich przetrwały do końca istnie-
nia Podjazia i Zarzecza. 
 
 Utopce to najbardziej znane stwory, niezwykle 
popularne  w Żabim Kraju. Mieszkały w rzecznych 
plosach, stawach, żabiorkach, jazach i wodnych 
młynach, a michejdy, nazywane też micheche, na 
leśnych bagnach. 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 męż-
czyzny. Głowy miały duże, wyłupiaste oczy, krótkie 
i cienkie nóżki zakończone płetwami, duży, ba-
niasty brzuch. Dysponowały nadzwyczajną siłą. 
Ubrane były w strój zielony i nieodłączną czer-
woną czapkę. Często jednak przedzierzgały się w 
przeróżne postacie: wędrowca, kawalera lub pan-
nę, pasterza, rzecznego przewoźnika, bezpańskie-
go 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 

Było, minęło - dawne wierzenia 
i przesądy   

 W rejonie Śląska zwanego Żabim Krajem 
z powodu występujących tu licznych wód i lasów, 
zachowały się specyficzne wierzenia w utopce, dia-
ski, strachy i duchy. Opowiastki o baśniowych 
mieszkańcach wód, żabiorków, bagien, lasów snu-
li starsi ludzie i gawędziarze w długie jesienne oraz 
zimowe wieczory. Czasem opowiadano o tym w go-
spodach, przy szkubaczce, pasieniu krów, na ro-
dzinnych 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, zwłaszcza o strachach i utopcach. Snuli 
też opowieści o różnych krainach i ludach, żywotach 
świętych i królów, wojnach i niezwykłych wydarze-
niach, dziwacznych zwierzętach z drugiej strony 
kuli ziemskiej. Wandrusy to prości, niewykształce-
ni ludzie obdarzeni zdolnościami gawędziarskimi 
i swoistą wiedzą o świecie. Byli i tacy, którzy po-
noć umieli przepowiadać przyszłość i wróżyć. 
Ostatnim zapamiętanym był niejaki Genek z Du-
kli, który z nadejściem zimy piechotą docierał do 
okolicznych miejscowości, był bardzo religijny, po 
nazbieraniu pieniędzy i topionego tłuszczu wracał 
do siebie, gdzie podobno pędził życie pustelnika. 
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 Ciekawe, że zdolność wyczucia obecności utop-
ca w pobliżu, nawet w wodzie, posiadał koń. Często 
zdarzało się, że koło jakiegoś stawu koń stawał dęba 
– trzeba mu było kabotem łeb zakryć i przeprowa-
dzić przez takie miejsce, a zjawę odczynić, trzykrot-
nie strzelić z bata i tyle samo razy splunąć za siebie.  
 Powstało wiele opowieści, podań, bajek i baśni 
o utopcach.

 Dusze. Zdarzało się, że coś zaburzyło na drzwi, 
przy których nikt nie stał lub poruszyło klamką, za-
stukało 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 pomo-
cy, 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 pobli-
żu, a zwłaszcza koło samotnych, polnych i leśnych 
mogił. Mogły  przybrać formę palących się płomy-
ków zwanych błudziczkami albo 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 – świy-
tloki – przeciwnie, potrafiły dopomóc, oświetlić drogę 
pomagając w trafieniu do domu. Należało im za fatygę 
koniecznie podziękować, wtedy opuszczały wędrowca.    
 Przypadki pojawiania się dusz tłumaczono 
tym, że czegoś oczekiwały od żyjących. Mogły pocho-
dzić od zmarłych grzeszników, ludzi, którzy się powie-
sili, od topielców, ludzi zamordowanych, niechrzczo-
nych. Były to dusze niespokojne albo pokutujące.  

na Anioł Pański oraz po oddzwonieniu w kościele 
na modlitwę wieczorną. Kiedy ludzie zapomnieli już 
o pacierzach i przeszli do swoich zajęć, utopce na-
bywały wielkiej mocy. Wychodziły z wody na brzegi, 
mosty, ławy, na gałęziach wieszały kolorowe wstąż-
ki i świecidełka wabiące dzieci, wysadzały kolorowe 
kwiatki na brzegu rzeki, które przyciągały zbiera-
jące je dziewczynki, czatowały po nocach na doro-
słych, 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 isto-
ty zuchwałe i czupurne, psociły i figlowały. Nieraz 
taki stwór z braku zajęcia fikał przy rzece jak psotne 
cielę, robił kopyrtki, dla rozrywki ludziom przewra-
cał kopy i rogocze z sianem, zrzucał i marasił ko-
bietom 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 przeprowa-
dzek 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. Niektó-
re osobniki miały rodziny w swoich siedzibach pod 
wodą. A mieszkania te były suche, a w nich skar-
by, srebro, złoto, pieniądze. Na specjalnych półkach 
znajdowały się skorupy, muszle lub garnki – wszyst-
kie poodwracane do góry dnem, bo w nich uwięzione 
były dusze topielców. 
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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 była białą, pół-
przeźroczystą postacią kobiety. Miała zdolność prze-
chodzenia przez zamknięte drzwi i ściany. Morami 
stawały się pod osłoną nocy niektóre kobiety, na-
wet nie wiedząc o tym. Miały podobno podwójną du-
szę i prowadziły podwójne życie, inne w dzień, inne 
w nocy. „Ty moro jedna, ty marcho plugawo!” – ta-
kim ciężkim wyzwiskiem potrafiły w złości obrzucić 
się kobiety, gdy się pokłóciły. 
 
 Diaski (dioski), czerty, gizdy, boruty  
i czechmóny - wszystko to są odmiany diabła. 
Ale... diabeł diabłu nierówny. Diaskiem był na-
zywany diabeł, ale nie przybysz z piekła, lecz za-
mieszkujący na ziemi, taki niezbyt diabelski, tylko 
raczej straszący. „Zaś tam cosikej grucho na gó-
rze, rómpluje w sómsieku. Pewnie jakosik beskur-
cja 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 czy-
nił te breweryje. „Na ty pierziński diosku” – można 
było powiedzieć do kogoś, kto nam zaszedł za skórę. 
„Ś niego to jest kónsek dioska” – mówiono o kimś 
niedobrym, zapewne kimś takim kierował sam czert. 
Albo jeszcze: „Ty giździe diobelski” lub: „Ty giździe 
dioselski!”. A nawet: „Ty diosku stodioseczny!”. Dia-
beł i diasek potrafił zamieszkać w piecu, kominie, 
szczególnie zaś uwielbiał stare kuźnie, które przypo-

 Duchy, beboki, straszki, beskurcje. W nie-
których domach straszyło, zwłaszcza po nocach coś 
hałasowało, rómplowało na górze, czyli strychu, 
w piwnicy, stodole, słychać było ludzkie jęki albo 
płacz dziecka. Po zaświeceniu światła i sprawdzeniu 
tych miejsc okazywało się, że nikogo tam nie ma.  
 Niebezpiecznie było chodzić samemu w nocy 
koło domu, studni, padoła, nad rzekę, przechodzić 
przez mostki i ławy. Wszędzie tam mogły pojawiać się 
duchy i strachy. W ciemnym lesie zjawy takie czaiły 
się nawet za dnia, ukrywały się w starych dudławych 
wierzbach, w zaroślach na końcu wsi. Mogły wystę-
pować w postaci czarnych i rudych kotów, wylinia-
łych, 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 przypo-
dobać, 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 be-
skurcja (bestia). Zdemaskowany i wyrzucony na zie-
mię 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 by-
dziesz grzeczny, to przidzie bebok i cie postraszy! 
Jak tak bydziesz płakoł, to cie se bebok weźnie!” 
Bebok często służył perswadowaniu zwłaszcza dzie-
ciom, ale czasem też dorosłym, że czegoś nie wolno 
lub nie należało robić.  
 
 Mory, marchy, nocznice nachodziły śpią-
cych ludzi w nocy. Potrafiły człowieka przydusić, 
wtedy miał ciężki sen, brakowało mu tchu, dostawał 
duszności, stawało mu się gorąco, czasem omdle-
wał. Jeżeli inny domownik zdążył pomóc, obudził 
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należało być w różnych niebezpiecznych miejscach 
samemu. Wtedy nikt nie udzieli pomocy.  
 Prócz diasków groźnych i strasznych były 
także diaski wesołe, nazywane czechmónami. Czy-
niły one psoty, potrafiły przewrócić wiadro z wodą, 
rosfyrtać siano, które było w kopie, rozciepać ład-
nie poukładane kłopetki drzewa za domem. „Ty 
czechmónie jedyn” – mawiano czasem komuś, kto 
był szczególnie figlarny i złośliwy zarazem. 

 Lale. „Uciekać stąd, bo was lala użere!” albo: 
„Chowcie sie dziecka gibko kaj do dziury, bo jak 
niy, to was lala użere!” – krzyczał ojciec do dzie-
ci, gdy ku domowi zbliżał się jakiś obcy człowiek. 
Ktoś by pomyślał, że dzieci przeszkadzały dorosłym 
w rozmowie, a może po prostu były źle ubrane, 
bose, brudne i nie wypadało ich publicznie poka-
zać. Wyjaśnienie tego straszenia lalami jest zgoła 
inne. Kiedyś wierzono, że w każdym domu miesz-
kają indywidualne duchy domowe. Kiedy obcy przy-
bywał 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 do-
mowe. W najdawniejszych czasach wizerunki lal 
– szmacianych postaci bez twarzy wieszano nad 
drzwiami, aby sygnalizowały obcym, że w tym domu 
już się znajdują opiekuńcze duchy. Lale to słowiań-
skie duchy bliskich zmarłych. Na ogół były przyja-
zne i opiekuńcze i tylko wobec obcych stawały się 
przykre. To nimi straszono dzieci. 

 Duszyczki i bożatka to domowe duchy opie-
kuńcze - dobre, dobrotliwe i wesołe. Nie wszystkie 
więc duchy były złe. Te różne duszki, które prze-
mieszkiwały w siedzibach ludzkich były przyjazne, 

minały mu piekło. Z kolei gizd był najmniejszy z dia-
sków, 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 miejsco-
wości, dlatego często stawiano tam krzyże i kaplicz-
ki, żeby teren był bezpieczniejszy. W Czarnolesiu na 
skraju czarnego lasu, jak sama nazwa wskazuje, 
gdzie korony drzew po obu stronach nader wąskiej 
drogi niemal się stykają i jest ciemno, kolejarze cho-
dzący tamtędy powiesili na dębie dla bezpieczeństwa 
małą kapliczkę. 
 W lesie na Gołyszu grasował swego czasu bo-
ruta. Uważał się ponoć za opiekuna i pana tego lasu, 
nękał zatem wszystkich, którzy naruszali spokój, 
wszelkich intruzów, kłusowników, grzybiarzy, drwa-
li. Był to diablik wzrostu niewielkiego, ale barczysty, 
o płaskiej, ziemistej twarzy, z wystającymi, mały-
mi szeroko rozstawionymi różkami. Straszył w ten 
sposób, że nagle pojawiał się na końcu leśnej ścież-
ki, czyli lynii, którą ktoś szedł i nieruchomo wpa-
trywał się w przechodnia, czasem ruszał brwiami 
i zgrzytał zębami, wydawał zapach siarki, wóniało 
od niego daleko. Zauważony znikał i znów pojawiał 
w innym miejscu, czasem siadał na pieńku drzewa. 
Prowokował do ucieczki. Nie należało się go bać, 
lecz  zbesztać i kazać się wynosić. W przeciwnym 
razie osaczał człowieka i tak długo gonił, aż gonitwą 
i strachem zamęczył ofiarę. 
 Ludzie byli narażeni na złe moce, duchy, be-
boki i diaski, gdy byli samotni. Stąd nauka, że nie 
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nica sama lub przy pomocy diaska podmieniała na 
dziecko z jakąś skazą. Nazywano go potem podcie-
pem lub ściepem. Zdrowe i ładne dziecko zamienio-
ne było na pokraczne, chorowite, czy po prostu nie-
grzeczne, które się „stale darło”. Podciep nie rozwijał 
się normalnie, pozostawał małym pultkiem, lichego 
zdrowia charczkiem, krzipiącym charlokiem, skarla-
łą pieczką, szpotawy, chrómy, puklaty, świdraty, ku-
dłaty nawet na brzuchu. Dzieci takie nie były kocha-
ne. Matki w afekcie potrafiły wprost takiemu dziecku 
powiedzieć: „A zawrzi już pysk, ty wstrętny podcie-
pie!”  lub: „A ustóń już ryczeć, ty ściepie snopla-
ty!” 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 wszel-
ką złą istotą skuteczna była moc modlitwy, święco-
nej wody, święconej kredy, różańca, szkaplerza, czy-
nienie znaku krzyża, żegnanie się. Wtedy nieczyste 
siły odstępowały, a człowiek ratował się z opresji. 
Czerty, straszki, marchy i utopce w popłochu, krzy-
ku i złorzeczeniach uciekały. Innym sposobem było 
trzykrotne spluwanie za siebie, a woźnica mógł jesz-
cze tyle samo razy strzelić z bata.  

                                   ***

 Pochodzenie wierzeń tu opisanych posiada 
na wskroś słowiański rodowód, choć niektóre zda-
ją się być nawet ogólnoeuropejskiego charakteru.
Ta warstwa kultury i świadomości obok języka należy 
do najstarszej spuścizny mieszkańców Śląska z okre-
su przedpaństwowgo. Wierzenia te występowały na 
obszarze całej Polski, czasem pod inaczej brzmiący-

uczynne i pomocne, chroniły domowy mir i odpędza-
ły duchy złe. Opiekowały się zarówno domem, jak 
i jego mieszkańcami. Były odpowiednikami aniołów 
stróżów. Podobno były to duszyczki zmarłych dzie-
ci, które nie zdążono ochrzcić. Odwdzięczały się za 
modlitwę oraz za resztki strawy, którą same wyja-
dały, jedzenie bowiem często traciło się z kreden-
su i odmaryji.  Zdarzały się czasem rzeczy dobre 
a niewytłumaczalne: same zamknęły się drzwi, coś 
zastukało w okno, zapiszczało cienkim i miłym gło-
sem 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 funkcjo-
nuje pieszczotliwe słowo bożatko, ale już tylko w od-
niesieniu do małego dziecka lub zwierzątka i ozna-
cza 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.  
 
 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 nad-
przyrodzone. Niektóre z nich były tylko nieżyczliwe, 
mściwe lub zazdrosne, zdolne do odejmowania kro-
wie mleka lub do zepsucia śmietany, że nie można 
było zrobić masła, bo się nie chciało skrupić. Naj-
bardziej 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, czarow-
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O zakochanym Mizerku 
 
 Na motywie podania o zabrzeskim utopcu8.
Dialogi zostały zapisane w gwarach miejscowości, 
z których pochodzą postacie.

 Rzeka Iłownica wiła się za Mościskami dzie-
siątkami zakoli i meandrów. Przecinał ją na tym 
odcinku ligocki most. Pod nim swoją siedzibę ob-
rał sobie przed dawnymi laty utopiec Mizerek. Imię 
takie nie na darmo nadali mu spostrzegawczy lu-
dziska, gdyż żyjąc na pustkowiu nie dorobił się ni-
czego. Wszystko, co posiadał, jak i on sam, wyglą-
dało dość mizernie. Cały świat, który widział, to 
tylko ryby, żaby i raki. Zajęć i profitów miał mało, 
bo droga przez most była wtedy rzadko uczęszcza-
na. Przytrafiało mu się parę razy w roku potopić 
zbłąkanego pijaka lub furmana, postraszyć baby 
wracające ze szkubaczki i to wszystko. Jakby jesz-
cze mało było tej biedy i bezrobocia, pewnej wio-
sny nad rzekę zjechało wiele furmanek i ekipy ludzi 
z łopatami, którzy, jak się okazało, rozpoczęli wielką 
regulację Iłownicy. Rzeczne zakręty wyprostowano, 
plosa zasypano, lichy butwiejący most zdemontowa-
no i zbudowano kamienny. W rzece nie było już dla 

8 W. Korzeniowska, O ukrytych skarbach, śpiącym wojsku i kochance diabła, 
Katowice 1995, s. 74, źródło: Gertruda Kloc, O zemście utopka. 

mi nazwami, jak: wodniki, mamuny, bobka, 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, wodia-
nyje. W mitologiach narodów Europy występują roz-
maite duchy, diabły, bestie, leśne i bagienne zjawy, 
czarownice. W naszej części Śląska są wprawdzie spe-
cyficzne diaski, gizdy, marchy, czechmóny, ale to tylko 
śląskie nazwy znanych gdzie indziej mitycznych zjaw. 

 Czy tylko zabobon? Wydawać by się mo-
gło, że zabobony świadczą wyłącznie o niewiedzy 
i zacofaniu ludzi. Jednakże po uważnym zastano-
wieniu można dojść do wniosku, że były sposobem 
na tłumaczenie skomplikowanych, niezrozumia-
łych dla prostych ludzi zjawisk fizycznych i meta-
fizycznych. Część z nich do dziś nie wyjaśnił i nie 
rozumie współczesny człowiek. Zakazy i nakazy, 
będące ważną częścią tych wierzeń, pełniły funkcję 
wychowawczą, ostrzegały przed niebezpieczeństwa-
mi. Opowieści i gawędy o różnych zjawach rozwija-
ły wyobraźnię, spełniały ważną funkcję kulturową 
i społeczną, gdyż integrowały ludzi, stawały się 
czynnikiem kulturotwórczym, inspirowały, dostar-
czały emocji, czasem także bawiły. Obecnie patrzy-
my na to jako na interesującą i bogatą kulturową 
spuściznę, lecz czy sami nie tworzymy nowych za-
bobonów, ubranych dla niepoznaki w elektroniczną 
formę? Liczne internetowe horoskopy, postacie ro-
dem z komputerowych gier z gatunku fantasy, wiara 
w UFO są przecież tego wystarczającym przykładem.   



134 135

w wiklinie utopca. Alabastrowe, okrągłe piersi zaczę-
ła bez pośpiechu gładzić mydłem i obmywać wodą, 
a kiedy starannie wycierała je płótnem, obserwują-
cy ją utopiec z wrażenia mimowolnie zakasłał. Prze-
straszona dziewczyna odruchowo skuliła ramiona 
i oburącz zasłoniła biust. Spłoszona oblała się ru-
mieńcem, poczuła na sobie czyjś wzrok  i rozejrzała 
się wokoło. Jednakże nikogo nie było. Uspokojona 
uśmiechnęła się tylko, znów uwolniła nagie piersi, 
sięgnęła po skraj spódnicy i uniosła ją nieco by się 
obmyć, odsłoniła przy tym zgrabne nogi, które po-
wyżej kolan pęczniały bujnością kształtów i raziły 
oczy bielą ciała. Mizerek zapragnął bardzo kobiety 
i chociaż liczył sobie bez mała 150 lat, zapałał do 
tej dziewczyny uczuciem pożądania, a wkrótce też 
miłości. Gdy panny odeszły, opuścił wzrok na wodę 
i tam zobaczył odbijającą się w niej własną postać... 
był brzydki i koślawy. Nieproporcjonalnie krótkie 
nogi, zmarszczona, zielona twarz i te okropne płe-
twy z błonami między palcami. Zrozumiał, że nigdy 
ta piękna dziewczyna nie odwzajemni jego uczucia.   
 Innym razem, gdy Emilka stała nad płyną-
cą wodą i była na wyciągnięcie ręki, utopiec walczył 
z myślami – porwać dziewczynę ku sobie w otchłań, 
nacieszyć się nią, czy pozostawić wolną, aby oglądać 
ją dalej żywą? Wtedy poprzysiągł sobie, że bez wzglę-
du na dalsze wypadki, nigdy nie pojmie i nie utopi tej 
dziewczyny. Odechciało mu się też gnębienia innych 
ludzi, gdyż nabrał do nich szacunku.   

 Mijały tygodnie, utopiec żył w szczęściu, że 
może nad rzeką oglądać ukochaną, która regular-
nie przychodziła w to miejsce. Jednak któregoś so-
botniego dnia, ale też w następną sobotę i kolejne, 
dziewczyna nie przyszła nad rzekę. Ciężko mu było 
na sercu bez jej widoku. W końcu w jedną z sobót 

utopca żadnej kryjówki i warunków dla życia. Mize-
rek musiał się wyprowadzić. Nową kwaterę upatrzył 
sobie w wielkim plosie Wisły na końcu Podjazia.  
 Tu w Zabrzegu - całkiem co innego. Pastusz-
kowie przychodzili poić krowy, dzieci biegały się ką-
pać, młodzież siadywała nad rzeką, śpiewała i grała, 
na pobliskich łąkach rolnicy kosili trawę i suszyli 
siano, a niedaleko była karczma i dwie przeprawy 
przez Wisłę. Roboty było całkiem sporo, ludzie sami 
się pchali w utopcowe łapy. Niejednych utopiec po-
rządnie postraszył, innych sponiewierał w wodzie, 
raz po raz jakiegoś młodziana napoił wodą, że aż go 
cucili, zdarzały się też poważniejsze przypadki... 

 Wraz z nadejściem ciepłych dni ujawniło się 
jeszcze coś, o czym Mizerek wcześniej nie wiedział, 
a raczej sobie nie uświadamiał, bo nigdy dotąd nie 
widział. Były to młode kobiety. Chodziły one nad 
Wisłę prać bieliznę, a czasem umyć się i wykąpać. 
W każdą sobotę przed południem przychodziło tu po 
kilka panien. Klękały na piasku na płyciźnie i po-
czynały prać odzież. Podkasywały spódnice obnaża-
jąc nogi, pochylały się przy tym i ukazywały swoje 
wdzięki. Mizerek obserwujący te ludzkie istoty do-
świadczał całkiem nowych, nieznanych mu uczuć. 
Dotąd miał do czynienia z ludźmi niedobrymi, fur-
manami okładającymi batem swoje konie, z zaro-
śniętymi pijakami, cuchnącymi tabaką i alkoholem. 
Nie miał dla nich litości i pobłażania. Nie lubił lu-
dzi. Obserwując dziewczyny pierwszy raz w życiu 
spojrzał na ludzki rodzaj jakże inaczej, zwłaszcza 
na jedną z nich – Emilkę, jak ją wołały przyjaciółki. 
 W tę sobotę dwie panny znowu przyszły ra-
zem nad wodę. Kiedy zakończyły pranie, obie 
zdjęły bluzki i stanęły półnagie odwrócone pleca-
mi do siebie, a Emilka przodem do schowanego 
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te zeżrać, ale nie dlo psa kiełbasa. Bier, co ci da-dali 
i lyź stąd! – starosta przedrzeźniał dziada i popędzał 
go do wyjścia.   
 Mimo, że Emilka przed chwilą przemknę-
ła przed oczami Mizerka jak błyskawica, jak dobry 
wiatr, to zdążył zatrzymać w swej pamięci jej piękny 
obraz. Stawało się jednak oczywiste, że w tym prze-
braniu do wnętrza się nie dostanie i że musi wymy-
ślić inny sposób. Miał przecież z diaskiem układ, że 
w każdym roku może się przemienić dwanaście razy, 
a że dziesięć już wykorzystał, pozostało mu jeszcze 
dwa. Tym razem wpadł na pomysł, aby się przebrać 
w listonosza i przyjechać na wesele z telegramem 
z życzeniami. Tak też zrobił. 
 Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! – rozległ się sygnał 
pocztowej trąbki. To zbliżał się pocztylion ku gospo-
dzie. Ludzie się rozstąpili. Postawny mężczyzna je-
chał na pięknym koniu, w czarnym cylindrze na gło-
wie, dużą pocztową torbą przy boku i złotą trąbką 
w ręku.  Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! – ponownie dał się 
słyszeć dźwięk instrumentu. 
 – Ludzie, rostómpcie się, róbcie miyjce, bo pocz-
tylión jedzie! Podziwcie się jaki piykny!   
 Listonosz zeskoczył z konia i skierował się 
w stronę karczmy. W jednym ręku trzymał wiel-
ką papierową kopertę, a w drugim złocistą trąb-
kę. Zgromadzeni gapie i weselnicy z podziwem ob-
serwowali tę scenę i zazdrościli. Nie na każdym 
weselu się zdarzało takie piękne przedstawienie. 
 – Prosza, prosza, piyknie prosza! – grzecznie za-
wołał starosta i ręką skinął na listonosza, aby wszedł 
do środka.   
 Tra-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta! – we wnętrzu ponow-
nie zabrzmiała trąbka. Starosta chciał odebrać listo-
noszowi depeszę i przeczytać ją głośno z błyskawicz-
nie podstawionego mu krzesła. 

postanowił przebrać się w człowieka, pójść do wsi 
i dowiedzieć się o jej losach. Gdy dochodził do podja-
skiej drogi, zobaczył wielki tłum ludzi gromadzących 
się przy gospodzie Grygierczyka. Po ich odświętnych 
ubiorach szybko wywnioskował, że to weselisko. Na-
gle spadł na niego wielki cios, którego się nie spo-
dziewał. Na weselu tym Emilka była nikim innym 
tylko panną młodą! Utopca bardzo zabolało serce, 
poczuł, że bezpowrotnie traci ukochaną osobę. Za-
pragnął po raz ostatni nacieszyć się jej widokiem 
i począł myśleć, jak dostać się na wesele. 
 Pod oknami karczmy wystawali różni niepro-
szeni ludzie, gapie i ubodzy, którzy tradycyjnie przy-
szli na wyszczyrzki. Zaglądali przez okna do wnętrza. 
Czasem ktoś z weselników podał im kawałek kołocza 
lub kieliszek wódki. Utopiec postanowił przebrać się 
za jedną z takich osób – przedzierzgnął się w dzia-
da, wszystkim znanego Chrómego Jóna. W tej postaci 
skierował się w stronę wejściowych drzwi, ale tam za-
trzymał go starosta. 
 – Kaj leziesz, ufermo?  
 – Nadyć jako dziod chcym sie kapke ugościć.    
 – W takich lóntach? Jeszcze nóm gości powylę-
kosz! Bier się nazod!   
 Wtem panna młoda dobiegła do drzwi, by po-
witać nowych gości. Gdy znalazła się obok starosty, 
zwróciła się do niego: 
 – Starosto, a nie zapomnijcie o kołoczu dla tych, 
co przyszli po prośbie, jak tradycja nakazuje! – oznaj-
miła miłym głosem i uśmiechnęła się do wszystkich.     
 – Tóż bier kąsek kołocza i śmiatej – opryskliwie 
odezwał się starosta do Chrómego Jóna.    
 – A, a... jo by chcioł na chwile do-do-stać się do 
środka – stękał zdesperowany utopiec, udatnie naśla-
dując dziada. 
 – A, a... jo wiym, ty byś chcioł pewnie do-dor-
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nie lubił młodego pana, który mu zabrał dziewczynę. 
Podpisał się, że spod Wisły, bo to prawda, przecież 
mieszka w wiślanej wodzie, a z Mizerowa – w ten 
sposób zaszyfrował swoje imię, bo przecież nazywają 
go Mizerek.  
 Po odczytaniu tak dziwnego listu na sali zapa-
nował spory rozgardiasz, toteż w czasie schodzenia 
z drabiny listonosz mocno się potknął, zahaczył 
nogą o szczebel, a papierowe buty zasłaniające płe-
twy nagle rozdarły się. 
   – Nadyć pierónie, co jo widzym? Nadyć to je 
pletwa od utopca, abo kigo czerta! – krzyknął druż-
ba, który stał najbliżej. 
 – To ni ma prowdziwy pocztylión, jyny jakiś 
przebraniec, chyba utopiec! Chłopy, chytać utopca! 
 Zdemaskowany Mizerek rzucił się do uciecz-
ki, ale drzwi mu zamknięto przed nosem, w ostat-
niej chwili uratował się skokiem przez otwarte okno 
wprost na wierzchowca. Paru chłopów ruszyło za 
nim w pogoń, ale on galopował już w oddali. Chłopi 
stanęli jak wryci, gdy dziwny jeździec rzucił się z ru-
makiem w otchłań Wisły i zniknął.  
 Mimo, że utopiec przeżył na weselu drama-
tyczne chwile, nie dawał za wygraną. Przecież opła-
cało się narażać, był już tak blisko Emilki, rozmawiał 
z nią! Teraz w obliczu ostatniej szansy podjął jeszcze 
jedno szalone postanowienie - że z nią jeszcze dzi-
siaj zatańczy na weselisku! Sermater! Do trzech razy 
sztuka! Byle zdążyć przed północą! 
 Tym razem utopiec wpadł na karkołomny po-
mysł, aby pójść do wiejskiego kowala w Zarzeczu, 
który by mu uciął płetwy, aby stopy zmieściły się do 
butów i żeby mógł tańcować. 
 – Kowolu, a nie chcielibyście tak zarobić kap-
ke piniyndzy za niedużóm robote? Móm tu do ob-
ciyncio moi wielki szłapy, bo sóm do butów za duże.   

 – O przepraszam, przepraszam, to do rąk wła-
snych! Do panny młodej, tak pisze na telegramie – 
powiedział zdecydowanie listonosz i skierował się 
w jej stronę.  
 Nigdy jeszcze Mizerek nie był tak blisko Emilki 
jak teraz. Stał przed nią w odległości jednego kroku 
twarzą w twarz. Granatowe oczy dziewczyny błysnę-
ły do niego radosnym uśmiechem. Poczuł tchnienie 
ciepłego oddechu, powodujące falowanie jej wydat-
nych piersi. Został porażony jej urodą, dzisiaj pod-
kreśloną uczesaniem i pięknym weselnym strojem. 
Malinowe usta wnet wyszeptały krótką prośbę: 
 – Proszę, niech pan przeczyta, co tam jest na-
pisane.   
 – Dejcie gibko drabinke, niech listonosz prze-
czyto życzynia! – ktoś zawołał.
 Mizerek wdrapał się na drabinę, by lepiej być 
widoczny, odtrąbił raz jeszcze pocztową melodyjkę. 
W sali ucichło jak makiem zasiał, gdy rozpoczął czy-
tać tekst telegramu: 
 „Serdeczne życzenia dla młodej panny Emilii 
z okazji ślubu zasyła znajomy z Mizerowa spod Wi-
sły. Niech Ci szczęście wiecznie sprzyja, błogosławi 
Bóg, Maryja!”  
 W tłumie rozległ się szmer rozmów, ludzie wy-
rażali swe duże zaskoczenie słowami listu, zdziwie-
nie, niezrozumienie i zaraz komentowali każde słowo.  
 – Niby ładne te życzynia, piyknie rymowane 
jak wiersze i takie religijne. 
 – Ale czymu życzynia tylko do młoduchy? 
A co to za znajómy z Mizerowa, to chyba ze stróny 
młodego pana, bo ón jest zza Wisły. To by się zgo-
dzało – gadali jeden przez drugiego.
 Lecz tajemnicę nadawcy i treści depeszy znała 
tylko jedna osoba na tej sali – utopiec, który ułożył 
życzenia specjalnie tak, aby były tylko dla Emilki, bo 
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wołowiny z tłustym łojem. Starosta doniósł jeszcze 
achtliczek gorzałki i przepił z nim. Młodym, rodzi-
com jak i starostom było wielce honorowo, że mają 
takiego zacnego gościa, obcokrajowca na weselu.     
 Tymczasem zabawa trwała w najlepsze. Mło-
dy pan, potem drużbowie obtańcowywali młodą 
pannę. W zwyczaju było, że każdy mężczyzna starał 
się zatańczyć z młodą, każdy, kto nosił wóńkę, miał 
do tego prawo, a chętnych było tylu, że na swój ta-
niec czekali w kolejce. Wreszcie nadszedł odpowied-
ni moment, nowy gość podszedł do drużby i mówi: 
 – A ja bych byl rad zatanczit s mladou damou. 
 – Nadyć to się nie do panoczku, boście nie sóm 
gość weselny, bo ni mocie wóńki. 
 – Tak dejte mi wonku, ja wam zaplatim. 
 – Nadyć tego się nie do kupić, musielibyście 
młodusze dać jaki piykny prezynt.
 – Wszak  ja mam krasny darek dla mladej damy.    
 Gość nie był gołosłowny, wyjął spod marynar-
ki niewielką, ale pięknie zapakowaną paczuszkę. 
Drużbowie to widząc wpięli mu w klapę weselny bu-
kiecik i tym samym stał się weselnikiem. Zapisali go 
też do tańca.   
 Czas biegł niemiłosiernie szybko, panna mło-
da zmieniała tancerzy, a każdy z nich mógł zatań-
czyć tylko jeden raz. Nieuchronnie zbliżała się pół-
noc, nadchodził czas oczepin. Mizerek bardzo się 
denerwował, bo o północy przestaną działać czary, 
jego przebranie sczeźnie i na powrót stanie się utop-
cem. Czy przed tym czasem zdąży zatańczyć z Emil-
ką? Na jego szczęście kapela zagrała do następnego 
tańca, a drużba skinął, że teraz jego kolej. Podszedł 
więc szybko do panny młodej, przyklęknął na jedno 
kolano i podał jej podarunek. Dziewczyna rozpako-
wała paczuszkę, wyjęła z niej piękny flakonik z wy-
bornym pachnidłem i kroplę różanego olejku nało-

 Kowal się najpierw przestraszył tym co usły-
szał i zobaczył, ale że pieniądz nie śmierdzi, zgodził 
się na wykonanie takiej roboty.
 – Ale to bydzie siaróńsko bolało, bo nie doś, że 
muszamy te błóny w szłapach odrzazać, to jeszcze to 
bydzie trzeja goróncym zielazym przipolić, żeby się 
gibko zasklepiło. Wytrzimiecie telki ból? 
 – Nadyć ja, jyny mi to odpitwejcie, to wos wy-
nagrodzym, mocie tu za robote złotego talara. 
 Utopiec zatkał ręką gębę, a palcami drugiej 
zaklamrował nos i czekał, co zrobi kowal. Ten szyb-
ko odrąbał szpony z płetwami i zaczął je przypalać 
żelazem. Utopiec darł się pierońsko, ale z powodu 
zatkanych ust nie było go zanadto słychać, tylko try-
skały z niego tak wielkie krople potu, że aż przygasi-
ły kowalowi ognisko na felczmidzie, ale już i tak było 
po robocie.  
 Skoro nie udało się wejść na wesele dziadowi, 
trzeba spróbować na odwrót, przebrać się w boga-
cza. Późnym wieczorem przybył więc do gospody po 
raz trzeci, tym razem w stroju bogatego wędrowca 
z obcego kraju. Ponieważ jego przodkowie pochodzi-
li z Zaolzia, nieźle posługiwał się językiem czeskim. 
Podszedł więc pod karczmę, a tam goście ustępują 
mu z drogi, kłaniają się i zachęcająco proszą do wnę-
trza. Gdy znalazł się w drzwiach, starosta  zagadnął: 
 – Dziyń dobry panoczku, panoczek w jaki 
sprawie?  
 – Dobry den! Jsem prziszel do hospody, divam 
kdo me nakrmi a napoi. Mam ja mnoho penezy – 
i pokazał złotego talara. 
 – A to co inszego, panoczek prziszoł do karcz-
my, natóż prosza! 
 Gospodzki jak szybko pobrał od gościa pienią-
dze, tak też sprawnie go obsłużył, posadził z przodu 
sali, przy orkiestrze i postawił przed nim obfitą porcję 
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ny. Zobaczył wtedy swoje nędzne ciało – na powrót 
zielone i śliskie. Jak to dobrze, że Emilki już nie ma 
tutaj i tego nie widzi. Okaleczone stopy bolały co-
raz okrutniej, a okrzyki ludzi pod jego adresem były 
coraz bardziej natarczywe. Resztką sił dobiegł do 
okna, rozbił w nim szkło i pokrwawiony rzucił się 
w czeluść nocy. Po chwili usłyszał odgłosy pogoni. 
Ale on szedł w całkiem innym kierunku, do ukocha-
nej wody.  
 Nad ranem goście weselni z Łąki i Mizerowa 
wracali do domów, przeprawiali się tratwą na drugą 
stronę Wisły. Płynęli blisko utopca, na wyciągnięcie 
ręki. Mógł z nimi zrobić co chciał, wywrócić, zato-
pić... ze złości, z zazdrości, z rozpaczy, z zemsty. 
Dobre uczucia są jednak silniejsze od złych, więc 
tratwa z weselnikami bezpiecznie osiągnęła drugi 
brzeg. 

