
Książka ta pragnie ocalić od zapomnienia to, co tak bliskie 
sercu każdego człowieka. Z biegiem lat najczęściej nasze 
myśli biegną do tego miejsca, które było najpiękniejsze, pełne 
ciepła, dawało poczucie bezpieczeństwa. Do rodzinnego 
domu. Drugim takim miejscem dla ludzi wierzących jest 
inny dom – kościół. Miejsce, gdzie człowiek spotyka się 
z Bogiem i gdzie celebruje się najważniejsze chwile w życiu.

Niniejsza publikacja ukazuje te domy nie tylko jako obiekty zabytkowe, ale miejsca 
gdzie toczy się nasze życie. W przestrzeń naszej ziemi wpisane są również krzyże 
i kaplice. Za każdym z nich jest jakaś historia, którą możemy opowiedzieć. Bywa 
też, że została ona zakryta przez upływający czas i niedoskonałość ludzkiej 
pamięci. 

Wiele z tych rzeczy obrazują zdjęcia, zarówno archiwalne jak i współczesne. 
Ukazują zmiany jakie następowały z biegiem lat. Został na nich zatrzymany czas, 
a wraz z nim ludzie, przedmioty, duch epoki, miejsca, które dziś wypełnione są 
inną rzeczywistością. 

W tej książce zawarte jest wiele godzin pracy, w które wpisana była nadzieja, 
że wniesie ona do serc i umysłów czytelników szacunek do minionych czasów, 
do pokoleń tworzących je ludzi. Będzie może kolejnym krokiem do ukochania tej 
pięknej ziemi i zachętą do włączenia się w sztafetę ludzi niosących dobro.
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Maria Nowrotek
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Dzieje kościoła i parafii 
pw. Opatrzności Bożej w Ligocie

Ligota jest miejscowością wchodzącą w skład gminy Czechowice-Dziedzice, po-
wiatu bielskiego w województwie śląskim. Liczy 4638 mieszkańców, w tym 2351 
kobiet i 2287 mężczyzn1. Zajmuje 1400 ha powierzchni. Leży w Kotlinie Oświę-
cimskiej, w Dolinie Górnej Wisły, a przez jej teren przepływają rzeki Wapienica 
i Iłownica oraz potoki Jasienica, Borówka i Młynówka (Młynka). Ligota sąsiaduje 
od wschodu z Czechowicami-Dziedzicami i Mazańcowicami, od południa z Mię-
dzyrzeczem Dolnym, od zachodu z Bronowem, od północy z Zabrzegiem.

 
 

I. U początków Ligoty

1. To było tak dawno…
Początki Ligoty owiane są mgłą tajemnicy. Pierwsza historyczna wiadomość 
o jej istnieniu zapisana została w dokumencie z okresu późnego średniowiecza, 
w 1452 r.2. Gdy pojawił się pierwszy zapis o istnieniu Ligoty, ziemia śląska, a wraz 
z nią Księstwo Cieszyńskie, nie należały już do Polski3. Pomimo wielowiekowego 
pozostawania Śląska Cieszyńskiego w państwie czeskim i austriackim, osiadła tu 
polska ludność zachowała polski obyczaj i mowę. Granicę między Księstwem Cie-
szyńskim należącym wówczas do Korony Św. Wacława (Czechy) a Polską stano-
wiła rzeka Biała (Białka), która po I rozbiorze w 1772 r. stała się wewnętrzną grani-
cą monarchii habsburskiej, oddzielając Galicję od Śląska. Natomiast rzeka Wisła 
w latach 1742-1918 była prusko-austriacką granicą państwową. Starsze pokolenie 
pamięta, że mieszkańcy tych terenów nazywali siebie Cysarokami, sąsiadów zza 
Wisły – Prusokami, a zza Białki – Galilejczykami. 

 1 Dane z 31 grudnia 2012 r. opublikowane przez Urząd Miejski Czechowic-Dziedzic na stronach www.
 2 Listinař Tešinska, Codex Diplomaticus Ducatus Tesinensis, wyd. E. Nemec, Cesky Tešin 1955, nr 208-209. 
 3 I. Panic, Ziemia Cieszyńska w czasach piastowskich (X-XVII wiek) [w:] Śląsk Cieszyński. Środowisko na-

turalne. Zarys dziejów. Zarys kultury materialnej i duchowej, red. W. Sosna, Cieszyn 2001, s. 121-139; 
J. Wyrozumski, Polityczna dezintegracja i społeczna przebudowa (1202-1300) [w:] Wielka historia Polski, 
t. I, cz. II, Dzieje Polski Piastowskiej (VIII wiek – 1370), Kraków 2003, s. 606-611, 627; Tegoż, tamże: Od-
budowa Polski piastowskiej, s. 651-652, 672, 676-679, 688. 
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To, że pierwsza wiadomość o Ligocie pochodzi z 1452 r. nie oznacza, że w tym 
roku została założona. Istniała już wcześniej, lecz wśród historyków brak jest 
zgodności co do określenia nie tylko sposobu jej założenia, ale też czasu jej po-
wstania. Przyjmuje się, że powstała w czasach wtórnej fali osadnictwa, przepro-
wadzonej na tych terenach przez księcia cieszyńskiego4. 

Dokument z pierwszą wzmianką o Ligocie to spisany 2 lutego 1452 r. w Sko-
czo wie akt, w którym książę Wacław I zrzeka się Bielska, Grodźca, Iłownicy, 
Jasienicy, Ligoty, Mazańcowic, Roztropic i Rudzicy na rzecz brata, księcia Bolesła-
wa II5. Ligota musiała być wówczas zagospodarowaną i dochodową posiadłością, 
skoro stała się przedmiotem zamiany.

2. Nazwa
Pierwszy zapis nazwy z 1452 r. ma niemieckojęzyczną formę Elgot. Są znane i inne 
zapisy: w 1592 r. – Lgotka, w 1679 r. – Ligota, w 1718 r. – Ellgoth, w 1736 r. – Ligota, 
w 1786 r. – Ellgoth, w 1804 r. – Ligota. Nazwy te notowane były w dokumentach 

 4 Porównaj: M. G. Chromik, Czechowice-Dziedzice i okolice: monografia historyczna (do roku 1918), 
Czechowice-Dziedzice 2001, s. 88.

 5 Listinař Tešinska …, nr 208-209.

Pierwszy zapis nazwy Ligota. Listinař Tešinska, nr 208
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wystawianych w języku niemieckim (Elgot, Ellgoth), łacińskim (Ligota) i czeskim 
(Lhotka, Elhota, Elgota)6. Nazwa ta jest śląską odmianą nazwy miejscowej Lgota, 
występującej w Małopolsce i Wielkopolsce, utworzonej od wyrazu „ulga” (wolni-
zna), a także od nazwy Lhota występującej w Czechach. 

Nazwa Ligota, Lgota oznacza wieś zwolnioną na jakiś czas od ciężarów 
pańszczyźnianych, np. czynszu czy naturaliów oddawanych panu feudalnemu7. 
Ligota w onomastycznej klasyfikacji toponimów to nazwa kulturowa, zawierająca 
w sobie informację o prawno-osadniczych stosunkach, to jest o warunkach, na 
jakich została założona. Jest związana z kulturą rolną. Jest, jak każda nazwa miej-
scowa pochodząca z dawnych czasów, zabytkiem językowym. 

Nazwa Elgot zapisana w dokumencie wystawionym w języku niemieckim 

 6 Bielsko-Biała. Monografia miasta, red. I. Panic, tom I: Bielsko od zarania do wybuchu wojen śląskich 
(1740), Bielsko-Biała, 2010, s. 348.

 7 R. Mrózek, Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego, Katowice 1984, s. 105, 227, 231.

Ligota jako Lgotka na mapie Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego. Wenecja, 1563 r.
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oddaje, według historyków, jej mieszaną polsko-niemiecką strukturę etniczną8. 
Wśród osadników byli zapewne niemieccy koloniści, którzy do sąsiedniego Mię-
dzyrzecza przybyli około 1400 r. i mogli być osadzani również w Ligocie, będącej 
własnością tego samego pana feudalnego.

Zagadką jest inna nazwa Ligoty – Targersdorf. Identyfikowana przez histo-
ryków jako Ligota, widnieje w dokumencie wydanym w 1521 r. przez księcia cie-
szyńskiego Kazimierza II, nadającym przywilej sprzedaży piwa wytwarzanego 
w bielskim browarze mieszkańcom wsi położonych w bielskim okręgu milowym9. 
Także urbarz wystawiony w Bielsku w 1571  r. notuje tę właśnie nazwę wsi lub 
jej części, być może pierwotną, być może oboczną, a być może utworzoną przez 
niemieckojęzycznych autorów dokumentów, występującą jednak incydentalnie. 
Tu otwiera się pole do dalszych poszukiwań i uściśleń. 

Jednakże w tym samym czasie funkcjonowała jeszcze inna jej nazwa. 
W 1563 r. po raz pierwszy nastąpiło umiejscowienie jako Lgotki na mapie Księ-
stwa Oświęcimsko-Zatorskiego, sporządzonej przez S. Porębskiego i wydanej 
w 1563 r. w Wenecji10.

Nie dowiemy się, którą formą nazwy posługiwała się miejscowa ludność 
w codziennej mowie: Ligota czy Elgota. Dość powiedzieć, że w 1831 r. ks. Błażej 
Olejak w tytule książeczki Droga krzyżowa… użył określenia parafianie ellgotscy. 

3. Co o najdawniejszej Ligocie wiadomo
Ligota, według historyków, założona została przez posiadającego te ziemie księcia 

 8 Bielsko-Biała. Monografia miasta, red. I. Panic, t. I, Bielsko od zarania do wybuchu wojen śląskich 1740,, 
Bielsko-Biała 2010, s. 215; Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, red. I. Panic, 
t. III, Śląsk Cieszyński w początkach czasów nowożytnych (1528-1653), s 194.

 9 Bielsko od zarania …, s. 376.
 10 Por: Kronika dziejów Polski, red. R. Kluszczyński, Kraków 1995. 

Lgotka, czyli Ligota na fragmencie mapy Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego. Wenecja, 1563 r.
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Ligota i sąsiednie miejscowości. Mapa wydana w Wiedniu, 1745 r.

cieszyńskiego. Osadzani byli tu zagrodnicy, w przewadze o pochodzeniu polskim 
oraz w mniejszości o pochodzeniu niemieckim11, do obsługi licznych stawów12, 
które z racji ukształtowania terenu były łatwe do założenia i utrzymania. Sta-
wy były ważną częścią ówczesnej gospodarki, gdyż dostarczały ryb potrzebnych 
w dużej ilości ze względu na liczne posty, które obowiązywały w kościele katoli-
ckim. Zagrodnicy posiadali jako podstawę swojej egzystencji od 2 do 5 ha gruntu, 
jednak musieli najpierw przystosować go do użytku, karczując rosnące tu lasy 
i osuszając bagna. Nie można powiedzieć nic pewnego o obszarze i zabudowa-
niach Ligoty od jej założenia do czasu spisania w 1571 r. Urbarza bielskiego, w któ-
rym wyliczono 14 zagród, 1 karczmę i 1 młyn13. Nie było tu dworu szlacheckiego 
lecz istniały budynki folwarku, notowanego w 1571 i potwierdzonego w 1645 r.14, 
zapewne wraz z domem dla administratorów – rządcy i ekonoma. 

 11 Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania …, t. II Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 r.), Cieszyn 2010, 
s. 115, 194, 309. 

 12 H. Rechowicz, Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu, Katowice 1971, s. 80.
 13 G. M. Chromik, Czechowice-Dziedzice…, s. 88, 94.
 14 Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie (dalej: APP), Archiwum Książąt Pszczyńskich 

(dalej: AKP), sygn. X 455, s. 212. 
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4. Najdawniejsza przynależność parafialna
Pierwotna przynależność parafialna Ligoty nie została potwierdzona w znanych 
dotąd źródłach. Ksiądz Błażej Olejak napisał w dokumencie datowanym na 15 lip-
ca 1840 r.: Społeczność Ligoty od początku została włączona do parafii w Między-
rzeczu i stamtąd była niesiona posługa duszpasterska, ale nie jest to wiadomość 
o wartości źródłowej. 

Czy Ligota mogła należeć do najbliższej parafii św. Katarzyny w Czechowicach, 
poświadczonej w 1447  r.? Mogłaby za tym przemawiać terytorialna bliskość. 
Ale nie wymienia jej w składzie parafii tak zwany przywilej Anny Zborowskiej 
z 1618 r., ani protokóły wizytacyjne parafii czechowickiej z lat 1652, 1679 i 1688. 
W najstarszych zachowanych metrykach tej parafii brak jest zapisów o chrztach 
z Ligoty, a w XVII w. pojawia się tylko kilka nazwisk: Bebek w 1657 r., Jachnik 
w 1653 r., Occolus (Okolus) w 1648 r., Sodzawiczny w 1662 r.15. Także w kronice 
parafialnej, prowadzonej od 1744 r. brak jest wzmianek o tradycji przynależno-
ści Ligoty do parafii czechowickiej w najdawniejszych jej dziejach16. Dokumenty, 
które mogłyby rozstrzygnąć wątpliwości, prawdopodobnie zostały zniszczone 
w okresie reformacji, a także w licznych wojnach i innych zawieruchach historii. 
Kościelne protokoły wizytacyjne rzadko wymieniały szczegółowo wsie wchodzą-
ce w skład danej parafii, a Ligota wymieniona jest dopiero w 1717 r. w parafii Mię-
dzyrzecze. Pewne jest natomiast, że Ligota od zarania leżała na terenie podległym 
diecezji wrocławskiej.

Fakt, iż dla Międzyrzecza i Ligoty panowie feudalni zawsze byli ci sami zdaje 
się świadczyć o tym, że Ligota należała od zarania do parafii w Międzyrzeczu. 

5. W parafii międzyrzeckiej
Należy zatem stwierdzić, że mieszkańcy Ligoty swoje praktyki religijne sprawo-
wali od początku w kościele międzyrzeckim. O ich życiu religijnym w XIV, XV 
i XVI wieku można mówić najogólniej przez analogię do życia innych parafii 
w Księstwie Cieszyńskim w tym czasie. Kościół katolicki i parafia jako jego pod-
stawowa jednostka organizacyjna kształtowały wówczas, jak i dziś, życie religijne, 
obyczajowe i społeczne na swoim terenie. Ambona w czasach najdawniejszych 
służyła do przekazywania nie tylko prawd religijnych, ale też do kształtowania 
posłuszeństwa wobec władzy państwowej i feudalnej. Postawa chłopstwa wobec 
życia formowana była wedle zasady: ora et labora – módl się i pracuj.

Mieszkańcy Ligoty gromadzili się na niedzielne nabożeństwa najpierw w sta-
rym kościele międzyrzeckim17. Od roku 1522 uczęszczali do nowego, gotyckiego 

 15 G.M. Chromik, Czechowice-Dziedzice…, s. 227-229. 
 16 S. Moś, Monografia parafii św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach w latach 1925-1975. Praca magi-

sterska napisana pod kierunkiem ks. dra hab. A. Bacińskiego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchow-
nym, Katowice 1981, s. 15. 