żyła na siebie. Wokół rozeszła się cudowna woń róży 
damasceńskiej. Następnie partner ucałował jej dłoń 
i rozpoczęli taniec. Z początku tańczyli z dystansem 
i badawczo spoglądali na siebie. Tancerz prowadził 
pannę z wyczuciem i finezją, a jego partnerka intu-
icyjnie domyślała się każdego jego kroku. Mizerek 
starał się być jak najbliżej dziewczyny, łakomie na-
pawał się cudownym zapachem jej ciała, który mie-
szał się z zapachem róży. Długi, kasztanowy warkocz 
smagał go po twarzy przy każdym jej obrocie, a ich 
oczy spotykały się raz po raz. Zdawała się zaistnieć 
między nimi niewidoczna nić tajemnego zrozumienia. 
Tańczyli tak pięknie, że orkiestra grała już dla nich 
trzeci taniec i nikt im nie odważył się przerwać.  
 Goście utworzyli wokół nich koło i z uzna-
niem, a także zazdrością, popatrywali na tę niezwy-
kłą parę. Niektórzy zgorszeni plotkowali. Mizerek tak 
bardzo chciałby zatrzymać tę chwilę na wieczność. 
Ból pociętych i poparzonych stóp był niczym w po-
równaniu z tym, co otrzymywał w każdej sekundzie.  
 Nagle te czarowne chwile przerwało bicie ze-
gara. Nadchodziła północ. Duży zegar stojący przy 
ścianie wybił dźwięk pierwszy z dwunastu. Orkiestra 
nagle przestał grać. Do sali zaczęto wnosić krzesła 
i ławy, przygotowywano oczepiny. To ostatnie sekun-
dy utopca na weselu. Wraz z dwunastym uderzeniem 
przestanie działać moc czarów, a tu już wybiło sie-
dem uderzeń. Mizerek, mimo że dalej pragnął być 
z Emilką, wypuścił dziewczynę z rąk, chciał jej dzię-
kować za taniec, ale wargi go już nie słuchały, a nogi 
nie chciały nieść. Poczuł, że nie ma siły uciekać. 
W desperacji udało mu się zgasić na sali świa-
tło, aby pod osłoną ciemności uciec z tego miejsca. 
Ktoś go jednak dostrzegł w półmroku i wykrzyknął: 
 – Jezderkusie, widzym diobła, abo jakigo utopca!  
 Mizerek jak przez mgłę widział, że ludzie stoją-
cy wokół wytykają go palcami. Czuł się jak obnażo-
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nak bagien na Rotuzie ze względu na rozpowiadane 
o tym miejscu zatrważające historie. Jozef i Francek 
nasłuchali się od dziecka podań, berów i powiarek, 
które mówiły o utopcach, bagiennych michejdach, 
leśnych borutach i diaskach wciągających do topie-
li samotnych wędrowców, o niedostępnych torfowi-
skach i bagnach, o migoczących na nich świetlokach 
i błudziczkach, które miały być duszami topielców, 
o ukrytym w topieli mieście, jego starodawnych 
mieszkańcach, o zatopionym ratuszu, od którego 
wzięła się nazwa Rotuz. Ponoć raz w miesiącu o pół-
nocy, przy pełni księżyca wyłania się tam z bagien 
wieża, w której odbywa się bal. Przy kociej muzyce 
bawią się jej lokatorzy, a złapane na bagnach ofiary 
muszą im usługiwać.  
 
 Chłopi długo dobierali odpowiedni moment 
na tę wyprawę, która miała być inna od dotychcza-
sowych. Czekali na dobrą pogodę, suchą porę roku 
i księżycową noc. Nareszcie pewnego późnego wie-
czoru śmiałkowie wyruszyli na Rotuz. 
 – Jozefku, natóż powiydz... a co też bydzie, jak 
nas tam na tym Rotuzie postraszy, abo co gorsza 
utopi jakoś beskurcja? Dziecka bez ojca zostanóm... 
 – Francik, dyć my już o tym rozprowiali i temat 
mómy obgodany, jo się już teraz nie cofnam. Wiysz 
dobrze co o tym myślam, a myślam, że to gupoty, 
bery a bojki o tych utopcach na Rotuzie! Nie rób mi 
w głowie szałot! Dobrze wiysz, że na kraju lasu zwie-
rzyny już nima, a ryzyko je duże, bo gojny węszy 
i napastuje. A tam spokojniutko, ani jednej duszy,
a zwiyrza moc!  
 – Ja, ja, rychtyk, ja, mosz kamracie recht, 
przeca bydzie wszystko fajnie, wrócymy z jakim sor-
kym na plecach i bydymy się śmioć jak pogany... 
He, he, he... Baba strowy nawarzi, w szpyrniku by-

Raubczyki na Rotuzie 

 Prezentowana tu wersja baśniowego podania 
o Rotuzie zawiera motywy wielu zasłyszanych opo-
wieści i legend o tym miejscu. Dialogi są zapisane 
odpowiednio do mówiących, w gwarze cieszyńskiej 
lub zarzeckiej.   

  
      
 Książęce bory Żabiego Kraju stanowiły dla 
okolicznych mieszkańców źródło wielu korzyści. Tu-
taj ludzie podejmowali pracę przy wyrębie drzew, po-
zyskiwali materiał na budowę domu, do lasów cho-
dzono po drewno i chrust na opał, zbierano w nich 
grzyby i jagody. Biedniejsi kosili leśną trawę zwaną 
wąsioną, a byli i tacy, którzy kłusowali na zające, 
ryby w stawkach, a nawet sarny i dziki,  jak się tu 
od dawna mawiało - raubczykowali.   
 
 Jednego dnia dwaj kamraty mieszkający pod 
lasem i znający go od dziecka jak własną kieszeń, 
jeden z Zarzecza a drugi z Podjazia, umówili się na 
raubczykowanie. Było to bardzo niebezpieczne i ry-
zykowne zajęcie, ale jakie było wyjście, gdy nie było 
roboty, a do wykarmienia każdy z nich miał parę 
głodnych gęb. Najgroźniejsi dla kłusowników byli 
gojni, którzy pilnowali lasów i pojawiali się z flintą 
w najmniej spodziewanym momencie. Można też było 
wpaść w cudze sidła, zwichnąć nogę, być zaatakowa-
nym przez dzika lub wilka. Najbardziej bano się jed-
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my. Jak uwidzi, że nie uciekómy, to popuści. Prze-
ca my sóm dwaj! Teraz dej pozór i mie posłuchej.  
Wyjmniesz toporek zza poska i se nim myrdej, a jo 
wyjmujam pitlok i się nim bydam bawił dlo pokazu. 
A teraz biegym lecymy do przodku, naciyrómy na 
niego, gzuj wiela możesz! 
 Chłopi biegli co sił. Jak odległość między bo-
rutą a chłopami całkiem zmalała, diasek zazgrzytał 
zębami, zaskowyczał jak wilk i sczeznął. Było sły-
chać szybki trzask łamanych gałęzi – uciekał aż się 
kurzyło i to w dosłownym znaczeniu, bo po dojściu 
chłopów na miejsce gdzie stał, śmierdziało jeszcze 
siarką. 
 – Zesroł się hóncwot ze strachu, a to znaczy, 
że się poboł. Jest z tego znany, teraz to już nas zo-
stawi w pokoju.    
 Uszli chłopi spokojnie spory kęsek drogi, aż tu 
nagle trach! Przed nimi, na ścieżce, którą szli, wy-
strzeliły jak spod ziemi najmniej trzy czarne sylwetki 
ludzi w wielkich kapturach na głowie i w momen-
cie, gdy się nawzajem zauważyli, jedni i drudzy za-
marli w bezruchu naprzeciw siebie w odległości za-
ledwie parunastu metrów. Ci w kapturach trzymali 
w rękach jakieś dzidy czy kije, a na plecach taszczyli 
wielkie wory.  
     – Jezderyno, to na pewno ludzie od gojnego! 
– powiedział do siebie w wielkim strachu Francek, 
aż mu się w uszach ciepło zrobiło. Żeby nie wpaść 
na siebie jedni zrobili w lewo myk, a jak zrobili 
w lewo myk, tak drudzy w prawo cyk. Jak ci dru-
dzy w prawo cyk, tak ci pierwsi w lewo myk! Wtem 
Jozef przypomniał sobie hasło raubczyków i gwizd-
nął go cztery razy. Czekali chwilę na odpowiedź... 
Tamci odgwizdali jak należy... A więc nasi! Ale ulga!  
 Wtem ktoś z tamtych krzyknął: 
 – Hej hop, raubczykorze stop! 

dzie pełno mięsa, he, he, he... Dziecka bydóm się 
cieszyć...   
 Idą już chłopi dłuższy czas przez las, mie-
siączek im przyświeca, a dobry nastrój dopisuje. 
Na plecach mają wnyki na sarny i saki na zające, 
za pazuchą u każdego pitlok, a za pasem toporek. 
Podpierają się krykami, które w potrzebie można 
użyć do obrony lub do ratowania się na bagnach. 
Nagle Francek stanął  jak wryty. Oczy wbił gdzieś 
w dal i drżącym głosem zaczął cedzić z siebie słowa:    
 – Dzisz go! Ledwo my wyszli, a tyn już wachu-
je. Ładny poczóntek!    
 – Kto? Kaj, kto wachuje?   
 – Jedyn taki... wachtyrz. Nadyć nie wypowiym 
jego miana, bo nie chcym go zwołować... Nie widzisz? 
Tam na kóńcu lynii siedzi na pnioczku.  
 – Toć teraz widzam, nadyć niech se wachuje... 
Boruta bez buta! – krzyknął Jozef, lecz niezbyt gło-
śno, jakby sobie chciał dodać odwagi.  
 Księżyc oświetlał akurat to miejsce gdzie sie-
dział boruta, zapewne diablik zrobił tak specjalnie, 
by go było dobrze widać.      
 – Kto by się go boł! Kurdupel! Z drógi, bo cie 
chlasnam i bydziesz leżoł jak długi! 
 Diasek musiał usłyszeć te słowa, bo leniwie 
zszedł z pieńka i schował się gdzieś za drzewami. 
Po chwili jednak znowu pojawił się na ścieżce, tyle 
że dalej. Chłopi szli szybkim krokiem i podeszli go 
tak, że było widać jego kudlasty tors, ziemistą twarz, 
żółte kozie oczy z pionowymi źrenicami i dwa małe 
trójkątne rożki szeroko rozstawione, prawie przy 
uszach. 
 – Sermater! – tylko tyle ze strachu wydobył 
z siebie Francek, ale Jozef nie tracił animuszu i pół-
głosem mówi: 
 – Jyny nie dejmy po sie poznać, że sie go bojy-
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Francek, który szedł tuż za nim, wpadł na niego, 
bucnęli się głowami jak dwa kozły i obaj się znaleźli 
w niegłębokiej grubie. Księżyc z powrotem wyszedł 
zza chmury i ostrym promieniem oświetlił wystający 
przed nimi wysoki przedmiot. 
 – O matko! Toć to krziż na leśnej mogile! –
 westchnął Franek.  
 Wtedy zauważyli, że obaj leżą w jakimś zapad-
niętym, starym, samotnym grobie. 
 
 Wtem się odzywo cichy głos spod ziymi:
 – Co ty tu robisz między umarłymi?
 Co ty tu robisz, czemu się przechadzosz, 
 a nam umarłym w spoczynku przeszkadzosz?

 Przebrzmiały Franckowi w głowie słowa 
i melodia znanej śląskiej pieśni o poległych. Oprócz 
bólu głowy od uderzenia poczuł z wielkiego strachu 
charakterystyczny zimny dreszcz, który się zaczynał 
w miejscu, skąd zwierzęciu wyrasta ogon, a kończył 
na czubku głowy, na którym sztorcem stanęły włosy.     
 – Jozefku, posłóchej mie... Źle to wszystko wi-
dzym, jo się bojym, wróćmy się nazoć!  
 – Nadyć przestoń być mamlasym, piyrszy roz 
żeś fiknął kopyrtka? Być se chłopym, są my już przi 
samym Rotuzie. Zaroz znajdymy miyjsce kaj lotajóm 
sarny, nastawiymy sidła, zdrzymnymy się na dwie 
godzinki i fajrant. Sorek bydzie nasz, byle nie za 
duży, żeby my go obaj uniyśli! Nie ślimtej się! 
 
 Las, którym szli teraz dwaj mężczyźni, zaczął 
się wyraźnie zmieniać, zamiast drzew wysokich były 
już tylko karłowate brzózki, jarzębiny i kępy różnych 
krzewów. W promykach księżyca migotały krople 
rosy na pazernych rosiczkach. Znak to, że kończyło 
się tu twarde podłoże, a zaczynały torfowiska. Nagle 

 – O matko, zawczasu żech się ucieszył, to jed-
nak ludzie od gojnego, abo szandary!
 – Biercie ich straże, bo to som paskarze! 
– krzyknął znów ktoś z tamtych. 
 Konsternacja. Przez dłuższą chwilę panowała 
cisza, w której tylko było słychać łomot Franciko-
wego serca. Nagle Jozef przekonał się, że coś tu nie 
tak... to przecież muszą też być raubczyki, którzy 
sobie z nich bezczelnie żartują, więc nie pozostał im 
dłużny i odważył się odkrzyknąć:  
 – Przestóńcie wrzeszczeć, barany, boście też 
są zorzyczany! 
 Jozef jeszcze wcześniej rozpoznał kolegę Rudka 
od Kanafka. Wkrótce wszyscy zaczęli się witać, śmiać 
i częstować papierosami.  
 – Nale wy pieróny! Aleście nóm stracha na-
pędzili. Tak żartować umióm tylko zorzyczany! 
– z radością i ulgą wykrzyknął Francek.   
  – Każ to idziecie?    
 – Nadyć my już wracomy od stowka przi Czar-
nolesiu. 
 –  Mocie jakóm rybe?   
 – Nadyć se pomacej.
 Rudek podsunął pytlik, a tam w saku aż gęsto. 
Sandacze, karpie. Każdy smok miał po cztery kilo. 
 – A wy kaj leziecie? 
 – Nadyć nie powiym.
 – Jak nie chcesz pedzieć, to łatwo sie domy-
śleć, że na Rotuz! Chybaście powaryjowali!  Waszo 
sprawa, jak wom życie nie jest miłe... 
 – Niefajnieś mi to Rudek pedzioł, niefajnie. 
Ale, jak postanowióne, tak postanowióne. Idymy dali.  
 Księżyc zaszedł za chmurę, w lesie stało się 
ciemno, niewiele było widać. Przechodzili teraz przez 
małą polanę przy jakichś wądołach. Wtem Jozef 
stracił grunt pod nogami, zatoczył się nagle i upadł. 
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    ***   
 
 Bim-bam, bom-bam! Bim-bam-bam...! Odgłos 
dzwonu w środku lasu nieoczekiwanie przebudził 
śpiących.  
 – Jerónie, Francek! Czy ty słyszysz i widzisz to 
samo, co jo? 
 – Ja, Jozef, ja, nadyć słyszym i widzym, to co 
ty widzisz i słyszysz, a co bych nie chcioł ani widzieć, 
ani słyszeć!  
 Przed ich oczami rozgrywało się niezwykłe wi-
dowisko. Nad Rotuzem unosił się tuman mgły, któ-
ry stopniowo rzedł. Przebijały się przezeń promienie 
księżyca, który był akurat w pełni i oświetliły wy-
nurzające się z bagien powoli i majestatycznie za-
rysy jakiejś budowli w kształcie wieży. Z ostro za-
kończonych iglic zsuwały się wodorosty, spływały 
strużki wody, mokry dach pobłyskiwał wielobarw-
nymi światełkami. Nad budowlą fruwały potężne, 
kolorowe, rusałkowate ważki rozmiarów człowieka, 
a w wielkich, jakby mydlanych bańkach, kręciły 
się jak spirale metrowej wielkości czerwone, zielone 
i żółte pijawki oraz gigantyczne rosiczki żądne ofia-
ry. Wieża nie cała wyłoniła się z mokradeł, tylko naj-
wyższe jej piętra. W oknach nie było widać żadnej 
istoty, lecz poruszające się w rytm kociej muzyki cie-
nie ludzkich postaci. Światła wylatywały z okien jak 
z projektora i wyświetlały się jak na wielkim ekranie 
na okolicznych drzewach i leśnej łące. Sowy siedzące 
gromadnie na konarach drzew odbijały pulsująco te 
światła dziesiątkami wielkich oczu. Odbłyski te mie-
szały się z błędnymi ogniami wokół bagien, tworząc 
niezwyczajne iluminacje. Muzyka z wieży mieszała 
się z bulgotaniem wody, kumkaniem i rechotaniem 

Francek jakby zatańczył, coś mu się obsunęło pod 
nogami, zaczął walczyć o równowagę, ale w ostatniej 
chwili zdążył zahaczyć kryką o małe drzewko i przy-
lgnął do niego.  
 – Jozef! Nadyć pierónie, my już sóm na ba-
gnach! O mało co mnie nie porwało do kalwoty! 
 Kolega, do którego mówił, niemal w tym sa-
mym czasie wpadł całą nogą do brudnego szlamu, 
ale drugą nogą stał jeszcze na twardym, położył 
szybko krykę na płask, oparł się o nią, zrobił rzut 
ciała w tył, z trudem wydobył się z bagna i siadł zad-
kiem na stałym gruncie.  
 – Nale sumeryjo! Dyć mie też chciało wciągnąć 
do błota! Muszamy se dać pozór. Ale spokojnie, spo-
kojnie... jo już wiym kaj my są... teraz obojdamy to 
błoto z lewej stróny i tam już jest ta trasa zwierząt 
do wodopoju. Ze mną nie skrepniesz Francik tak ry-
chło, być se spokojny! 
 Po chwili marszu, w oczekiwanym miejscu 
chłopi zauważyli wydeptaną zwierzęcą ścieżkę, na 
której było odbite mnóstwo sarnich kopyt i pozosta-
wione charakterystyczne czarne bobki. Ilość świe-
żych śladów zrobiła na nich wrażenie. Łowy chyba 
gwarantowane. Tutaj pozastawiali sidła i saki. 
 – Nó i co? Dobro robota, Francik! Wszystko 
bardzo proste, jyny se kapka trudu trzeja zadać. Jo 
ci godoł, strach mo wielki oczy. Bydzie dobrze. Ida-
my se teraz pod jakim drzewym znąś barłóg. Z kierej 
stróny wiater wieje? Muszamy tak przicupnyć, żeby 
nas zwiyrz nie wynuchtoł.  

 Nad Rotuzem rozścielała się mgła. Chłopi zna-
leźli odpowiednią kryjówkę w starej, dudławej wierz-
bie. Opatulili się czym mogli, a zmęczeni drogą i wy-
darzeniami niedługo czekali na słodki sen. Nie mieli 
poczucia czasu, nie wiedzieli, że nadchodzi północ. 
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dziej przeciwni to zarzeczany! Nieposłuszne gałgany, 
dużo się buntowawszy i po swojemu dziwnie gadaw-
szy!  A co tu w naszem królestwie szukawszy? – wy-
pytywał dalej.
 Teraz się Francek zastanawia, co scyganić 
i przyszło mu w sekundzie do głowy, żeby prawdę 
powiedzieć:
 – Jedzynio szukóm dlo swoich dziecek, bo 
głodne. 
 – ... dla dzieci, bo głodne... Ać, to dobrze świad-
czy o tobie, wędrowcze! Bardzo dobrze!  Ać, co byś 
pragnąwszy od Mojej Wysokości? 
 – Wolności, panie, wolności! 
 – Ha! Każdy jeno o tej wolności bałamuci, jak-
by choć który wiedział, co to wolność! Straże! Po-
znaczcie ich prędko naszym znamieniem pod po-
ślednim żebrem, a potem rozwiążcie i skierujcie na 
nauki.  
 Mędrzec zniknął, a na jego miejscu pojawiła 
się następna biała postać. 
 – Ja jestem rechtór. Nauczę was, gości, wszyst-
kiego co potrzebne, żeby stawić się do egzaminu, 
który zadecyduje o waszej przyszłości. A teraz słu-
chawszy uważnie wszystko, co ja mówiwszy! Wy się 
znalazłszy w krainie starożytnych Gołęszyców, gdzie 
lud nasz wiele wieków temu się schroniwszy przed 
wojnami, chorobami i głodem panującymi  w ludzkim 
świecie. Nikt nie powinien naruszać naszego spokoju!  
 Świat istot żywych składa się w naszym kraju 
z 5 kręgów. Pierwszy krąg to ludzie dostojni: sta-
rożytni Gołęszyce, książę Wodowit i księżniczka 
Marzanna, kanclerz-mędrzec, rechtór i dworzanie. 
Książę i księżniczka nie pokazują na co dzień swe-
go oblicza. Drugi krąg to ludzie-goście, to jesteście 
wy. Goście mają dwa prawa: jedzenia raz dziennie 
i zaliczenia egzaminu. Po jego zdaniu mają prawo 

żab, głośnym łopotaniem skrzydeł ogromnych ważek 
i nietoperzy.  
 – O kruca! – krzyknęli obaj z przerażenia, gdyż 
z nagła zostali oblani obfitym strumieniem światła 
jak z reflektora, a naprzeciw nich stanęło kilku ro-
słych osiłków,  monstrualnych utopców w zielonych 
strojach, brzuchatych, o cienkich nóżkach zakoń-
czonych płetwami. Byli to nikczemni żołdacy, straż-
nicy podwodnego księstwa. Zarzucili ofiarom na szy-
je pętle i zaczęli prowadzić, niczym pojmane konie, 
w nieznaną stronę. Chłopów z nagła zawiodły zmy-
sły, nie widzieli i nie słyszeli nic.  
 Ocknęli się w zupełnie pustej, ale jasnej kom-
nacie bez drzwi i okien, mieli związane ręce. Nie czu-
li ani strachu, ani bólu, ani zmęczenia, tylko dziwną 
obojętność. 
 – Witawszy was w kraju dostojnych Gołęszy-
ców, w krainie księcia Wodowita i bogów Mokosza 
i Chorsa! Odpowiadawszy, skąd was przyprowa-
dziwszy bóg Radzigost? – dał się słyszeć tubalny 
głos starszego człowieka, a zaraz potem znikąd poja-
wił się przed nimi na tronie spowitym mgłą starzec 
w białej sukni z długimi siwymi włosami spływający-
mi falami po bokach głowy i łysiną pośrodku. Był to 
kanclerz-mędrzec.    
 Jozef i Francek nie zrozumieli tej mowy, sta-
rzec więc powtórzył:
 – Ać skąd przyszedłszy do naszego kraju?   
Odpowiadawszy, kiedy pytam! – prawie że krzyknął. 
 Jozef się chwilkę zastanawiał, co skłamać, ale 
widać za długo, bo strażnik-utopiec stojący z tyłu 
ubódł go w żebro, aż mu dech chwyciło. 
 – A... z Zorzyczo, panie – wykrztusił prawdę 
i wypuścił resztę powietrza z płuc. 
 – A... z Zarzecza... my tu mamy takich na służ-
bie i z Zabrzega, i Strumienia, i Landeka. Ale najbar-
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czu i mokrej pogody – Mokosz. To jest bóg-opiekun 
ludzi dostojnych pierwszego kręgu. Drugi jemu rów-
norzędny jest Chors, bo jest bogiem księżyca i słabo-
ści do promieni słonecznych. Radzigost jest opieku-
nem wędrowców i gości - waszym i ludzi-służących, 
czyli drugiego i trzeciego kręgu. Bóg Porepłut jest 
opiekunem mieszczan z ratusza z czwartego kręgu, 
bo jest bogiem tańca i libacji. Porewit jest bogiem 
porywaczy i opiekunem wypraw łupieżczych, czczą 
go strażnicy-utopce z piątego kręgu. Amen. 
 Rechtór ponownie rozpłynął się w powietrzu. 
Chłopi poczuli dziwne zmęczenie i zasnęli. Nie wia-
domo jak długo spali, bo w zatopionym mieście 
na bagnach nie było dnia ani nocy, nie wstawało 
słońce, ani nie zachodziło. Obudziły ich fanfary. 
Pojawił się kanclerz-mędrzec, książę i księżniczka, 
lecz w przebraniu i nikt nie wiedział, którzy to są, 
rechtór, grupa dworzan, nieco służby i kilku strażni-
ków-utopców. Dworzanie z zaciekawieniem przyglą-
dali się dwu umorusanym chłopom i przy tym dziw-
nie ruszali wydatnymi brwiami.  
 – Kimżeście-skądeście, ać skąd przybywszy? 
– kanclerz nakazał się przedstawić. 
 – My są z Żabigo Kraju, jo je Jozef, a ón je 
Francek.
        Dworzanie wydobyli z siebie głośne łeeeeeeee! 
na znak dezaprobaty. 
 – Jakich macie patronów, którzy z niebios 
sprawują nad wami opiekę?
 – Lelum, Polelum – wystrzelił ni stąd ni zowąd 
Jozef, bo nie chciał mieszać w te sprawy świętych 
katolickich.  
 – Łooooooo! – z uznaniem zareagowała sala, 
a mędrzec objaśniał: 
 – Lelum, Polelum to wielkie bóstwa na noc-
nym niebie, to Kastor i Polluks, starożytne bliźnię-

powrotu do swoich, a w przypadku niezdania prze-
chodzą do kręgu służby, a to jest krąg trzeci. Służba 
ma obowiązek usługiwania ludziom dostojnym i lu-
dziom upadłym. Zapłatą jest przebywanie wśród lu-
dzi. Czwarty krąg to ludzie upadli – mieszczanie z ra-
tusza. Mają obowiązek zabawy, nie mogą opuszczać 
ratusza. Mieszczanie i radni zostali ukarani za żądzę 
pieniądza i władzy zatopieniem ratusza i wieczną 
zabawą. Piąty krąg to strażnicy-utopce. Mają obo-
wiązek bronienia granic kraju poprzez wciąganie do 
czeluści intruzów, którzy naruszają jego granice. Na 
ich czele stoi nikczemny, lecz nieustraszony wódz 
micheche Michejda. Zapłatą za służbę jest bal w ra-
tuszu z ludźmi upadłymi jeden raz, w ostatnim dniu 
roku. Amen.    
 Rechtór zniknął. Francek i Jozef popatrzyli 
na siebie, a miny mieli jak dwa cielęta na wykładzie 
w gimnazjum. Wtem pojawił się służący, który jak 
oni był człowiekiem i przyniósł im jedną, lecz nie-
małą misę jedzenia. W misce popularne dania, które 
jadano w tym kraju: żabie kitki, gęsie pępki, kozie 
drzistki i ecze-pecze. Chłopi nie mieli ochoty na je-
dzenie, natomiast zdążyli zamienić z człowiekiem 
parę słów na szybko, bo służbie nie wolno było roz-
mawiać. Służący był ciekaw wszystkiego:  
 – Ktożeście, skądeście? A jak tam teraz świat 
wyglóndo? A ni ma jakich wojyn? A je co jeść? 
A jakby sie wóm udało stąd wyjś, tóż pozdrówcie na-
szych ludzi z Frelichowa. A jak bydóm was pytać na 
egzaminie, to odpowiadejcie tak, żeby sie wszyjscy 
popłakali, óni lubióm beczeć, bo lubióm wszystko, 
co je mokre, a płaczki sóm mokre. Pamiyntejcie! 
 Rozmowę zakończyło ponowne pojawienie się 
rechtora. Nauczyciel tym razem rozprawiał o bó-
stwach bagiennego kraju:   
 – Pierwszym i największym jest bóg wód, desz-
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skulało, a było taki wielki, że chrobok kiery z niego 
wyloz, podszed do kónia, otwar paszcza i mi tego kó-
nia zjod! Ament!  
 – Ojojojojoj! – zaczęli głośno lamentować dwo-
rzanie, a damy zaczęły szlochać i upłakiwać. 
 – Koń aliści, to szlachetne, piękne stworzenie. 
W naszym kraju ma wielkie poważanie. To najbliż-
szy druh każdego rycerza. Pożarcie konia to wielka 
szkoda, to wielka strata, to bardzo smutne wydarze-
nie – skomentował kanclerz.  
 – Ajajajajajaj! – damy dalej płakały, a kanclerz 
w akompaniamencie ogromnego lamentu i narzeka-
nia ogłasza werdykt egzaminu:  
 – Szanowni goście z Żabiego Kraju! Aliści nas 
przekonawszy, żeście godni być ludźmi wolnemi 
i jeszcze dziś możecie opuścić krainę Wodowita i Mo-
kosza. Ać, czy macie jeszcze jakie życzenie?  
 – My jeszcze prosiwszy, żeby jegomość kanc-
lyrz sie zgodziwszy i naszych ludzi do dom puściw-
szy, kierzy są u was w niewoli – bezczelnie w ich 
języku wysłowił się Jozef.  
 – Ać niech się stanie! Będą następni, hehehe!– 
rzekł półgębkiem kanclerz-mędrzec. 
 – Proszę wstać! Dwór uchodzi! – ozwał się ko-
mendant utopców. Rozległy się fanfary. Wszyscy 
zniknęli szybciej niż przyszli. Nad posadzką unosiła 
się tylko lekka mgła... 

     *** 

...lekka mgła unosiła się nad Rotuzem. Świtało. Jo-
zef przeciągnął się i wyprostował, bo był w czasie 
snu pokurczony, wylazł z przyciasnej wierzby, ziew-
nął i zadzwonił z zimna zębami.  

ta, podwójny dar potomstwa, świecą wielkim świa-
tłem, wspomagając promienie księżyca. Toć wielce 
zacnych patronów wy posiadawszy! A teraz niechaj 
rzekną jakąś historyję ciekawą i wesołą, żeby dwo-
rzanie się uradowali.   
 Francek się zastanawia co powiedzieć, mając 
w pamięci to, że przecież dworzanie wolą się smucić 
i płakać. Nie zdążył się dobrze zastanowić, bo uto-
piec go uprzedził i bodnął znów w bok, więc przyna-
glony bredzi tak: 
 – Szeł chłop drógóm, mioł kapse długóm, 
a w tej kapsie śliwke, a w tej śliwce pestke, a w tej 
pestce jądro. Co posłuchosz, gupio trąbo! 
 Przestraszony tym co powiedział, odwrócił się 
do Jozefa, żeby upozorować, że to do niego mówił.     
 – Hehehehehe! - zareagowali gremialnym, do-
nośnym i długim śmiechem dworzanie.  
 Sprawa egzaminowanych wyglądała to gorzej, 
to lepiej. 
 – Niech teraz powiedzą coś smutnego, co by 
wzruszyło serca dworzan – polecił mędrzec. 
 Chłopi wiedzieli, że teraz decydują się ich losy, 
ale do głowy nic a nic im nie przychodziło. Obaj po-
patrzyli na siebie, kto ma co powiedzieć, a tu łup! 
– Jozef oberwał od utopca kołkiem w bok. Nie było 
czasu na zastanawianie, zdecydował powiedzieć byle 
co, byle szybciej, więc opowiedział wica usłyszanego 
ostatnio w gospodzie u Moryca na Gołyszu:  
 – Dwaj chłopi się przechwolali, kiery wyhodo-
woł większe jabko w swoim sadzie. Piyrszy pado, że 
dwa roki tymu mioł taki jabko jak dwie pięści. – To 
jeszcze nic, a jo dwa roki tymu mioł jabko jak moja 
głowa – pedzioł drugi. - Ale to też nic, jo łóńskigo 
roku mioł jabko wielki jak dynia. – Chłopie, to ni 
ma wcale wielki jabko! Jo jak jechoł w zeszłym roku 
wozym na torg, to mi się z wozu na ziymia jabko 
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Ostatni utopiec na Podjaziu 

Bery – kasik podsłyszane, cosik pozmyślane.      

 Downo tymu na Podjaziu, w środku Żabigo 
Kraju –  w rzycznych plosach, stawach, żabiorkach 
i padołach – aż roiło sie od utopców. Do jednej dziu-
ry, po pilarskim stawie, tam kaj była Pitlokowa łąka, 
splóngnół sie z Bajerki utopiec. Nikierzi mianowa-
li go Zefek. Na jedyn czos nazdokazywoł tyn rojber 
i chóncfot moc szkaradnych rzeczy, zwabioł ku wo-
dzie bezbrónnych ludzi, omamioł ich, a potym wción-
goł do stawu i prugowoł topić. Nejbarżi se upodoboł  
chłopów, kierzi osłabiyni wracali z krynglowni abo
 z gospody. Nieroz się przeblykoł za jakigo wandru-
sa abo zwiyrza, rogatóm, siwóm koze abo ryszawego 
psa. Siłe mioł pierón niemożebnóm, jak nie utopił, 
to potoploł w kalnej wodzie, pomarasił glinóm, fusy 
potargoł, wykudlił szkuty na łepie, a jeszcze taki wy-
mynczóny człowiek mało co pamiyntoł, bo mu pa-
miyńć pomazoł. W nocy, jak kto już musioł prze-
chodzić kole tego stawu, to nieroz słyszoł szpluchani 
wody, jakisik rajwach i rómplowani, jakby kónie sie 
toplały, aże włosy dymba stowały. Chłopy od karcz-
my co szli, abo ze szwercu, abo z lasu kaj raubczyko-
wali, nieroz dziepro nad ranym potrefili znąś swojóm 

 – Francek, czy ci się co śniło? A czy ci się śni-
ło to, co mi się śniło?  
 – Nadyć ja - mi sie zdowo, że mi sie śniło, chy-
ba to, co ci sie śniło, a co bych chcioł, żeby mi sie 
śniło, a tego nie było!   
 – Francek, jo wiam, jak sprawdzić, czy tego 
nie było, co nom się śniło... Natóż podziwejmy się, 
czy momy to znamie pod ostatnim ziobrym.  
 Obaj wraz podnieśli koszule, a w miejscach, 
na które spoglądali, zobaczyli małe, dziwnego kształ-
tu, jakby świeże ślady. Gdy na nie patrzyli, ślady na 
ich oczach bledły i znikały.      
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przefyrtóm, to wóm zaroz tyn fyrtum-pyrtum przipy-
rtóm. 
 – A... panoczek, widzym po tej mowie, jest 
z daleka, może bai z zagranice, ale jo rozumiym wa-
sze szwandrani! Wszystko sie zgodzo, chodzi wóm 
o tyn tragacz, co go tu móm. Tragacz rychtyk je po 
to, żeby na niego charapucio abo chebzio nafyrtać, 
a potym z tym do chałpy popyrtać. Jo do szkół mało 
co chodziła, ale rozumiym, rozumiym insze jynzy-
ki... Ale zaroz, a co jo bydym s tego miała?     
 Utopiec stoł specjalnie we wysoki trowie, żeby 
zakryć pletwy, kiere mioł zamiast stóp, bo nie było 
nika butów na taki szyroki szłapy. Poszuścił po kap-
sach w kabocie i wyjón dużego papiyrowego pinión-
dza, wielkigo jak sznuptychla i pado: 
 – A dóm wóm, Francko, za pożyczani tego fyr-
tum-pyrtum całóm stówke...
 Kocurka była babóm fest pragliwóm, od wido-
ku telkich piniyndzy zaroz zmiynkła i już widziała 
szumne kiecki, kiere se za ni kupi, więc mu prawi:  
 – A tóż panoczku weście se na potrzebny czas 
tyn tragacz, tyn fyrtum-pyrtum, ale pamiyntejcie mi 
go potym przipyrtać. 
  Przinajmi mu od pyrtanio troche tyn wańtuch 
sklynśnie! - zaśmioła się w duchu do siebie, bo była 
pewno, że zrobiła dobry interes. 
 Chytry utopiec wzión tyn fyrtum-pyrtum 
i hónym popyrtoł, żeby ziymie przefyrtać na tym fy-
rtum-pyrtum. Francka zaś ni mógła się ani chwili 
powstrzimać i poleciała do Jurasiowego sklepu. Jak 
se nazwybiyrała nejlepsze materyje na szoty – letnik 
i fortuch, żywotek i kabotek, zaposke i przeposke, 
a jeszcze płachty i cychy do spanio, to prziszło ba-
bie do płacynio. Wyjyna zza pazuchy stówke, wy-
prościła duży, papiyrowy banknot i z dumóm po-
dała go sklepniczce. Ta sie na pinióndza podziwała, 

chałpe. Utopiec zwabioł ich miłym głosym młodej 
dziołuszki ku wodzie, a tam robił śnimi breweryje. 
Roz fórmón, co za poźno w nocy jechoł wozym, to 
kóń w tym miyjscu nogle stanół na zadnich girach
i zarżoł s przejyncio. Chłopa w tyn mómynt wyciepło 
z zica i wylóndowoł na brzegu, a tam utopiec go doś 
dobrze sponiewiyroł, ale i tak mioł moc szczynścio, 
że sie z powrotym na wóz wszkroboł i do dóm zmaza-
ny, podropany i z podbitymi oczami dowlók.  

 Ale wybiła godzina i na tego bachratego 
oszkliwca. Był taki czas, a było to w środku lata, 
okropnie się od zachodu zachmurziło, prziszło gra-
dobici, burza i deszcz, zaczło tak loć, że loło i loło 
przez siedym dni. Woda sie w Bajerce i Młynce tak 
podniósła, że w kierymś mómyncie z całej mocy fala 
pizła we wał stawu, kiery nie wytrzimoł naporu i sie 
przerwoł, a woda śniego sie wyloła do Wisły. Stow zo-
stoł bez wody, a utopiec bez schróniynio i ni mioł kaj 
grasować. Ludzie ni mieli czasu na reperacje stawu, 
bo byli zajynci ratowaniym swojigo dobytku. Chcón-
cy-niechcóncy, utopiec, żeby przeżyć, był zmuszóny 
sóm naprawić stow. Poszeł więc do jednej chałpy na 
skraju wsi, kaj nie było ludzi, a miyszkała sama jed-
na wdowa - Kocurowa Francka – i opowożył sie od 
ni pożyczać tragacz, na kierym chcioł zwozić ziymie 
na dziure we wale. Przeónaczył sie w szykownego 
wandrowca, żeby go niewiasta nie poznała. Utopiec 
słabo znoł ludzkóm mowe, tela-wiela, co podsłyszoł. 
Roz jak topił chłopa, to drugi chłop, co był jeszcze 
na wozie, strasznie wreszczoł do kamrata, żeby mu 
pumóc, tak: A zaczni nogami czym pryndzyj fyrtać, 
a jak mu wyfyrtniesz, to na wóz mosz pyrtać! Więc 
znając te pore słów, pado: 
 – Pożyczejcie mi, Francko, na chwile tyn wasz 
fyrtum-pyrtum, jo se jyny cosik pofyrtóm, a jak już 
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 – We-e-e-źcie mie gospodyni, weźcie mie-e-e, 
pódźcie ku mnie-e-e tu bliży ku stawu... jo je mało 
koza co ni mo opie-e-eki, bydziecie sy mnie mieć du-
żóm pocie-e-e-che... 
 – Koza w tym miyjscu, daleko od dómów 
na Czyżówce i od Zamłynio...? Chyba żeby z Bró-
nowa przez las w Czarnolesiu sie kasik zabe-
lóntała. Jak tak, to jóm żodyn już nie nóndzie 
i byłoby dobrze gowiydnikym się zajóńć, bo inaczy 
skrepnie – z zatroskaniym wymamrotała. – Doczkej 
koza, jo tu zaroz przidym po cie, jyny fyrtum-pyrtum 
do dóm zapyrtóm!  
 Podziwała się jeszcze roz na nióm i to ji było 
dziwne, że taki srybny lańcuszek mo na karku, 
a nie ze zwykłego zielaza. Koza przisuwała sie puma-
łu ku ni i dali beczała zapraszajónco, a jak wylazła 
z wysoki trowy, to się ji odsłóniły nogi. Z przodku 
miała ładne kopytka, a z zadku... Na jezderkusie!... 
zamiast kopyt dwie zielóne blyszczónce pletwy! 
Nadyć to je zaś tyn Zefek, pierziński utopiec prze-
ónaczóny w koze! 
 Już miała wrzasnóńć z wielkigo strachu, ale 
sie powstrzimała i nie dała po sie poznać co widzi, 
bo w tej sekundzie chytro baba powziyna pewiyn od-
ważny plan...  
 – Cicho koziczko, przeca przidym po cie, jyny 
fyrtum-pyrtum do dóm zapyrtóm! 
 Kocurka obróciła się na piyncie i z tragaczym 
pognała gibko do dóm. W chałpie czym pryndzy na-
szła flaszke z brynym i naftóm, zrobiła z tego mi-
szung, wziyna jeszcze ze sobóm siarki do zapolanio, 
a do gorści pieprzu i duży liść kapusty. Zawinyła 
wszystko w hadre i pognała nazoć ku stawu. 
 Jak Kocurka się naszła przi stawie, koza 
już na nióm czekała, główkóm na nióm piyknie 
kiwała, ślypia mrużyła i przijymnie pobekiwała: 

jeszcze roz przidziwała, zmarszczyła czoło i pado: 
 – A cóż też mi to, Francko, dowocie? 
 Dziwajóm się baby na tego pinióndza, a tu 
w gorści zamiast stówki widzóm zeschłego dymbo-
wego liścia!  
 – A to ci pieróński czechmón tyn utopiec, a to 
ci miglanc! Jak też ón mie tak oślepił, omamił i wy-
raficzył! – krzikła Francka, bo domyśliła sie wszyst-
kigo. – Jo se cie jeszcze pakarzo pożyczym, jo cie 
nauczym moresu! Jeszcze się kiesik porachujymy!   
  
    ***

 Kocurka wypadła ze sklepu jak oparzóno, na-
jadła się wstydu przi Juraśce, ale wielkóm ostude ja-
kóm przeżyła przićmiywało postanowiyni pomsty. Po 
dródze do dóm nadskoczyła ku stawu, żeby chocioż 
tragacz odebrać. Podchodzi i sie dziwo, i ze złości na 
utopca nawet nie czuje strachu, a tam pod groblóm 
leży tragacz przewrócóny do góry nogami, niemoż-
liwie ucioprany glinóm, bez dwóch szczebli, kiere 
były urwane, ale kółko było całe i dało się kludzić. 
 – Parcie jyny! – Dziura we wale zasklepióno, 
prowda, że szpatnie poslypiano pecynami i dornia-
mi, ale wał stoi cały, woda już naloto aże do trzi-
ćwierci stawu. Tela ziymi zwiezióne za tak krótki 
czas, musi mieć nieziymskóm siłe tyn hajer! Nie dzi-
wota, bo było to akurat przez połedni, wtynczos kie 
utopce majóm nejwiynkszóm moc. Musioł sie pierón 
fest napyrtać, żeby tela ziymi przefyrtać tym moim 
fyrtum-pyrtum! – rozmyślała zadziwiona kobieta.  
 Utopca zaś widać nie było. Ale jak sie jyny chy-
ciła tragacza, nogle, jak spod ziymi pokozała się na 
wale mało, młodo, siwo koza, kiero podniósła głowe 
i doś przijymnym kozim głosym zaczła beczeć po ko-
zimu, ale łatwo jóm było zrozumieć, bo beczała tak: 
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przepolił śnimi fajeczke, zagroł w taroki i nawet po-
kozoł dróge ku chałpie jak wracali z gospody. Żył ze 
wszystkimi we zgodzie, nawet z Kocurkóm.   
 Tak było do czasu, aż wybudowali wielkóm za-
pore. Potym się kasik borok stracił, bo tak samo jak 
ludzie ni móg sie pogodzić ze zniszczynim Podjazio, 
a zapora była dlo niego za wielko. Jedni godali, że 
był widziany przi miesiónczku, jak się wykludzoł. Na 
tragaczu, kiery mu potym dlo zgody ofiarowała Ko-
curka, mioł spakowane manatki i śnimi pyrtoł teraz 
już swoim fyrtum-pyrtum na nowy kwatyr ku Soko-
łóm w Ligocie. 

 Tak abo siak, na kóniec Zefek jako podjazian 
podzielił ze wszystkimi tyn sóm los i stoł sie wysie-
dlyńcym. Ci, kierzi śnim kóntakt mieli przekozali, że 
mioł pedzieć, że dobre czasy minyły. Hań downi sie 
woloł z podjazianym czubić niż teraz z ligocanym lu-
bić. Mało kto teraz chodzi na stawy, bo ludzie wolóm 
jechać auciskym do jakigo aquaparku. Cóż, takie 
nastały czasy...  

 – Póć babo ku mnie-e-e, weś se mie-e-e, by-
dzie-e-esz miała sy mnie pocie-e-eche... 
 Francka zbliżyła się do kozy, podała ji listek 
kapusty do pożranio, jak ta się chciała listka chycić 
i otwarła pysk, to ji gibko do mordy wciepła gorść 
pieprzu. Koza się zakrztusiła i zaczła niemożebnie 
forskać i kichać! W tym czasie baba odetkała flaszke 
z miszungym, wyloła na kozi szkuty po całym ogónie 
i siarkami podpoliła! Możecie wiedzieć, co sie podzio-
ło! Koza zaczła skokać i świtać jak kóń na holzplacu, 
a darła sie ta howada już nie kozim głosym, ale ja-
kimsik dioselskim, wreszcie, żeby zgasić ogiyń, cie-
pła sie do stawu. Tam we wodzie jyny poszpluchało, 
srybny lańcuch wypłynół na wiyrch, bo był zrobióny 
z farbiónego papiyru, a na kóniec kole pidła wynu-
rziła sie zielóno, szpatno głowa utopca. Stwór jeszcze 
podniósł na Francke ręke, jakby się chcioł wygiyrzić 
i pogrozić, ale zaroz od baby usłyszoł taki słowa na 
pożegnani: 
 –  Ty jeróński utopcu, gałganie jedyn! Roz na 
zawsze se popamiyntej, żeby ludzi nie bałamóńcić 
i krziwdy im nie robić! Siedź tam pieruchu w tym 
barzole i se tam dali fyrtej i pyrtej, ale do mnie nie 
przichodź po fyrtum-pyrtum! A jak nie bydziesz ci-
cho siedzioł, to cie na zawsze stela wypyrtóm!    
  
    ***

 Utopiec sie musioł doś na tym od Francki 
Kocurowej najeść strachu i chyba przemyśloł swoi 
postympowani, bo od tamtego czasu na Podjaziu 
ucichło kole wód ze straszynim. Owszym, zdarziło 
sie, że ktosik spotkoł wedle stawu ludzika zielónego, 
w czyrwónej czopeczce i z pletwami, kiery sie nawet 
nauczył po ślóńsku godać. Zawsze rozprawioł tyn je-
gomość grzecznie z wandrusami i pijokami, czasym 
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nymi zakolami, powodowała wylewy, zmiany w tere-
nie i zniszczenia. Wpadająca do niej Bajerka tworzyła 
tutaj rozczłonkowane, deltowate i podmokłe ujście. 
W końcowym biegu rzeki doliczyć się można sześciu 
jej odnóg, a jej główne koryto jest nader trudne do 
wyodrębnienia. Dokoła roztaczały się bagna, podmo-
kłe łąki i lasy oraz gdzieniegdzie niewielkie skrawki 
suchego lądu. Do tej wodnej krainy rzek, potoków, 
podmokłych łąk i torfowisk niezwykle trafnie pasuje 
późniejsze określenie: Żabi Kraj. 
 Mimo niesprzyjających warunków we wschod-
niej części delty powstała osada nazwana potem  
Podjaz. W drugiej połowie XVIII w. było w tej dziel-
nicy 10 zagród, 8 z nich z wolnostojącymi stodoła-
mi. Skupisko domów znajdowało się w środkowym 
i zachodnim obszarze dzielnicy. Podjaz nadal był po-
przecinany kilkoma potokami delty Bajerki. W od-
ległości pół kilometra od Wisły, równolegle do niej, 
płynęła przez sam środek dzielnicy odnoga Bajerki 
do stawu młyńskiego. Ponadto w odległości kilome-
tra od wschodniej granicy Podjazia przepływała po-
łudnikowo i wpadała do Wisły kolejna rzeka przez 
przysiółek Nolesie pośród wyraźnie podmokłego te-
renu, gęsto porośniętego drzewami. Główna droga 
przez wieś okrążała staw młyński od północy i pro-
wadziła na zachodni kraniec dzielnicy w sporej odle-
głości od nielicznych domostw12.  
 Pod koniec wieku XVIII nastąpiły istotne 
zmiany na tym terenie, znacząco odmieniając jego 
oblicze i nadające dzielnicy oraz wsi znany później 
kształt. Zabrzeski folwark księcia Sułkowskiego 
w 1788 r. rozparcelowano13. Handlem działkami zaj-

12 Josephinische Landesaufnahme 1763-1787,  http://mapire.eu/hu/syn-
chron/surveys  (odczyt 10.04.2016). 
13 Monografia, s. 211. 

Powstanie Podjazia

   

  Podjaz, będący zachodnią częścią Zabrzega, 
był wąskim nadbrzeżnym pasem ziemi rozpostartym 
pomiędzy lasem książęcym Sułkowskiego a rzeką 
Wisłą. Pierwsze ślady zasiedlenia tego terenu się-
gają końca XVI w., a historyczna wzmianka z 1546 
r. mówi o połączeniu w tym miejscu rzeki Bajerki 
ze stawem młyńskim przy pomocy rowu9. Istnienie 
stawu i rowu rzeczywiście znajduje potwierdzenie –
te duże obiekty odnajdujemy na austriackiej mapie 
z XVIII wieku10  na wschodniej rubieży Podjazia. 
Staw jest imponującej wielkości, natomiast rów do 
niego biegnący okazuje się jedną z naturalnych od-
nóg Bajerki i tylko końcowy odcinek może przypo-
minać kanał. Tę i inną wiedzę można wyprowadzić 
z analizy józefińskich map austriackich:  Josephi-
nische Landesaufnahme 1763-1787, Franziszeische 
Landesaufnahme 1806-1869  oraz Franzisco-Jose-
phinische Landesaufnahme 1869-188711.    
 Mapy uwidaczniają nieprzyjazne środowisko 
dla kolonizacji tego terenu. Wisła meandrowała licz-

9 Monografia, s. 197 
10 Josephinische Landesaufnahme 1763-1787:  http://mapire.eu/hu/syn-
chron/surveys  (odczyt 10.04.2016).    
11 http://mapire.eu/hu/synchron/surveys   (odczyt 10.04.2016).   
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wodowanej klęskami żywiołowymi i epidemiami 
w połowie XIX wieku, duży impuls rozwojowy za-
istniał w końcu tego stulecia i potem, zwłaszcza 
w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. W la-
tach pięćdziesiątych liczba ludności dzielnicy prze-
kroczyła 400 osób. 

mował się pośrednik – zarządca książęcy J. Szer-
mański. Tą drogą sprzedano w całym Zabrzegu 153 
działki. Dało to istotny impuls do przeobrażeń na 
całym obszarze miejscowości.  Na terenie Podjazia 
wykonano zapewne znacznym nakładem sił i środ-
ków olbrzymią inwestycję osuszającą niemały teren. 
Staw młyński oraz sieć rzeczułek zasypano. Cały 
las na Nolesiu we wschodniej części dzielnicy wy-
karczowano, płynący tutaj potok wychodzący z za-
brzeskiego lasu zasypano, osuszono rozległe bagna 
na zachodniej rubieży przy Zarzeczu. Jednocześnie 
przekopano kilometrowej długości kanał z Bajerki 
bezpośrednio do młyna, zwany Młynką. Kanał wy-
prowadzono od zbudowanego na Bajerce jazu na 
Dębinie, tuż przed ujściem tej rzeki do Wisły. W po-
łudniowej części osady poprowadzono nową, solidną 
drogę, która stała się odtąd głównym traktem. Wo-
kół niej pojawiły się nowe zabudowania14.    
 W taki to sposób pod koniec XVIII wieku ufor-
mował się Podjaz. Gdyby nie inwestycja przekształ-
cająca i zagospodarowująca deltę Bajerki, ta natural-
na przeszkoda nadal hamowałaby rozwój Zabrzega, 
potęgowała wylewy i powodzie w tym rejonie, odcina-
ła Zabrzeg od kierunku zachodniego oraz izolowała 
Zarzecze od kierunku wschodniego. Z chwilą likwi-
dacji delty, osuszenia i zagospodarowania tego tere-
nu, wszystko miało się zmienić. Podjaz odtąd zaczął 
odgrywać znaczną rolę komunikacyjną. W następ-
nych dziesięcio- i stuleciach zabrzeżanie mogli uda-
wać się do pobliskiego miasta Strumienia, a zarze-
czanie na kolej w Zabrzegu i do pracy w Dziedzicach. 
 W pierwszej połowie XIX w. na Podjaziu było 
już około 30 gospodarstw. Po okresie stagnacji spo-

14   Franziszeische Landesaufnahme 1806-69,  http://mapire.eu/hu/syn-
chron/surveys    (odczyt 10.04.2016).  
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dzielnicy w brzmieniu: Podjasy19.  Czyżbyśmy mieli 
do czynienia z liczbą mnogą Podjazy, czy to tylko 
sposób zapisania tej nazwy przez kartografa? Wyda-
je się całkiem możliwe, że to Podjazy (okolica „pod 
kilkoma jazami”) były pierwotną nazwą tej dzielni-
cy. Podjazie jest jej uwspółcześnioną formą, a Podjaz 
formą skróconą.    
 Nazwa dzielnicy stanowi też ciekawostkę gra-
matyczną. Występuje w dwóch formach: Podjaz (ro-
dzaj męski) oraz Podjazie (rodzaj nijaki), w gwarze: 
Podjoz – Podjazi. 
 Co ciekawe, pierwsza z nazw jest w praktyce ję-
zykowej prawie martwa i występuje tylko w mianowni-
ku i bierniku. Natomiast druga forma – Podjazie była 
w powszechnym użyciu i w pełni odmienna. 

 Podaję w brzmieniu gwarowym jej odmianę 
i przykłady zastosowania: Padjazi, Podjazio, Podja-
ziu, Podjazi, z Podjaziym, o Podjaziu, Podjazi. Przy-
kładowo: Podjoz je piykny – Podjazi je piykne. Podja-
zio już ni ma. Podjaziu się dziwóm. Jadym na Podjoz. 
S Podjaziym sie zwiónzoł. O Podjaziu godajóm. Na 
Podjaziu miyszkajóm. I jeszcze ciekawostka: jechało 
się zawsze na Podjaz, ale było się na Podjaziu.    

19  Mapa Franziszeische Landesaufnahme 1806-1869.  

Osobliwa nazwa      

  

 Podjaz czy Podjazie? Zabrzeżanie używa-
li obu form tej nazwy dla określenia swej dzielnicy.  
Skąd wzięły się  dwie nazwy, czy pierwszy wyraz jest 
skrótem drugiego, a może drugi z nich wskazuje, 
że jazów było więcej? Nazwa jest pochodzenia topo-
graficznego. Jest wyrazem pojemnym znaczeniowo, 
a wywodzi się od jazu lub jazów na rzece. 
 Powszechnie uważa się, że nazwa dzielnicy 
pochodzi od jazu zbudowanego w 1797 r. na Bajerce 
w miejscu, skąd początek bierze kanał Młynka15. Ale 
spotkać można też  pogląd, że to inny, dawniej ist-
niejący jaz na Wiśle na wysokości Łąki jest źródłem 
tej nazwy. Co ciekawe, mieszkańcy Łąki nazywali 
niewielki teren po swojej stronie rzeki również Pod-
jaziem16. O kolejnym jazie, który miał być rodzajem 
umocnienia przed wylewami, a będącym na terenie 
Zarzecza przy granicy z Podjaziem, wspomina się 
w dwóch publikacjach: Historia Zarzecza17  oraz 
„Pamiętniku Zarzeckim”18. A więc jazów było więcej? 
Może rozwiąże nam ten problem jedna ze starych 
austriackich map, gdyż pojawia się na niej nazwa 

15 Monografia, s  212. 
16 J. Wrzoł, W. Tyc, Zabrzeg i jego mieszkańcy dawniej i dziś na fotografii,  
Czechowice-Dziedzice, Zabrzeg 1998, s. 51. 
17 A. Ferfecki, Historia Zarzecza, Zarzecze 1994, s. 2.  
18 E., H. Przemykowie, „Pamiętnik Zarzecki”, 2002, IV, s. 123.  
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terytorium i granice 

 Kiedy idąc od Zabrzega przekraczaliśmy  gra-
nicę z Podjaziem na mostku na Młynce, nasza tra-
sa skręcała raptownie w lewo. Na wprost mieliśmy 
wyraźnie niżej położoną Pitlokową łąkę, a na prawo 
z drogi głównej wychodziła polna droga, która okrą-
żała tę łąkę po prawej stronie i kierowała się ku nad-
wiślańskim łęgom. Na mapie z 1780 r. zobaczymy 
w miejscu rozwidlenia tych szlaków duży zbiornik 
wody około półkilometrowej długości21. Okazuje się, 
że przeszkodą, którą okrążały obie drogi, była pozosta-
łość po dawnym stawie Pilarskim (Säge Teich).  Staw 
ten zasypano pod koniec XVIII w., a obydwie drogi 
okrążające już nie staw, a podmokłą łąkę, pozostały. 
Widać tu było wyraźne obniżenie terenu i fragment 
skarpy – pozostałość po dawnej grobli, na tyle wyso-
kiej, że dzieci ślizgały się z niej zimą. W najniższym 
punkcie znajdowała się niewielka sadzawka z wodą.    
 Podjaz, największa dzielnica Zabrzega, liczy-
ła w roku 1954, czyli ostatnim roku istnienia, 413 
osób22,  a jej powierzchnia ok. 2 km2, co daje gęstość 
aż 200 mieszkańców na km2 (w obliczeniach uwzględ-
niono dokładnie część zabrzeską oraz w przybliżeniu 
część ligocką). Dla porównania obecnie średnia ogól-

21 Monografia, s. 330.  
22 J. Wrzoł, W. Tyc, Zabrzeg i jego mieszkańcy..., s. 22.  

Podjaz zabrzeski i ligocki 

 Sformułowanie zawarte w tytule wydaje się 
zaskakujące. Czyżby znowu dwa Podjazia?  Właśnie 
tak! Zabrzeg przez całe stulecia był niewielką miej-
scowością, w jego granicach nie było ani lasu Czar-
nolesia, ani dzielnicy Maciejowice, a w dawniejszych 
czasach może nawet Mościsk i Oblasku20.  Był to 
wąski pas ziemi nad Wisłą od Ochodzy do Podjazia 
i poprzeczny do niego mały klin ziemi wzdłuż dro-
gi przez Świerklocz. Jedna z jego dzielnic, właśnie 
Podjaz, nawet nie należała w całości do Zabrzega. 
Granica miejscowości, a zarazem podział dzielnicy 
przebiegał tutaj przez drogę powiatową. 
 W połowie zeszłego wieku strona północ-
na, należąca do Zabrzega liczyła ok. 50 domów, 
a po stronie południowej, należącej administracyjnie 
do Ligoty, domów było prawie 20. W tej sytuacji le-
piej byłoby zastosować określenia: Podjaz zabrzeski 
i Podjaz ligocki. Takie nazwy jednak się nie wy-
kształciły, zapewnie dlatego, że obie części były 
nadzwyczaj zintegrowane, pod wieloma względami 
funkcjonowały jako całość. Ligocka część Podjazia 
była zasiedlana od strony Zabrzega przez zabrzeżan, 
a mieszkający tu ludzie czuli się zabrzeżanami.  

20 Monografia, s. 195.
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Dzielnica i przysiółki 

 Wydawać by się mogło, że stosunkowo nie-
wielki obszar, jakim był Podjaz, nie mógł być zbytnio 
zróżnicowany, ale okazuje się, że znajdujemy tutaj 
jeszcze kilka przysiółków oraz różne nazwy terenowe 
pól, łąk i lasów.    
 W zachodniej części Podjazia, po północnej 
stronie drogi powiatowej, znajdowała się najgęściej 
zaludniona część dzielnicy, która ciągnęła się od 
Czyżówki na wschodzie aż po samą granicę z Za-
rzeczem. Było to centrum dzielnicy, które nie posia-
dało swojej nazwy, mówiono na ten obszar właśnie 
Podjaz. Miejsce było dość gęsto zabudowane, liczyło 
ponad trzydzieści domostw. Domy przy drodze sto-
sunkowo blisko przylegały do siebie. Przy Zarzeczu 
formułował się drugi rząd domów, a kilka budyn-
ków stało jeszcze rozrzuconych  w polach. Jak przy-
stało na centrum była tu szkoła, strażnica, sklepy, 
krzyżowały się drogi, a na końcu stała gospoda. Na 
pewną grupę domów między Czyżówką a centrum 
mówiono nie całkiem oficjalnie kumotersko ulica. 
 Idąc z centrum w kierunku zabrzeskim na-
potykamy na przysiółek z kilkunastoma ładnymi 
domami, zwany Czyżówką. Prawie wszystkie domy 
stały tutaj przy drodze w ścisłym układzie. Nazwa 
Czyżówka wzięła się od nazwiska zamieszkującej 

nopolska  wynosi 123 osoby na km2. Dzielnica była 
zatem, jak na warunki wiejskie, gęsto zaludniona. 
Część zabrzeska Podjazia kształtem przypominała 
dość regularny, wydłużony prostokąt o dłuższym 
boku ok. 2500 m i szerokości średnio 500 m. Część 
ligocka była natomiast trójkątem o bokach ok. 1000 
metrów każdy. Granice dzielnicy wyznaczały: od po-
łudnia las czarnoleski, na północy linia rzeki Wisły, 
na zachodzie droga graniczna oraz łąki i pola Zarze-
cza, a od wschodu granicę stanowił most na Młyn-
ce przy sąsiedniej dzielnicy Zabrzega - Zamłyniu. 
Pierwsze domostwa po tej stronie należały do rodzin 
Klimek i Pytel, a po drugiej, zachodniej stronie wsi, 
ostatnim budynkiem była gospoda Herschlowitza23.  
 Pod względem krajobrazowym okolica była tu-
taj ładna oraz dogodna do zamieszkania. Po jednej 
stronie, na całej długości rósł dorodny, mieszany 
las, po drugiej stronie stał rząd dobrze utrzymanych 
domów i gospodarstw, a za nimi rozciągały się żyzne 
pola, kwitnące łąki przetykane wierzbami i dębami 
aż po falującą Wisłę. Obraz tej pięknej ziemi utrwalił 
w opowiadaniach śląskich Żabi Kraj Ludwik Kobie-
la24, rodem z sąsiedniego Zarzecza. Akcja niektórych 
opowiadań, np. Jegier,  dzieje się właśnie na Podja-
ziu.   

23 Pisownia nazwiska wg: Księga adresowa Polski 1926/27, s. 869.  
24 L. Kobiela, Żabi Kraj. Opowiadania śląskie, Cieszyn 1936. 
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po regulacji Wisły w latach trzydziestych, mimo bli-
skości dwóch rzek, nie były zalewane. Z tego powo-
du po drugiej wojnie po raz pierwszy spróbowano 
przeznaczyć ten teren pod uprawę i nawet zaorano 
część łąk i zasadzono ziemniaki. Teren ten był nie-
zamieszkały, z rosnącymi tam malowniczymi wierz-
bami. Z kolei na tyłach Czyżówki, za Młynką, pas 
łąk nazywano Nolesiem. Nazwa była dziwna dla 
tego miejsca, bo nie było tam ani lasu, ani drzew, 
ale w XVIII w., przed osuszeniem Podjazia rzeczy-
wiście rósł tutaj podmokły bór. Za tymi łąkami, 
w stronę Zamłynia, ciągnęły się następne pastwiska - 
był to tzw. Pilniok, który znajdował się tuż za domo-
stwem Pytla. Przy samej granicy z Zamłyniem rozpo-
ścierało się pole i kolejna łąka zwane Na Mynarzu. 

tam niegdyś rodziny. Po drugiej stronie drogi głów-
nej, tuż pod lasem położony był skrawek pól,  nazy-
wanych  Bórek.    

 Strona południowa, ligocka, była słabiej za-
budowana, w jej wschodniej części wręcz pustawa, 
z kilkoma budynkami, w tym starą gajówką. Był to 
Podlas. Tutaj ciągnęły się łąki i uprawne pola. Na-
zwa oczywiście wzięła się od rosnącego tu lasu. 
 Z kolei w części południowo-zachodniej, w kie-
runku Gołysza, położony był przysiółek Domy ligoc-
kie, grupa ok. piętnastu domów między łąkami Goły-
sza a ścianą Czarnolesia. W ich obrębie były jeszcze 
dwie małe grupy domów, na które czasem mówiono 
Węgry i Ukraina. Nikt nie jest pewien, skąd pocho-
dzą te trochę dziwaczne jak na to miejsce nazwy. 
Ukraina prawdopodobnie z powodu występującego 
tam czarnoziemu - bardzo żyznej, leśnej ziemi oraz 
z przyczyny jej znacznego oddalenia od centrum,
„u kraju” lasu. 
 Podjaz leżący swą północną stroną nad Wisłą 
posiadał na całej tej długości nadrzeczny pas łąk. 
Od strony Zarzecza znajdowała się Dębina - obręb 
łąk i pastwisk między Bajerką a Wisłą. Kiedyś ro-
sło tutaj wiele dębów, później ich liczba się zmniej-
szyła, a te, które zostały, były wyjątkowo duże. Od 
dębów właśnie wzięła się nazwa tego miejsca. Na 
rozległych przestrzeniach łąk wypasano bydło. Po-
między łąkami był usytuowany wszystkim znany 
sad kierownika szkoły Paszka, który pasjonował się 
sadownictwem, ogrodnictwem, pszczelarstwem, ho-
dował jedwabniki. W tym miejscu miał swoje króle-
stwo. O ile po lewej stronie uchodzącej Bajerki leżała 
Dębina, to po prawej położony był Wiyrchni Łęg, 
zwany też Wiyrchowiną. Jak nazwa wskazuje, łąki 
były usytuowane na niewielkim wzniesieniu, które 
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zyskanych w pobliskim lesie. Miejscowi nazywali je 
delinami lub balami. Przemieszczanie się po takim 
drewnianym trakcie nie było wygodne, a wozy rafioki 
wydrążyły w delinach koleiny. Ponieważ drewno ule-
gało systematycznemu niszczeniu, stan nawierzchni 
w latach pięćdziesiątych XX w. był dość zły. Droga 
ta nie doczekała się nigdy prawdziwego remontu ani 
tym bardziej asfaltowego pokrycia.  
 Drugim, ponad dwukilometrowym kamieni-
stym szlakiem przez całą dzielnicę, była tak zwa-
na droga przez Nolesie, która okrążała wieś od 
północy. Brała ona początek od mostku na Młyn-
ce przy Zamłyniu, a potem lekko odbijała na pół-
nocny-zachód, aby dalej równolegle do drogi po-
wiatowej biec wzdłuż Młynki w kierunku Zarzecza. 
Minąwszy jaz na Bajerce, a następnie powtórnie 
przeciąwszy tę rzekę za Dębiną, gwałtownie skrę-
cała na południe, by za centrum połączyć się po-
nownie z drogą główną. Na tyłach domostw okrą-
żała więc niemal całą osadę.  Zapewniała dojazd do 
nadwiślańskich łąk i pól, dostęp do jazu i na De-
binę. Była dość malownicza, na niektórych odcin-
kach obsadzona po obu stronach rosłymi  wierzba-
mi, z widokiem na piękne łąki. Warto wiedzieć, że 
ta niepozorna drożyna był głównym szlakiem przez 
Podjaz w minionych stuleciach i z tamtych czasów 
jej nawierzchnia pozostała utwardzona kamieniem.  
 Kolejna droga, nazywana gminną, miała 
kształt podkowy. Okrążała ścisłe centrum Podjazia, 
wychodząc od drogi głównej koło Poloczka, zataczała 
pętlę na tyłach kilkunastu domów, by wrócić do niej 
koło Figuli. Na domy tam stojące oraz sklep mówio-
no, że są na gminnej.    
 Drogą do lasu nazywano polną drożynę od-
chodzącą naprzeciw Gandora od głównej i kierującą 
się do gajówki Horzynka.

Podjaskie drogi   

 Przez podjaską dzielnicę prowadziły dwa rów-
noległe szlaki z Zabrzega w kierunku Zarzecza. Po-
nadto w różnych kierunkach przebiegało kilka grun-
towych i polnych dróżek wewnętrznych.  
 Najważniejszy ze szlaków, relacji Dziedzice – 
Strumień, był nazywany drogą powiatową albo głów-
ną. Na odcinku Podjazia mierzył 2,5 km i ciągnął 
się przez całą długość dzielnicy w kierunku wschód 
– zachód. Po jego południowej stronie biegł rów. 
Po tejże stronie z rzadka rosły przydrożne drzewa, 
w tym dęby. Przed ostatnią wojną nawierzchnia była 
utwardzona kamieniem i nazywana walcówką, jej 
stan był dość dobry, a utrzymaniem stanu technicz-
nego zajmował się dróżnik. Przejeżdżały tędy nielicz-
ne samochody i motocykle, częściej pojazdy konne 
i furmanki. Niedługo przed wojną uruchomiono na 
tej trasie nawet linię autobusową relacji Dziedzice – 
Strumień, którą obsługiwały autobusy firmy Molin, 
charakterystycznego czerwonego koloru. Ten stan 
trwał do drugiej wojny światowej. Początkiem 1945 
r. przemieszczały się tędy pancerne zgrupowania 
frontu ukraińskiego, które doprowadziły do całko-
witego zniszczenia nawierzchni tej trasy. Aby dalej 
mogła spełniać transportowe funkcje, wojsko utwar-
dziło ją poprzecznie ułożonymi kłodami z drzew po-
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nolesia, gdzie w 1951 r. uruchomiono przystanek 
osobowy PKP. Do jazdy na skróty wykorzystywa-
no również wał nad Wisłą.  Te nieoficjalne szla-
ki były niezwykle popularne i często uczęszczane.  

 Równolegle do niej kilkaset metrów na zachód 
wiodła druga droga do lasu pomiędzy domami ligoc-
kimi. Była ona przedłużeniem opisanego wcześniej 
traktu przez Nolesie. Z główną drogą tworzyły one 
niewielkie skrzyżowanie. Dalej szła prosto przez pola 
jakieś 300 metrów, a kiedy osiągnęła las, skręciła 
mocno w lewo i pokonywała taki sam dystans wzdłuż 
lasu do gajówki Horzynka. Z tego miejsca, czyli od 
leśniczówki, można było leśnym duktem dotrzeć do 
Czarnolesia.  
 Z kolei graniczną nazywano prostą, polną dro-
gę odgraniczającą Zabrzeg od sąsiedniej miejscowo-
ści, czyli Zarzecza. W części południowej wychodziła 
z czarnoleskiego lasu i graniczyła z dzielnicą Gołysz. 
Natomiast na północy biegła krajem wsi, aby na 
końcu wejść na wiślane wały. Po wschodniej stronie 
stały wzdłuż całej tej trasy liczne zabudowania, a od 
zachodniej pustkowia i podmokłe łąki Gołysza i Za-
rzecza.  
 Ostatnia z polnych dróżek wychodziła z głów-
nej koło Figuli i kierowała się ukosem w stronę lasu, 
aby tam połączyć się z leśnym duktem - tzw. linią 
Kaszokową.
 Ponieważ lasy skutecznie oddzielały Podjaz 
od centrum Zabrzega i stacji kolejowej, a główna 
droga była okrężna i długa, mieszkańcy dzielnicy, 
ale także zarzeczanie i gołyszanie chętnie skracali 
sobie trasę poprzez las, korzystając z sieci leśnych 
duktów. Odbywał się tutaj wyłącznie ruch pieszy 
i rowerowy. Ścieżki te nazywano liniami i o dziwo 
w odróżnieniu od dróg wszystkie one miały swoje 
nazwy.  Najdłuższa była linia Kaszokowa, prowa-
dząca z Podlasu do  stacji PKP w Zabrzegu, druga 
z nich Grudkowa, prowadząca najpierw przez pola, 
potem przez las do stacji Czarnolesie, trzecia Ko-
bielowa – od Zamłynia również w kierunku Czar-
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Główny nurt znajdował się od strony północnej, tam 
też tworzyła się głębia. Była rzeką o wolnym nurcie, 
w czasie suchej pory stosunkowo płytka, o głębokości 
przeważnie od kilkudziesięciu centymetrów do półto-
ra metra i szerokości około 20 m. W chwili wezbrania 
wód głębokość rzeki zwiększała się do kilku metrów, 
zaś w czasie powodzi Wisła na Podjaziu występowa-
ła z brzegów i rozlewała się na szerokość kilkudzie-
sięciu, a nawet kilkuset metrów na łąki i pastwiska 
w kierunku Młynki. Obszar ten był niezasiedlony, za-
lewowy. W czasie największych powodzi woda Wisły 
dochodziła do domostw, wlewała się na podwórka, 
a nawet zalewała niżej położone budynki. Jeszcze na 
początku XX w. na odcinku poniżej Strumienia, Wi-
sła tworzyła liczne meandry i zakola. W latach 1908, 
1924-193025  oraz 1935-1936 wykonano istotne pra-
ce prostujące koryto rzeki26  oraz usypano wały przy 
granicy z Zarzeczem i poniżej na całym odcinku Pod-
jazia. Groble w części zachodniej Podjazia były na tyle 
wysokie, że dzieci zimą zjeżdżały z nich na sankach. 
Na wałach sadzono dęby wzmacniające nasypy. Te 
zmiany w istotny sposób poprawiły sytuację wodną 
w tej okolicy, a niszczące powodzie stały się odtąd 
rzadkością. Najłagodniejszy brzeg i zarazem najpłyt-
szy odcinek rzeki był na Dębinie za domem Kraja, 
gdzie można było przedostać się na drugą stronę. 
Latem zażywano tu kąpieli, a pasterze poili krowy. 
 Pojazdy konne i inne, aby pokonać Wisłę 
i przeprawić się na górnośląski brzeg, musiały wy-
brać któryś  z dwóch najbliższych mostów: w Cze-
chowicach w dzielnicy Renardowice lub w Zarzeczu. 
Natomiast piesi mogli skorzystać z kilku funkcjonu-

25 Zabrzeg, Archiwalny serwis UM w Czechowicach-Dz, http://www.cze-
chowice-dziedzice.pl/ (odczyt 15.04.2016). 
26 Monografia, s. 317-318. 