 17 Informacje o pierwszym kościele w Międzyrzeczu znajdują się na s. 10-16.
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kościoła pod wezwaniem św. Marcina, który przetrwał do 1993 r., gdy uległ poża-
rowi. Znaczna odległość, a także utrudniony dostęp z powodu naturalnych wa-
runków i złego stanu dróg, także częste powodzie na niskim i bagnistym terenie, 
były przeszkodą w regularnych praktykach religijnych. Modlitwy, śpiewy i kazania 
w kościele międzyrzeckim prowadzone były co najmniej od XV w. w dwóch (oprócz 
łaciny) językach – polskim i niemieckim, ze względu na dwujęzyczność mieszkają-
cej tam ludności. Wierni mieli obowiązek przystępowania w okresie wielkanocnym 
do spowiedzi, oddawania należnych dziesięcin, opłaty kolędowej i  świętopietrza. 
Nauki moralne i prawdy wiary podawane była przez duchownych na kazaniach, 
znajomość życia Chrystusa i wiedzę biblijną utrwalano i wzmacniano przez obrazy 
i malowidła. Sceny biblijne na ścianach dawnych świątyń nazywa się często Biblią 
pauperum – Biblią ubogich, historią biblijną w obrazach dla ubogiego ludu nie-
umiejącego czytać. W międzyrzeckim kościele wierni z Ligoty chrzcili dzieci, brali 
śluby, a potem na przykościelnym cmentarzu składali swoje kości. 

II.  Reformacja na Śląsku Cieszyńskim  
1545-1670

1. Początki reformacji
Wpływy nauk Marcina Lutra przyszły na te tereny wraz z nowym ruchem religij-
no-społecznym zwanym reformacją. Nowe wyznanie rozpowszechniało się i zy-
skiwało zwolenników wśród wyższych warstw społecznych, a książę cieszyński 
Wacław III Adam w 1545 r. ogłosił wyznanie augsburskie jako oficjalne na terenie 
swojego panowania. Zasada sformułowana w 1555 r. traktacie augsburskim cuius 
regio eius religio (czyja władza, tego religia) wyrażała praktykę narzucania przez 
władcę konfesji swym poddanym.

Ligota również weszła w krąg oddziaływania protestantyzmu, a para-
fia międzyrzecka podlegała władzy zwierzchniego proboszcza ewangelickiego 
w Bielsku18. Pierwszy ewangelicki pastor notowany jest w Międzyrzeczu w 1565 r. 
Wprowadzenie nowej wiary wśród ludu nie nastąpiło z dnia na dzień, lecz było 
długim procesem. Zmiana obrządku kościelnego była powolna, toteż wierni nie 
musieli być od razu świadomi przynależności do wyznania augsburskiego19. Za-
kaz wyznawania religii katolickiej wydał w 1598 r. kolejny książę cieszyński Adam 
Wacław, a choć Ligota wchodząca wówczas w skład państwa bielskiego nie pod-
legała jurysdykcji tego księcia, to dominacja wiary ewangelickiej na tym terenie 
była powszechna. 

Prawdopodobne jest, że w większości polscy etnicznie mieszkańcy Ligoty 

 18 J. Polak, Wstęp [w:] Inwentarz oraz kronika parafii i kościoła pw. św. Marcina w Międzyrzeczu 1522-1939, 
opr. J. Polak, Międzyrzecze 2012, s. 11.

 19 J. Mandziuk, Historia kościoła katolickiego na Śląsku: czas reformacji protestanckiej, reformy katolickiej 
i kontrreformacji 1520-1742, tom II, Warszawa 1995, s. 50-52.; P. Kropka, Rudzica. Dzieje wioski i parafii 
od założenia do czasów współczesnych, Rudzica 2013, s. 58, 88.
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pozostali przy wierze katolickiej20 i najpewniej uczęszczali do kościoła św. Kata-
rzyny w Czechowicach, gdy kościół międzyrzecki i jego filia w Mazańcowicach 
należały do ewangelików. 

2. Ligota w państwie bielskim 
W czasie rozwijania się ruchu reformacyjnego nastąpiła zmiana przynależności 
Ligoty. W 1565 r. z Księstwa Cieszyńskiego wydzielone zostało państwo bielskie, 
którego właścicielem został Fryderyk Kazimierz, syn księcia cieszyńskiego Wac-
ława III Adama. W skład państwa weszło miasto Bielsko i kilkanaście okolicznych 
wsi, wśród nich Ligota i Międzyrzecze. Odtąd władza feudalna nad mieszkańcami 
Ligoty należała do kolejnych właścicieli państwa bielskiego. Po śmierci Frydery-
ka Kazimierza w 1571 r. przekształcone zostało w państwo stanowe i sprzedane 
w 1572 r. Karolowi Promnitzowi, panu pszczyńskiemu. Ligota związana została 
administracyjnie i gospodarczo z Bielskiem, także w sprawach wyznaniowych, 
gdyż jego właściciele byli ewangelikami. 

W tym czasie Ligota była wsią, w której istniało 16 siedlisk chłopskich oraz 
zabudowania folwarczne. W 1571 r., a więc po 119 latach od zapisania o niej pierw-
szej wzmianki, Urbarz bielski wylicza 14 domów zagrodniczych, 1 karczmę, któ-
rej dzierżawca oddawał 3 razy w roku czynsz w wysokości 1 guldena i 3 groszy, 
1 młyn podlegający dzierżawie oraz nowy pański folwark, w którym hodowano 
po 60 sztuk bydła i świń. Ponadto funkcjonowało 28 dobrze zagospodarowanych 
stawów. Zagrodnicy odrabiali na wezwanie 2 dni pańszczyzny w tygodniu, pła-
cili panu feudalnemu czynsz od 6 do 18 groszy w zależności od areału, niektórzy 
składali daninę w naturaliach: 1 gęś, 3-8 kur i od mendla do kopy jaj. Znane są nie-
które nazwiska mieszkańców w 1572 r: Czernigke (Czernik), Dersching, Jhagelne 
(Jagielny), Kobiela, Krutke (Krótki), Stefkuf (Stefków)21. Wieś zapewne nie była 
ludna, gdyż przez Śląsk i Europę przechodziły epidemie: morowego powietrza 
w 1570 r., dżumy w 1585 r. i powtórnie morowego powietrza w 1599 r. 

U północnych granic Ligoty w tym czasie pojawiła się nowa osada Koło, 
zanotowana w dokumentach w 1586  r. Powstała ona w wyniku kolonizacji we-
wnętrznej Czechowic. Był to przysiółek, w którym panowie czechowiccy osadzali 
wyrugowanych zagrodników. Znane są nazwiska niektórych zagrodników z roku 
1770: Tomasz Budniok, Jerzy Gorol, Paweł Madej, Andrzej Polok. W 1957 r. Koło 
zostało włączone administracyjnie do Ligoty. Jego mieszkańcy zawsze należeli 
do parafii św. Katarzyny w Czechowicach, a po utworzeniu w 1984 r. parafii pod 
wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czechowicach-Dziedzicach 
Podraju – do niej.

 20 J. Polak, Wstęp [w:] Inwentarz oraz kronika…, s. 13 oraz przypis 64 na s. 36.
 21 G.M. Chromik, Czechowice…, s. 88-95.
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4. Mieszkańcy Ligoty w XVII w.
W 1645 r. w Ligocie mieszkało 13 rodzin zagrodników, istniał 1 folwark i 1 młyn22. 
Jedna zagroda opustoszała – wynika z porównania ze spisem z 1571 r. 

Na losy zwykłych ludzi niewątpliwie wpływają wielkie wydarzenia historycz-
ne. Takim była wojna trzydziestoletnia, która rozegrała się w latach 1618-1648 po-
między katolicką Austrią i jej sprzymierzeńcami, a protestanckimi państwami 
Rzeszy Niemieckiej i ich sojusznikami. Zniszczyła obszar nie tylko Śląska, nie 
oszczędzając przy tym Bielska i okolic. Kontrybucje wojenne i rabunki przemiesz-
czających się wojsk austriackich, pruskich, duńskich i szwedzkich skutkowały nę-
dzą, głodem i epidemiami. Tę bezosobową relację niech ożywią nazwiska miesz-
kańców Ligoty, dokonujących w tym czasie transakcji kupna i sprzedaży, zapisane 
w regestrach ksiąg kancelarii państwa bielskiego23. 