Rzeki, potoki i stawy  

 Królowa rzek polskich Wisła – to brzmi dum-
nie. Nad tą rzeką, w jej górnym biegu, na ok. 70 
kilometrze od źródeł, w  Dolinie Górnej Wisły, gdzie 
rzeka przestała być górską, a stała się nizinną, przy-
kleiła się do jej brzegów miejscowość Zabrzeg, a wraz 
z nią jej dzielnica Podjaz. Rzeka ta miała zasadnicze 
znaczenie dla położonych tu miejscowości, zwłasz-
cza na południowym prawym brzegu, gdyż był on 
brzegiem niższym. Wisła stanowiła naturalną gra-
nicę, w czasie wezbrań trudną do pokonania, wpły-
wała na krajobraz i klimat, dawała życiodajną wodę, 
nawadniała łąki, użyźniała ziemię, dawała pracę, 
a w czasie powodzi przeciwnie - niszczyła domostwa, 
pola i zbiory. Zawsze była obecna, nigdy nie przesta-
wała być obojętna dla żyjących tu ludzi i przyrody. 
 Na całej długości Podjazia Wisła była rzeką 
wielkiej urody, odmienną od tej, którą obserwuje-
my dzisiaj, gdyż zapora zasadniczo zmieniła jej wi-
zerunek, budowę fizyczną i temperament. Od strony 
Podjazia jej brzeg był niski, a w wodzie rozciągały 
się płycizny. Bardzo łagodne i przyjemne było zej-
ście do rzeki. Wzdłuż koryta ciągnęła się miejsca-
mi kilkunastometrowej szerokości plaża z czystym, 
krystalicznym i wysokiej jakości drobnym piaskiem. 
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 Dwieście metrów przed ujściem do Wisły rzeka 
Bajerka dawała początek kanałowi zwanemu Młyn-
ka. W 1797 r. w tym miejscu zbudowano jaz umożli-
wiający odpływ wody do wykopanego w tym samym 
czasie rowu. Poniżej fragment relacji z wizji lokalnej 
tego obiektu napisanej przed wiekami: 

 Niżej podpisani wyznajemy sumiennie tem pi-
smem, że jak z rozkazu pańskiego byliśmy posłani 
nową przykopę – którą cieszyńscy panowie dali wy-
kopać dla prowadzenia wody na młyn zabrzeski –  
obaczyć  (…) 

Stało się w Zabrzegu dnia 19 lipca 1797  
(podpisani:)   
Jurek Donoczik, Maciej Mazur przysiężni27 
 
 Jaz na Bajerce nie był  budowlą okazałą, ra-
czej niepozorną betonową śluzą spełniającą tech-
niczną funkcję przekierowania części wody z jedne-
go do drugiego potoku.    
 Młynka przepłynąwszy dystans nieco po-
nad kilometra napędzała na Zamłyniu młyn i tar-
tak, by zaraz potem połączyć się z Wisłą. Gdy młyn 
zakończył działalność w 1915 r., a tartak w 1925 
r., potok zbierał po drodze wody powierzchniowe 
z łąk, a w czasie przyboru wód pełnił rolę ulgi dla 
Bajerki. Wzdłuż rzeczki rosły liczne olchy, z rzadka 
również dęby, jesiony, a także lipy, sadzone celowo 
przez pszczelarzy. Łąki otaczające potok stanowiły 
prawdziwe królestwo najrozmaitszych gatunków po-
lnych kwiatów, z których szczególnie okazałe były 
kaczeńce, a w miejscach podmokłych lilie wodne.  
 Niewielkim potokiem we wschodniej części 
Podjazia była Leśnica, która wypłynąwszy z zabrze-

27 Monografia, s. 198. 

jących w okolicy przewozów, zwanych przez miej-
scowych przywozami. Niewielka przeprawa była 
na Dębinie u Kraja. Właściciel dysponował łodzią, 
którą transportował osoby udające się do Łąki, 
Pszczyny czy Goczałkowic. Przewóz w postaci tra-
twy na linie rozwieszonej między oboma brzegami 
był u Jonkiszów koło piły na Zamłyniu, następny 
w Zarzeczu u Heroka, a największy w Zabrzegu za 
kościołem u Kusia, który nosił przezwisko Prze-
woźnik, gdyż funkcję tę odziedziczył po przodkach 
też przewoźnikach. Funkcjonowała tutaj duża tra-
twa zdolna przemieszczać ludzi, a nawet zwierzęta. 
W dni posuchy Wisłę można było pokonać pieszo 
w płytszych miejscach, zwłaszcza koło Kraja. Bro-
dów dla pojazdów na odcinku podjaskim nie było.  
 
 Drugą co do wielkości rzeką tej okolicy była 
Bajerka – niegdyś prawy dopływ Wisły, obecnie 
wpada bezpośrednio do jeziora. Bajerka czasem 
nazywana przez podjazian Przyrwą, jest potokiem 
wypływającym z okolic miejscowości Pogórze i Gór-
ki Wielkie. Część wód jest dostarczana do niej ka-
nałem z Wisły powyżej Skoczowa. Wije się dziesiąt-
kami zakoli najpierw wśród pól uprawnych, potem 
po gliniastym dnie poprzez lasy Pierśćca, Zaborza, 
Iłownicy, Chybia i Zabrzega. Zasila w wodę licz-
ne stawy wszystkich tych miejscowości. Ponieważ 
w środkowym i dolnym odcinku przebija się przez 
lasy, można ją tutaj śmiało nazwać rzeką leśną. 
Na tymże odcinku ujawnia się jej największa uro-
da. Stanowi raj dla wędkarzy. Bajerka obdarowała 
Podjaz swoim dolnym biegiem zaledwie kilometrowej 
długości. To na Podjaziu na Dębinie Bajerka wpada-
ła do Wisły. Na tym krótkim ostatnim odcinku prze-
rzucono przez nią 3 małe mosty. 
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Lasy przy Podjaziu        

 Tytuł rozdziału nie jest przypadkowy. Na Pod-
jaziu nie było lasu, a w Zabrzegu nie było go również 
do roku 1955, gdyż znajdował się on wtedy na tere-
nie Ligoty. Z racji bliskiego sąsiedztwa miał on jed-
nak znaczący wpływ na mieszkańców i gospodarkę 
wsi. Najpierw był własnością książąt Sułkowskich 
z Bielska, potem został upaństwowiony. Patrząc od 
Podjazia, po stronie południowo-wschodniej nazy-
wany jest Lasem Zabrzeskim, gdyż znajdował się 
przy Zabrzegu, po stronie południowo-zachodniej 
Czarnolesiem, a od zachodu przy Gołyszu – Borem 
Zarzeckim. Na wspominanych wcześniej austriac-
kich mapach józefińskich napotykamy na takie jego 
nazwy: Haide-Wald, Schwarz-Wald, oraz Zarzitzer 
Bor.  Tak jak wody Bajerki na zachodzie, a Wisły na 
północy, tak ściana lasu na całej południowej ru-
bieży Podjazia określały geograficznie i przyrodniczo 
ten zakątek ziemi. Bór ten był dość spory, o rozle-
głości co najmniej 7 kilometrów, a jeśli liczyć wraz 
z połączonym z nim lasem kiczyckim, trzeba mie-
rzyć w najdłuższym jego miejscu aż 14 kilometrów. 
Na początku Podjazia - od strony Zamłynia i Czy-
żówki, skraj boru dochodził do samej drogi powiato-
wej. Był to młodnik z niższymi drzewami, mieszany, 
sosnowo-brzozowo-świerkowy, obfitujący w grzy-

skiego lasu kierowała się przez łąki i pola w stro-
nę głównej drogi, przecinała ją, a minąwszy domy 
Szwarca oraz Londzina wpływała do Młynki.  
 Na Podjaziu znajdowało się kilka stawów. Je-
den nieopodal Wisły za Pitlokową Panienką, nigdy 
nie wysychający, zasobny w ryby. Pojono w nim kro-
wy, a zimą ślizgano się na łyżwach. Inna grupa trzech 
malowniczych stawków leży w zupełnie przeciwnym 
kierunku, i co ciekawe – obroniła się przed wchło-
nięciem przez zaporę i ocalała jako najdalej wysu-
nięta na południe za leśniczówką, przy samym Czar-
nolesiu. Dawniej te małe jeziorka obfitowały w ryby 
pokaźnych rozmiarów, które przed zakusami kłusu-
jących tu zarzeczan bronił leśniczy Horzynek. Jesz-
cze dzisiaj stawy są miejscową ozdobą - w ciemnym 
lesie jak jasne lustra odbijają białe brzózki i niebo.  
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instytucje, budynki  

 Szkoła nr 2 w Zabrzegu, funkcjonująca na 
Podjaziu, była najważniejszą instytucją publiczną 
dzielnicy. W 1908 r., za czasów austriackich, Rada 
Szkolna Krajowa w Opawie zgodziła się na otwar-
cie tutaj filii zabrzeskiej szkoły ludowej. Placówkę 
umieszczono w odremontowanym budynku daw-
nej straży skarbowej, tak zwanych finansach, przy 
głównej drodze w centrum dzielnicy. Był to budynek 
murowany, o tynkowanych ścianach z ozdobnym 
boniowaniem wokół drzwi i okien, parterowy, o wy-
sokim dachu, utrzymany w dobrym stanie. Wejście 
do wnętrza było z drugiej strony budynku, tj. od po-
dwórka, które było częściowo wybrukowane. Przed 
pierwszą i do końca drugiej wojny światowej funk-
cjonowały tu dwie sale lekcyjne oraz mieszkanie 
kierownika. Po wojnie do prowadzenia zajęć prze-
znaczono trzy pomieszczenia: 1 większe i 2 nieco 
mniejsze. Początkowo realizowano tu program klas 
młodszych. Dwuklasowa szkoła funkcjonowała w la-
tach 1931-1935, czteroklasowa w latach 1936-1949, 
sześcioklasowa w latach  1950-1954. Uczniowie po 
ukończeniu tych poziomów nauczania kontynuowali 
edukację w klasach starszych w szkole w centrum 
Zabrzega. Dopiero w ostatnim roku 1953/54 funk-

by. Od strony Czarnolesia i Gołysza las przechodził 
w wyraźnie starszy i wysoki, świerkowy, rzadziej so-
snowy, gdzieniegdzie z obszarami drzew liściastych, 
o cechach tzw. boru mieszanego i boru bagiennego. 
Przy Gołyszu wykazywał cechy lasów łęgowych oraz 
łęgów topolowo-wierzbowych. Miejscami, zwłaszcza 
w kierunku obecnego rezerwatu Rotuz (powierzchnia 
28 ha), natrafić można na torfowiska. Las był i jest 
siedliskiem wielu leśnych gatunków roślin i zwie-
rząt, w tym chronionych oraz rzadkich, jak rosicz-
ka. Był źródłem pracy i utrzymania wielu Podjazian. 
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snym domu. Drzewka morwowe sadzono przy do-
mach oraz w różnych publicznych miejscach, np. 
obok budynku dworca kolejowego. 
 Ciekawą formą edukacyjną po wojnie było 
kino objazdowe. Po zaciemnieniu okien kocami 
przyniesionymi z domów rozpoczynano seanse fil-
mowe. Oglądano filmy krajoznawcze, przyrodnicze, 
instruktażowe itp. W tamtych czasach ruchomy ob-
raz stanowił nie lada atrakcję. 
 W ciekawy sposób przygotowywano szkol-
ny budynek do zimy: przed nadejściem mrozów 
uszczelniano okna mchem leśnym, umieszczając go 
między szybami aż do połowy okien, co wprawdzie 
skutecznie zaciemniało pomieszczenia, ale jedno-
cześnie świetnie chroniło przed mrozem. Czynność 
zbierania mchu oraz wypełniania okien należała do 
obowiązków uczniów. 
 W ramach dożywiania w szkole gotowano 
zupę grochową na kościach z konserw amerykań-
skiej Unry. Okresowo prowadzono akcje zdrowot-
ne, dzieci przyjmowały tran na łyżce oraz witaminy 
w tabletkach.
 Obiekt zamknięto 30 maja 1954 r. tuż przed 
zalaniem wodami jeziora. Cegłę z rozbiórki przeka-
zano na budowę szkoły w Ligocie-Miliardowicach. 

 Przedszkole. Oprócz szkoły na Podjaziu w la-
tach 1945-1954 funkcjonowało również przedszko-
le. Mieściło się ono w prywatnym budynku wynaj-
mowanym od p. Wrzołów w niedużej odległości od 
centrum. Dzieci w wieku przedszkolnym znajdowały 
tutaj opiekę, spędzały czas na pożytecznych zaba-
wach, pobierały pierwsze nauki, uczyły się zasad 
dobrego zachowania. Placówka była wyposażona 
w podstawowe przybory do zabawy i nauki oraz nowe, 
ładne stoliki. Dzieci miały zapewnione wyżywienie 

cjonowała na Podjaziu pełna szkoła siedmioklasowa. 
Klasy uczyły się po dwie jednocześnie: 1-2, 3-4, 5-6. 
 Nauczycielami, pedagogami i katechetami byli 
(alfabetycznie): ks. Adolf Dyczek, ks. Karol Janoszek, 
Emil Kieloch, Ludwik Krzempek, Edward Kulik, 
p. Maj, Maria Mathejs, Wilhelm Mathejs, p. Mucha, 
Augustyn Parzyk – nauczyciel, kierownik szkoły i or-
ganista, Stanisław Paszek – nauczyciel i kierownik, 
Helena Przystaś, Rudolf Przystaś – później kierow-
nik, Zofia Ryczkiewicz, p. Suchy, Antonina Szuli-
mowska28. 
 Ważnym etapem w działalności placówki było 
zatrudnienie małżeństwa Przystasiów. Pani Helena 
uczyła języka polskiego, historii, przyrody, rysun-
ków, była utalentowana muzycznie i plastycznie, 
malowała portrety i grała na skrzypcach. Pan Rudolf 
uczył matematyki, fizyki i geografii, został wkrótce 
kierownikiem szkoły. Oboje byli znani z wysokiej 
kultury osobistej, pedagogicznego taktu, łagodne-
go, ale wymagającego stosunku wobec dzieci. Oboje 
znacząco podnieśli w tej placówce poziom naucza-
nia.  
 Biblioteka szkolna mieściła się w dużej szafie. 
Książki były bardzo cenione i szanowane, zwłaszcza 
wiersze Mickiewicza i powieści Sienkiewicza. W zbio-
rach znajdowały się często wypożyczane opowiada-
nia Żabi Kraj zarzeczana Ludwika Kobieli oraz ba-
śnie i bajki dla młodszych.       
 Kierownik Paszek założył na terenie szkoły 
hodowlę jedwabników z przeznaczeniem pozyskania 
jedwabnych nici. Dzieci karmiły jedwabniki liśćmi 
morwowymi i obserwowały rozwój owadów. Niektóre 
uczennice i uczniowie hodowali je również we wła-

28   J. Wrzoł, W. Tyc, Zabrzeg i jego mieszkańcy..., s. 66-67.;   http://www.
zs.zabrzeg.pl/index.php/o-szkole/historia-szkoy  (odczyt 12.03.2016).     
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zbudowano przed ostatnią wojną za kwotę 40 tys. 
złotych. Funkcję gajowego sprawował wtedy Ro-
bert Horzynek – były żołnierz wojska austriackie-
go z czasów pierwszej wojny. Był on znany z obo-
wiązkowości i surowości. Nowa gajówka to jedyny 
budynek z tych terenów nie zalany wodami jezio-
ra. Przetrwał aż do 2013 r. kiedy został rozebrany.  

 sklepy i gospody. W dzielnicy Podjaz w róż-
nych okresach i w różnych miejscach działały nie-
wielkie sklepy wielobranżowe. Dobrze znanym był 
sklep u Grygierczyka - Jurasia. Działał długie lata 
przed ostatnią wojną, w czasie jej trwania i na krótko 
po niej. Juraś nie trudnił się handlem, był znanym 
rolnikiem, a lokal wynajmował. Sklep był dobrze za-
opatrzony w podstawowe produkty dla domu, kuch-
ni i potrzeb gospodarczych. Znacznie wcześniej, bo 
od połowy XVIII w. do 1857 r. na tym miejscu stała 
duża karczma U Grygierczyka. Ostatnim jej wła-
ścicielem był Andrzej Grygierczyk31. Innym ważnym 
punktem zaopatrzenia był sklep w samym centrum 
u Wrzoła Ludwika. Sklep był typu wielobranżowego, 
dość dobrze zaopatrzony. W centrum działał niewiel-
ki sklep, zwany Na Gminnej – najpierw dzierżawi-
ło go małżeństwo Przybylskich, potem nazwano go 
U Figuli i prowadził go właściciel o tymże nazwisku, 
a potem w latach pięćdziesiątych sklep przeszedł 
w ręce  Krzempka - Kasperka i był nazywany U Beny. 
Kupowano tu artykuły spożywcze, a dzieci szkolne 
wpadały po bułki z marmoladą i grylażowe cukier-
ki. Kolejny sklep, również po wojnie, z niezbędnymi 
produktami, prowadził Jan Wrzoł w starej gajówce. 

31 G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice, Czechowice-Dziedzice 
2001, s. 111. 

w postaci bułek i kubka mleka. Przedszkolanka-
mi były pp: Aniela Foks, Helena Michalska, Helena 
Przystaś, Antonina Szulimowska, Wanda Tyc29. Po 
likwidacji przedszkola w 1954 r. nowe stoliki rów-
nież zostały przekazane do jednej z ligockich szkół.   

 strażnica. Podjazie posiadało własną remizę, 
nazywaną zwyczajowo przez strażaków depo. Wo-
bec zagrożenia powodziami i pożarami oraz z racji 
dużego oddalenia od centrum Zabrzega posiadanie 
jej na miejscu było koniecznością. Obiekt powstał 
w 1928 r30.  Usytuowany został w centrum dzielni-
cy nieopodal drogi głównej. Budynek był niewiel-
ki, murowany, z jednym dużym pomieszczeniem, 
z niewysoką wieżyczką, szerokimi drzwiami i figurką 
św. Floriana w ściennej wnęce nad wjazdem. Mieścił 
się tam 2 pluton Ochotniczej Straży Pożarnej w Za-
brzegu. Na wyposażeniu jednostki była pompa, węże 
i ręczny sprzęt pożarniczy. Część wyposażenia pozy-
skano od 1 plutonu, pozostały sprzęt oraz mundury 
sfinansowano ze składek strażaków oraz mieszkań-
ców. Co interesujące – strażnica w razie potrzeby 
spełniała funkcję noclegowni dla bezdomnych.  
 
 Leśniczówki, gajówki. Stara gajówka znaj-
dowała się przy głównej drodze w samym środ-
ku Podjazia, w niedużej odległości od lasu. Pełniła 
funkcję urzędu, skąd nadzorowano lasy książęce 
w czasach austriackich, a potem jeszcze przez pe-
wien czas w okresie międzywojennym. Funkcję ga-
jowego pełnił w niej Teofil Horzynek. Nową gajów-
kę, w innym miejscu, w lesie na skraju Czarnolesia, 

29   J. Wrzoł, W. Tyc, Zabrzeg i jego mieszkańcy..., s. 66-67.;   http://www.
zs.zabrzeg.pl/index.php/o-szkole/historia-szkoy  (odczyt 12.03.2016).     
30 Monografia, s. 268. 
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ważną transgraniczną rolą drogi, która biegła przez 
te miejscowości na styku monarchii austriackiej 
i Prus. W Zabrzegu Na Szpicy stał i jest tam nadal ka-
mienny, zabytkowy słup z napisem 322 Kilom nach 
Wien, co potwierdza wagę szlaku komunikacyjnego.    

 Domy mieszkalne i gospodarstwa. Na Pod-
jaziu w latach 40. i 50. XX w. było około 70 siedlisk 
– w przewadze to gospodarstwa z domami mieszkal-
no-inwentarskimi. Grupowały się w dwóch skupi-
skach. Pierwsze – to zabudowa po północnej stronie 
drogi powiatowej. Domostwa usytuowane były dość 
blisko siebie w liczbie ok. 50 budynków. Większość 
z nich stało przy drodze, dopiero przed Zarzeczem 
można było zauważyć zabudowę w dwóch rzędach. 
Drugie zgrupowanie znajdowało się po południowej 
stronie drogi. Stało tam  najpierw kilka domostw, 
dopiero za centrum, dość nieregularnie, zarówno 
przy drodze jak i daleko w polach, było porozrzuca-
nych 15 budynków nazwanych Domy ligockie. 
 Najbardziej okazałe budynki na Podjaziu po-
siadali: Parzyk (Grygierczyk) w centrum, Grygierczyk 
– Juraś przy Zarzeczu, Ludwik Szczygieł na Czyżów-
ce, a z domów ligockich: Józef Szczygieł, Donocik, 
Michalski, Pośpiech. Nieliczne budynki jeszcze były 
drewniane: u Pytla przy Zamłyniu, u Szwarca na 
Czyżówce, u Kurpasów w centrum, u Dziendziela 
z tyłu za centrum, oraz u Kajstury – Miloczka koło 
Gołysza. 
 Najstarsze budynki Podjazia pochodziły 
z przełomu XIX i XX wieku. Wyglądem i funkcjo-
nalnością nawiązywały do tradycyjnych siedlackich 
domów śląskich32. Zamieszkałe były przez rodzi-

32 M. Nowrotek, Zabytki budownictwa w Ligocie [w:] Zabytki Międzyrzecza 
i Ligoty, Międzyrzecze 2014, s. 425-430. 

 Na granicy z Zarzeczem przy powiatowej dro-
dze od co najmniej XIX w. stała w tym miejscu go-
spoda. W latach międzywojennych była własnością 
Żydów Herschlowitzów. Był to stosunkowo duży, 
murowany, kształtu podłużnego budynek. Karczma 
spełniała wiele funkcji – dla podróżnych była miej-
scem odpoczynku, noclegu i spożycia posiłku. Miej-
scowi konsumowali tutaj piwo i alkohole. Ponieważ 
na wyposażeniu karczmy była duża sala, tradycyj-
nie organizowano w niej różne uroczystości:  wese-
la, festyny i wiejskie zabawy, a nawet zatrzymywa-
ły się tutaj pielgrzymki do Gołysza dla odpoczynku 
i załatwiania spraw organizacyjnych. Było to miejsce 
rozrywki, tutaj bawiono się, tańczono. Nie wszyst-
kich było stać na zabawę, również na wesela nie byli 
proszeni wszyscy. W takich przypadkach stosowa-
no pewien ciekawy wynalazek: do podglądania przez 
okno, co było akceptowane, używano specjalnych, 
małych, trzystopniowych drabinek, zwanych wy-
szczyrzkami. 
 Obok karczmy stał jeszcze jeden budynek – 
kręgielnia, zwana kręglownią. Był to niewysoki, ale 
dość długi budynek, w którym spędzali czas męż-
czyźni. Przy szklanicy piwa można było pograć 
w kręgle, ale także w karty, zazwyczaj w taroki. Cza-
sem miał tu miejsce poważny hazard, kiedy przegry-
wano cenne przedmioty, a podobno nawet majątki. 
Karczmę posiadali i prowadzili do wybuchu drugiej 
wojny światowej Herschlowitzowie, wyznania mojże-
szowego. Całą rodzinę hitlerowcy wywieźli już na po-
czątku wojny do obozu w Auschwitz, gdzie zginęła. 
W czasie wojny na krótko karczmę prowadzili Zoli-
chowie z Międzyrzecza, a po wojnie przez kilka lat 
Blanarczykowie z Zarzecza. 
 Dużą ilość gospód w Czechowicach, Zabrzegu, 
Podjaziu, a zwłaszcza w Zarzeczu należy tłumaczyć 
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konstrukcja częściowo nawiązywała do XIX-wiecz-
nej tradycji, gdyż były tak samo domami mieszkal-
no-inwentarskimi, ale  z niewielką stajnią i stodółką 
pod wspólnym dachem. Były to domy jednorodzin-
ne z niewielkimi gospodarstwami. Pod względem 
architektury w budynkach wprowadzono wiele no-
wych charakterystycznych akcentów: ceglane lizeny 
lub boniowanie na krawędziach ścian i wokół okien, 
elewacje z ozdobnymi gzymsami, czy zamieszkałe 
poddasza z daszkiem, zwane giblami. Przykładem 
tego typu były domy: Augustyna Parzyka, Ludwi-
ka Szczygła, Józefa Szczygła, Drobików, Świerczyń-
skich.
 W Polsce międzywojennej, w latach trzydzie-
stych, który był okresem prosperity oraz po wojnie 
w latach czterdziestych dokonywały się szybkie 
zmiany struktury społeczno-zawodowej. Mieszkańcy 
Podjazia znajdowali zatrudnienie w przemyśle i na 
kolei, a także na państwowych posadach, zmienia-
jąc raptownie swój społeczny status. Dom przesta-
wał być przedsiębiorstwem produkcji rolnej, a sta-
wał się budynkiem mieszkalnym z funkcjonalnymi 
pokojami dostosowanymi do potrzeb mieszkańców. 
W budynkach zaczęto zakładać instalacje elek-
tryczne, które jak wiadomo zrewolucjonizowały byt. 
W niektórych domach nie było już części in-
wentarskiej, co najwyżej przylegały doń lub sta-
ły w pewnym oddaleniu chlewiki na jedną kro-
wę lub świnię, a czasem tylko szopki na króliki. 
Niektóre tego typu budynki pod względem ar-
chitektury przypominały domy podmiejskie.  
 Powstające budynki po II wojnie, w warunkach 
zubożenia społeczeństwa, były na ogół bezstylowe, 
budowane według możliwości finansowych, jednakże 
już z zastosowaniem nowych technologii: palonej ce-
gły, pustaków, prasowanej szlaki, betonu oraz stali.  

ny wielopokoleniowe wraz ze służbą. Obsługiwano 
w nich wielohektarowe gospodarstwa rolne z kil-
koma krowami, świniami i co najmniej parą koni. 
Były murowane, obszerne, długie, z dużym da-
chem, przelotową sienią w poprzek domu, któ-
ra oddzielała część mieszkalną od inwentarskiej, 
często z wysiodkami przy drzwiach frontowych. 
 W środku znajdowała się wielka izba i kuch-
nia, izdebka, wymowa lub waszkuchnia, a w sieni 
szpajska, odmaryje, piekarok lub wyndzok, na stry-
chu sypani i szpyrnik. Siano i słomę transportowano 
na strych domu przez wyglynde, a w stodole składa-
no w sómsieku. W części inwentarskiej znajdowały 
się chlywy dla krów, chlywki dla trzody oraz masztal 
dla koni. Domy posiadały częściowe podpiwniczenie 
z przeznaczeniem na ziemniaki, buraki i kwaki. Do-
jazd do domu, stajni i stodoły prowadził od podwór-
ka, czyli placu, który miał takie rozmiary, aby mogła 
zawrócić na nim furmanka. Wolnostojąca stodoła 
była na ogół duża, a przed stajniami znajdował się 
gnojnik na obornik i zbiornik na gnojówkę, po prze-
ciwnej stronie placu lub za stodołą lokowano padół 
z wodą, zwany też kaczokiem, w nim gęsi, kaczki 
a czasami ryby - linki i kapry. Padoły były bardzo 
popularne i znajdowały się przy wielu domach, rów-
nież nowszych. Tego typu siedlaczych gospodarstw 
było niewiele, a były własnością rodzin:  Grygierczy-
ka – Jurasia, Kopcia Antonia, Kopcia - Michelow-
skiego na Zamłyniu, Białka i Wrzoła. Domy siedla-
cze naszego regionu są unikatowe – duże, okazałe, 
bogate, budowane wg odrębnego, miejscowego sche-
matu. Największe skupisko takich budowli można 
po dziś dzień oglądać np. w centrum Międzyrzecza 
Górnego.   
 Druga grupa domów pochodziła z lat dwu-
dziestych i początku trzydziestych XX wieku. Ich 
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 Kilka domów dalej w kierunku centrum, na po-
sesji Poloków (Chlebków), stała niewielka kaplicz-
ka na drewnianym słupie. W drewnianej skrzynce 
z daszkiem umieszczony był obraz Matki Boskiej Pie-
karskiej. Kapliczka była często i pieczołowicie odna-
wiana, malowana i choć nieduża, była dumą rodziny.      
 W centrum Podjazia, przy drodze głównej stał 
okazały, około 4 metrowej wysokości krzyż Kopcio-
wy, kamienny, wykonany z piaskowca, ufundowa-
ny przez tę rodzinę w 1908 r. Wysoka jakość wyko-
nania, kształt i detale  wskazują, że krzyż pochodzi 
z jakiegoś uznanego zakładu kamieniarskiego. Na 
dwuschodkowej podstawie osadzony jest dwuczę-
ściowy cokół oddzielony gzymsowaniem. W środko-
wym module znajduje się wnęka, w której mieści 
się figurka Matki Boskiej. Poniżej wykuty napis: 
„Jezusie ukrzyżowany zmiłuj się nad nami” oraz 
data 1908. Wielokrotne gzymsowanie oddziela ten 
moduł od najwyższej części – wysmukłego krzyża 
z wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Tu od-
bywały się nabożeństwa w dni krzyżowe, jak też był 
miejscem modlitwy pielgrzymek w drodze do Go-
łysza. Krzyż został uratowany przed zatopieniem, 
zawędrował wraz z rodziną Kopciów z Podjazia na 
nowe miejsce przesiedlenia do Lipnika w Bielsku
-Białej, gdzie znajduje się do dziś nieopodal cmen-
tarza na ul. Polnej. Tutaj zapisuje się drugi rozdział 
jego historii.     
 Czwartym obiektem była kapliczka u Figuli, 
również przy drodze głównej, w okolicy centrum. Była 
to mała kapliczka słupowa z wizerunkiem Matki Bo-
skiej. Stała w ogrodzie w otoczeniu drzew owocowych.    
 Charakterystycznym zjawiskiem na Ślą-
sku Cieszyńskim było umieszczanie małych ka-
pliczek wnękowych na prywatnych domach, 
a w nich – figurek lub obrazów Matki Boskiej 

 Obiekty sakralne. Na Podjaziu nie było ko-
ścioła ani kaplicy. Wierni należeli do parafii w Za-
brzegu i uczęszczali do kościoła św. Józefa. Jednak 
z powodu bliskiego sąsiedztwa z Gołyszem w maju 
i październiku sami bez kapłana organizowali 
w tej kaplicy nabożeństwa majowe i różańcowe. 
Były one bardzo uroczyste, a modlitwom i śpiewom 
na majówkach towarzyszyła wynajęta orkiestra. 
Takie praktyki nie podobały się zabrzeskiemu pro-
boszczowi, księdzu Dyczkowi, który parafian na-
pominał. Dawniej, tj. przed rokiem 1787, gdy Za-
brzeg nie posiadał swojej świątyni, tutejsi wierni 
przynależeli do parafii w Międzyrzeczu, a w czasach 
reformacji uczęszczali do najbliższego kościoła ka-
tolickiego, czyli św. Katarzyny w Czechowicach. 
 Kapliczki i krzyże to przykłady małej archi-
tektury sakralnej. Są one składnikiem krajobra-
zu kulturowego i religijnego, wyrazem pobożności 
mieszkańców. Budowane były przez rodziny jako 
podziękowania za otrzymane łaski oraz z nadzieją 
o dalszą Boską opiekę. Są otaczane szacunkiem 
i opieką, odnawiane, przystrajane. Są miejscami 
modlitwy, pielgrzymek, procesji, nabożeństw. Na 
Podjaziu w okresie międzywojennym i powojennym 
znajdowało się ich kilka.       
 Pierwszą kapliczką po przekroczeniu granicy 
od Zamłynia była kapliczka zwana Pitlokową Pa-
nienką. Stała na skraju łąki Pitloka i stąd wywodzi 
się jej nazwa. Poświęcona była Matce Boskiej, praw-
dopodobnie Ostrobramskiej lub Kalwaryjskiej. Wy-
murowana z czerwonej cegły klinkierowej, posiadała 
cokół, dwa pięterka oraz daszek. Na wyższym piętrze 
za szybą znajdował się obraz Matki Boskiej, a poni-
żej w oszklonej wnęce mała figurka Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Przy Panience zatrzymywały się na mo-
dlitwę pielgrzymki idące do Matki Boskiej na Gołysz.     
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Mieszkańcy 

 Nazwiska. Na Podjaziu zamieszkiwało kilka-
dziesiąt rodzin. Większość nosiła nazwiska charak-
terystyczne dla tego regionu: Dziendziel, Grygier-
czyk, Jarczok, Kobiela, Krzempek, Londzin, Wrzoł, 
Kurpas, Gandor, Kuś, Raszka, Kubiczek, Sobik, 
Chromik, Gaszczyk, Szczypka, Kajstura. Analizując 
rozkład tych nazwisk na mapie nazwisk Polski33, wi-
dać wyraźnie, że największa częstość ich występowa-
nia pokrywa się z różnymi rejonami Śląska. Należy 
zatem wysunąć wniosek, że są to nazwiska typowo 
śląskie, a co za tym idzie - również śląski rodowód 
ich nosicicieli. Co ciekawe, wiele z tych nazwisk wy-
stępuje również po stronie górnośląskiej, co dodat-
kowo przemawia za śląskim rodowodem tutejszych 
mieszkańców. Brak było natomiast nazwisk typowo 
małopolskich oraz wołoskich w owym okresie, co by  
przeczyło kolonizacji z tamtych kierunków. Inna cie-
kawostka jest taka, że nazwisko w brzmieniu i urzę-
dowej pisowni Kubiček nosiła jedna rodzina przyby-
łego tu Morawiaka, jak widać zarówno na Śląsku tak 
i na Morawach funkcjonuje identyczne nazwisko.
Na Podjaziu byli więc zarówno Kubiczki jak i niespo-
krewnieni z nimi  Kubički. 