Pan bielski Sunnegh sprzedał 11 sierpnia 1631 r. Wawrzkowi Wrzołowi, swo-
jemu słudze, kawał pola nad stawem Okrągłym w Ligocie. Potwierdził także dzie-
dziczne prawo do chałupy kupionej przez Wrzoła od Tomka Dzidy. 

W czerwcu 1638 r. zamek w Bielsku potwierdza sprzedaż wójtowi ligockiemu 
Janowi Gellnerowi, zamieszkałemu w domu nr 7, dwóch kawałków pola za 150 
talarów. W 1662  r. w tym domu mieszkał Bieniek Watle, szafarz ligocki, który 
kupił majątek zwany Kafferowski w Ligocie. Od Bieńka Watle w 1671 r. Jurek Kuś 
kupił wolną zagrodę w Ligocie za 350 talarów śląskich, położoną między pańskim 
polem a rolą Janka Czernka, gdy wójtem Ligoty był Mateusz Czernek. 

Dnia 3 maja 1692 r. pan bielski Sunnegh sprzedał swojemu poddanemu Pa-
włowi Zbijowskiemu dwa stawy na Zbijowie: Wielczoczk i Laczkowiec za 50 ślą-
skich talarów. Kawałek wykarczowanej roli w Ligocie nad Iłownicą, za rowem 
idącym do stawu Jastrzębiec, kupił w 1696 r. Adam Czielok. Walek Burejza w dniu 
2 lutego 1699 r. kupił za 100 talarów śląskich od swojego ojca Grzesia Burejzy pół 
wolnego ogrodu położonego w Ligocie na Oblasku. Było to pole ciągnące się od 
pola Urbana Ryszki aż po przykopę idącą od kościelnych [międzyrzeckich] staw-
ków, a między stawkami Kądzielnymi na Oblasku.

Starszymi, czyli przysiężnymi w Ligocie byli wtedy: Maciej Bebek, Urban 
Tyrna, Adam Kuś i Adam Czelok. Znane są i inne nazwiska ligocan z tych czasów: 
Łukasz Bebek, Janusz Kleyel, Marianna Kusin, Mateusz Okolus 24. 

Większość wymienionych w dokumentach nazwisk występuje w Ligocie 
i dziś. Nie wiemy, jakiego wyznania były rodziny kupujące ziemię. Brak zapisów 
źródłowych nie pozwala na scharakteryzowanie życia religijnego tych mieszkań-
ców Ligoty, którzy w okresie reformacji przy katolicyzmie pozostali. Dość powie-
dzieć, że jedynym kościołem czasowo przejętym przez ewangelików w najbliższej 
okolicy i szybko przez katolików odzyskanym, był kościół św. Katarzyny w Czecho-

 22 APP AKP, X 445, s. 438. 
 23 Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej (dalej: MOB-B), H/98. 
 24 MOB-B, H/98.
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wicach25, toteż najpewniej do niego uczęszczali katolicy ligoccy. Mieszkańcy są-
siedniego Zabrzega, miejscowości należącej wówczas do parafii w Czechowicach, 
pozostali przy katolicyzmie.

Ligocanie, którzy przeszli na luteranizm, uczęszczali do kościoła w Mię-
dzyrzeczu i tam sprawowali swoje praktyki religijne – uczestniczyli w nabożeń-
stwach, odbywali chrzty, śluby i pogrzeby. 

III.  Czasy kontrreformacji 

1. Kontrreformacja. Związki z parafią jasienicką
Po okresie reformacji, która w skali zarówno Europy jak i Księstwa Cieszyńskiego 
oraz państwa bielskiego miała dramatyczny przebieg ze względu na prowadzone 
w tym czasie wojny, nadszedł czas kontrreformacji. W 1610 r. książę cieszyński 
Adam Wacław (1574-1617) wrócił do kościoła rzymskokatolickiego i wówczas pod-
jął pierwsze starania o przywrócenie katolicyzmu na terenie swoich wpływów. Po 
wojnie trzydziestoletniej (1618-1648), a także po śmierci ostatniej z Piastów księż-
nej Elżbiety Lukrecji (w 1653 r.), która kontynuowała przywracanie katolicyzmu 
na terenach sobie podległych26, Księstwo Cieszyńskie, a także państwo bielskie, 
należące do monarchii Habsburgów, poddane zostało rekatolizacji. Zgodnie z pa-
nującą nadal zasadą cuius regio eius religio, Habsburgowie sfinalizowali działania 
kontrreformacyjne na tym terenie. Cesarska Komisja Religijna w kwietniu 1654 r. 
odebrała ewangelikom wszystkie kościoły i zwróciła katolikom. W Międzyrzeczu 
ostatecznie kościół został zwrócony katolikom w 1670 r.27.

Wkrótce rozpoczęło się organizowanie parafii katolickich, lecz pojawiły się 
trudności w odtworzeniu ich w kształcie sprzed reformacji, między innymi z po-
wodu braku kapłanów. W protokole wizytacyjnym biskupów z 1679 r. widnieje za-
pis, że kościół parafialny międzyrzecki przyłączony został do Jasienicy28, do koś-
cioła pw. św. Jerzego. Oprócz Jasienicy i Międzyrzecza protokół wymienia jeszcze 
dwie miejscowości: Jaworze i Mazańcowice. Ligota w składzie odtwarzanej parafii 
nie została wymieniona29. Profesor Idzi Panic tak komentuje zapisy tego protoko-
łu: …w jej [parafii jasienickiej] skład wchodziły Jaworze, Mazańcowice i Między-
rzecze z pobliskimi przysiółkami, które ongiś znajdowały się pod opieką duszpa-
sterską tutejszych proboszczów30. To stwierdzenie mogłoby tłumaczyć ówczesną 
sytuację Ligoty, acz wsi, nie przysiółka, jako małej liczebnie, choć rozległej obsza-
rowo miejscowości, traktowanej przez biskupich wizytatorów jako mniej ważna 

 25 G. M. Chromik, Czechowice…, s. 136-137. 
 26 K. Michejda, Dzieje Kościoła ewangelickiego w księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1909, s. 22-23.
 27 J. Polak, Wstęp…, s. 11 i 12. 
 28 W. Urban, Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w Archidiakonacie Opolskim i Głogowskim w czasach 

nowożytnych, cz. I, Archidiakonat Opolski, Warszawa 1975, s. 55. 
 29 Inwentarz oraz kronika…, s. 209, 210; J. Londzin, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, Cieszyn 

1932, s. 125.
 30 Bielsko od zarania…, s. 416. 
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część parafii, zwłaszcza że w Ligocie kościoła filialnego ani kaplicy nie było. Pew-
nie z tych samych powodów nie wymieniono jej w protokole w 1688 r.

2. W parafii międzyrzeckiej 
Nadeszły czasy odtwarzania i organizowania parafii katolickiej w Międzyrzeczu. 
Na farze, czyli na plebanii, zamieszkał pierwszy duszpasterz ks. Wacław Orel, 
wikary rudzickiego proboszcza31. W protokole wizytacyjnym w 1688 r. archidia-
kon opolski Marcin Stephanus zapisał cztery wsie podlegające kościołowi w Mię-
dzyrzeczu, lecz nie wymienił ich nazw. Historycy twierdzą, że była wśród nich 
Ligota32. 

Z początku katolików w całej parafii liczono niewielu, a msze odprawiano 12 
razy w roku. Katechezy i kazania wygłaszane były na przemian w języku polskim 
i niemieckim. Łączna ilość katolików we wszystkich wsiach należących do parafii 
międzyrzeckiej w 1688 r. wynosiła 266 osób. Ilu wśród nich było ligocan – nie do-
wiemy się nigdy. W protokóle z 1697 r. w całej parafii międzyrzeckiej zanotowano 
600 katolików, pozostali byli ewangelikami33. 

W protokole wizytacyjnym z 1717 r. nareszcie wymieniona jest Ligota (Lygo-
ta) w składzie parafii Międzyrzecze. Oprócz niej wpisano osobno jej część Oblask 
(Oblosh), który tym samym został potraktowany jako odrębna jednostka osad-
nicza34. Protokół ten wymienia nauczyciela w szkole parafialnej, więc może jacyś 
uczniowie z Ligoty do tej szkoły uczęszczali. 

3. Kościół poreformacyjny
Przebieg kontrreformacji w skali europejskiej a także lokalnej, parafialnej, był na-
stępstwem ustaleń Soboru Trydenckiego (1545-1563), którego reformy przeciw-
działać miały szerzącej się reformacji. Kościół starał się o powrót ludności do świą-
tyń katolickich i o powiększanie liczby wiernych. Aby ich do kościoła przyciągnąć, 
wprowadzono nowe sposoby sprawowania kultu religijnego. Nabożeństwa otrzy-
mały rozbudowany ceremoniał, przyjęły barokowe, bogate formy i oprawę. Dusz-
pasterze rozwinęli szczególnie sztukę kaznodziejską, wygłaszając kazania w języku 
ludu, zakładali bractwa modlitewne, wprowadzili adorację Najświętszego Sakra-
mentu, Bożego Grobu, rekolekcje, 40-godzinne nabożeństwa, liczne procesje, mu-
zykę organową, kult Matki Boskiej i świętych. Sprowadzone zostały na Śląsk za-
kony jezuitów, pijarów i urszulanek do pracy wśród ludu. Taki syntetyczny obraz 
kreślą uniwersyteckie opracowania historii kościoła na Śląsku35, ale w wiejskich 
kościółkach nowe formy sprawowania kultu religijnego miały skromny wymiar. 

 31 P. Kropka, Rudzica…, s. 94; J. Londzin, Kościoły drewniane…, s. 202.
 32 Inwentarz oraz kronika …, s. 211 przypis 690; G. M. Chromik, Czechowice…, s. 91.
 33 Bielsko od zarania…, s. 418.
 34 Historia Silesiae Superioris, t. I, I. Panic, Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717), 

Cieszyn 1994, s. 196, 197. 
 35 J. Mandziuk, Historia kościoła katolickiego…, s. 67-100; J. Kopiec, Historiografia diecezji wrocławskiej do 

roku 1821, [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 45, Lublin 1982, s. 206-207. 
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Nowe świątynie czasu kontrreformacji budowano, a istniejące dekorowa-
no w rozkwitającym stylu barokowym, preferującym przepych i obfitości form. 
Bogate stały się szaty liturgiczne, monstrancje i kielichy mszalne kunsztownie 
i obficie zdobiono, ołtarze i ambony budowano jako wieloczęściowe i wymyślne 
konstrukcje. Cechy te widoczne były także w wiejskich kościołach, których do-
tąd gotyckie lub renesansowe wnętrza dekorowano według nowej mody, tworząc 
swoistą odmianę baroku ludowego. 

Upodobanie do estetyki barokowej, czy późniejszej rokokowej, przetrwało 
w wiejskich kościołach długo. Miało to odbicie w wystroju wnętrza dawnego re-
nesansowego kościoła parafialnego w Międzyrzeczu, który po zwróceniu go ka-
tolikom ozdobiono barokowymi bocznymi ołtarzami św. Walentego i św. Jana 
Nepomucena, rokokową amboną i chrzcielnicą z Murzynami36. Barokowa i roko-
kowa estetyka obecna jest w powstałych w XIX w. ołtarzach kościoła w Ligocie, 
w niektórych obrazach i rzeźbach z tego okresu, o czym mowa będzie w dalszej 
części. 

 

4. Ewangelicy z Ligoty
W czasach kontrreformacji kościół katolicki traktował luteran jako „opornych 
katolików” i nawracał ich na swoje łono. Rekatolizacji nie poddali się wszyscy. 
Ewangelicy odprawiali początkowo chrzty, śluby i pogrzeby w kościołach kato-
lickich, gdyż zostali pozbawieni świątyń i pastorów. Wielu z nich pragnęło przy 
wierze ojców pozostać, toteż przez dziesiątki lat obrzędy religijne sprawowali po-
tajemnie, w domach prywatnych czy w lasach, czego przykładem jest zachowany 
na stoku Równicy w Ustroniu kamień zastępujący ewangelikom ołtarz w czasie 
nabożeństw. 

Po ugodzie altransztadzkiej z 1707 r. zbudowana została pierwsza świątynia 
ewangelicka w Cieszynie. Po wydaniu patentu tolerancyjnego przez cesarza Józe-
fa II w 1781 r. ewangelicy mogli oficjalnie przyznawać się do swojej wiary, jak zro-
biła to córka Jonka Dzidy z Ligoty, pisząc do Urzędu Ziemskiego, iż podle dobrego 
sumienia a podle dobrego rozważenia ku Ewanielickii a ku ausporskii konfesyi się 
przyznowom, a pisebnie się ohłaszujem37. Ewangelicy ligoccy przyłączyli się do 
utworzonej wówczas parafii w Starym Bielsku, gdzie wzniesiono kościół ewange-
licki istniejący do dziś. Uczęszczali też do bliższego zboru w Jaworzu, gdzie byli 
chrzczeni, a na miejscowym cmentarzu chowani. 

Gdy w Międzyrzeczu został wybudowany kościół i utworzono parafię ewan-
gelicką, wierni z Ligoty zostali do niej włączeni i stan ten trwa do dziś. Wspólnota 
ligockich ewangelików w 1890 r. stanowiła 6% (97 osób) ogółu jej mieszkańców, 
w 1910 – 7,9% (142 osoby), w 1936 – 5,7% (119 osób), w 2005 r. – 1%, to jest 20 osób38.

 

 36 J. Londzin, Kościoły drewniane…, s. 204.
 37 G. M. Chromik, Czechowice…, s. 93.
 38 Dzieje kościoła i parafii…, s. 194.
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IV.  Wiek XVIII. Monumenta et Documenta

1. Burzej
W 1742 r. dominium bielskie zakupione zostało przez Friedricha Haugwitza, po-
lityka austriackiego, a wydarzenie to miało wpływ na rozwój Ligoty. Stało się to 
w roku, gdy po pierwszej wojnie śląskiej (1740-1742) nastąpił podział Śląska mię-
dzy Prusy a Austrię. Bielsko z okolicą znalazło się w Śląsku Austriackim, który 
jako prowincję utworzono z ziem księstw: cieszyńskiego, opawsko-karniowskiego 
i częściowo otmuchowsko-nyskiego. Prowincja ze stolicą w Opawie (Troppau) 
otrzymała autonomię z sejmem krajowym.

Friedrich Haugwitz był pierwszym katolickim właścicielem księstwa biel-
skiego od prawie 200 lat39. Zapisy historyczne zaświadczają o tym, że za jego cza-
sów nastały najcięższe czasy dla chłopów pańszczyźnianych w państwie bielskim, 
toteż w 1746 r. podnieśli oni bunt, w którym uczestniczyli również mieszkańcy 
Ligoty. 