33 http://www.moikrewni.pl/mapa/ (odczyt 20.03.2016). 

albo świętych. W ten sposób oddawano pod 
opiekę dom i rodzinę, wierzono w moc ochron-
ną przed klęskami, żywiołami, pożarem, powo-
dzią, gradem i pomorem. Tego typu kapliczki 
znajdowały się w bardzo wielu domach Podjazia.
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charakterystyczne to:  akcent na przedostatnią syla-
bę, jak w ogólnopolskim, brak mazurzenia, szadze-
nie, np. sztyl; czechizmy, np. dej pozór;  germani-
zmy, np. ancug; wyrazy staropolskie, np. srómota; 
miękkie rz, np. grzib; stosowanie uproszczeń w nie-
których wyrazach, np. kie zamiast kiedy; zróżnico-
wana wymowa u i ó, np. w wyrazach rura – góra;  
lekka labializacja, np. ł‘okno zamiast okno; utrata 
nosówki: np. pójdym zamiast pójdę; wyrazy charak-
terystyczne, np. pierón; przytaknięcie  ja – zamiast 
tak.  W wyniku prac nad językiem tego mikroregio-
nu udało się autorowi wyselekcjonować 800 słów 
charakterystycznych dla miejscowej mowy. Słownik 
jest umieszczony w końcowej części publikacji. 
 Dokonując porównań miejscowej mowy z ję-
zykiem terenów sąsiednich można zauważyć daleko 
idącą zbieżność z dialektem cieszyńskim, znaczne 
podobieństwa do dialektu górnośląskiego, przy jed-
noczesnym braku zjawisk językowych charaktery-
stycznych dla gwar małopolskich oraz języka górali 
żywieckich. Wymienione zjawiska oraz zasób słow-
nictwa określają jednoznaczną przynależność do ję-
zyka śląskiego tej grupy ludnościowej. 
 
 Mentalność i zwyczaje. Podjazianie jako spo-
łeczność odznaczali się pracowitością i zaradnością. 
Mimo, że żyli na prowincji, stworzyli względnie wyso-
ki poziom materialny, widoczny w ich domostwach 
i otoczeniu. Każdy chciał się wykazać, dorobić lep-
szego domu, mieszkania, wyższego poziomu życia. 
W czasach uprzemysłowienia pracowali nierzadko 
w dwójnasób – w zakładzie pracy, fabryce, kopalni 
oraz na swoim gospodarstwie. 
 Dużą wartością była rodzina: matka otoczona 
miłością, ojciec szacunkiem i respektem, dziadkowie 
i ludzie starsi – poważaniem. Język uczuć był pro-

 Przydomki i przezwiska. Ciekawym zjawi-
skiem występującym na Podjaziu była  powszechność 
podwójnego nazewnictwa w odniesieniu do ludzi, tj. 
oprócz nazwisk mieszkańcy posiadali przydomki 
i przezwiska, zwane tu czasem imieniskami lub 
przezwami. Jest to charakterystyczne dla małych 
enklaw, środowisk z sobą spokrewnionych, gdzie 
więcej rodzin nosi to samo nazwisko. Podobnie było 
w sąsiednim Zarzeczu. W takich przypadkach sy-
tuacja wymagała, aby sięgnąć po dodatkowe, pre-
cyzyjniejsze określenie danej osoby. Przydomki 
i przezwiska były wytworem spostrzegawczości 
i spontaniczności sąsiadów, zazwyczaj rezulta-
tem skojarzenia osoby z jakąś jej charakterystycz-
ną cechą lub zdarzeniem. Niektóre przezwiska nie 
były zbyt eleganckie, czasem prześmiewne. Często 
się zdarzało się, że przydomek przechodził na na-
stępców na długie lata i pokolenia, był  nieoficjalnie 
dziedziczony. A oto nazwiska wraz z przydomkami 
występujące w tej dzielnicy: Błachut – Morcinek, 
Chlebek - Mesyjosz, Dziendziel – Cianta, Dziendziel 
– Pustelnik, Dziendziele – Pawełczoki, Dziendziel 
– Szczuczka (przy Zarzeczu), Gandor – Gandorek, 
Grygierczyk - Juraś,  Grygierczyk - Teresiok, Jar-
czok – Jaworek, Jarczok – Kaszok, John – Szwed, 
Kajstura – Miloczek, Kopeć – Kobielok, Kopeć – Ża-
nek, Kopeć – Zefka, Krzempek – Kasperek, Krzem-
pek – Bena, Kuś – Kusiczek, Pietrzyk – Cebulok, 
Polok – Taroczek, Sobik – Czorny, Wrzoł – Barón 
(na Zamłyniu), Wrzoł – Kąsała, Wrzoł – Szymiczek.    

 Język podjazian był identyczny z językiem ca-
łego obszaru obecnej gminy czechowickiej. Należy do 
dialektu śląskiego w odmianie cieszyńskiej. Niektó-
rzy językoznawcy wyodrębniają jego wersję na tym 
terenie jako północno-cieszyńską. Ważniejsze cechy 
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takie okazje przybierały śląskie stroje cieszyńskie. 
Rodzice uczestniczący w zabawie zawsze pamiętali 
o dzieciach w domu, którym przynosili słodycze i je-
dzenie. Spotkania rodzinne, odwiedziny krewnych, 
wizyty u sąsiadów upływały w wesołej atmosferze. 
Odwiedziny były spontaniczne, niezapowiadane, ale 
zawsze mile widziane. 
 Zabrzeg prezentował się jako wieś stosunkowo 
zasobna. Było w niej wiele gospodarstw na wysokim 
poziomie, a także wiele bogatych domów nauczycie-
li, inteligencji i kolejarzy. Mieszkańcy Podjazia jako 
zabrzeżanie czuli się spadkobiercami dorobku wie-
lu wybitnych postaci i znanych patriotów. Zwracali 
uwagę, że na zabrzeskim cmentarzu spoczywa tyle 
księży, jak w żadnej innej miejscowości. Z dokonań 
swojej małej ojczyzny byli dumni. 

 Poczucie narodowe mieszkańców tych ziem 
zmieniło się na przestrzeni pierwszego półwiecza XX 
wieku dość radykalnie. Jeszcze na początku wieku 
tutejsza ludność, po prawie 600 latach przebywania 
poza państwem polskim, za ojca narodu uważała 
cesarza austriackiego, którego darzono nadzwyczaj-
nym szacunkiem. 
 Na przełomie XIX i XX w. na terenie Śląska 
Cieszyńskiego działało kilka polskich organizacji 
patriotycznych. Zabrzeg wyróżnił się w tym zakresie 
szczególnie, wydając na świat wybitnych patriotów: 
Józefa Londzina, Ludwika Wrzoła, wielu zaangażo-
wanych nauczycieli, strażaków i innych. Działalność 
edukacyjna propolskich organizacji oraz ich działa-
czy uświadomiły mieszkańcom Śląska ich pochodze-
nie i przynależność językową do narodu polskiego. 
Odrodzenie po I wojnie światowej państwa polskie-
go, do którego włączono Śląsk Cieszyński, spowo-
dował powrót tych terenów oraz ludności po sześciu 

sty, powściągliwy, a nawet surowy. Nie praktyko-
wano przesadnej egzaltacji. Takie słowa jak ko-
chanie, mamusia czy babcia nie weszły do zestawu 
codziennego języka. Szacunek okazywano czynem, 
a nie okrągłymi słówkami. Między sąsiadami obo-
wiązywała zasada zgody i wzajemnej solidarności. 
Było to widoczne szczególnie w okresach próby, 
w wielu dramatycznych sytuacjach w czasie oku-
pacji i „za komuny”. Utarło się wtedy takie okre-
ślenie „wyrobić kogoś”, co znaczy obronić, ocalić  
przed represjami, zaświadczyć o tym, że podejrza-
ny był dobrym człowiekiem, niegroźnym, zmu-
szonym sytuacją do różnych czynów i zachowań. 
Uratowano w ten sposób w różnych czasach wielu 
ludzi przed obozem, deportacją, Sybirem, więzie-
niem. Praktykowano czynnie samopomoc sąsiedz-
ką – było powszechnie przyjęte, że w czasie żniw, 
suszenia siana, młócenia zboża, wykopek, skuba-
nia pierza sąsiedzi bez proszenia przyłączali się do 
prac. Nazywano to niekiedy pobaby, jak w dawnych 
czasach niepłatne świadczenia wobec pana. Czę-
sto kończyły się poczęstunkiem i zabawą młodych.    
 Mieszkańcy tej ziemi byli też ludźmi niezwykle 
religijnymi i bogobojnymi. Bóg i Kościół – najwyższą 
wartością, kapłan i nauczyciel – najwyższym autory-
tetem. 
 Pijaństwo było rzadkością, natomiast lubia-
no się bawić, w wiejskich zabawach uczestniczono 
często i gremialnie. Na organizowanych zabawach, 
ale także na weselach tańczono regionalne śląskie 
tańce przy orkiestrze dętej: szpacyrpolkę, trojoka, 
cieszynioka, mietlorza, tańce chodzone oraz walce 
i polki, a także śpiewano miejscowe pieśni: Hej 
koło Cieszyna, Cztyry kónie we dworze, Pognała 
wołki, Trzista buczków, Poszło dziywcze po ziele, 
Nie chcym cie, Listeczku dymbowy itd. Kobiety na 
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w ostatnich dekadach rejon czechowicki dość 
szybko zatraca swoją spuściznę językową. Używa-
nie gwary spotkać można już tylko w niektórych 
rodzinach, w nielicznych sytuacjach i okazjach. 
Nie ma obecnie żadnych obiektywnych przeszkód 
w pielęgnowaniu własnych tradycji i mowy. Szko-
ła, ośrodki kultury, lokalne władze, prawodawstwo 
i praktyka wspólnoty europejskiej sprzyjają pod-
trzymaniu spuścizny kulturowej przodków oraz 
przeznaczają godziwe środki na takie cele. Można 
wprawdzie zauważyć bogatą działalność regional-
nych i szkolnych zespołów tanecznych, śpiewa-
czych, organizuje się liczne imprezy o charakterze 
folklorystycznym, ale wydają się one dość powierz-
chownie wnikać w świadomość mieszkańców.  
 Region ten, częściowo także wioska, od dawien 
dawna były obszarem wieloetnicznym. Przemieszki-
wali tu potomkowie bardzo dawnej kolonizacji  nie-
mieckiej, a także osoby pochodzenia austriackie-
go, morawskiego i czeskiego z czasów monarchii. 
Pozostałością po nich są liczne niemiecko i czesko 
brzmiące nazwiska.
 W pierwszej połowie XX w. z Podjaziem zwią-
zało swoje życie kilka osób różnych narodowości. 
Charakterystyczną postacią był Morawiak z po-
chodzenia – Karol Kubiček, który dotarł na Podjaz 
jako austriacki żołnierz pogranicza w ostatnich la-
tach istnienia monarchii. Jako „jegier” pełnił wachtę 
wzdłuż granicy na Wiśle na Podjaziu i Zarzeczu. Za-
pożyczam to określenie z opowiadania Ludwika Ko-
bieli o tym samym tytule34. Jak to w życiu bywa, 
poznał tu dziewczynę Zuzkę Mazur – podjaziankę, 
z którą się związał na całe życie, a wraz z nią z na-
szą miejscowością. Ten wysoki i szczupły mężczy-

34 L. Kobiela, Żabi Kraj..., s. 95. 

wiekach w granice Polski. Jednak ludzie najstarsi 
z nostalgią i sentymentem wspominali „nieboszczkę 
Austryję” i bez entuzjazmu przyjmowali taką zmianę. 
 W okresie międzywojennym nastąpił bardzo 
ważny etap – ogromną pracę oświatowo-patriotycz-
ną wykonała szkoła, kościół, wojsko, polskie radio 
i administracja państwowa, które spowodowały 
duży wzrost świadomości i poczucia przynależności 
do narodu polskiego. Bardzo szybko postępował roz-
wój cywilizacyjny ówczesnej Polski, poprawiały się 
warunki bytowe i poziom życia, co dodatkowo wpły-
wało pozytywnie na narodową dumę.   
 Druga wojna światowa spowodowała całkowi-
cie odmienną sytuację – władze niemieckie realizo-
wały politykę germanizacyjną, która zakwestionowa-
ła polskość mieszkańców tej ziemi. Większość osób 
w poczuciu zagrożenia życia, w warunkach stoso-
wanej presji, podpisało volkslistę określając swą na-
rodowość jako śląską, co oznaczało w interpretacji 
hitlerowskich urzędów przyjęcie 3 grupy niemieckiej 
listy narodowościowej. Osoby i rodziny pozostające 
przy narodowości polskiej wywłaszczono z własnych 
domów, niektórych objęto przymusowym robotami 
w Niemczech. 
 Z kolei w latach powojennych, w epoce tzw. 
realnego socjalizmu wpajano ideały internacjona-
lizmu i świadomość klasową, relatywizując aspekt 
narodowy. 
 Te zawirowania historyczne zaistniałe w okre-
sie życia pokolenia pierwszego pięćdziesieciolecia 
XX wieku mogły prowadzić do polaryzacji uczuć 
narodowych i patriotycznych. Ostatecznie jednak 
o śląskości, a zarazem polskości mieszkańców tej 
ziemi, jednoznacznie przesądziło poczucie przynależ-
ności, język, obyczaje, spuścizna historyczna, dzie-
dziczone nazwiska itd. Można niestety zauważyć, że 
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 Z kolei żydowskiego pochodzenia była ro-
dzina Herschlowitzów – właścicieli gospody: Ber-
nard, Teresa, Erna, Daniel, Dawid, Franciszka. 
Jedna z córek wyszła za mąż za katolika i ocalała, 
pozostali członkowie rodziny zginęli w Auschwitz.
 Relacje z otaczającymi sąsiadami często re-
gulowały stereotypy. Tutejsi Ślązacy – zwani nota 
bene Cyzarokami – zachowywali neutralność wobec 
Prusoków zza Wisły, dystans wobec Galicyjoków zza 
Białki oraz niechęć wobec „goroli”.  Z upływem cza-
su te resentymenty prawie całkowicie zanikły. 

 Praca i zajęcia. Przed rozwojem przemysłu 
podstawą życia i utrzymania ludzi była praca na roli 
i prowadzenie gospodarstwa. Na Podjaziu nie było 
wielkoobszarowych gospodarstw siedlaczych35. Naj-
większe obszary ziemi w Zabrzegu należały do księ-
cia. Parcelacja majątku książęcego pod koniec XVIII 
wieku wpłynęła pozytywnie na procesy rozwojowe,  
w tym demograficzne i gospodarcze, przyczyniła się 
do powstania wielu nowych, lecz niedużych gospo-
darstw. Drugi etap parcelacji na Podjaziu dokonał 
się w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. 
i dotyczył pól książęcych znajdujących się pod la-
sem oraz łąk nad Wisłą. Niektórzy mieszkańcy dzier-
żawili tam pola od księcia przez wiele lat. W roku 
1925  Sejm uchwalił ustawę o reformie rolnej, da-
jącą między innymi prawo pierwokupu pola po wie-
loletniej dzierżawie, z czego skorzystali podjazianie 
i nabyli użytkowane dotąd kawałki pól na własność.  
 Obszary rolnicze na Podjaziu znajdowały się 
w czterech miejscach: za domami przy głównej dro-
dze aż po Młynkę, w całej dzielnicy Podlas, pomię-
dzy domami przy Gołyszu i Zarzeczu oraz w wyżej 

35 G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice..., s. 104 

zna z sumiastym wąsem i nierozłącznym kapelu-
szem na głowie, posiadał konia i świadczył rozmaite 
usługi transportowe. Przez wiele lat przewoził mle-
ko od rolników do mleczarni w Zabrzegu, czyli był 
tzw. mlyczkorzem.  W drodze powrotnej kupował 
dla swoich klientów świeży chleb w piekarni u Sro-
ki, a nawet na życzenie robił zakupy w sklepie. 
Po przesiedleniu do Ligoty pracował kilka lat jako 
stawowy na stawach ligockich. Pochodził z Kozo-
va-Bouzova k/Ołomuńca, gdzie na wzgórzu wzno-
si się wyjątkowo piękny gotycki zamek. Przez 50 
lat zachował swój ojczysty język i w tym języku do-
skonale porozumiewał się z rodziną i sąsiadami. 
 Morawianką była również Waleria z domu Be-
ran - żona kierownika szkoły Parzyka, pochodząca 
z małego, lecz pięknego miasteczka Kojetin za Oło-
muńcem. Jej podobiznę można zobaczyć na fotogra-
fii z 1922 r. na tle szkoły na Podjaziu. Występuje 
tutaj jako dostojna dama w pięknej, długiej, czarnej 
sukni charakterystycznej dla swej epoki.
 Również zza południowej granicy, z Czech, po-
chodziła żona Kani, która wraz z mężem mieszkała 
jako lokatorka w jednym z domów na ulicy Kumo-
terskiej. Kaninka, jak ją powszechnie nazywano, nie 
najlepiej władała polskim językiem, co było obiektem 
igraszek dzieciaków, które przedrzeźniały jej polsko
-czeską mowę. Trudniła się drobnym handlem. Sprze-
dawała różne przedmioty, zabawki, ozdoby i tandetną 
biżuterię oraz dewocjonalia przywożone z Czech. 
 Na Zamłyniu pracował jako piekarz Czech Jiži 
Kopa. Na Podjaziu i w Zabrzegu zachowało się jesz-
cze kilka nazwisk, które wskazują na ich czesko-mo-
rawskie pochodzenie, lecz wszyscy noszący takie na-
zwiska już dawno się spolonizowali. Podobnie z dość 
licznymi nazwiskami niemieckimi – są to ślady daw-
nych kolonizacji w miejscowościach wokół Bielska. 
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peć Zefka. Za taką usługę płacono lub należało wy-
robiać u kogoś, tzn. odrobić.     
        Z powodu licznych łąk położonych nad Wisłą 
zbierano rokrocznie duże ilości siana. Wozy drabi-
niaste nie dość, że miały specjalnie wysokie boki, to 
siano na nich było ułożone tak wysoko i obficie, że 
trzeba było w czasie transportu z obu stron podpie-
rać je specjalnymi, długimi widłami. 
 Rolnicy dysponujący końmi poza sezonem do-
rabiali sobie rozwożąc piasek z Wisły. Wcześniej pia-
sek był wydobywany z rzeki na brzeg i układany 
w specjalne pryzmy, zwane kopcami, czym zajmo-
wali się bezrobotni. Piasek wiślany był ceniony, wy-
sokiej jakości i trafiał nie tylko na miejscowe budo-
wy, ale zwłaszcza dla licznych odbiorców w Bielsku. 
Część osób podejmowało pracę w lesie w Czarnole-
siu i było sezonowymi lub stałymi pracownikami le-
śnymi.
 Dużą grupę zawodową stanowili kolejarze. Po-
nieważ przed wojną byli bardzo dobrze opłacanymi 
pracownikami, bogacili się, kupowali ziemię, budo-
wali domy i żyli dostatnio. Pracowali w przewozach 
pasażerskich oraz na stacji przeładunkowej w Czar-
nolesiu. Po wojnie ich dochody i prestiż znacznie 
zmalały, ale wielu z nich nadal pozostawało przy za-
wodzie. 
 Podjaska dzielnica miała szczęście do pocz-
towców. Powszechnie znanym listonoszem, pocho-
dzący z Zamłynia, a mieszkającym na Podjaziu, był 
Jan Kobiela, który przez kilka dziesiątków lat zajmo-
wał się doręczaniem listów i przesyłek. Jego następ-
ca Franciszek Błachut był również podjazianem. Za-
wody pocztowców kultywowano także w rodzinach 
Londzinów oraz Johnów z Czyżówki. Pracowali oni 
w urzędach pocztowych w Dziedzicach oraz w Biel-
sku. Byli to Ferdynand i Edward Londzinowie oraz 

położonych miejscach nad Wisłą. Co się tyczy wiel-
kości gospodarstw, to 5-10 hektarowe należały do 
największych i było ich zaledwie kilka. Normą było 
gospodarowanie na 2-3 hektarach, a parcele poniżej 
hektara też były liczne. Do największych gospodarzy, 
ale tylko zwyczajowo nazywanych siedlokami, nale-
żeli: Grygierczyk - Juraś, Kopeć - Kobielok, Grusz-
ka, jego następca Kopeć - Żanek, Wrzoł, Grygierczyk 
- Teresiok. Za bogatego gospodarza uchodził ten, 
kto miał kilka hektarów ziemi oraz, co ważne – ko-
nia, jednego lub dwa, a czasem służbę – pachołków 
i dziywki. Lecz była też liczna grupa ludzi nieposiada-
jąca własnego domu czy ziemi. Kiedyś byli to komor-
nicy, później nazywano ich lokatorami lub mówiono, 
że są na kumorze lub na kwatyrze. Przeważnie wy-
najmowali tylko jedną izbę dla całej rodziny. 
 Na Podjaziu uprawiano wszystkie typowe 
rośliny: żyto, owies, jęczmień, rzadziej pszenicę, 
a także ziemniaki, buraki, kwaki (brukiew) i ka-
pustę. Grygierczyk – Juraś zajmował się upra-
wą lnu, którego zbiór był pracochłonny, po-
nieważ wyrywało się go ręcznie, a nie kosiło. 
 Ziemię obrabiano przy użyciu koni. Przy cięż-
szych pracach w zaprzęgu pracowały dwa konie, je-
żeli ktoś miał tylko jednego, to „sprzęgał się” z innym 
gospodarzem, czyli nawzajem sobie pożyczali konie. 
Była to umowa obowiązująca na ogół przez rok. Za-
miast koni, mniej zamożni używali do zaprzęgów 
krów, np. do zwożenia swoich plonów wykorzysty-
wał je Poloczek. W czasie żniw, kopania ziemniaków 
i w kumulacjach robót pracowano całymi rodzinami, 
angażowano też sąsiadów, lokatorów i bezrolnych. 
Niektórzy rolnicy oprócz prowadzenia własnego go-
spodarstwa świadczyli usługi tym, którzy nie mieli 
konia i maszyn rolniczych – obrabiali ich pola. 
Takimi rolnikami byli na przykład Kopeć Żanek i Ko-
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ka domów. Hodował pszczoły, posiadał najwiekszą 
pasiekę. Łowił ryby, dzierżawiąc w tym celu odci-
nek Wisły od Strumienia do Podjazia. Pod koniec 
wojny pracował w Oświęcimiu, gdzie miał stycz-
ność z więźniami  z obozu. Wraz z 15-letnią córką 
Wiktorią, narażając życie, dostarczał im żywność. 
 Na podmokłych łąkach w dolinie Bajerki przy 
Gołyszu rosło dorodne sitowie nazywane sitem. 
Z niego, a także z leśnej trawy – wąsiony (wło-
siony) Małgorzata Dziendziel kręciła baty, by je 
następnie sprzedawać. Przybyła strzygł włosy, 
a Pytlino skręcała owczą wełnę. Czeszka nazywa-
na Kaninką zajmowała się drobnym handlem ob-
nośnym towarów przywiezionym z Czech. Wie-
le osób, zwłaszcza kobiety i dzieci, zajmowały się 
zbieraniem grzybów. W pobliskich lasach była 
ich duża ilość i różnorodność: prawoki, poloki, 
sośnioki, kozoki, maśloki, kurki. Następnie wy-
wożono je do miasta na sprzedaż, przeważnie do 
Pszczyny, Bielska, Dziedzic, a nawet do Katowic. 
 Na początku wieku dwudziestego w Dziedzi-
cach i Czechowicach gwałtownie zaczął rozwijać się 
przemysł. Powstały zakłady przemysłowe: rafineria, 
kopalnia, walcownia metali, kablownia, zapałkow-
nia. W nich znajdowali zatrudnienie podjazianie, 
zwłaszcza ci, którzy mieli małe gospodarstwa, albo 
byli lokatorami. Pracowali również w zakładach 
odzieżowych i mechanicznych w Bielsku i Bia-
łej. Kilka osób podjęło pracę w cukrowni Chybie, 
a w okresie kampanii cukrowniczych na jesieni ich 
liczba wzrastała. W pierwszych dekadach XX w. 
grupka górników pracowała w kopalniach Karviny 
na Zaolziu, dokąd jeździł nawet specjalny pociąg 
dwa razy w tygodniu. Praca zarobkowa w przemyśle 
pozytywnie wpłynęła na status oraz poziom życia 
ludności, zwłaszcza bezrolnej, a zarazem przyczy-

Franciszek John. Na poczcie pracował także Józef 
Szczygieł oraz Józef Mazur, w sumie aż 7 osób.  
 Legendarną postacią był słynny organista za-
brzeski i kierownik podjaskiej szkoły Augustyn Pa-
rzyk, który z wielkim poświęceniem przez całe życie 
z centrum tej odległej dzielnicy chodził pieszo do ko-
ścioła w Zabrzegu, by tam uświetniać nabożeństwa 
grą na organach.
 Drogą powiatową opiekował się dróżnik, któ-
rego zadaniem było utrzymanie jej w dobrym stanie. 
Dokonywał więc bieżących napraw, strzegł jej stanu 
i właściwego użytkowania. Po ostatniej wojnie dróż-
nikiem był Mikołajczyk z Podjazia.  
 Wiele osób trudniło się rzemiosłem. Często 
było to drugie zajęcie oprócz prowadzenia gospodar-
stwa. Znakomitymi cieślami, którzy zbudowali wiele 
dachów i konstruowali więźby, byli  Jan i Jerzy Dzien-
dzielowie. Z kolei Grygierczyk Jyndrys był szewcem, 
masarzem i wyplatał kosze. Posiadał maszynę szew-
ską, przy pomocy której wyrabiał buty, a w sezo-
nie zbijaczek zajmował się po domach masarstwem. 
W wolnym czasie wyplatał piękne kosze – od bar-
dzo dużych na siano, poprzez kosze na ziemniaki, 
na koszykach na nabiał i grzyby skończywszy. Szew-
stwem zajmował się Franek Kopeć na Michelówce 
oraz jeden z Kurpasów. Józef John był z kolei uta-
lentowanym murarzem. Wybudował wiele domów 
w Zabrzegu, a potem przesiedleńcom w wielu miej-
scowościach, ponadto był zdunem i budował piece. 
Stolarz Augustyn Krzempek robił skomplikowaną 
stolarkę okienną i drzwiową, a także trumny. Kra-
wiectwem parała się Krzempkowa Julka koło szkoły. 
 Utalentowany i wszechstronny był Ludwik 
Szczygieł – trudnił się rolnictwem, ale również był 
majstrem przy regulacji rzek w Bystrej i Szczyrku. 
Posiadał umiejętności murarskie, wybudował kil-
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sąsiedztwo Podjazia

 Zamłynie to niewielka zabrzeska dzielnica 
przylegająca od wschodu do Podjazia, która liczyła nie-
co ponad 10 domów. Niegdyś stał tutaj młyn zabrze-
ski, tartak (piła), tokarnia oraz piekarnia. Okoliczni 
mieszkańcy mogli tu korzystać z licznych usług. Ten 
stan trwał do drugiej dekady XX w., po czym obiekty 
te przestały funkcjonować: młyn w 1915 r. wsku-
tek zakazu wojskowych władz austriackich, tartak 
w 1925 r. wskutek pożaru36 . W dzielnicy tej znajdo-
wały się jeszcze tzw. stawki za młynem, dwa większe 
i kilka małych. Były to naturalne zbiorniki dawnego 
starorzecza Wisły oraz tzw. dziura Mynarskiego – staw 
pozostały po regulacji Wisły w latach trzydziestych 
XX w., który był wykorzystany jako zbiornik wody 
dla straży pożarnej. Wskutek budowy zapory część 
dzielnicy, gdzie stało 6 domostw, zalano wodą. Po 
tym czasie Zamłynie przestało istnieć jako dzielnica.  

 Zabrzeg. Podjazianie udawali się do centrum 
swojej miejscowości – do urzędu gminy, kościoła, 
sklepu czy szkoły. Równie często mijali ją w drodze 
do miasta, do pracy i do innych odleglejszych miej-
scowości. Od centrum Podjazia do skrzyżowania Na 
Szpicy była odległość 4 km, do stacji PKP ponad 

36 G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice..., s. 111. 

niła się do ogólnego wzrostu zamożności dzielnicy.  
 Wiele osób zajmowało się pszczelarstwem. 
Pszczoły zbierały nektar na rozległych i ukwieconych 
łąkach nad Młynką i Wisłą, na Dębinie, Nolesiu i przy 
Gołyszu. Nektar na miód lipowy i akacjowy, a także 
spadź, pszczoły zbierały na specjalnie przez pszcze-
larzy wysadzonych kwitnących drzewach wzdłuż 
Młynki, a na miód leśny - w okolicznym borze. Naj-
większe pasieki posiadali bracia Szczygłowie. Pierw-
szy z nich, Józef, specjalnie pod hodowlę pszczół za-
łożył duży i piękny ogród kwiatowy, znany z urody 
w całej okolicy. Jako pracownik poczty sprowadzał 
z kraju i z zagranicy nasiona rzadkich, nawet egzo-
tycznych roślin. Wokół jego okazałego domu rosło 
dziesiątki różnokształtnych i wielokolorowych roślin 
- kwiatów i krzewów, prawdziwy raj dla miłośników 
natury. Co do liczby pni, jeszcze większą pasieką 
dysponował brat Józefa, Ludwik Szczygieł na Czy-
żówce, który w apogeum swojej działalności pszcze-
larskiej w latach trzydziestych XX wieku posiadał aż 
40 pszczelich uli, które dały mu w jednym roku 400 
kg miodu. Ludwik zdobył doświadczenie w hodowli 
tych pożytecznych owadów od  Franciszka Kopcia 
z Michelówki na Zamłyniu, który też miał sporą pa-
siekę oraz uzyskiwał wysokie zbiory miodu. Duża 
pasieka znajdowała się także u kierownika szkoły 
A. Paszka na Dębinie nad samą Wisłą. Pszczoły mia-
ły tu dostęp do dużego sadu oraz kolekcji różnorod-
nych krzewów i kwiatów. Po kilka uli posiadało wielu 
innych hodowców, jak np. Donocik i Mazur. Nad-
miar uzyskanego miodu był sprzedawany, zamienia-
ny na inne produkty, bądź rozdawany w rodzinie. 
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 Ponieważ na Podjaziu istniejące tam sklepy 
były raczej niewielkie, do centrum Zabrzega udawa-
no się po większe zakupy. Celem był np. sklep Jó-
zefa Grygierczyka koło wiaduktu kolejowego, gdzie 
przed drugą wojną istniał sklep wielobranżowy, a po 
wojnie sklep z obuwiem. Inny przedwojenny sklep 
wielobranżowy znajdował się u Langiera w pobliżu 
niedawnej restauracji Pod Zaporą, który działał po 
wojnie jako sklep GS, a potem znów jako prywatny. 
Po mięso, najczęściej po pół funta wołowiny, cho-
dzono kawałek dalej do Bijoty, do sklepu, do które-
go wchodziło się po charakterystycznych schodach. 
Bardzo długą historię, sięgającą XVIII w., ma re-
stauracja na skrzyżowaniu naprzeciw starej strażni-
cy. Jak zmieniali się jej właściciele, tak zmieniały się 
i nazwy: u Wrzoła, Hankama, Gichnera, Czyloka, 
następnie Pod Zaporą i Kredensik. Inna karczma pa-
rędziesiąt metrów dalej, naprzeciw kościoła, również 
zmieniała właścicieli i dzierżawców, byli to: Gawlas, 
Elsner oraz Wawrzyczek38. Po wojnie funkcjonowała 
jeszcze kilka lat.       
 Stacja kolejowa to główne miejsce w Zabrze-
gu, skąd podjazianie wyruszali najczęściej do pracy 
w Dziedzicach, Bielsku, Katowicach, a kiedyś nawet 
w Karvinie, ale również by dojechać w różnych ce-
lach do wielu innych miejscowości. Do stacji docie-
rano drogą główną od centrum, ale równie często na 
skróty, korzystając z leśnych szlaków, tzw. linii.

 Sąsiadem Podjazia od południa była Ligota, 
miejscowość wielekroć większa od Zabrzega. Do lat 
pięćdziesiątych XX w. do Ligoty należała lewa część 
Podjazia, cały las Zabrzeski i Czarnoleski, stacja to-
warowa Czarnolesie, teren nazwany Maciejowicami, 

38 G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice..., s. 110. 

4,5 km. Osoby pracujące w Dziedzicach czy Biel-
sku codziennie przemierzały główne drogi miejsco-
wości obecną ulicą Do Zapory, przez skrzyżowanie 
Na Szpicy, dalej ulicą Waryńskiego do Dziedzic  lub 
na stację kolejową dzisiejszą ulicą Sikorskiego. Ci, 
którzy preferowali drogę na skróty, korzystali z linii 
Kaszokowej lub  Grudkowej, albo z wałów wzdłuż 
Wisły. W godzinach szczytu w tych miejscach roiło 
się od rowerzystów i pieszych. W dni targowe w kie-
runku Dziedzic zmierzały liczne furmanki. 
 Mieszkańcy Podjazia wraz z zabrzeżanami 
w najdawniejszych czasach udawali się do kościo-
ła św. Katarzyny w Czechowicach, oraz do Między-
rzecza37. Od 1787 r. szli już do wybudowanego wte-
dy kościoła pw. św. Józefa w Zabrzegu. Uczęszczali 
na niedzielne msze, święta i odpust na św. Józefa 
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (obecnie prze-
niesiony na 1 maja). Tutaj byli chrzczeni, brali śluby 
i na zabrzeskim cmentarzu byli chowani. Podja-
zianie z części ligockiej należeli jednak formalnie 
do parafii w Ligocie. Z powodu dużej odległości do 
kościoła w Ligocie oraz poczucia przynależności 
do społeczności zabrzeskiej, udało się przekonać 
władze kościelne do zmiany granic parafii dopiero 
w 1935 r., kiedy mocą dekretu biskupa katowic-
kiego przyłączono ten rejon do parafii w Zabrzegu. 
 Szkoła w centrum Zabrzega na obecnym miej-
scu została otwarta w roku 1930. Jest dużą placów-
ką zdolną pomieścić kilkuset uczniów. Z Podjazia 
chodziły tu dzieci i młodzież tylko starszych klas 
w celu ukończenia nauki w zakresie szkoły po-
wszechnej. W dawniejszych czasach zabrzeska szko-
ła ludowa znajdowała się obok kościoła. Jej budynek 
jeszcze istnieje. 

37 Monografia, s. 156-157. 
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 Centrum miejscowości znajdowało się w od-
ległości 2,7 km od granicy z Podjaziem. Pośród bu-
dowli tego miejsca rzucał się w oczy olbrzymi, prze-
szklony trzykondygnacyjny budynek szkoły nr 1 
z roku 1924, dwubryłowy z ogromnym dachem, przy-
pominający dużą budowlę miejską. Po drugiej stro-
nie ulicy stał wysoki i elegancki budynek plebanii, 
następnie kościół pw. MB Śnieżnej z 1789 roku oraz 
stylowy budynek urzędu gminnego, w którym wcze-
śniej mieściła się szkoła. W Zarzeczu Górnym stała 
kolejna okazała szkoła nr 2 z roku 1938, zbudowa-
na w stylu modernistycznym, której cała elewacja 
została wykonana z użyciem ozdobnego kamienia. 
 We wsi było sześć dzielnic, w których miesz-
kali: gołyszocy, podgroblocy, dolniocy, brandysiocy, 
rykalocy i odmościocy. Ciekawym zjawiskiem we wsi 
była tzw. nadfrekwencja nazwisk. Wiele rodzin nosi-
ło to samo nazwisko, np. Dziendziel, Krzempek, Kaj-
stura, Pisarek czy Przemyk. Dlatego w powszechnym 
użyciu były przydomki i przezwiska, często bardzo 
pomysłowe i nierzadko dowcipne, jak: Deska, Mło-
tek, Kura, Cebula, Kilometr, Pituś itd.  
 Część terytorium wioski było, co ciekawe, za 
drugą stroną Wisły, na skutek zmiany koryta tej rze-
ki po powodzi w 1732 r.  Stąd wiodła droga do wsi 
leżącej już na Górnym Śląsku o nazwie Wisła Mała. 
 Wieś zadziwiała wieloma osobliwościami. Były 
tam dwie budowle sakralne: kościół parafialny pw. 
MB. Śnieżnej oraz duża kaplica mszalna rozmia-
rów kościoła w dzielnicy Gołysz, dwie duże szkoły 
z 600 uczniami i ponadto dwa budynki starych szkół, 
aż cztery strażnice,  cztery orkiestry z setką muzy-
kantów, osiem gospód – choć jeśli liczyć działające 
w różnym czasie, to było ich tuzin: U Augusta (U Prze-
woźnika), U Moryca, Nowo Karczma (U Krzempka), 
U Kasperka, U Jurgi (Rosensztraucha), U Lustgarte-

obie podjaskie gajówki, a stacja kolejowa znajdowała 
się na samym skraju Zabrzega przy granicy z Ligotą. 
Miejscowość wcinała się pod samo centrum Zabrze-
ga, graniczyła z Chybiem i podchodziła pod Zarzecze. 
Jednakże wraz z wybudowaniem zapory i po utracie 
Podjazia, Zabrzeg otrzymał w roku 1955 rekompen-
satę terytorialną kosztem Ligoty w postaci wymie-
nionego wyżej lasu oraz Maciejowic i zwiększył po-
nad dwukrotnie swoje terytorium! W tym względzie 
Zabrzeg wiele zawdzięcza Ligocie. Wcześniej nastą-
pił transfer parafian z dwóch ligockich enklaw, gdyż 
w 1927 r. Maciejowice39, a od 1935 r. tzw. Domy li-
gockie na Podjaziu przeszły do zabrzeskiej parafii40.  
      