Folwark Burzej na północ od centrum miejscowości powstał z inicjatywy 
Haugwitza właśnie, pragnącego zwiększyć swoje dochody. Zabudowania folwar-
czne o numerze 69 wzniesione zostały w pobliżu obecnego skrzyżowania ulic 
Czechowickiej i Ochodzkiej. Wokół powstały domy chałupników i służby folwar-
cznej. Fakt ten przyczyniał się stopniowo do zwiększenia liczby ludności Ligoty, 
a  tym samym ilości parafian międzyrzeckich. Jednak znaczne oddalenie tego 
przysiółka od kościoła parafialnego spowodowało, że w 1767  r. chałupnicy bu-
rzejscy osobiście czynili starania w czasie wizytacji biskupiej w Bielsku o prze-
niesienie ich do parafii czechowickiej. W wyniku ich prośby wrocławski biskup 
Schaffgotsch wydał 30 marca 1768 r. dekret, na mocy którego włączył domy o nu-
merach od 56 do 68 do parafii św. Katarzyny w Czechowicach40 pod warunkiem, 
że nadal będą oddawać księdzu międzyrzeckiemu coroczną kolędę w wysokości 
2 groszy czeskich i 1 grosza czeskiego organiście41. Były to domy z kolonii Pod-
kępie, w których w 1768 r. mieszkali wraz z rodzinami: nr 56 – Michał Piłocik, 
nr 57 – Kuba Kokot, nr 58 – Franek Klimek, nr 59 – Janek Polok, nr 60 – Michał 
Solich, nr 61 – Marcin Dayczyk, nr 62 – Maciej Paschek, nr 63 –Szymek Kopeć, 
64 – Wawrzyn Komeraus, nr 65 – Szymek Niemczyk, nr 66 – Kuba Danel, nr 67 
– Jurek Bureyza, nr 68 – Andreas Maciej42. Byli oni mieszkańcami domów przy 
dzisiejszej czechowickiej ulicy Wodnej. 

W 1777 r. zarządcą folwarku burzejskiego był Jurg Palla, a dwornikiem, czyli 
pracownikiem dworskim, także komornikiem – Józef Puchałka43. 

 39 G. M. Chromik, Czechowice…, s. 18-19.
 40 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AAK), Obsadzenia 1768-1854, AL 01174. 
 41 Inwentarz oraz kronika…, s. 88. 
 42 Archiwum parafii Ligota (dalej APL): Status animarum in Ellgoth existentium compilatus anno 1777, 

(dalej Status animarum…) rkps, s. nlb.
 43 Status animarum…, s. nlb.
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2. Międzyrzeckie stawy przy granicy z Oblaskiem
Wiadomości źródłowych o przynależności Ligoty do parafii międzyrzeckiej do-
starcza kronika Monumenta et Documenta, spisywana od 7 maja 1762 r. przez ks. 
Ignacego Neumanna, a kontynuowana przez kolejnych proboszczów. Przetłuma-
czona z języka niemieckiego i łaciny, opracowana przez dra Jerzego Polaka, opub-
likowana została w 2012 r. pod tytułem Inwentarz oraz kronika parafii i kościoła 
pw. św. Marcina w Międzyrzeczu 1522-1939. Dzięki jej zapisom można poznać fak-
ty dotyczące udziału mieszkańców Ligoty w życiu swojej parafii. 

Pierwsza wiadomość dotycząca Ligoty pochodzi z odpisu aktu dzierżawne-
go wystawionego w 1714 r. Pracowity mąż Walenty Bureyza, pierwszy zagrodnik 
w Oblasku nr 34, wynajął stawki położone między Ligotą a Bronowem, należące 
do uposażenia plebana międzyrzeckiego. Płacił corocznie czynsz na św. Jerzego od 
każdego stawu w wysokości 6 talarów śląskich. Podobnie część gruntów upraw-
nych należących do proboszcza w Międzyrzeczu trzymał w 1795 r. w dziedzicz-
nej dzierżawie Jan Bureyza z Ligoty. Ze zbiorów musiał przekazywać pewną ilość 
zboża na dostawy wojskowe z powodu wojny prowadzonej wówczas przez Austrię 
przeciw Francji, gdyż majątki kościelne były wówczas obciążone obowiązkowymi 
dostawami. Ten sam Jan Bureyza, wolny chałupnik, dzierżawił, jak jego przodek, 
dwa stawy przy granicy z Ligotą, należące do probostwa międzyrzeckiego. Stawy, 
dziś już nieistniejące, zostały opisane w kontrakcie dzierżawnym z 1802  r.: od 
wschodu graniczą z bronowskim gruntem chałupnika Jerzego Kusia, od południa 
z bronowskim gruntem zagrodniczym Jerzego Kominka, od zachodu i północy 
z  ligockim gruntem chałupniczym Jana Bureyzy. Stawy liczyły 5 morgów i 732 
sążni, a wydzierżawione zostały za 12 florenów i 49 krajcarów. Kontrakt zawarto 
na 6 lat. Po tym terminie stawy wydzierżawiono chałupnikowi Michałowi Ma-
chalicy z Bronowa nr 36, ale już za 66 florenów44. 

Na terenie Oblasku również istniały rozległe stawy. W 1631 r. w kontrakcie 
sprzedaży roli Wawrzkowi Wrzołowi wymieniony jest staw Okrągły. Zapewne od 
niego pochodzi zanikająca już dziś nazwa Okrąglec, określająca teren w okolicach 
ul. Na Łuku. 

3. Prace przy plebanii i kościele w Międzyrzeczu
Obowiązkiem wiernych jest materialna troska o swoją parafię. Wiadomości 
o  udziale mieszkańców Ligoty w pracach przy międzyrzeckiej farze pochodzą 
z roku 1766. W czasie wznoszenia nowych budynków gospodarczych chłopi 
z Ligoty wozili materiał, pracowali przy budowie, składali opłaty na wyżywienie 
robotników. Uczestniczyli również w budowie probostwa w 1777 r. W tym to roku 
Ligota wpłaciła 59 florenów i 54 krajcarów składek na ten cel, w następnym – 19 fl. 
i 42 kr., a w 1779 – 56 fl., ale miała jeszcze do zapłaty dług w wysokości 3 fl. i 6 kr. 

 44 Inwentarz oraz kronika…, s. 141-143.
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W 1779 r. proboszcz międzyrzecki zapłacił ponownie ligotczanowi Knishowi 5 fl. 
6 kr. za fachowe prace na terenie probostwa. Pod zestawieniem wydatków z dnia 
10 lutego 1780 r. związanych z tą inwestycją podpisani są, pośród innych, sołtys 
Jerzy Stadnig (krzyżykiem) oraz pisarz gminny Adam Dzida (własnoręcznie), obaj 
z Ligoty45. 

4. Fundacje dla kościoła św. Marcina w Międzyrzeczu
Kronika międzyrzecka notuje fundacje uczynione przez bogatych parafian 
z Ligoty. W 1768 r. sprawiony został ornat z fundacji Weroniki, żony Andrzeja 
Józefa Wałowego, dzierżawcy majątku Sułkowskich w Ligocie i szafarza mająt-
ku międzyrzeckiego, mieszkającego w tym czasie w ligockim folwarku. Weronika 
zapisała w 1768 r. w testamencie kościołowi w Międzyrzeczu granatową suknię, 
którą sprzedano za 15 florenów i po dopłacie zakupiono ornat. W tym samym 
roku sprawiono również ornat, do którego albę z delikatnej tkaniny z wspaniałymi 
frędzlami ufundowała za 2 fl. żona szafarza ligockiego Mrozka46. 

Wśród donatorów był Andrzej Wałowy, ówczesny prefekt gospodarstwa biel-
skiego, rezydujący w Ligocie. Ufundował on boczny ołtarz Matki Bożej, zwany oł-
tarzem karmelickim, ozdobiony figurami św. Barbary i św. Marka47. Był to ołtarz 
erygowanego przy międzyrzeckiej parafii w 1770 r. Bractwa Świętego Szkaplerza, 
założonego pod patronatem ojców z zakonu karmelitów z klasztoru na Piasku 
w  Krakowie. Celem bractwa było szerzenie kultu Matki Bożej. Na dodatkowe 
ozdobienie tego ołtarza w 1774 r. Andrzej Wałowy ofiarował 70 florenów48. 

Wśród bogatych gospodarzy istniał zwyczaj dokonywania fundacji mszal-
nych zabezpieczonych na majątku własnym. Wyrazem tego było ustanowienie 
przez Jerzego Kusia, (1692-1776), kiedyś wolnego zagrodnika z Ligoty nr 7, fundacji 
mszalnej w kwocie 60 florenów, zrealizowanej w 1777 r. przez jego syna i zatwier-
dzonej 23 maja 1778 r. przez Radę Cesarsko-Królewskiego Urzędu Księstwa Ślą-
skiego w Opawie49. 