 Zachodnim sąsiadem Podjazia było Zarzecze. 
Była to wieś pod wieloma względami niezwykła. Ma 
odległy, dokumentowany na rok  1223 rodowód41, 
została założona za czasów księstwa opolsko-raci-
borskiego i należy do najstarszych miejscowości 
tego regionu. 
 Opuszczając granice Podjazia drogą powiato-
wą w kierunku zachodnim, po obu stronach można 
było zauważyć rozległe, podmokłe łąki doliny Bajerki 
na tak zwanym Pławiu, następnie most na tej rzece, 
a za nim zarzeckie pola. Po 800 metrach od granicy 
obu miejscowości, droga rozdwajała się, skręcała na 
lewo na Gołysz, a  na wprost prowadziła do centrum  
wsi, a dalej do Strumienia lub ku Wiśle. Najpierw 
wzdłuż drogi stały zabudowania Zarzecza Dolnego,
a następnie Zarzecza Górnego. 

39 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Akta Lokalne, Parafia Ligota: 
AL. 01173. 
40 Monografia, s.157. 
41 I. Panic, „Pamiętnik Cieszyński...” , s. 29-37. 
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łowił aż znaszeł, natomiast dostać oznaczało zostać, 
np. dostoł tukej znaczyło został tutaj, z kolei jeli-
tem nazywano kaszankę, a gnój na polu się kidało. 
 Język zarzeczan to mowa na poły cieszyń-
ska, w części górnośląska z cechami zachodnioślą-
skimi, archaicznymi pozostałościami starośląski-
mi oraz reliktami staropolskimi. Oczywiście szereg 
wyrazów jest rodowodu niemieckiego i czeskiego. 
 Cechy gwary zarzeczan mogą wskazywać na 
to, że sprowadzono tu osadników z górnośląskiej 
strony Wisły, być może nawet z odleglejszych ślą-
skich prowincji, bowiem podobne zjawiska językowe 
co u zarzeczan występują w Raciborskiem, zwłaszcza 
zaś w południowych dialektach śląska opolskiego42. 
Mieszkańcy mogą być odległymi potomkami pierw-
szego zasiedlenia Zarzecza za książąt opolskich lub 
późniejszych rekolonizacji. W warunkach izolacji 
w języku mieszkańców wioski zachowało się wie-
le odrębności. Przy okazji wypada nadmienić, że 
w spuściznie kulturowej i materialnej zarzeczan brak 
jest jakichkolwiek śladów kultury góralskiej w języ-
ku, mowie, nazwiskach, elementach stroju, śpiewu 
i muzyki, co wyklucza publikowaną hipotezę o pocho-
dzeniu języka i samych zarzeczan z tego kierunku43.  
 Zanim Zarzecze zostało niemal całkowicie za-
lane wodami jeziora, było najludniejszą wsią w tej 
okolicy liczącą ok. 3 300  osób. W ramach przesie-
dleń przed budową zapory ewakuowano stąd aż 458 
gospodarstw, a ludzie trafili do 72 miejscowości. 

42 J. Miodek, ABC polszczyzny, Wrocław 2006, s. 14-15.; Wywiad z Gerdą 
Kudlek, wieś Rzepcze k. Głogówka, przeprowadzony 03.09.2016, materiały 
badań w posiadaniu autora. 
43 K. Świerkot, 60 lat temu w Zarzeczu, „Dziennik Zachodni”, 19 
września 2013. 

na, U Jadamka, U Kubosza, U Babki, U Zieleźniaka, 
U Witosza (potem OSP). Okazałe budynki i domy, bo-
gate i zadbane gospodarstwa wyróżniały tę miejsco-
wość spośród innych. Zarzeczanie byli dumni ze swej 
wioski, krążyły legendy o ich pracowitości, gospodar-
ności, wzajemnej solidarności oraz temperamencie. 
Mieszkańcy na przykład bawili się na zabawach or-
ganizowanych w każdą niedzielę na przemian w jed-
nej z wielu gospód przy jednej z kilku kapel. Słynna 
była doroczna zabawa dożynkowa zwana „żniwów-
ką”, która odbywała się w pierwszy poniedziałek po 
odpuście i przypadała na pierwszą połowę sierpnia. 
 Zarzeczanie posiadali swoją specyficzną 
mowę, która sprawiała wrażenie odmiennej od są-
siednich. Charakterystyczną jej cechą była wy-
mowa niektórych samogłosek. Głoski „y” oraz  e” 
wymawiano w tak zwanym śródgłosie niemalże 
jak „a”, natomiast w wygłosie jak dźwięczne „ã”. 
Przykłady: górka (kępka) – kampka – pudamy na 
kampkam, daremny – daramny, chłopiec (synek) – 
sanek, bułka (żymła) – żamła, Krzempek – Krzampek, 
goń gęsi – rzań gansi itp. Co bardzo ciekawe, Pszczy-
na wymawiana była jako Piszczana, czyli podobnie do 
jej najstarszej, historycznej nazwy Biszczyna! Ludzie 
z sąsiednich miejscowości przedrzeźniali zarzeczan, 
jedno z powtarzanych zdań brzmiało: „Muzykantów 
bało siedam, a jany jedan bambnowoł”. Słucha-
jąc zarzeckiego języka miało się wrażenie, że wszę-
dzie słyszymy „a” zwykłe lub nosowe, choć należy 
uściślić, że głoska ta nie była pełna, lecz pośrednia 
między „a, e, o” i trzeba przyznać dość trudna do 
wymówienia. Również słownictwo zawierało zestaw 
swoistych wyrazów takich jak: ostropec, kierchóf, 
siwotka, szamster, paktasza, kryzband, szlajsa, ku-
kliczka, rympoł itd. Niektóre wyrazy miały zmienio-
ne znaczenie, łowić oznaczało szukać, np. tak długo 
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Brzeźca i Studzionki. Z kierunku wschodniego gru-
py przemieszczały się przez Zabrzeg i Podjaz. Od 
granicy z Podjaziem do miejsca świętego był równy 
kilometr drogi. Pielgrzymki zmierzające na odpust 
2 lipca po święcie Nawiedzenia NMP miały bardzo 
uroczystą oprawę. Pielgrzymom ze sztandarami 
i krzyżami często towarzyszyły orkiestry. W cza-
sie marszu modlono się i śpiewano pieśni religijne, 
zwłaszcza maryjne. Po drodze zatrzymywano się przy 
przydrożnych krzyżach i kapliczkach na modlitwę. 
Odpust gromadził co najmniej kilka tysięcy wier-
nych. Pięknie wyglądał ceremoniał przyjmowania ko-
lejnych grup – miejscowi wierni z proboszczem witali 
każdą delegację orkiestrą oraz chorągwiami, które 
pochylały się ku sobie i krzyżowały na znak powita-
nia. Odpustowa suma była zawsze bardzo uroczy-
sta i celebrowana przez kilku księży. Nabożeństwo 
uświetniały 4 orkiestry z setką muzykantów. Pieśnią 
maryjną dedykowaną Matce Boskiej Gołyskiej wy-
konywaną na początku odpustu i przy innych oka-
zjach była: Witaj nam Mateczko, my przyszli k To-
bie. Kulminację stanowiło odśpiewanie pieśni Przy 
obchodzie nawiedzenia Twego, a po procesji Ciebie 
Boże chwalimy przy akompaniamencie orkiestr, 
dzwonków i dzwonów oraz wystrzałów z moździerzy.  
 Po obu stronach drogi i przed kościołem stały 
niezliczone kramy z dewocjonaliami, słodyczami i za-
bawkami. Były obiektem pożądania dzieci, ale też do-
rosłych. Tych ostatnich przyciągało również chłodne 
piwo w pobliskiej gospodzie u Kasperka. Dużą atrak-
cją była dla odważniejszych karuzela, czyli karazol 
u niejakiego Kocura. Na odpuście spędzano cały dzień. 
Do południa marsz pielgrzymkowy, potem przywita-
nie z Gołyską Panią, uroczysta msza, podziękowania 
za uzyskane łaski, następnie nie mniej oczekiwane 
odpustowe atrakcje, a po południu jeszcze nieszpory 

 Gołysz. Nazwa tej dzielnicy pochodzi od miej-
sca zwanego gołyszem. Przed wiekami taki ogołoco-
ny teren powstawał wskutek karczowania, wypa-
lenia lasów lub osuszania mokradeł. Gołysze dały 
nazwę takim miejscowościom jak Gołysz, Goleszów, 
Golasowice, Holasovice, a także gołyskim stawom 
oraz nazwisku Gołyszny. Niektórzy badacze wska-
zują, że słowo gołysz może nawiązywać do śląskiego 
plemienia Gołęszyców, których najbliższe grody są 
w Lubomi pod Wodzisławiem, w Międzyświeciu, Cie-
szynie. Nazwa gołysz sama w sobie jest zabytkiem 
językowym, a dzielnica była zapewne jedną z naj-
starszych we wsi44.      
 Gołysz był jednak słynny z innej przyczyny. 
Znajdowała się tutaj kaplica z 1866 roku (wcześniej-
sza drewniana pochodziła z roku 1768), na tyle duża 
i okazała, że często nazywana kościołem, otoczona 
pięknymi lipami dającymi latem pożądany cień. 
A we wnętrzu obraz Matki Boskiej Gołyskiej cudami 
słynący. Jak legenda głosi, przed ponad dwustu laty 
pewnego pastuszka z Zarzecza nie było stać na za-
kup obrazu z wizerunkiem MB Częstochowskiej na 
jednym ze straganów pod Jasną Górą. Kiedy zawie-
dziony odchodził, obraz sam niesiony wiatrem trafił 
w jego ręce, a potem przezeń został  przyniesiony do 
Gołysza.  
 Do Matki Boskiej Gołyskiej odbywały się 
3 procesje w roku: w maju błagalna o dobre uro-
dzaje, w lipcu odpustowa i we wrześniu dziękczyn-
na za dobre plony45. Do Gołysza napływały piesze 
pielgrzymki wiernych z całej okolicy: Zabrzega, Li-
goty, Chybia, Łąki, Wisły, Goczałkowic, Strumienia, 
Czechowic, Dziedzic, Rudzicy, a nawet Skoczowa, 

44 E., H. Przemykowie, „Pamiętnik Zarzecki”, 2002, IV, s. 123. 
45 ks. E. Dyrda, Podjazie – zatopiona kraina, Zabrzeg 2015, s. 47. 
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Miejsca wyjazdów i wędrówek 

 Do połowy XX wieku najbliższym miastem dla 
Podjazia był strumień. Tu zaopatrywano się w to-
wary, których nie było w wielobranżowych sklepach 
Podjazia. Kupowano tu materiały na kobiece stroje 
i ubrania męskie, bieliznę pościelową, buty, naczy-
nia, drobny sprzęt domowy i gospodarczy. Ważnym 
punktem była apteka, gdzie kupowano gotowe leki 
lub zlecano ich przygotowanie. Kiedyś odbywały się 
w miasteczku jarmarki. 
 W 1950 r. powstało miasto Czechowice-Dzie-
dzice z połączenia dwóch wsi w jeden organizm. 
Odtąd przejęło ono rolę najbliższego miasta, choć 
już znacznie wcześniej jeździło się do przemysło-
wych Dziedzic w celach podjęcia pracy i na zakupy. 
Z dworca kolejowego, potem również autobusowego, 
docierano stąd do innych miejscowości. Na począt-
ku XX w. te dwie wsie przechodziły etap gwałtow-
nego uprzemysłowienia. W ciągu półwiecza powsta-
ło tu i rozwinęło się wiele przedsiębiorstw, niektóre 
o randze ogólnokrajowej. Podjazianie  podejmowali 
pracę w takich przedsiębiorstwach, jak: kopalnia, 
rafineria, walcownia, kablownia, zapałkownia, fa-
bryka sprzętu elektrycznego, cynkownia, śledziow-
nia, fabryka podkładów kolejowych itd. Do pracy do-
jeżdżano najczęściej rowerem lub pociągiem ze stacji 
Zabrzeg oraz Czarnolesie. Samochodu w tamtych 

i męczący powrót do odległych wsi i domostw. Jednak 
wszyscy jej uczestnicy byli zawsze usatysfakcjonowa-
ni i przybywali w to miejsce w następnych latach.    
 Podjazianie byli mocno związani z gołyską 
kaplicą. Z powodu niewielkiej odległości przybywa-
li tam często, a nawet sami organizowali uroczyste 
majówki i nabożeństwa różańcowe. Kiedy 10 maja 
1954 r. odprawiona została ostatnia przed zamknię-
ciem msza w kaplicy przez pełniącego obowiązki bi-
skupa ks. Piskorza, młodzieńcy z Podjazia wraz z za-
rzeczanami próbowali nie dopuścić do przeniesienia 
obrazu Matki Boskiej w inne miejsce. Zgromadzona 
wokół kaplicy ludność nie chciała tym samym dopu-
ścić do realizacji planów zalania Gołysza i Zarzecza 
wodami jeziora.        
 Przez rzekę Wisłę Podjaz graniczył z górno-
śląskimi miejscowościami Łąką i Goczałkowicami. 
Wioski spełniały dla zabrzeżan rolę komunikacyjną 
- prowadziły przez nie drogi w kierunku Pszczyny.  
Na Wiśle na tym odcinku nie było mostu, dlatego 
na drugi brzeg przeprawiano się przy pomocy prze-
wozów na Dębinie u Kraja, u Jonkiszów na Zamły-
niu, w Zarzeczu u Heroka, oraz u Kusia w Zabrzegu 
za kościołem. Furmanki przejeżdżały mostem przez 
czechowickie Renardowice do Goczałkowic lub przez 
Zarzecze. 
 Z Goczałkowicami Podjaz miał również taki 
ciekawy związek, że pod koniec budowy zapory cały 
teren zalewowy części zabrzeskiej przyporządkowa-
no administracyjnie gminie Goczałkowice. Istnieją-
cą dotąd granicę między miejscowościami na rzece 
Wiśle przesunięto na południową linię brzegową za-
pory, skutkiem czego cały zalany teren Podjazia zna-
lazł się tym samym na Górnym Śląsku. 
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tam słynna Bazylika Nawiedzenia NMP, zwana „ślą-
skim Lourdes” z cudowną figurą „Matuchny Frydec-
kiej.” W wieku XIX docierały tam liczne pielgrzymki 
z całego Śląska Austriackiego, Moraw, Czech, Gali-
cji i Węgier. Popularność tego miejsca była znaczna, 
w 1713 r. kroniki odnotowały 140 procesji z 66 tysią-
cami pielgrzymów. Popularność sanktuarium utrzy-
mywała się przez cały wiek dziewiętnasty, aż do I woj-
ny światowej. Do Frydka docierano pociągiem przez 
Cieszyn, wyjazdy były dwudniowe. Odpusty obcho-
dzone są u Matki Bożej Frydeckiej przed świętami Na-
wiedzenia, Wniebowzięcia i Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Tradycyjnie pielgrzymki przybywały do 
Frydka w sobotę. Pątnicy brali udział w wieczornym 
nabożeństwie, po nim odbywała się procesja eucha-
rystyczna i całonocne czuwanie w świątyni. W nie-
dzielę  do południa uczestniczono w mszach, potem 
pielgrzymi udawali się po „świętą wodę” do studzien-
ki, a następnie po „świętych schodach” do kaplicy 
Świętego Krzyża. Po południu odprawiano drogę 
krzyżową na dziedzińcu kościelnym, gdzie do dnia 
dzisiejszego zachowały się piękne stacje. Na koniec 
udzielano zgromadzonym błogosławieństwa. W 1999 
r., za pontyfikatu Jana Pawła II kościół Nawiedzenia 
został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. 
 W wieku dwudziestym, przed i po drugiej woj-
nie, miejscem pielgrzymkowym cieszącym się szcze-
gólną popularnością była kalwaria Zebrzydowska. 
Do MB Kalwaryjskiej udawały się grupy pielgrzymów 
z całej Polski. Z okolic Zabrzega kompanie wyrusza-
ły z Czechowic, Łąki oraz Chybia. Podjazianie dołą-
czali do kompanii z Łąki. Do Kalwarii Zebrzydow-
skiej docierano koleją. Po wyjściu z pociągu pątnicy 
z całym wyposażeniem potrzebnym na przeżycie ro-
dziny przez prawie tydzień, czyli dużymi tobołkami, 
plecakami i torbami, musieli pokonać kalwaryjskie 

czasach nikt nie posiadał. W dziedzickich sklepach 
kupowano odzież, obuwie, sprzęt gospodarczy. Ko-
rzystano z usług fryzjera, fotografa, krawca i szewca. 

 Bielsko-Biała, miasto położone w odległości 
kilkunastu kilometrów, było siedzibą powiatu dla 
Zabrzega i okolicznych miejscowości. Jeżdżono tu 
zatem w celach urzędowych. Część osób podejmo-
wała w mieście pracę, gdyż było ono mocno uprze-
mysłowione,  znajdowały się w nim liczne zakłady 
włókiennicze, mechaniczne i inne. Do Bielska dojeż-
dżano pociągiem. Miasto było mekką dla wszystkich 
tych, którzy chcieli zakupić markowe, wysokiej jako-
ści materiały wełniane, ubranie, poszwy itp. 
 Do nieodległej Pszczyny jeżdżono na zakupy 
lub na jarmark. Zaopatrywano się w tym miasteczku 
w odzież, buty, materiały na ubrania, garnki i sprzęt 
domowy, narzędzia gospodarskie. Z kolei sprzeda-
wano rolnicze płody, wyroby z wikliny, grzyby itp. 
na pszczyńskim jarmarku, który znajdował się na 
historycznym miejskim rynku. Pszczynianki przy-
jeżdżały tłumnie na zakupy na rowerach (kołach) 
w ludowych strojach z charakterystycznymi sterczą-
cymi do góry bufkami w rękawach i w granatowych 
spódnicach w drobne kropki. Pszczyńskie jarmarki 
zawsze były bardzo ludne, kolorowe i pełne wszela-
kich towarów, a historyczne otoczenie i piękna ar-
chitektura stwarzały niepowtarzalny klimat.
       
    *** 

 Celem wyjazdów zabrzeżan i podjazian były 
także miejsca święte. Najstarszym miejscem piel-
grzymkowym był dla Śląska Austriackiego, potem 
Cieszyńskiego, Frydek (obecnie w Czechach Frydek-
Mistek) w odległości 25 km od Cieszyna. Znajduje się 
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toru trwał wielodniowy odpust z dziesiątkami stra-
ganów oferujących święte obrazy, krzyże, różańce 
i inne dewocjonalia, a także słodycze i zabawki. Dla 
dzieci był to niekończący się festiwal wspaniałości
i rajskich przyjemności, jedynym problemem był 
brak pieniędzy… Za dwa, trzy złote można było ura-
dować podniebienie słodkim, bezowym misiem, im-
birem czy piernikiem, a od biedy najtańszymi, ale 
równie słodkimi cukierkami i lizakami w kształcie 
koguta. 
 Był okres w latach przedwojennych, kiedy 
przybrała na sile popularność pielgrzymek z Podja-
zia do Pierśćca. Przez las w Czarnolesiu do miejsca 
docelowego było mniej niż 10 kilometrów. W sam 
raz na jednodniową pielgrzymkę wozem konnym, 
czy na dłuższą wędrówkę pieszą. Ludzie przybywali 
do kościoła św. Mikołaja, by powierzyć mu trudne 
lub beznadziejne sprawy, zwykle związane z choro-
bą. Moc uzdrowienia ma figurka św. Mikołaja, a ła-
skę nabywa się poprzez potarcie jej chusteczką oraz 
modlitwę. Jak niesie wieść, prośby wznoszone w tej 
świątyni często były spełniane, a chorzy uzdrawiani. 
Umieszczona w ołtarzu głównym figura św. Mikoła-
ja pochodzi z XVI w. W 1616 r. wybuchł w Pierśćcu 
wielki pożar, który strawił pół wsi, a figura cudow-
nie ocalała. Dlatego zaczęto przypisywać jej cudow-
ne właściwości. W okresie wojen religijnych figura 
została pozbawiona rąk i nóg, a jak głosi legenda, 
chciano ją poćwiartować i utopić w rzece Sole koło 
Kęt. Figurę ubiera się w szaty o kolorze zgodnym 
z okresem roku liturgicznego. Od roku 1964 w oł-
tarzu znajdują się relikwie świętego. Przywiózł je 
z Bazyliki św. Mikołaja Cudotwórcy we włoskim 
mieście Bari kardynał Bolesław Kominek. Legendę 
o św. Mikołaju z Pierśćca na podstawie ludowe-
go przekazu napisała słynna pisarka Zofia Kossak

wzgórze i wdrapać się na szczyt, gdzie stał klasz-
tor. Pierwszą czynnością było powitanie z Madon-
ną – ludzie padali na kolana, niektórzy na twarz 
i milcząco modlili się, po czym intonowano pieśń 
O Maryjo witam Cię, która przejmująco roznosiła 
się po świątyni. Ogrom klasztoru, obrazy i rzeźby, 
setki ludzi, atmosfera wielkiego zgromadzenia robiły 
na uczestnikach ogromne wrażenie. Następnie uda-
wano się na kwaterę, którą dla podjazian była sala 
nr 16 na tyłach klasztoru. Tam zajmowano miejsca 
na sienniku, tzw. stróżoku, który leżał wprost na 
podłodze. Odtąd to było całe wyposażenie służące 
do spania, odpoczynku, jedzenia itp. W ciągu dnia 
udawano się na dróżki, a po południu na nabożeń-
stwa, msze, nieszpory. Na kalwaryjskich dróżkach 
spędzało się przeważnie 5-6 dni, a zwieńczeniem 
pielgrzymki było święto Wniebowzięcia MB obcho-
dzone 15 sierpnia. W pielgrzymkach uczestniczy-
ły całe rodziny, dzieci, młode małżeństwa, dorośli, 
a także ludzie starsi. Nowicjusze zakładali na głowy 
korony cierniowe wykonane własnoręcznie z różnych 
gałązek z kolcami, co nadawało grupom kolorytu 
i dramaturgii. Czas przejścia jednej trasy modlitew-
nej trwał 5-6 godzin i był szalenie wyczerpujący, 
przeważnie przebiegał w upale, czasem w deszczu 
lub burzy i kończył się drogą krzyżową na wewnętrz-
nym dziedzińcu klasztoru. Znanymi przewodnikami 
z Łąki byli po wojnie Świerkot, Gogol i Czerwonka. 
Przewodnicy odgrywali ważną rolę – nie tylko zna-
li przebieg dróżek, które były swoistym labiryntem 
ścieżek i kaplic, ale posiadali charyzmatyczne zdol-
ności kontaktowania się z tłumem, tworzenia od-
powiedniego klimatu i nastroju duchowego do roz-
ważania Pańskiej męki. W dniu obrzędu pogrzebu 
Matki Boskiej gromadziło się na kalwaryjskim wzgó-
rzu nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Poniżej klasz-
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Druga wojna światowa

  Wzrost napięcia i atmosfera zbliżającej się 
wojny były wyczuwalne na wiele tygodni przed jej 
wybuchem. W ostatnich dniach sierpnia 1939 r. 
mężczyźni z Zabrzega otrzymywali karty mobiliza-
cyjne drogą pocztową lub poprzez specjalnych ku-
rierów. W dniu wybuchu wojny, tj. 1 września na 
Podjaziu od strony Zarzecza pojawiły się pierwsze 
grupy uchodźców z Zaolzia i Górnego Śląska, ucie-
kających przed zbliżającymi się wojskami niemiecki-
mi. Część miejscowych ludzi również uległa panice, 
gdyż rozpowszechniane były wiadomości o okru-
cieństwie Niemców. Uciekinierzy zwykle nie zdążyli 
odjechać zbyt daleko. Ci, którym udało się wyjechać 
koleją, pokonali zazwyczaj kilkadziesiąt, w rzadkich 
przypadkach kilkaset kilometrów, najczęściej do-
tarli do Krakowa, Tarnowa, nieliczni pod Zamość.  
Uciekający furmankami, rowerem lub pieszo poko-
nali przeważnie tylko dwadzieścia,  czterdzieści kilo-
metrów w okolice Oświęcimia i Wadowic. Ponieważ 
dalsza ucieczka nie miała sensu, ludzie powrócili do 
domów.  
 Samoloty niemieckie pojawiły się nad Zabrze-
giem już 1 września. Kilka rajdów niemieckich czoł-
gów oraz potyczki z polskimi wojskami na Ochodzy 
i Oblasku miały miejsce 2 września. Przemarszu 
niemieckich oddziałów wojskowych przez miejsco-
wość nie było. Na początku września zainstalowa-
no siedzibę władz niemieckich Amtskommissariat

-Szczucka, która mieszkała w pobliskich Górkach 
Wielkich.  W parafii są dwa odpusty – w czerwcu 
i grudniu. 
 Po ostatniej wojnie popularne były wyjazdy 
pociągiem przez Oświęcim na fatimskie czuwania 
do trzebini u księży Salwatorianów. Nieodległymi 
miejscami pielgrzymowania46, ale rzadziej odwiedza-
nymi z powodu trudności z dojazdem, były: Bazy-
lika Narodzenia MB w Pszowie, znana z pięknego 
wizerunku Matki Boskiej Uśmiechniętej oraz sank-
tuarium MB Fatimskiej w turzy Śląskiej, obydwie 
pod Wodzisławiem. W latach powojennych promo-
wanymi przez kościół stały się śląskie sanktuaria: 
Bazylika MB w Piekarach oraz kościół w kokoszy-
cach, słynny z rekolekcji stanowych.  
 Po odzyskaniu niepodległości po pierwszej 
wojnie światowej i zniknięciu granic między zabo-
rami, miejscem pielgrzymek stała się również Jasna 
Góra w Częstochowie (wcześniej była w zaborze ro-
syjskim). Do tego miejsca wyjeżdżały kiedyś koleją 
zarówno grupy zorganizowane, jak i pielgrzymi in-
dywidualni. Sanktuarium ma sławę ogólnopolską, 
a nawet europejską i z racji dużej wiedzy o nim nie 
będzie tu omawiane.    

46 Podane tutaj miejsca pielgrzymowania potwierdza również Ludwik Ko-
biela w: Żabi Kraj..., s. 6. 
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Z racji dużej odległości od dworca kolejowego nie 
osiedlali się oni na Podjaziu, chociaż wykazywali 
duże zainteresowanie domami tutejszych Polaków.
 W ramach planowej represji w kwietniu 1940 
r. aresztowano 30 osób, w tym 17 mieszkańców Za-
brzega48, których po przesłuchaniu na posterunku 
policji w Bielsku wywieziono do obozów koncentra-
cyjnych. W obozach zginęło 40 mieszkańców Za-
brzega (w tym 10 Żydów i 5 Cyganów). Znanym, dra-
matycznym wydarzeniem było powieszenie 5 osób 
na dębie na Zamłyniu w dniu 27 maja 1942 r. Dwie 
z tych osób pochodziły z Zabrzega. Zgładzono ży-
dowskie rodziny zabrzeskie: Gichnerów, Guttma-
nów, Herschlowitzów (z Podjazia) oraz jedną rodzi-
nę cygańską Ferków. Wskutek działań wojennych 
w latach 1939-1945 życie straciło aż 134 zabrze-
żan49, w tym kilkunastu podjazian:  Józef Chlebek, 
August Dziendziel, Stefan Dziendziel, Franciszek 
Jaworski, Helena Jaworska, Rajmund Jonkowski, 
Jan Krzyżak, Józef Pocha, Józef Szwarc50.   
 Na terenie Zabrzega prowadzono działania 
konspiracyjne, w ramach których w roku 1944 prze-
prowadzono kilka spektakularnych akcji dywersyj-
nych w Czarnolesiu, z wykolejeniem pięciu pociągów 
wojskowych włącznie51. 
 Wojna trwała ponad pięć lat. Po 20 stycznia 
1945 r. ewakuował się urząd gminy w Zabrzegu 
– komisarz Herbert Waschitza oraz właściciel naj-
większego majątku w Ligocie, współpracownik hi-
tlerowców Gustaw Gasch. Na wysokości Podjazia 
konwój uciekinierów składający się z 5 wozów został 

48 Tamże, s. 15. 
49 J. Wrzoł, W. Tyc, Cmentarz w Zabrzegu, s. 17. 
50 Podana lista może być niepełna. 
51 J. Wrzoł, W. Tyc, Cmentarz w Zabrzegu..., s. 18. 

w Zabrzegu, w budynku gospody Gichnera (Pod Za-
porą). Gmina zabrzeska w czasie wojny swoim zasię-
giem objęła Zabrzeg, Ligotę, Bronów, Landek i Ru-
dzicę. Komisarzem gminy został Herbert Waschitza, 
przed wojną pracownik folwarku w Ligocie, tajny 
agent niemiecki. Z kolei komendantem policji został 
Austriak König, władający językiem polskim. Po-
sterunek policji ulokowano w budynku poczty koło 
dworca kolejowego. 
 Po zajęciu Polski przez wojska hitlerowskie cały 
Śląsk, więc i naszą miejscowość, włączono do Rzeszy 
wraz z wszystkimi tego konsekwencjami. Wszyscy 
mieszkańcy byli objęci przymusem pracy, co rygo-
rystycznie egzekwował specjalny urząd Arbeitsamt. 
Wprowadzono system kartkowy na zakup towarów, 
obowiązkowe dostawy żywności, jednocześnie zaka-
zano mielenia zboża, uboju zwierząt, przerobu mleka, 
słuchania radia itp. W szkołach i w kościele wprowa-
dzono język niemiecki. W 1941 r. ludność zmuszona 
była określić swoją narodowość poprzez podpisanie 
volkslisty. Większość mieszkańców Podjazia wybra-
ło narodowość śląską, co skutkowało otrzymaniem 
3 grupy Eingedeutschte. Mężczyźni z tą grupą podle-
gali mobilizacji do armii niemieckiej. W mundurach 
niemieckich znalazło się 76 zabrzeżan, z których 
zginęło aż 36, w tym z Podjazia kilku47. Osoby, któ-
re odważyły się pozostać przy narodowości polskiej, 
zostały poddane szykanom i represjom: wywłaszczo-
no ich z domów i byli w nich lokatorami płacącymi 
czynsz, a ich budynki przeznaczano dla przesiedleń-
ców niemieckich. Do Zabrzega trafiło w ramach ta-
kich zasiedleń kilka rodzin niemieckich, tzw. Treu-
landlerów z Besarabii - m.in. Boytel, Gerlach, Milik. 

47 J. Wrzoł, W. Tyc, Cmentarz w Zabrzegu, Czechowice-Dziedzice-Zabrzeg 
1995, s. 17. 



236 237

we oddziały partyzanckie walczące o wolną nieko-
munistyczną Polskę. Ich celem było między innymi 
przeciwstawianie się tworzeniu komunistycznych 
struktur państwowych i likwidacja aktywistów ko-
munistycznych. Niestety, pomimo szczytnych idei, 
niektórzy partyzanci, zapewne z powodu braku dys-
cypliny, dopuścili się na ludności cywilnej licznych 
czynów niegodnych. Zabrzeg wpisał się w historię tej 
wojskowej organizacji tym między innymi, że w go-
spodzie Pod Zaporą stracił życie przywódca zgrupo-
wania Henryk Flame, pseud. Bartek,  podstępnie za-
strzelony przez milicjanta w 1947 r., już po amnestii.     
 W trudnych czasach okupacji mieszkańcy 
Podjazia i Zabrzega wykazali się dużym wyczuciem 
sytuacji, roztropnością, odpowiedzialnością spo-
łeczną, wzajemną solidarnością. Okazywano sobie 
wzajemne wsparcie i wszelką pomoc. Działania spo-
łecznie i narodowo szkodliwe oraz kolaboracja były 
zjawiskiem marginalnym.  

ostrzelany przez nieznanych sprawców, prawdopo-
dobnie z polskiego podziemia. Jako furman zmuszo-
ny był do przewożenia tej grupy do Wiednia mieszka-
niec Ligoty Karol Kalika, któremu po pół roku udało 
się wrócić do domu. 
 Zabrzeg poniósł dość duże straty ludnościo-
we, natomiast zniszczenia materialne okazały się 
relatywnie niewielkie. Na początku wojny na Mości-
ska spadła bomba burząc dom i zabijając trzy oso-
by. W czasie frontu 1945 r. uszkodzeniu uległo kilka 
domów na Ochodzy. Centrum wsi oraz Podjaz oca-
lały. Całkowitej dewastacji uległa droga przez Pod-
jaz wskutek przemieszczania się tą trasą ciężkich 
jednostek pancernych frontu ukraińskiego. Z tego 
powodu droga została utwardzona przez to wojsko 
drewnianymi okrągłymi balami o jednakowej średni-
cy ok. 18 cm, wyciętymi z lasu, i w takim stanie po-
została do końca istnienia Podjazia. W celu utwar-
dzenia drogi żołnierze sowieccy rozebrali też nowo 
zbudowany, niezamieszkały jeszcze dom Marii i Jó-
zefa Budnych bez ich zgody, a cegłę zabrali. Wojska 
te dokonywały zaboru koni i krów, dochodziło także 
do licznych kradzieży mienia. 
 W Zabrzegu i Podjaziu w czasie zimowej ofen-
sywy 1945 r. zginęło co najmniej kilkudziesięciu 
żołnierzy radzieckich, choć według opinii niektórych 
obserwatorów – nawet kilkuset. Zostali oni czaso-
wo pochowani na zabrzeskim cmentarzu w mogiłach 
zbiorowych, potem zaś przeniesieni na cmentarz żoł-
nierzy radzieckich w Pszczynie. Niemców zginęło kil-
kunastu, ich ekshumacja nastąpiła w latach 1948-
1949 w ramach specjalnej akcji, w przygotowanych 
drewnianych trumnach wywożono ich do Niemiec. 
 Do Podjazia przez pierwsze dwa powojenne 
lata przenikały z lasów  Czarnolesia oddziały Naro-
dowych Sił Zbrojnych. Były to prawicowo-narodo-
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zbudowania dużego zbiornika o długości 12 km mię-
dzy Strumieniem a Goczałkowicami. W obrębie za-
pory znalazły się tereny następujących miejscowo-
ści: Zarzecze, Zabrzeg, Ligota, Wisła Wielka, Wisła 
Mała, Łąka, Strumień, Zabłocie, Frelichów, Chybie, 
Goczałkowice. Zarzecze zostało zalane prawie w ca-
łości, pozostałe miejscowości utraciły dzielnice lub 
przysiółki. Etap projektowania trwał dwa lata i za-
kończył się w 1949 r. wykonaniem projektu gene-
ralnego przez Dyrekcję Okręgową Dróg Wodnych 
w Krakowie przy współudziale Państwowego Insty-
tutu Geologicznego. Grupą czterech głównych pro-
jektantów kierował generalny projektant, inż. Jerzy 
Skrzyński. Kierownikami robót było 12 inżynierów 
i techników, nadzorem inwestorskim zajmowało się 
10 inżynierów, a konsultacjami 4 profesorów52. Pra-
ce budowlane rozpoczęły się na 67 kilometrze od źró-
deł Wisły w styczniu 1951 r. i trwały trzy i pół roku. 
Przy budowie  zatrudniono 1200 ludzi w systemie 
3-zmianowym. Okoliczni mieszkańcy również mie-
li możliwość podjęcia różnorakich, dobrze płatnych 
prac przy robotach ziemnych, betonowaniu, wybu-
rzaniu. Zatrudniło się wiele osób, niektórzy z wła-
sną furmanką. W tym czasie wykonano główny wał 
zaporowy na rzece Wiśle w postaci korony od strony 
Zabrzega, obwałowania boczne w Chybiu i Strumie-
niu, śluzy przepływowe oraz infrastrukturę pozy-
skiwania wody i jej oczyszczenia w Goczałkowicach 
i Strumieniu. Na wiosnę 1954 r. wydarzył się mało 
znany epizod. Po ulewnych opadach część wału za-
pory uległa zniszczeniu, a winnymi uznano całe kie-
rownictwo od majstrów do dyrektora i aresztowano 
ich. Dopiero po konsultacjach sądowych z ekspertem  

52 J. Granowski, Zapora i zbiornik wodny Goczałkowice: http://wodniak.cba.
pl/070825_goczalkowice/res/goczalkowice.html (Odczyt 12.02.2016). 

Budowa zapory 

 Plany budowy zapory wodnej na Wiśle między 
Strumieniem a Dziedzicami istniały już za czasów 
austriackich, prawdopodobnie od roku 1910. Za-
miary zbudowania zapory mieli również Niemcy za 
III Rzeszy, a jej lokalizacja była przewidziana w oko-
licach Kaniowa. W okresie międzywojennym rozwa-
żano projekt niewielkiej zapory między Zabrzegiem 
a Dziedzicami. Dopiero po II wojnie zamiar ten do-
czekał się realizacji w obecnej lokalizacji. Decyzja 
budowy zapory była elementem 6-letniego planu 
uprzemysłowienia Polski, realizowanego w latach 
1950-1955. Plan 6-letni przyjęto w formie ustawy 
sejmowej 21 lipca 1950 r. (Dz. U. nr 37 poz. 344). 
Budowa zapory Goczałkowice nie była inwestycją 
wiodącą planu 6-letniego, jak się uważa, tylko to-
warzyszącą. Główne inwestycje tego planu dotyczyły 
budowy przemysłu metalurgicznego poza Śląskiem: 
Nowa Huta, huta Skawina, huta Warszawa, huta 
Częstochowa, FSO Żerań, przemysł stoczniowy, za-
kłady chemiczne i azotowe, cementownie.  
 Rozpoznanie terenu i wizje lokalne rozpo-
częły się już w 1947 r. Jeden z wariantów zakładał 
zbudowanie zbiornika na obecnym miejscu, lecz 
o dwukrotnie mniejszej powierzchni, z zachowaniem 
centrum Zarzecza. Takiej niewielkiej zaporze miała 
towarzyszyć inna, nieduża zapora zbudowana na 
Olzie pod Gorzycami koło Wodzisławia oraz w Po-
rębie na rzece Pszczynce. Wybrano jednak wariant 
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Przesiedlenia 

 Oficjalne wiadomości o zamiarach budowy 
zapory zostały przekazane ludności na zebraniach 
informacyjnych w roku 1950, a potem na drodze ko-
respondencji urzędowej. Przedstawiono cel i moty-
wacje tego przedsięwzięcia. Tłumaczono zapotrzebo-
waniem na wodę dla aglomeracji miejskich Śląska 
oraz stałym zagrożeniem powodziowym. Podkreślo-
no nieuchronność tej inwestycji i nieodwracalność 
decyzji władz państwowych. Dla mieszkańców Pod-
jazia, Zarzecza, Gołysza budowa zapory na miejscu 
ich dotychczasowego życia i zamieszkania była wia-
domością apokaliptyczną. Został zakwestionowany 
cały ich dotychczasowy dorobek życia – zbudowa-
ne domostwa, gospodarstwa, uprawiane pola. Nie 
bez znaczenia była perspektywa zerwania trwają-
cej przez stulecia wspólnoty, więzi rodzinnych i są-
siedzkich. W najbliższym czasie mieszkańców kilku 
wiosek czekała ciężka praca przy wyburzaniu, prze-
prowadzkach, odbudowie domostw w obcych miej-
scach, a także obawa przed nieznanym. Mieszkańcy 
tej ziemi musieli się zmierzyć z tym niezwykle trud-
nym wyzwaniem.   
 Instytucjami, które zajmowały się obsługą 
ludności w zakresie spraw związanych ze zdawaniem 
i nabywaniem nieruchomości, wyburzaniem do-
mów, transportem, sprawami materiałowymi, wła-

prof. E. Balcerskim uniewinniono ich i  przywróco-
no do pracy. Już 13 lipca 1954 r. wykonano prób-
ne spiętrzenie wody, a w święto państwowe 22 lipca 
1954 r. nastąpiło oficjalne oddanie zapory w użyt-
kowanie. Prace ukończeniowe trwały jednak jeszcze 
do roku 1956. Całkowity czas budowy mierzony od 
pierwszych robót ziemnych do napełnienia wodą wy-
nosił trzy i pół roku, zaś całkowity okres inwestycji 
od wizji lokalnej i fazy projektowania do wykonania 
prac wykończeniowych wyniósł 9 lat. Do dziś zaska-
kuje niezwykle szybkie tempo realizacji tej budowy.

 Oficjalna nazwa obiektu to Zbiornik Wody 
Goczałkowice. Spełnia ważne funkcje: jest rezerwu-
arem wody pitnej oraz przemysłowej dla ludności 
i przemysłu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Zapora dostar-
cza wodę dla 3,4 mln mieszkańców oraz większości 
zakładów przemysłowych Górnego Śląska. Ponadto 
realizuje zadania przeciwpowodziowe, jest obszarem 
gospodarki rybackiej oraz  obszarem ochrony przy-
rody Natura 2000. Długość zbiornika wodnego wy-
nosi 12,5 km, szerokość 2,5 km, powierzchnia 32 
km2, największa głębokość 13 m, średnia głębokość 
5,5 m, średnia objętość wody 180 mln m3, wysokość 
tamy 14 m, długość korony 3 km53. Użytkownikami 
zapory są: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów w Katowicach, Gospodarstwo Rybackie, Regio-
nalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.          

53 Dane uzyskane w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. 
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skiego, cieszyńskiego oraz potencjalnie Ziemie Za-
chodnie. Zainteresowani byli zawożeni na poszcze-
gólne miejsca, gdzie dokonywali wyboru. Głównym 
kryterium był obszar ziemi, gdyż musiał on odpo-
wiadać wielkości utraconego areału. Maksymalna 
ilość ziemi, jaką można było otrzymać to 3 ha, po-
wyżej tego obszaru przewidziano wypłatę odszko-
dowań, ale na bardzo niekorzystnych warunkach, 
gdyż ziemia była tania. Odszkodowanie wynosiło 
1 tysiąc ówczesnych złotych za hektar. Rozdyspono-
wane działki pochodziły z puli własności państwo-
wej. Dla osób starszych, chorych i wszystkich, które 
nie czuły się na siłach, aby samodzielnie zbudować 
dom, przewidziano wybudowanie przez państwo nie-
wielkich domków jednorodzinnych, zwanych fiński-
mi, na przykład osiedle w Jasienicy koło torów lub 
w Lipniku przy obecnej ulicy Południowej. Osoby nie 
posiadające własnego domu - lokatorzy żyjący w wy-
najmowanej izbie – otrzymywali mieszkania w blo-
kach w mieście, np. w Dziedzicach na tzw. Zorach. 
Ci, którzy posiadali domy nadające się do rozbiórki 
oraz do odzysku materiału i jednocześnie byli ubez-
pieczeni, uzyskali najlepsze warunki przesiedlenia. 
Niekorzystne warunki mieli właściciele gospodarstw 
powyżej 3 hektarów, którzy stracili na ziemi oraz 
właściciele ubogich domów, które miały małą war-
tość wyceny, były ubezpieczone na niską kwotę lub 
wcale i jednocześnie nie nadawały się do odzysku 
materiałów budowlanych. Podsumowując można 
powiedzieć, że dla większości przesiedleńców mate-
rialne warunki przeprowadzki były korzystne. Znane 
są liczne przypadki wybudowania za uzyskane i od-
zyskane materiały dwóch domów i budynków gospo-
darczych. Organizacja całego procesu przesiedlenia 
przebiegała sprawnie, mimo wielkiej skali oraz du-
żego skomplikowania pod względem logistycznym. 

snościowymi, przeprowadzką, odszkodowaniami itp. 
był Zarząd Inwestycji Goczałkowice, będący agendą 
Ministerstwa Gospodarki Komunalnej oraz wydziały 
powiatowych i wojewódzkich rad narodowych. Więk-
szość spraw można było zatem załatwić w jednym, 
specjalnie do tego utworzonym urzędzie w Goczałko-
wicach. Biura mieściły się w wybudowanych do tego 
celu barakach. Na obszarze Podjazia Zarząd repre-
zentowała kierownik Sekcji Przesiedleń – inż. Anna 
Dzierżawska, która z poświęceniem pracowała na 
rzecz przesiedleńców i stale była obecna w terenie. 
 Mechanizm zdania oraz nabycia nieruchomo-
ści, tj. ziemi i budynków funkcjonował na następu-
jącej zasadzie: przesiedleniec formalnie i realnie od-
stępował Skarbowi Państwa swoje nieruchomości, 
a w zamian otrzymywał parcelę zamienną w wybra-
nym miejscu oraz odszkodowanie w postaci gotów-
ki, za które kupował materiały budowlane na tzw. 
przydział.  Miał prawo do rozbiórki dotychczasowego 
domu i odzysku materiału, ponadto właściciele bu-
dynków ubezpieczonych w PZU otrzymywali wypłatę 
155% wartości ubezpieczenia. Ponieważ mieszkań-
cy zostali poinformowani o planach budowy zapory 
z wyprzedzeniem, mieli dość czasu, aby się ubez-
pieczyć. W celu przewozu nowych oraz odzyska-
nych materiałów budowlanych a także mienia, me-
bli, zwierząt itp. przesiedleńcy mieli do dyspozycji 
bezpłatny transport – przydzielano im na kilka dni 
samochody ciężarowe i traktory wraz z kierowcami.  
Budynki musiały zostać wyburzone. Jeżeli nie zro-
bił tego właściciel, do akcji wkraczały ekipy z bul-
dożerami, które burzyły budynki i wycinały drzewa. 
 Istotnym problem do rozwiązania był wybór 
lokalizacji pod nowe  zasiedlenie. Proponowane miej-
sca przesiedlenia to wskazane przez urząd parcele 
w miejscowościach powiatów: bielskiego, pszczyń-
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nież osoby starsze i dzieci. Wszyscy przebyli niezwy-
kle trudne życiowe doświadczenie. Jednak nie było 
wtedy czasu na narzekanie i nostalgię, choć każdy 
z tych ludzi jeszcze bardzo długo powracał myślami 
do ukochanego Podjazia - krainy, gdzie zapach ży-
wicznego lasu mieszał się z zapachem kwiatów z łąk,  
gdzieś daleko pomiędzy Wisłą a czarnoleskim borem.  

 Na całym obszarze przeznaczonym pod zaporę 
zamieszkiwało kilka tysięcy osób, które przesiedlo-
no. Dotyczyło to miejscowości: Zarzecze, Zabrzeg, 
Ligota, Wisła Wielka, Wisła Mała, Łąka. Wyburzono 
400 budynków mieszkalnych, 100 zabudowań go-
spodarskich, 2 kościoły, kilkanaście obiektów pu-
blicznych (szkoły, urzędy, sklepy, strażnice itp.). 
 W Zabrzegu zburzono 6 domów na Zamłyniu 
oraz 48 na Podjaziu, a także szkołę, sklep i strażni-
cę, zaś w Ligocie (na Podjaziu ligockim) 15 domostw. 
Łącznie zamieszkiwało tu 413 osób. Akcję przesie-
dleńczą zakończono w październiku 1954 r. Kierun-
ki przesiedleń były następujące (miejscowość – oso-
by):  Ligota – 116, Lipnik – 51, Komorowice – 37, 
Czechowice-Dziedzice – 33, Jasienica – 25, Zabrzeg 
– 17, Wapienica – 14, Aleksandrowice – 14, Mazań-
cowice – 12, Jaworze – 9, Hałcnów – 8, Zebrzydowice 
– 6, Chybie – 2. Do tych danych należy dodać liczbę 
ok. 70 osób, które wcześniej otrzymały mieszkania 
w blokach w różnych miastach.  

 Rokiem przeprowadzek był rok 1954. Między 
kwietniem a wrześniem wszyscy przesiedleńcy zmie-
nili miejsce zamieszkania. Pierwsze miesiące na no-
wym dla tych, którzy wybrali wariant samodzielnej 
budowy domu, były szczególnie trudne. Stare domy 
zostały wyburzone, a nowych nie zdążono zbudo-
wać. Jednocześnie większość dorosłych zajęta była 
pracą zawodową. Utrzymujący się z rolnictwa mu-
sieli zagospodarować nową ziemię i zorganizować 
gospodarstwo. Rodziny przez wiele tygodni, a nawet 
miesięcy, mieszkały w pionierskich warunkach – 
w szopie, piwnicy lub jednej nieotynkowanej  izbie. 
Zapewnie nie całkiem łatwa była również adaptacja 
społeczna w nowej szkole, parafii, sąsiedztwie. Prze-
siedleńcy to nie tylko osoby w sile wieku, ale rów-
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CZĘŚĆ CZWaRta

... śląska, cieszyńska 
mowa 
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 Niektóre głoski realizowane gwarą, które 
nie posiadają odpowiedników w literach alfabetu 
polskiego, zostały zapisane w sposób uproszczo-
ny, aby nie wprowadzać skomplikowanych i nie-
znanych znaków transkrypcyjnych. Pod słownicz-
kiem znajduje się dodatkowo zestaw zdań, wyrażeń 
oraz idiomów charakterystycznych dla miejsco-
wej gwary, wraz z tłumaczeniem, co ułatwi kon-
tekstowe rozumienie trudniejszych językowych 
przypadków oraz pokaże zakres ich zastosowań.    

 Jeszcze 100 lat temu ludność Zabrzega, Cze-
chowic i całej okolicy porozumiewała się wyłącznie za 
pomocą gwary – to był jedyny język, jaki dobrze zna-
li. Posługiwali się słownictwem, które jest prezento-
wane w poniższym słowniczku. 50 lat temu ludzie ci 
znali tę mowę, mówili gwarą w swoich domach, lecz 
w urzędach i w szkole starali się posługiwać językiem 
ogólnopolskim. Obecnie dorosłe pokolenie zna tylko 
część tej mowy i słownictwa, ale używa go rzadko. 
Najmłodsze pokolenie zna już tylko pojedyncze wy-
razy. W szkole, sklepie, miejscach publicznych, ale 
również często w domu, upowszechnił się język ogól-
nopolski. Tylko w nielicznych rodzinach mówi się 
jeszcze gwarą, ale już nie taką jak przed półwieczem. 
Im jesteś młodszy, Czytelniku, tym mniej wyrazów
z tego słownika będzie Ci znajomych. Jeżeli w ogóle 
nie znasz tych słów, to znaczy, że Twoi rodzice nie 
są stąd.  

 Jeszcze jedno pokolenie i gwara miejscowa za-
niknie. Dlatego prezentacja słowniczka gwarowego Ślą-
ska Cieszyńskiego rejonu czechowickiego, zawierające-
go niemało, bo 800 słów, ma dokumentalny charakter. 
 Wszystkie znajdujące się tutaj wyrazy zostały 
starannie wyselekcjonowane i pochodzą bez wątpie-
nia z tego rejonu, a każdy z nich był tutaj zasłyszany. 
Czytając i analizując wyrazy gwarowe nietrudno się 
zorientować, że wiele z nich to pozostałości staropol-
skie lub posiadające niemieckie albo czeskie pocho-
dzenie. Jest to rezultat wielowiekowego sąsiedztwa 
tych języków oraz izolacji gwary od języka polskie-
go. Znaczenie niektórych wyrazów może różnić się 
w nielicznych przypadkach od oczekiwanego, gdyż 
poszczególne słowa w różnych środowiskach i kon-
tekstach mogły przybierać mniej lub bardziej odmien-
ne znaczenia, co jest prawidłowością żywego języka.  
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beskurcja   bestia
betlyjka         stajenka bożonarodzeniowa
bezmała   podobno
bezrok   następny rok
bierce    orczyk
bierło    kula inwalidzka
biermantkorz  łachudra
biglować   prasować
bigza    drobna ryba
bisagować    próżniaczyć
bistygować   próżniaczyć
blajsztyft   ołówek
blank    całkiem
blindować   oślepiać
błudziczki       błędne ognie, ogniste duszki
bodnyć   ukraść
bol    piłka
bolawy   bolący
bolok    strup
borok    nieborak
boruta   leśny diablik 
bożatko    maleństwo, biedactwo, duszek
bómbón   cukierek
bónckać się   plątać się, pałętać
bónclok   gliniany garnek
bóntrama   belka stropowa
breweryje   awantury
brnieć   marudzić, dogadywać
bróg    kopiec ziemny na jarzyny
brusek   szlifierka
bryle    okulary
bryn    denaturat
brzim    modrzew
buks    drań, wyrostek
bulać    przewracać
bulczeć   żartować

słowniczek gwarowy   

amper   wiadro
ancug    garnitur
ankier, ankrowanie klamra, spinanie ściany

babówka   babka drożdżowa
babrok   brudas
babuć   prosię
bachory   jelita
bachórz   brzuch
bachraty   brzuchaty
bachroczek   grubasek
backa    łapa, dłoń
bagóniok   tucznik
bajs    kęs, gryz
bajsnónć   ugryźć
bajtel    smarkacz
bajtlik   tobołek
balón    balon, piłka
balóniok   wóz na gumowych kołach 
bałamónt   bałamut, zwodnik
bałuszkować  baraszkować
bankrocić   bankrutować
baraba   chuligan, zbój
barżi    bardziej
bas    brzuch
basiok   grubas
bażoł    bagno  
bebok    straszydło
belóntać   plątać, zagubić 
bery    bajki
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czympieć   kucać
ćwiynczy, ćwiynko  przeżuwanie (u krów)

deka    strop, koc 
deliny    deski podłogowe, kłody
delówka   podłoga drewniana
deszczka   deseczka
diasek, diosek  diablik
dociyrny   nachalny
doczkej   poczekaj
dorta    tort
dómbek   chryzantema
drajfuz   trójnóg, kopyto szewskie
drepsić   dreptać
drzik    urwis
drzistać   żartować, puszczać bąki
drzistok, drzistóń  żartowniś, kawalarz
dudławy   spróchniały, dziurawy
dudrawy   gderliwy
duldać   pić, łykać
durch    całkiem
dycki    ciągle, zawsze
dzidek   utopiec
dziedzina   wioska
dziepro   dopiero
dziołuszka   dziewczyna, panna
dziubać   kłuć
dziwać się   patrzyć się
dźwiyrzi   drzwi

europlan   samolot

facka    spoliczkować
faflać    mówić niewyraźnie
fajerka   ognisko
fajermón   strażak

bulikant   żartowniś
burzić   uderzać w drzwi, okno

cążki    obcęgi
cera    córka
cesta    droga
chachar   łobuz
chachmyncić  kraść, wyłudzać
charapuci   chrust
charboły, chorboły zdarte buty
charczek   zdechlak
chebzi, chabazi  zielsko, dziki bez
chechłać   drapać, ocierać
chlasta   płynna karma dla krów
chlebówka   zupa chlebowa
chned, chneda  wnet
chrómy   kulawy
chwant   łobuz
chwolba   duma, chwała
chynąć   rzucić
ciciuś    cielę
ciepać   rzucać
cima    ciemność, mrok
ciómpa   niezdarna kobieta
ciupnąć się     zamienić się, założyć się o coś
cokiel    podmurówka
colsztok   miarka, metr
corek    kojec
cug    pociąg
cwaja    dwója
cycha    poszwa
cyckać   ssać
cygaretle   papierosy
czachrować   kombinować
czechmón   psotny diablik
czert    czart
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gardawa   kaszanka luzem 
gelynder   poręcz
gepel    kierat
gibas    rosły młodzieniec
gibel    facjatka
gibko    szybko
gichać   pryskać
giczale   nogi, kości nóg
giry    nogi
gizd    łobuz, diablik
glajcha   wiecha
glancpapiyr   papier ścierny
glejta    powłoka garnka, emalia
głowocz   kijanka
gojik    choinka, drzewko
gojny    gajowy, leśniczy
gorski    gorzki
grobel    grobla
gróndelok   arogant
gruba    kopalnia, dół, piwniczka
gruchać   hałasować, stukać
gruszpónek   bukszpan
gryfny   zgrabny
gryzek   grysik
gumno   klepisko
gwantować   wyważać
gwózdek   gwoździk
gzuć    biec, jechać szybko

hacka   zimowa narzuta na głowę i plecy 
hadra    szmata
haja    awantura
hajdamasz          głośna zabawa, zamieszanie
hajer         robotnik fizyczny, ciężko pracujacy
halać    głaskać
hasi    śmieci, popiół

fanzolić   mówić od rzeczy, uderzyć
farorz    ksiądz
farón    pieron
fazan    bażant
fazol, fazel   fasola
felczmida   dmuchawa w kuźni
fertyk    koniec
fest    mocno
fet    smalec, tłuszcz
flancka   rozsada
flinta    strzelba
forskać   parskać
forymnie   dużo, pełno
foszt    belka
foter, fater, foterek ojciec, ojczulek
fórt    ciągle
frelka    panna
fuczeć   sapać
fujać    wiać, dmuchać
fulać          zmyślać, opowiadać bzdury
furgać   fruwać
fusbol, fuzbal  piłka nożna
fusy    wąsy
futra    futryna
futrować   karmić
fuzekle   skarpety
fyrniok   gęba
fyrtać    rzucać, kręcić

gabać    trącać, zaczepiać
galant, galantka  zalotnik, zalotnica
galaty, galoty  spodnie
gałgan   nieposłuszne dziecko
gałuszka   kluska 
ganc    całkiem
gańba    wstyd
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kabot               kurtka, marynarka
kachlok   piec kaflowy
kajfas    pojemnik na maltę
kalić    mącić
kalny    mętny, brudny
kalwota   mętna woda
kamelki   rumianek
kamerlik   komora, magazyn
kamrat   kolega
kanoldy   cukierki mleczne
kansik, kasik  gdzieś
kapanka   lane ciasto
kaper    karp
kapołka   serwatka
kapsa    kieszeń
karafioł   kalafior
karazol   karuzela
karlus   kawaler
kartoflónka   zupa ziemniaczana
kary    taczki
kastlik   skrzynka
kastrol   rondel
katezmus   katechizm
keta    łańcuch
kibel    wiadro
kie    kiedy
kiełtać   kiwać, ruszać
kierchów   cmentarz
kiery    który
kiesik    kiedyś
kijónka   kij do prania bielizny
kipnyć   zdechnąć
kiprować   ładować
kiszka   zsiadłe mleko
kitka    udko
klepetnica   plotkara

hasiok   śmietnik, popielnik
hawiyrz   górnik
haziel    wychodek
heczeć   gaworzyć
heft, iść po hefcie  żebranie, żebrać
heftnyć     tymczasowo zszyć, przyspawać
heklować   szydełkować
herbowizna   spadek, spuścizna
hipnyć   skoczyć
hnet, hneda   wnet
holzplac   skład drewna, plac
howada   bydlę
hómónt   homonto
hóncwot   drań
hónym   szybko
hróm    pieron
hrómszczok   pieron - zgrub.
hruza    rety, trwoga
hyc    gorąc, upał
hyrtóń   gardło

imiynisko   przydomek, przezwisko
isto    zapewne
izdebka   izbeczka

ja    tak
jadwiżki   astry
jakla    bluza, żakiet
jargać się   złościć się
jasiyń    jesion
jegła    igła
jerómeczku   pieron - zdrob.
jerón    pieron
jezderyno, jezderkusie rety
jóniczek   robaczek świętojański
jurziczek   jeżyk
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krupy    kasza
krygiel   kufel
kryka    laska
krympocz   kilof
krzipać    kaszleć
krzipopa   przykopa
krzyźbieć   trzeźwieć
ksiynżoszek   księżulek
kuchyń   kuchnia 
kućka   pompon
kukurzica   kukurydza
kulać    toczyć
kulik    kołek
kulok    okrągły bal, pień
kumin, kuminiorz  komin, kominiarz
kurze    kurczę
kurziczka   kurka - pieszczot.
kurzok   palacz
kwak    brukiew
kwaretka   garnek ćwierćlitrowy
kwaśniczora  szczaw jadalny
kwatyr   mieszkanie
kwuka   kwoka
kwynczeć   szlochać
kympa   góra, wzniesienie
kyrczek   pokraka

labiydzić   narzekać
lajbik    stanik
lajerka   katarynka
lala    duszek
lalec    płotka
larmo    hałas
latoś    w tym roku
laubzega   piła do drewna
lawór    miska

klin    podołek
klónkro   grat
kludzić   prowadzić
kluk    chłopiec
klupać   stukać, pukać
klupaty nos   nos spłaszczony
kłopetek   klocek
kminić   bujać, oszukiwać
knefel    guzik
knut    knot
koble        śruby z końskich podków, gra
kocianka, kucianka bazia
koczka   kotka
kokoci pióra  irysy
kokot    kogut
kolyba   wagonik, wózek
kolymbusy      łyżwy o zaokrąglonym przodzie
koło    rower
kołocz   kołacz, placek
kopaczka   motyka
kopocz   widły do gnoju
kopyrtać   przewracać
kormik   tucznik
kormóncić   mieszać, mylić
kosztyfoł   żywokost
kónszczyczek  kawałeczek
krachela, krachla  lemoniada
kragiel   kołnierz
krajiczek   kraj, brzeg, skrawek
kranc    reling przy piecu
krawal   awantura
kreplik, krepel  pączek
kropiaty   nakrapiany
krómflek   obcas
krupiczok   ciemny chleb
krupniok   kaszanka
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masztal   stajnia dla konia
maścić   okrasić tłuszczem
mazać   brudzić
maznąć   uderzyć
mazok   beksa
merta    mirt
miałczek   płaksa
miano   imię
michejda, micheche błotny utopiec
miersko   przykro
mierzi    martwi
miesiónczek   księżyc
miglanc   cwaniak
migol    podrostek
migóń   bystry chłopak
miszung   mieszanina, mieszanka
mlyczkorz   mleczarz
młoducha   panna młoda
moczka   sos, gęsta słodka zupa
modry   niebieski
molestować   użalać się, rozpaczać
mora    zmora
mores    porządek, dyscyplina
morowy   potężny
morus   as
mrauczeć   miałczeć
mrauczek   beksa
mroczyć   gniewać, chmurzyć
mrowiec   mrówka
mucek   królik
muldać   ssać
mulorz   murarz
muszkat   pelargonia
mutra   nakrętka
muzyka   zabawa
mycka   czapka

leber    leń
leberka   pasztetówka
lejty    lanie
lofer    powsinoga
lónty    ubrania, zwłaszcza stare
luft    powietrze
luftować   wietrzyć
lulać    sikać
lynia, lynija   leśna ścieżka, dukt
lyska    leszczyna

łabzik    włóczęga
łacny    tani, łatwy
ława    most
łebsko   dużo
łóński rok   zeszły rok

macher   fachowiec
maciczka, mamuliczka mamusia
majdnóńć się  nie trafić
malta    zaprawa murarska
malyrz   malarz
mamlać   żuć, mówić wolno
mamlas   mazgaj, oferma
mamrać   mamrotać, dogadywać
mandora   szmaciana lalka
mantel   płaszcz
maras   brud, błoto, nieporządek
marasić   brudzić
marcha   ścierwo, zmora
marekwia   marchew
masny   tłusty
masorz   rzeźnik
maszka   kokardka
maszkiecić   grymasić
maszkiety   smakołyki
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ostropec, ostropiec drewniany stelaż na siano
ostuda   kłopot, kłótnia
oszkliwy   obrzydliwy
oszkrabiny   obierki
oświycić   zaświecić
otawa    drugie siano
otómana   wersalka
ożarty, ożrity  pijany
ożyrok   pijak

pacharzina   pęcherz
padać    mówić
padół    stawek przy domu
padze    pada
pakaża   paskuda
paniczka, panoczek pani, pan
paprok   niechluja
papulaty   pucułowaty
paryzol   parasol
parza    pacha
pastuszki   kolędnicy
paterek   ksiądz
pąć    pielgrzymka
pąknij się   przesuń się
pecyna   gruda, darń
pidło    śluza w stawie
piechty   pieszo
pieczka        suszony owoc, wątłe dziecko
piekarok   piec chlebowy
pierón   pieron
pierzin   pieron
pierziński   pieroński
piprać   babrać, kuchcić
piska    kreska, linia
pitlok    długi nóż
pitómy   zamroczony

myntopyrz   nietoperz

na kożdo   na co dzień
na oszkliwca  bez zaproszenia
na stróne   za potrzebą
nadać    zwyzywać
nagrować z kimś  znęcać się nad kimś
najduch   znajda, bękart
nasfol    naumyślnie
nazoć, nazod  z powrotem
nażgany   pijany
nieboga   zmarła
niechej   zostaw
niepeć   niepewny,  przestraszony
nociasta   reszta ciasta na rozczyn
nocne gwiozdy  floksy
nuchtać   węszyć
nudle    makaron
nynać    spać

obiesić   powiesić
obora    pastwisko
obujek   obroża
obzajtować   nadskakiwać
ociypka   wiązka słomy
odbywać   karmić zwierzęta 
odmaryja   szafka na żywność
odyma   trawa z podmokłych łąk
odziywaczka     letnia narzuta na głowę i plecy 
ogibać, zgibać  giąć, zginać
omasta   okrasa
opaternie   ostrożnie
opica    małpa
opraty   lejce
ordeka   strop drewniany
orlap    urlop
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przekabacić   przekonać, namówić
przepadzity   zachłanny
przezwa   przezwisko
przibadać   przyzwyczaić się
przibrać    przytyć
przoć    kochać
psinco   gówno, nic
puc    tynk
puclaty, puclok  pulchny
puczyć   ściskać
puding   budyń
pukiel   garb
pultok   brudas, partacz
pusa    buzia, usta
putyka   knajpa, karczma
pylytki   gąski
pyrczeć        żartować, rozmawiać wesoło
pyrdelónka   zupa z krupnioków
pyrlik    ciężki młot
pyrskać   chlapać
pyrtać   iść, pchać
pyrtek   maluch
pytlik    tobołek
pywnica   piwnica

rafiok -wóz o kołach drewnianych z żelazną obręczą
rafka    obręcz koła
raja    warstwa, rząd
rajbetka   paca murarska
rajbować   gładzić
rajczula       zagroda, duże pomieszczenie
rajwach   hałas
raps    rzepak
raubczyk, rabczyk  rabuś, kłusownik
rechtór   nauczyciel
repecić   plotkować

pitwać      kroić tępym nożem, patroszyć
pitwok   tępy nóż
piwowóńka   piwonia
piznóć   uderzyć
plac    podwórko
plągnąć, splągnąć  wlec, 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
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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snoplok   smarkacz 
sobótka               ognisko na Zielone Świątki
sorek    samiec sarny, kozioł
spadki   z powrotem
spiknóńć się  spotkać się, dogadać
splągnąć   sprowadzić, ulęgnąć
spozdać się       zorientować się, zreflektować
spórok   maruda, uparciuch
srajda   dziecko, dziewczynka
srajtek   maluch
sranda   kłopot
srocz    wychodek
srómota   zmartwienie
starzik, starka  dziadek, babcia
stela    stąd
stracić   zgubić
stróm, strómek  drzewo, drzewko, choinka
strómbek   sanie konne
stróżok   siennik, materac
strzewa   jelita
sturzić   popchnąć
stwora   niewiasta
styknie   starczy
suć    sypać
swaczyna   podwieczorek
swobodny   kawaler
sypani   spichlerz
szafarnia   skrzynia na zboże, fasolę
szalter   wyłącznik
szandar, żandar  policjant
szaszek   błazen
szczuczka   kawałek kołacza, placka
szczuka   szczupak
szczyrkać   dzwonić
szerować   zakładać uprząż
szery    uprząż

rogocz   drewniany stelaż na siano
rogolka   mątewka
rojber    zbój
roztomańte   rozmaite
roztopiyrzać   rozpychać
rożek    rogalik
rożgnąć   zapalić
rómplować   hałasować, demolować
rufijok   zawadiaka, rozrabiaka
rychtyk   rzeczywiście
rypnąć   uderzyć
ryszawy   rudy
rzazać   ciąć
rzić    dupa
rzoziok   piec na trociny
rzóndzić   mówić
rzykać   modlić się

sadzok   ziemniak do sadzenia
sagi    goły,nagi
sebuć    zdjąć obuwie
siedlok   bogaty gospodarz
siupać   siadać
siwotka   serwatka
skapnąć   umrzeć, zdechnąć
skibka   kromka
skiż    z powodu
skoczka   pchła
skozać   powiadomić
skrepnąć   umrzeć, zdechnąć
skuczeć   skomleć
smykać, smyczyć  włóczyć
snadnie   łatwo
snodź    podobno
snoga, snożyć  opieka, opiekować
snopel   śpik w nosie
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szpin    klamra
szpluchać, żbluchać wzburzyć wodę, pluskać
szporować   oszczędzać
szpotawy   koślawy
szpóntok   buntownik
szprajcować    podpierać, usztywniać
szprajcować się  stawiać się, upierać
szprosy   listwy w oknie, szczeble 
szpyndlik   szpilka
szpyrka   słonina, skwarka
szpyrnik   miejsce na wędliny
szrank   szafa
szróta, szrótować  śruta, mleć, śrutować
sztachać   zaciągać się papierosem
sztajf     stempel trzymający strop
sztelować   przygotować, zaprawić
sztolwerki           cukierki podob. do irysów
sztreka   nasyp kolejowy, drogowy
sztrykować   robić na drutach
sztudyrować  kombinować
sztyl    styl
szumny   piękny
szupieć, szupi ci  być w opałach
szupiny   łupiny
szurać, szurgać  ślizgać
szus    strzał 
szust    porywczy człowiek
szuścić   szeleścić
szuter   żwir
szwaja   noga, stopa
szwajsować   spawać
szwandrać, szwandrosić     mówić w obcym języku
szwarny   ładny, przystojny
szwerc   przemyt
szwob    karaluch
szwory   stare ubrania

szklok   cukierek do ssania
szkłódzić   psocić
szkolniok   uczeń
szkrobać   obierać jarzyny
szkróba          duży skrzyniowy wóz konny
szkróbek   krochmal
szkróbić   krochmalić
szkryfać   kreślić, rysować
szkubaczka   skubanie, darcie pierza
szkut    smarkacz
szkuty   włosy
szkyrtać   zapalać, włączać
szlapiczkorz   partacz, mazgaj
szlichta   gładki beton
szlińcuchy   łyżwy
szloga    brama weselna
szlus    koniec
szłapa   stopa
szłapcug   pieszy chód
szmaciok   piłka szmaciana
szmatłać   powłóczyć
szmyr    smar
szmyrgiel   szlifierka
szmyrus   brudas
sznajder   proca
sznórka   sznurówka
sznupać   myszkować
sznuptychla   chusteczka do nosa
sznytlok, sznyclok  szczypiorek
szoflik   cebrzyk
szpaiska   spiżarka
szpanga   sprzążka
szpas    żart
szpatny   brzydki
szpek    słonina
szpichor   ostry przedmiot
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utropa   kłopot

wachtyrz, wachować dozorca, pilnować
waczek   smoczek
wadzić się   kłócić się
wajca    jajka
wajzery   wskazówki zegara
wancka   pluskwa
wander   włóczęga
wandrus   włóczykij
wanieliczka   podagrycznik
wańtuch   wór, brzuch
warzić   gotować
waserwoga   poziomica
waszkuchnia  kuchnia gospodarcza
wądoły   leśne parowy
wąsiona, włosiona  leśna trawa
wic    żart, kawał
widełka   widelec
wiesieli   wesele
wilgły    mokry, wilgotny
wilijo    wigilia
witka    oczko, kółko 
wiyrszczek   przykrywka
wodziónka   rodzaj zupy
wojok    żołnierz
wóngiel, wóngli  węgiel
wóniać   wąchać
wóńka   bukiecik weselny
wórszt   kiełbasa
wrażóny   wścibski
wygiyrzić się  zamachnąć się
wyglynda   otwór do podawania siana
wylizek, wyliska  spoliczkowanie
wymaścić   wygarnąć komuś
wyndzok   piec do wędzenia

ściepka   zbiórka, składka
ślimtać   popłakiwać, mazać się
śmiatka   miotła
śmiyrgus   śmigus-dyngus
śrubsztak   imadło
świtnónć   kopnąć, umrzeć
świytloki   świetliki, błędne ognie

tabaka   tytoń
tabulka   tabliczka
tacik    tatuś
tarżyć, utarżyć  zarobić, uhandlować
tasza, taszka  torba
taśki    kaczki
ter    smoła
toć    oczywiście
toplać    moczyć
torka    odmiana śliwy
tragacz   taczka na trawę
tropić się   martwić się
trownica   płachta na trawę
trómba   pierkarnik
trómpeta   trąba
tróna    trumna
trusiok, truśka  indyk, indyczka
trzoski   wióry
tukej    tutaj
tutać    pić
tytka    torba papierowa

ujek    wujek
ujno    ciotka
uplągnąć   urodzić - pogardl.
urtasik   mały zegarek
usrónie   gówniarz
utopiec   wodnik, wodny demon
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żgol    smarkacz
żuchłać   żuć
żymlok   kiszka z bułki, bułczanka
żymła    bułka
żynąć    gnać
żyrka    bóle żołądka, kolka

Przykłady zwrotów i wyrażeń    

Błozna strugoł symnie. – Robił ze mnie błazna.    
Chałpa miała piykny cokiel i ankrowane ściany. 
– Dom miał ładną podmurówkę i spinane ściany. 
Chłop mioł gruby bachórz, był bachraty. – Mężczy-
zna 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 drewniany-
mi kołami na obręczach, duży wóz skrzyniowy, wóz 
na gumowych kołach, a zimą jeździł drewnianymi 
saniami. 
Ustóń mie bałamóncić!  – Przestań mi zawracać gło-
wę! 
Dej pozór na beboka! – Uważaj na straszydło! 
Kasik się mi zabelóntoł… – Gdzieś mi się zapodział…

wypol    rozrabiaka
wyraficzyć   wykorzystać, oszukać
wysiodki    siedzenia przy wejściu do domu
wyszczekany  pyskaty
wyszczyrzki   obecność bez zaproszenia 
wysztajgować  awansować

zalycki   wspominki za zmarłych
zaruściały   zardzewiały
zasztymować  przymocować
zatela    wystarczająco, dość
zauszniki   kolczyki
zawalaty   niezdarny, niezdolny
zber    naczynie na karmę 
zbijaczka   wyroby ze świni
zbónek   dzbanek
zbulić    zburzyć
zbywać się   sprzeczać się
zdrzadło   lustro
zgibać   zginać, schylać
zic, zicek            siodło w rowerze lub wozie
zicherka   agrafka
zieleziok   rodzaj pieca
zielina   nać
zimzielón   barwinek
zmazany   brudny
zogroda   ogród
zola    podeszwa
zolyty    zaloty
zomiynt   zaspa
zorko, ziorko  ziarnko
zowitka   panna z dzieckiem
zyngruba   kloaka

żdżały   dojrzały
żgać    kłuć, trącać
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nieposłuszny i dostał po gębie. 
Ustóń na nióm gabać, opico jedna! – Przestań ją za-
czepiać, 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 gib-
ki synek. – Na zabawie ładna dziewczyna i zgrabny 
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. 
– Chwycili mężczyznę za gardło, żeby się nie rzucał.
Jerómeczku, ale tam fest padze! – (Jerómeczku), ale 
tam mocno pada! 