Do grona donatorów w 1794  r. dołączył Paweł Czaderski z Ligoty, który 
ufundował ornat czerwony z białym krzyżem i złotymi frędzlami, szacowany na 
niebagatelną kwotę 100 florenów. (W tym czasie roczna pensja wypłacana pro-
boszczom z funduszu kościelnego wynosiła 300 florenów.) Ten sam ofiarodawca 
sprawił w 1797 r. następny ornat za 50 fl. oraz nowe tabernakulum za 50 fl.50. 

Gdy w 1770 r. do kościoła międzyrzeckiego sprawiono balaski, składkę w wy-
sokości kilku florenów złożyli wierni z Ligoty51.

 45 Tamże, s. 93, 95.
 46 Tamże, s. 54.
 47 J. Londzin, Kościoły drewniane…, s. 204.
 48 Inwentarz oraz kronika …, s. 57, 60.
 49 Tamże, s. 61.
 50 Inwentarz oraz kronika…, s. 141,145.
 51 Tamże, s. 56.
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5. Śmiergust i kolęda
Dzięki zapisom w kronice znane są zobowiązania poszczególnych wsi na rzecz 
proboszcza. W 1780  r. dziesięcinę składały Międzyrzecze Górne i Dolne oraz 
Mazańcowice. Zagadką jest, dlaczego Ligota nie została wymieniona pośród wsi 
składających wówczas dziesięcinę. Podana jest natomiast, razem z pozostałymi 
miejscowościami, w wykazie opłat groszy stułowych, a także kolędy. Proboszcz 
międzyrzecki ks. I. Neumann w 1780 r. otrzymywał od każdej wsi należącej do 
parafii tak zwane grosze stołowe (stułowe), czyli opłaty za czynności urzędowe 
i niektóre posługi religijne. W okresie wielkanocnym otrzymał od wspólnoty 
w Ligocie 57 krajcarów, które przekazał mu sołtys. Corocznie w okresie wielka-
nocnym składano plebanowi jajka, powszechnie zwane śmiergust: zagrodnicy po 
8 jajek, a chałupnicy po 4 jajka52.

Na kolędę wierni z całej parafii składali ustaloną ilość naturaliów, niektórzy 
w zamian pieniądze. Zagrodnicy z Ligoty oddawali jedną misę większą (misa – 
miara objętości zbóż) lub dwie mniejsze zboża i owoców, jedną kiełbasę i zwi-
tek lnu. Dwaj młynarze składali po 7 krajcarów i jedną kiełbasę albo zwitek lnu. 
Karczmarz i wysłużony hołomek (dominikalny policjant gospodarczy) Andrzej 
Dzida składali po 7 krajcarów. Rządca z folwarku oddawał 17 krajcarów. Dwóch 
chałupników z Oblasku: Jerzy Kuś i Jakub Monczka dawali jedną misę i kiełbasę, 
a pozostali chałupnicy po 3 krajcary. Chałupnicy burzejący na kolędę składali po 
3 krajcary53. 

W tym czasie proboszcz międzyrzecki ks. I. Neumann skarżył się na dzier-
żawcę ligockich stawów Andrzeja Wałowego do zarządcy dominium bielskiego, 
że ten obniżył jakość należnej mu dziesięciny rybnej, zwyczajowo oddawanej ze 
stawów położonych w Ligocie. Prosił o zamianę naturaliów na ekwiwalent pie-
niężny, co też uzyskał w 1780 r.54.

6. Status animarum… 1777
W 1777 r. proboszczem parafii w Międzyrzeczu był wspomniany wyżej ks. Igna-
cy Neumann. Zobowiązany przepisami kościelnymi prowadził księgi metrykalne 
(chrztów, ślubów i zgonów) oraz wiele innych rejestrów. Wśród nich była zachowa-
na do dziś księga Status animarum in Ellgoth existentium compilatus anno 1777, to 
jest Spis wiernych w Ligocie sporządzony w 1777 r.55. Księga prowadzona do 1811 r. jest 
rejestrem domów i mieszkających w nich rodzin w dwóch pokoleniach, z podaniem 
dat chrztów, ślubów oraz zgonów. Spis taki prowadzony dla każdej wsi z osobna 
pozwalał proboszczowi, urzędnikom świeckim i kościelnym szybko orientować się 
w liczebności poszczególnych wsi, ułatwiał także kontrolę dochodów. 

 52 Tamże, s. 70, 79, 82.
 53 Tamże, s. 81, 82.
 54 Tamże, s. 97.
 55 Tłumaczył ks. prof. Roman Darowski SJ, Kraków.
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Na kartach rękopiśmiennej księgi zanotowano 142 numery domów, z określe-
niem ich statusu ekonomicznego: dwór, zagrody, wolne zagrody, chałupy, wolne 
chałupy, karczma i młyny. W każdym prawie domostwie, oprócz rodziny właś-
cicieli, mieszkały bezrolne rodziny komornicze – inquillini (biedacy). Księga co 
prawda nie wyszczególnia wysokości opłat, do jakich zobowiązani byli mieszkań-
cy na rzecz parafii, ale ustalony status majątkowy przypisanych do roli mieszkań-
ców danego domu umożliwiał ich obliczanie. 

Księga ta służyła również jak podstawa do wystawiania kartek do wielkanoc-
nej spowiedzi. Za kartki dostarczane do domów trzeba było zapłacić, a oporni do-
prowadzani byli do spowiedzi siłą. W 1813 r. ks. B. Olejak rozpoczął prowadzenie 
swojej księgi Status animarum…, lecz nie przetrwała ona do naszych czasów56. 

7. Parcelacja folwarków
Ostatnimi panami feudalnymi Ligoty byli panowie na Bielsku książęta Sułkow-
scy, których nazwisko jest znane i pamiętane do dziś. Rozparcelowali dwa ligockie 
folwarki, przyczyniając się tym samym do gospodarczego rozwoju miejscowości 
i zmiany statusu materialnego jej mieszkańców. Parcelacja dokonała się w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVIII w. Folwark ligocki nr 1 liczył 897 
jochów (morgów), a burzejski nr 69 – 368 jochów gruntu57. Ziemię, nie obciążoną 
powinnościami pańszczyźnianymi, kupili między innymi miejscowi chłopi, np. 
z folwarku ligockiego: Jerzy Kuś młynarz z domu nr 14, Jerzy Wiencek, Grzegorz 
Kreis, Andrzej Kreis syn Jana nr 52, Kasper Klimca syn wójta z Czechowic, Je-
rzy Englert kołodziej w Ligocie, Maciej Dzida nr 16, Michał Bebek nr 9, Andrzej 
Paszek nr 17, Jerzy Bebek nr 49, Jerzy Polak nr 83, Adam Dziech nr 7658.

Największe obszary gruntu w latach 1789-1790  r. przeszły w ręce rodziny 
Czaderskich, wywodzącej się ze Starej Wsi i z Komorowic. Paweł Czaderski, już 
wówczas zamożny człowiek, najpierw dzierżawca dóbr w Ligocie, za zgodą cesa-
rza kupił 350 jochów (morgów) folwarku wraz z zabudowaniami dworskimi i sta-
wem Hałcnowiec, a Jan Czaderski – 62 jochy gruntu. Jan Czaderski, brat Pawła, 
określony jako wolny osadnik, stał się właścicielem domu nr 3 i majątku w dziel-
nicy Woleństwo, należącego dotąd do dominium bielskiego i użytkowanego przez 
zarządcę pańskiego59. Również kilka kawałków gruntu kupił Józef Szermański, 
nadleśniczy książęcy, który w dziejach kościoła w Ligocie odegra ważną rolę.