Był ś niego wielki drzistok, fórt prawił bery a wice. 
– On był wielkim wesołkiem, cały czas żartował 
i opowiadał dowcipy. 
Baby szkróbiły, a potym biglowały płachty. – Kobie-
ty krochmaliły, a potem prasowały prześcieradła. 
Na odpuście my nakupili bómbónów, szkloków
i kanoldów. – Na odpuście kupiliśmy dużo cukier-
ków, 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. – Mężczy-
zna był pijany i się awanturował. 
Do broga my nasuli ziymioków i merekwie. – Do kop-
ca 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.                                                                                                                                
Kole krzipopy rosły dudławe wiyrzby. – Obok przy-
kopy 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 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 
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Synek poszpluchoł krachele, aże mu sie za kragiel 
wloła. – Chłopak wzburzył lemoniadę, aż mu się za 
kołnierz wlała. 
Baby narobiły strasznego krawalu. – Kobiety narobi-
ły wielkiego hałasu. 
Krepliki się jodo w masny czwortek. – Pączki się jada 
w tłusty czwartek. 
Krupnioki, leberke i preswórszt się robi z kormika. 
– Kaszankę, pasztetówkę i salceson robi się z tucz-
nika. 
Starzik chodzili kole dóma o kryce. – Dziadek cho-
dził 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 mi-
sce zarobił kaszankę. 
Trzeba izbe przeluftować. – Trzeba przewietrzyć po-
kój. 
Dziecka bawiły się w kóncie mandorami. – Dzieci ba-
wiły 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.

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 do kapsy. - Janek schował nóż 
do kieszeni. 
Ś niego urós piykny karlus. – On wyrósł na piękne-
go 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 (śru-
by z podków).  
Na swaczyne my jedli kołocze. – Na podwieczorek 
jedliśmy placki (kołacze). 
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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 ro-
bić. 
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 chrzest-
ni dali mi prezent. 
Aż mu płaczki wyszły na wyrch. – 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 mo-
zolnie (bez efektu) idzie. 
Babka fest przaje swoim wnukóm. – Babcia bardzo 
kocha swoje wnuki. 
To nie był dobry malyrz, jyny pultok. – To nie był 

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. – Zrób-
cie mi jedną porcję zaprawy w skrzyni. 
Idź krajiczkym pomału, a dej pozór, żeby do cie 
mlyczkorz nie sturził. – Idź skrajem drogi powoli 
i uważaj, żeby cię mleczarz nie potrącił.  
Młody pón mioł piyknóm wóńke przipiyntóm szpyn-
dlikym do ancuga. – Młody pan miał piękny bukie-
cik przypięty szpilką do ubrania. 
Położył się na ziym w lesie, aże go mrowce oblazły.
– Położył się na ziemi w lesie, aż go mrówki obeszły. 
Wieczór na polu lotały same myntopyrze. – Wieczo-
rem na dworze latały same nietoperze. 
Gospodyni na wieczór odbywo krowy. – Gospodyni 
wieczorem karmi krowy.
W odmaryji je schowany cukier. – W szafce na żyw-
ność 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 nasfol zrobiła. – Ona mu to celowo zrobiła. 
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Dostali sie gibko szłapcugym do miasta. – Dotarli 
szybko piechotą do miasta. 
Chłopcy jeździli na szlincugach po lodzie, a jedyn 
mioł kolymbusy. – Chłopcy jeździli na łyżwach po 
lodzie, a jeden miał łyżwy z zaokrąglonym przodem.   
Na wiesielu sóm nieroz piykne szlogi. – Na weselu są 
nieraz piękne bramy. 
Rano my jedli jajuszka ze sznytlokym. – Rano jedli-
śmy jajeczka ze szczypiorkiem. 
Dziecka, przestóńcie sznupać w tej szpaisce! – Dzie-
ci, przestańcie myszkować w tej spiżarce! 
Za naszporowane pinióndze kupił se babucia. – Za 
zaoszczędzone pieniądze kupił sobie prosię. 
Do szpyrnika dali wyndzónke i szpyrke.  – Do schow-
ka włożyli wędzonkę i słoninę. 
Przestóń sie szprajcować! – Przestań się spierać! 
Dziołcha miała szumny letnik. – Dziewczyna miała 
piękną suknię.  
Widzisz, teraz ci szupi! – Widzisz, teraz wpadłeś 
w opały (masz problem)!
Na wiesieli robióm roztomańte szlogi. – Na weselu 
robią rozmaite bramy. 
Chłopy poszwajsowali ruły do cyntralnego. – Męż-
czyźni zespawali rury do centralnego ogrzewania. 
Napotkała myśliweczka bardzo szwarnego.  – Spot-
kała bardzo przystojnego myśliwego. 
Mój tacik mieli szumne fusy. – Mój tatuś miał piękne 
wąsy. 
Muszymy na wiesieli gorzołki nasztelować. – Musi-
my na wesele zaprawić wódki.
Matka się tropi o dziecka, kiere pojechały za grani-
ce. – Mama się martwi o dzieci, które pojechały za 
granicę. 

dobry malarz, tylko fuszerant.  
Dej mi pusy. – Pocałuj mnie. 
Przestóń już pyrczeć, drzistoku. – Przestań już żar-
tować, komiku. 
Na polu było pełno żółtego rapsu. – Na polu było peł-
no żółtego rzepaku. 
Skiż czego óna ryczy? – Dlaczego ona płacze? 
My sóm stela. – Jesteśmy (pochodzimy) stąd. 
Jónek był jeszcze swobodny. – Janek był jeszcze ka-
walerem. 
Dali my siano do rogoczy. – Ułożyliśmy siano w ko-
pach. 
W szafarni na sypaniu było nasute żyto. – W skrzy-
niach na strychu było wsypane żyto. 
Przestóń sie tak roztopiyrzać! – Przestań się kokosić! 
Ukrej tam krajiczek ze szczuczki kołocza. – Ukrój mi 
skrawek z kawałka placka.  
Rożgni światło w kuchyni. – Zaświeć światło w kuchni.
Przestóńcie dziecka tela rómplować! – Przestańcie 
dzieci dokazywać! 
Fórmón wozym sturził  do drzewa. – Woźnica ude-
rzył wozem w drzewo. 
Każdo stwora nóndzie swego amatora. – Każda ko-
bieta 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. 
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Żeńskie formy nazwisk

 W gwarze śląskiej wykształciły się unikalne 
żeńskie formy nazwisk z nietypowymi dla innych 
dialektów sufiksami i końcówkami, charakteryzu-
jące się oryginalnością i bardzo ciekawym brzmie-
niem:         

Białek - Białkula
Budny - Budno
Cebula - Cebuloczka
Chlebek - Chlebkula
Chwałek - Chwałkula
Donocik - Donociczka
Dziendziel - Dziendzielka
Figula - Figulka
Gandor - Gandorka
Grygierczyk - Grygierczyczka
Jarczok - Jarczoczka
Jasiczek - Jasiczkula
Kajstura - Kajsturka
Kania - Kanino
Klimek – Klimkula
Kopeć - Kopcino
Krzempek - Krzempkula
Krzyżak - Krzyżaczka 
Kubiczek - Kubiczkula
Kurpas - Kurpaska
Kuś - Kuśka
Londzin - Londzinka
Mazur - Mazurka
Mikołajczyk - Mikołajczyczka

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 po-
włóczyć. 
We waszkuchni warzymy strowe do gowiedzi. 
– W kuchni gospodarczej gotujemy strawę dla świń 
i krów. 
Przez wyglynde podowali kiesik siano. – Przez okno 
(otwór) na strych podawali kiedyś siano.
Galant chodzi ku dziołsze na zolyty. – Kawaler cho-
dzi na randki do dziewczyny. 
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 chło-
pa. – 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 mniej-
sza od chleba. 
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aneks  

Pitlok – Pitloczka
Pocha - Poszka
Polok - Poloczka
Pośpiech - Pośpieszka
Pytel - Pytlino
Raszka - Raszkula
Sobik - Sobiczka
Szczygieł – Szczyglino
Szczypka - Szczypkula
Szwarc – Szwarcka
Tomaszczyk – Tomaszczyczka
Wrzoł – Wrzołka  

Nazwiska córek miały zawsze końcówkę - owa 
z dodatkiem cera (córka), 
np.:
 Donocikowa cera
 Krzympkowa cera
 Kurpasowa cera
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masowo i namiętnie zajmowali się szwercem, czy-
li przemytem towarów na pruską stronę i z powro-
tem. Opisana jest rzeka Wisła, okolica, wspomniana 
podjaska gospoda, a nade wszystko sportretowani 
są miejscowi ludzie, którzy zaskakują inteligencją, 
sprytem, także zaradnością i dowcipem. Dialogi sty-
lizowane są na miejscowy język, dlatego spotkać tu 
można elementy gwary, a także tutejsze nazwiska. 
 Akcja wszystkich pozostałych opowiadań 
dzieje się także w Żabim Kraju. Opowiadanie Woda 
opisuje dramatyczną walkę ludzi znad Wisły zma-
gających się z powodziami. Dwa następne: Goj-
ny oraz Na granicy opisują złożoną sytuację naro-
dowościową pogranicza, ukazują walkę ludności 
o polską tożsamość. Między lasami to z kolei pięk-
na opowieść o genezie kultu MB Gołyskiej. Ostatnie 
z opowiadań Szpiedzy jest humoreską wobec psy-
chozy wojennej. Opowiadania zawierają liczne ele-
menty satyryczne. W ten sposób kreślone są za-
równo postacie, liczne dowcipne dialogi oraz wesołe 
sytuacje.  
 Książka L. Kobieli Żabi Kraj jest trudno do-
stępna. Wydana drukiem w 1936 r.,  wznowiona 
została w Chybiu w małym nakładzie tylko jeden 
raz w 1991 r., dlatego przeczytać ją można tyl-
ko w czytelniach większych bibliotek na Śląsku. 
 Kolejna publikacja to książka w całości po-
święcona dzielnicy Podjazie. Zatopiona kraina 
mojego dzieciństwa autorstwa ks. Emila Dyrdy. 
Ma ona charakter wspomnień. Wydana w 2015 r. 
liczy 80 stron tekstu, zamieszczono tam też po-
nad 30 fotografii. Wyjątkowość publikacji polega 
na tym, że autor oprowadza nas po nieistniejącym 
już świecie, pokazuje miejsca, ludzi, opisuje zdarze-
nia, a wszystko w przyjaznym, lirycznym klimacie 
gawędy. Kreśli przed czytelnikiem obrazy z pamię-

Podjaz w literaturze

 Zwyczajny skrawek ziemi zabrzeskiej, jakim 
był Podjaz, doczekał się swojego miejsca w literaturze. 

 Popularne kiedyś opowiadania śląskie, wy-
dane w 1936 r., znane pod tytułem Żabi Kraj au-
torstwa Ludwika Kobieli, opisują życie ludzi na po-
graniczu austriacko-pruskim za czasów monarchii. 
Ponieważ autor książki pochodził z Zarzecza, akcję 
swoich opowiadań umiejscowił na terenie najlepiej 
mu znanym, czyli w Żabim Kraju. Centrum tej lite-
rackiej krainy jest niewątpliwie Zarzecze i sąsiadu-
jący z nią Podjaz. W ten sposób dzielnica ta znalazła 
się na kartach literatury. Już na pierwszej stronie 
opowiadania Jegier pojawia się jej nazwa. 
 Oto fragment:
 „Odkąd do posterunku granicznej straży skarbowej 
w Podjaziu przydzielony został Henryk Benke, na 
mieszkańców tej części Zabrzega oraz dolnej części 
Zarzecza aż po most spadła jeszcze jedna zmora. (…) 
Aby okazać władzy zdolności i zaspokoić swoją ambi-
cję, zażądał przydzielenia go do najtrudniejszego od-
działu straży i w ten sposób znalazł się w Podjaziu”. 
 W opowiadaniu opisane są perypetie jegiera, 
czyli pogranicznika, z miejscowymi ludźmi, którzy 



288 289

 W roku 2014 wyszła drukiem obszerna Mono-
grafia Zabrzega do roku 1939 pod redakcją Mate-
usza Pisarka. Większość rozdziałów jest na wysokim 
poziomie faktograficznym i źródłowym, nosi znamio-
na pracy naukowej i wnosi bardzo wiele nowego do 
odtworzenia historii miejscowości. Jeden z rozdzia-
łów bardzo pobieżnie przedstawia również dzielnicę 
Podjaz.     
 W „Kalendarzu Beskidzkim”, w roczniku 
1998 ukazały się  Legendy Żabiego Kraju autor-
stwa Mieczysława Słoniny. Autor zadał sobie trud 
zebrania niezbyt licznych legend tej okolicy i ubrał 
je w bardzo piękne słowa. Dwie z legend: Tam, gdzie 
Rotuz przy Landeku oraz Chybska legenda zawie-
rają elementy baśni opowiadanych przez starszych 
ludzi o zaginionym mieście i zatopionym ratuszu 
w bagnach i torfowiskach Rotuza, który rozpościera 
się na pograniczu Zabrzega, Landeka i Chybia.
 Również w zbiorze materiałów źródłowych 
Wiesławy Korzeniowskiej O ukrytych skarbach..., 
wydanym w Katowicach w 1995 r. znajduje się zapis 
o bagnach na Rotuzie. Czytamy tam, że w zapadli-
sku, nazywanym Rotuz „Przy zachodzie słońca wi-
dać czasami szczyt wieży ratuszowej. W miejscu tym 
poginęło wiele ludzi – zarówno śmiałków chcących 
przekonać się   naocznie o wyłaniającej się wieży, 
jak i myśliwych, którzy zapuszczali się tu za zwie-
rzyną. W innym miejscu miał stać kościół, który też 
zapadł się. Po pewnym czasie zaczął wynurzać się 
i można było zobaczyć nawet część krzyża z kościel-
nej wieży54”. W. Korzeniowska publikuje jeszcze 
jedno podanie o zabrzeskim utopcu: „Roz w Zabrze-
gu było weseli. I prziszeł tam taki stary dziod, któ-
ry chciał, żeby go też na to weseli zaprosić. Ponie-

54 W. Korzeniowska, O ukrytych skarbach..., Katowice 1995, s. 160. 

ci, opisuje zwyczaje ludzi, przyrodę, aplikując przy 
tym niemałe dawki minionej historii. Książka wśród 
żyjących podjazian rozbudza nostalgię za utraconą 
krainą, a w młodym pokoleniu czytelników kreu-
je krainę nieistniejącej już, ale znajomej baśni.        
 Kolejną książką jest  Zabrzeg i jego miesz-
kańcy dawniej i dziś na fotografii  Józefa Wrzoła 
i Władysława Tyca, wydana w 1998 roku. To niezwy-
kle bogata w obrazy i treść publikacja, zawiera aż 700 
zdjęć. Jest to prawdziwe fotograficzne kompendium 
wszystkich dziedzin życia mieszkańców i miejsco-
wości. Na 316 stronach prócz części albumowej jest 
jeszcze 70 stron tekstu, liczne tabele, zestawienia, 
materiały, mapy. Jeden z rozdziałów poświęcony jest 
Podjaziu i zawiera 20 fotografii z tej dzielnicy, a także 
odręcznie wykonaną mapę terenu sprzed zalania oraz 
wykazy pedagogów z tutejszej szkoły i przedszkola.   
 Najstarszą książką o miejscowości jest Cmen-
tarz w Zabrzegu Józefa Wrzoła i Władysława Tyca, 
wydana w 1995 r. Na 290 stronicach znajduje się 
112 wyczerpująco opracowanych biografii wybit-
nych mieszkańców Zabrzega, w tym podjazian, wraz 
z ich portretami. To zestawienie tak wielkiej liczby 
biogramów stanowi niezwykle cenne źródło infor-
macji dla rodzimych historyków i regionalistów, ale 
też znakomicie posłuży w wychowaniu i zachowaniu 
pamięci pokoleń. Ponadto w publikacji znajduje się 
30 innych cennych fotografii, a bardzo dużą wartość 
stanowi kompletna lista poległych zabrzeżan w cza-
sie II wojny światowej z nazwiskami, datami i miej-
scami śmierci. Ponadto kolejne tabele upamiętniają 
zmarłych członków OSP, towarzystw i organizacji 
sportowych, harcerstwa itp. Na wyróżnienie zasłu-
guje bardzo bogaty w informacje historyczne roz-
dział książki Zabrzeg w latach okupacji 1939-1945. 
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kalendarium

Rok            Wydarzenie

1223  pierwsza wzmianka o Zarzeczu
1305  pierwsza wzmianka o Czechowicach
1326   pierwsza wzmianka o Goczałkowicach
1452  pierwsza wzmianka o Ligocie
1518   pierwsza wzmianka o Zabrzegu   
1546  najstarsza wzmianka o terenie Podjazia 
1566  pierwsza wzmianka o Bronowie
1742  rozdział Śląska po wojnach śląskich na  
  pruski i austriacki 
1787  zbudowanie kościoła w Zabrzegu
1788  parcelacja folwarku Sułkowskiego
1797  zbudowanie jazu na Bajerce
1855  przez Zabrzeg przeprowadzono linię   
  kolejową  
1887  uruchomienie cukrowni Chybie
1908  uruchomienie kopalni Silesia
1908  pierwsza regulacja Wisły
1908  otwarcie szkoły na Podjaziu
1915  zamknięcie młyna w Zabrzegu
1920  Śląsk Cieszyński wraca do Polski
1921  pożar lasu Sułkowskiego
1925  reforma rolna i druga parcelacja 
  w Zabrzegu
1925  pożar tartaku w Zabrzegu na Zamłyniu
1927  Maciejowice przyłączone do parafii 
  Zabrzeg
1928  uruchomienie stacji towarowej 
  Czarnolesie

waż wyglądoł łoszkliwie, gospodarze go przegónili, 
bo się boli że im gości powylęko.  A to był utopek 
w takim przebraniu”55. 
 Co bardzo interesujące, na bagnach na Ro-
tuzie znaleziono na początku XX wieku wyroby ka-
mienne i kości, które datowane są na epokę kamie-
nia łupanego jako pozostałość po osadzie bagiennej 
z czasów kultury pucharów lejowatych56. Informacja 
ta znalazła się w książce Śląsk Cieszyński, Cieszyn 
2001, w rozdziale autorstwa B. Chorążego i W. Ku-
sia Najstarsze dzieje Śląska Cieszyńskiego.     
    

55 Tamże, s. 74. 
56 B. Chorąży, W. Kuś, Najstarsze dzieje Śląska Cieszyńskiego [w:] Śląsk 
Cieszyński, Cieszyn 2001, s. 103. 
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Zadziwiająca miejscowość 
- Przeczytaj, pomyśl, podyskutuj!       

 Poniższy fragment publikacji traktuję jako 
swoistą formę podsumowania wiedzy o Zabrzegu, 
który ma zarazem cel aktywizujący i edukacyjny. 
Zawarte tutaj uproszczone sentencje zawierają in-
formacje nie od razu widoczne, lub przeciwnie – 
nadzwyczaj oczywiste, inne mogą się wydawać nie-
prawdopodobne, a jeszcze inne po porostu brzmią 
prowokująco. Dlatego, Czytelniku, zastanów się nad 
nimi, pomyśl, przeanalizuj, uzupełnij wiedzę o inne 
źródła lub podyskutuj o tym z innymi. 

- Zabrzeżanie są potomkami śląskiego plemienia   
  Gołęszyców. 
- Zabrzeg jest miejscowością nadwiślańską.
- Zabrzeg był najmniejszą miejscowością w okolicy. 
- Zabrzeg stał się większą miejscowością w roku   
  1955.  
- Nazwa Zabrzeg może być znacznie starsza od        
  miejscowości. 
- Zabrzeżanie dawniej należeli do parafii w Czecho-  
  wicach i w Międzyrzeczu. 
- Zabrzeg, należący kiedyś do Śląska Austriackiego,
   nigdy nie był pod zaborami.
- Zabrzeg położony był pomiędzy licznymi stawami. 
- Zabrzeg wydał wielu znanych i wybitnych ludzi.

1928  oddanie w użytkowanie strażnicy na  
  Podjaziu
1930  zbudowanie nowej szkoły w centrum  
  Zabrzega
1930  druga regulacja Wisły
1935  elektryfikacja Zabrzega
1935  Podjaz ligocki przyłączony do parafii   
  Zabrzeg
1936  opublikowanie Żabiego Kraju 
  Ludwi ka Kobieli  
1936  trzecia regulacja Wisły
1939  wybuch drugiej wojny światowej
1950  powstanie miasta Czechowice-Dziedzice
1951  połączenie miast Bielska i Białej
1951  rozpoczęcie budowy zapory 
  goczałkowickiej
1954  oddanie Zbiornika Wodnego 
  Goczałkowice w użytkowanie
1955  przyłączenie do Zabrzega ligockich 
  Maciejowic i Czarnolesia
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- Podjaz miał drewnianą drogę.
- Teren Podjazia został przyłączony do Górnego   
  Śląska.  
- Prawie każdy mieszkaniec Podjazia miał przydo- 
  mek lub przezwisko.
- Podjaz i Zabrzeg w przeszłości były często zalewa 
  ne przez powodzie. 
- Przed budową zapory, po regulacjach rzek, w Za- 
  brzegu nie było wielkich powodzi. 
- W okolicach Zabrzega już dawno temu planowano 
  zbudować zaporę wodną.
- 60 lat temu zbudowano w Zabrzegu i okolicy   
  zaporę wodną, która jest jedną z największych 
  w Polsce. 
- Jezioro Goczałkowickie mogło zostać nazwane   
  Jeziorem Zabrzeskim.
- Jezioro Goczałkowickie ma dużą powierzchnię, ale  
  jest płytkie.
- W roku 1954 ubyło z Zabrzega ponad 400 miesz- 
  kańców. 
- Przesiedleńcy z Podjazia trafili do ponad 20 róż- 
  nych miejscowości. 
- Zapora Goczałkowicka zaopatruje w wodę 3,5 mi-
  liona ludzi.

- W Zabrzegu pracowało i zostało pochowanych   
  wielu wybitnych księży.
- Zabrzeg miał szansę stać się centrum komunika- 
  cyjnym oraz miastem przemysłowym.
- Zabrzeg posiadał kiedyś 2 szkoły, 2 przedszkola 
  i 2 straże pożarne.
- Zabrzeg posiadał dawniej 5 gospód.
- W Zabrzegu jest jedna z największych kolejowych  
  stacji towarowych w Polsce.
- Przez Zabrzeg wiedzie międzynarodowa linia 
  kolejowa.
- Najpopularniejszym zawodem w Zabrzegu był kie- 
  dyś kolejarz.
- Stacja kolejowa Zabrzeg stała kiedyś na granicy  
  miejscowości.
- Stacja kolejowa w Zabrzegu jest starsza od stacji  
  kolejowej w Bielsku.
- W Zabrzegu nie było kiedyś lasu, a las zwany 
  Zabrzeskim był w Ligocie.
- W szybkim tempie zapominamy języka przodków  
  – śląskiej gwary cieszyńskiej.
- Wielu z nas nosi typowe śląskie nazwiska. 
- W Zabrzegu mieszkali kiedyś również Morawiacy,  
  Czesi, Austriacy i Niemcy. 
- W Zabrzegu przed wojną mieszkało kilka rodzin  
  żydowskich i jedna cygańska. 
- W czasie II wojny światowej Zabrzeg poniósł duże  
  straty ludzkie, lecz niewielkie straty materialne.
- Podjaz był największą dzielnicą Zabrzega. 
- Podjaz powstał w osuszonej delcie rzeki Bajerki
- Podjaz leżał w 2 miejscowościach – Zabrzegu
  i Ligocie.  
- Podjaz posiadał 2 nazwy: Podjaz i Podjazie.
- Na Podjaziu i w Zabrzegu były kiedyś liczne prze- 
  prawy przez Wisłę.
- Bajerkę nazywano na Podjaziu: Przyrwa. 
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Ojcowski dom 

– Uroczysta pieśń Śląska Cieszyńskiego 
Jana Kubisza 

 Na Śląsku Cieszyńskim, na uroczystościach 
i przy ważnych wydarzeniach, śpiewało się i nadal 
wykonuje uroczystą pieśń Ojcowski dom. To piękny 
w słowach i podniosły w melodii utwór. Pieśń budzi 
uczucia szacunku do ojczystej ziemi, rodziny i Boga. 
Tekst został zapisany w języku literackim, aby podkre-
ślić polskość tej ziemi, polskość Ziemi Cieszyńskiej.  

 Ojcowski dom to istny raj, 
 Dar Ojca Niebieskiego. 
 Chociażbyś przeszedł cały świat, 
 Nie znajdziesz piękniejszego.

  Tuś się, dziecino, pierwszy raz 
  Do matki uśmiechnęła, 
  Tuś się uczyła Boga znać 
  I modlić się zaczęła.

 Tutaj na każdym kroku cię
 Oczy ojcowskie strzegły,
 Tutaj w zabawach ciągłych ci
 Dni twoje młode biegły.

  A gdy ci przyjdzie wyjść raz stąd
  I odejść w świat daleki,
  Ojcowski dom, dziecino miej
  W pamięci swej na wieki.
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Fot. 1. Wzgórze z grodziskiem Gołęszyców w Lubomi, VII-VIII wiek.

Fot. 2. Jeden z kilku wałów grodziska Gołęszyców
 w Lubomi, VII-VIII wiek.
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Fot. 5. Mapa z 1934 r. opracowana na podst. starszej austriac-
kiej wersji. Widoczne: Zabrzeg, Podjaz, Zarzecze oraz Wisła 
przed regulacją. W miejscu Bajerka winno być: Młynka.

Fot. 3. Mapa austriacka z 1763 r., Staw Młyński na Podjaziu.

Fot. 4. Mapa austriacka z 1806 r., Podjaz jako Podjasy.
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Fot. 8. Dokument kupna parceli przez Józefa Johna od księcia 
Sułkowskiego w 1927 r. po reformie rolnej.

Fot. 6. Mapa pogranicza Zabrzega i Ligoty sprzed zmiany gra-
nic, wykonana przez  ks. K. Janoszka w 1923 r.

Fot. 7. Frydek, kościół Nawiedzenia NMP, miejsce pielgrzymek 
mieszkańców Śląska Austriackiego, obraz sprzed ok. 200 lat.
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Fot. 11. Wesele, Podjaz, w tle gospoda Herschlowitza, lata
trzydzieste XX w.

Fot. 12. Wesele z Podjazia, lata trzydzieste XX wieku.

Fot. 9. Szkoła na Podjaziu, 1922 r. Siedzą od lewej: kier. Jan 
Ozaist, ks. Karol Janoszek, Waleria Parzyk z d. Beran, Augustyn 
Parzyk. Stoją od lewej: Emil Jurczyk, Izabella Sebastyjańska
 i Ludwik Krzempek.

Fot. 10. Miasteczko Kojetin na Morawach, stąd pochodziła 
Waleria Beran, żona Parzyka.
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Fot. 16. Rodzina Morawiaka Karola Kubička, od lewej: córka 
Helena (zamężna Rataj), żona Zuzanna z d. Mazur,  K. Kubiček, 
teściowa N. Gawlas.

Fot. 17. Bouzov, Morawy, miejscowość skąd pochodził 
Karol Kubiček.

Fot. 13. Anna John, N. 
Dziech, Podjaz, ok. 1935 r.

Fot. 14. Franciszek John 
z drużką N. Wrzoł, 
Podjaz, ok. 1935 r.

Fot. 15. Wesele, Podjaz, lata trzydzieste XX w.
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Fot. 21. Wiktoria Szczy-
gieł, 1936 r.

Fot. 22. Kurpasowie, Wiktoria 
Szczygieł, 1948 r.

Fot. 23. Wesele Andrzeja Kopcia, pierwszy z prawej 
Józef Mazur, ok. 1950 r.

Fot. 18.  Strój cieszyński 
wyjściowy.

Fot. 19. Anna Mazur 
z d. Donocik ok. 1940 r.

Fot. 20. Przed szkołą na Podjaziu, koniec lat 
czterdziestych XX w.
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Fot. 26. Wesele Andrzeja Kopcia - Żanka, początek lat pięćdzie-
siątych XX wieku. Ksiądz zarzecki F. Porosz z lewej, 

ksiądz zabrzeski A. Dyczek z prawej.

Fot. 27. Wesele Antoniny Dziendziel i Władysława Donocika, 
ok. 1952 r.

Fot. 24. Wesele Heleny Donocik i Alojzego Krzempka, 
ok. 1950 r.

Fot. 25. Wesele Józefa Donocika ok. 1950 r. w tle 
gospoda w Zarzeczu.
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Fot. 32. Helena i Wiktor 
Donocikowie.

Fot. 33. Józef Mazur 
z drużką, ok. 1950 r.

Fot. 34. Bracia Franciszek 
i Józef Mazurowie, ok. 1950 r.

Fot. 29. Franciszek Mazur 
z drużką.

Fot. 30. U góry nauczyciele 
Przystasiowie, w środku Ma-

zurowie i Jarczok, na dole 
Donocikowie.

Fot. 31. Kierownik szkoły 
i organista Augustyn 

Parzyk.

Fot. 28. Magdalena 
Mazur i prawdop. Kopeć 

Zefka, ok. 1950 r.
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Fot. 37. Dzieci Grygierczyków – Jurasiów, w środku 
Franciszek (wyjechał do Argentyny).

Fot. 38. Dom Jadwigi i Ludwika Szczygłów na Podjaziu.

Fot. 35. Po prawej Johnowie, 
Franciszek, Anna, c. Anna – Podjaz, pod zabrzeskim lasem.

Fot. 36. Szkubaczka u Johnów, lata pięćdziesiąte XX w.
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Fot. 41. Drużbowie Wik-
toria Szczygieł, Włady-
sław Chlebek, 1948 r.

Fot. 42. Wiktoria, Antoni Nowrotkowie,
 syn Zdzisław, 1953 r.

Fot. 39. 
Jadwiga Szczygieł.

Fot. 40. Ludwik Szczygieł.
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Fot. 45. Antoni Nowrotek w zabrzeskim lesie, 1951 r.

Fot. 46. Edward, Ferdynand, Leopold Londzinowie 
i Antoni Nowrotek (z prawej).

Fot. 43. Wiktoria Nowrotek z d. Szczygieł i syn Zdzisław.

Fot. 44. Nowrotkowie i Szczygłówny 
na Kalwarii Zebrzydowskiej.
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Fot. 49. Zarzecze, kościół MB Śnieżnej.

Fot. 50. Zarzecze-Gołysz, kaplica MB Gołyskiej.

Fot. 47. Zarzecze centrum szkoła nr 1, budynek gminy,
kościół, plebania.

Fot. 48. Zarzecze plebania, kościół, szkoła.
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Fot. 53. Krzyż Kopciowy z centrum Podjazia, obecnie 
w Bielsku-Lipniku.

Fot. 51. Zarzecze, szkoła nr 1.

Fot. 52. Zarzecze, szkoła nr 2.
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Fot. 55. Nakaz przesiedlenia.Fot. 54. Obwieszczenie o wywłaszczeniu.
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Fot. 57. Oszacowanie wartości budynku przez PZU.
Fot. 56. Umowa zamiany nieruchomości.
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Fot. 60. Brzeg i lustro zapory.

Fot. 61. Jezioro o zmierzchu.

Fot. 58. Aleja na koronie zapory goczałkowickiej.

Fot. 59. Betonowy brzeg korony zapory.
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Fot. 64. Wisła po wyjściu z zapory.

Fot. 65. Fantazyjne kształty roślinności na Rotuzie.

Fot. 62. Dno zapory w czasie posuchy. 
W tym miejscu kiedyś stały domy.

Fot. 63. Droga w Zarzeczu, gdy opadły 
wody jeziora w 2015 roku.
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Fot. 69. Żarna Donocików.

Fot. 68. Delina z podjaskiej drogi.

Fot. 66. Bór wilgotny nad Bajerką.

Fot. 67. Jabłoń przywieziona z Podjazia, obecnie 
na posesji Brzósków w Ligocie.
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Fot. 72, 73. Rozkład pomieszczeń w domu siedlaczym, 
schematy w opracowania autora.

Fot. 70. Ludwik Kobiela „Żabi Kraj”, początek
 opowiadania o Podjaziu.

Fot. 71. Pieczęć gminna z czasu okupacji, 
Amtskommissar Zabrzeg, 1942 r.
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Fot. 75. Podjaz, nazwy terenowe wg  Zdzisława Nowrotka.

Fot. 74. Podjaz, 1953 rok, autor szkicu W. Donocik.
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