 

 56 AAK, AL 01174, zapis o jej istnieniu znajduje się w inwentarzu z 1827 r.
 57 G.M. Chromik, Czechowice…, s. 57, 89-90.
 58 Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Cieszynie (dalej: APC), Das Teschner Herzoglische Lan-

drecht (Cieszyński Książęcy Sąd Ziemski, (dalej THL), 90.
 59 Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Bielsku-Białej (dalej: APB-B), Archiwum Książąt Suł-

kowskich (dalej: AKS), 694 (Gruntbuch, f. 10-13); Status animarum.., rkps.
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V.  Budowa kościoła i ustanowienie parafii 

1. Fundacja Pawła Czaderskiego
Majątek i dochody Pawła Czaderskiego były pokaźne, toteż podjął on starania 
o wybudowanie kościoła w Ligocie. Mieszkał z rodziną w Komorowicach koło 
Bielska, ale również w ligockim dworze, o czym świadczy wpisanie go w 1790 r. 
do rejestru Status animarum wraz z rodziną jako mieszkańców domu nr 1. Przed 
nim w majątku tym, określonym jako Viehhof, to jest folwark bydlęcy, mieszkał 
Andrzej Wałowy, zarządca. Paweł Czaderski uczęszczał do kościoła w Między-
rzeczu, czyniąc, jak wyżej wspomniano, liczne fundacje na rzecz tamtej właśnie 
świątyni. Dostrzegał potrzebę zbudowania kościoła na miejscu, toteż utworzył 
fundację na rzecz jego powstania i uposażenia. Wcześniej musiał uzyskać zgo-
dę ówczesnego proboszcza międzyrzeckiego ks. Andrzeja Neissera oraz bisku-
pa wrocławskiego na wydzielenie z macierzystej parafii lokalii, to jest obszaru 
przyszłej parafii ligockiej. Mając status właściciela ziemi na równi z chłopami, 
współpracował w sprawie budowy kościoła z dominium bielskim i księciem Fran-
ciszkiem Sułkowskim, który z urzędu został kolatorem, czyli patronem nowo 
powstającej lokalii i kościoła60. Sprzyjającą okolicznością było również wydanie 
patentu przez cesarza Józefa II w 1785 r. o zakazie łączenia kilku beneficjów koś-
cielnych, toteż z dużych parafii mogły wyodrębnić się mniejsze. Książę Sułkowski 
chciał, aby w skład nowej parafii wszedł też należący do niego Bronów. Jednak 
95 jego mieszkańców na czele z wójtem Józefem Ryszką wystosowało 6 września 
1799 r. do biskupa wrocławskiego list z oświadczeniem, że przy Parafii Rudzickiej, 
przy której od tylu lat pracowaliźmy, y przy której Kościele ciała y kości naszych 
krewnych z poczywają, pragną pozostać61.

Starania o zezwolenie na utworzenie lokalii oraz na wybudowanie kościoła 
zostały uwieńczone pismem z 21 czerwca 1800 r., w którym Gubernium w Brnie 
poinformowało o zgodzie cesarza Franciszka I. W zachowanym w oryginale 
i przechowywanym w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach akcie funda-
cyjnym, sporządzonym 26 marca 1801 r. w Bielsku, Paweł Czaderski potwierdził 
decyzję o wybudowaniu kościoła filialnego w Ligocie na własny koszt, według 
zatwierdzonego już planu. Określił swoje zobowiązania: utrzymywanie duchow-
nego, utrzymanie budynków oraz zaopatrywanie kościoła w niezbędne utensylia. 
W tym celu złożył dwa odrębne kapitały: 6 000 guldenów reńskich oraz 600 gul-
denów, z których odsetki w wysokości 5% miały pokryć wyżej wymienione zobo-
wiązania, między innymi 300 guldenów rocznej pensji dla kapłana. 

Jednocześnie fundator zastrzegł sobie odprawianie rocznie 100 mszy św. 
w intencji swojej, rodziny i spadkobierców. Ponadto zobowiązał swoich spadko-

 60 W księdze ogłoszeń parafialnych ks. I. Rychtarski zanotował: 5 marca 1870 r. zmarła Pani Księżna Maria 
Antonina Sułkowska, patronka kościoła w Ligocie (ur. 19 V 1832).

 61 AAK, AL 01174.
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Oryginał aktu fundacyjnego Pawła Czaderskiego z 1801 r.

Pieczęcie i podpisy ks. Franciszka Sułkowskiego i Mathiusa Gascha  
na akcie prezenty ks. Józefa Bilowickiego
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bierców i przyszłych posiadaczy majątku nr 1 do utrzymania fundacji w takim 
stanie, w jakim została założona. Pod aktem podpisali się: niewprawną ręką Paweł 
Czaderski, z wymyślnymi zawijasami dwaj świadkowie, wśród nich Józef Szer-
mański z Ligoty. Odciśnięto trzy pieczęcie na czerwonym laku: pieczęć herbo-
wą księcia Sułkowskiego, pieczęć P. Czaderskiego z Okiem Opatrzności i pieczęć 
J. Szermańskiego z jeleniem w biegu62.

2. Budowa kościoła 
Parcelę pod budowę świątyni wyznaczył jej fundator w pobliżu dworu, na tere-
nie swojej posiadłości. Prace przy wznoszeniu kościoła w Ligocie rozpoczęto od 
uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego w dniu 24 czerwca 1801 r. przez 
dziekana bielskiego ks. Wojciech Hankego. Choć kronika międzyrzecka o tym nie 
wspomina, należy stwierdzić, że kościelny nadzór nad przebiegiem procesu bu-
dowy miał proboszcz ks. Andrzej Neisser. Budowę, według wcześniej zatwierdzo-
nych planów, prowadził Jakub Mikisch, mistrz murarski ze Skoczowa63, a wsze-
lakie prace fizyczne wykonywane były w niemałym trudzie przez mieszkańców 
Ligoty. Wspierali oni również finansowo swoją nową świątynię, która zapewniała 
im odbywania praktyk religijnych na miejscu. 

Miejscowość, rozległa terytorialnie, była dość ludna. Według spisu z 1790 r. 
w Ligocie notowano 90 numerów domów, w tym 1-4 należące do Czaderskiego64. 
W 1806 r. liczyła 149 domów, w dwunastu z nich mieszkały rodziny ewangelickie, 
katolików było 918 osób, ewangelików 83 osoby65. Jeśli wierzyć rzetelności danych, 
to okazuje się, że od 1790 do 1806 r. przybyło 59 domów. Był to skutek parcela-
cji folwarków i żywiołowego budowania domów na zakupionych działkach, nie 
obciążonych powinnościami pańszczyźnianymi. Warunki zewnętrzne w okresie 
budowy kościoła nie były sprzyjające – trwały wojny napoleońskie, w które za-
angażowana była Austria, a skutkowały one poborem rekruta, obowiązkowymi 
dostawami, rekwizycjami, głodem i epidemiami. Jednak ludności przybywało 
i w 1828 r. Ligota liczyła 1148 mieszkańców, wśród których było 1067 katolików 
i 81 akatolików66.

Nowy kościół patrocino Providentia Divina, to jest pod wezwaniem Opatrzno-
ści Bożej, jeszcze bez wieży, poświęcony został 6 lipca 1806 r. przez dziekana biel-
skiego ks. Wojciecha Hankego. Wcześniej, w dniu 13 września 1805 r. sprowadzone 
zostały i umieszczone w ołtarzu głównym relikwie św. Bonozji i św. Justii, męczen-
ników z pierwszych wieków chrześcijaństwa67. Kościół otrzymał bullę ustanawia-
jącą odpust ku czci Opatrzności Bożej, wydaną w Rzymie 4 grudnia 1807 r., opubli-

 62 AAK, AL 01174.
 63 AAK, AL 01174.
 64 G.M. Chromik, Czechowice…, s. 89.
 65 AAK, AL 01174.
 66 G. M. Chromik, Czechowice…, s. 90.
 67 Dzieje kościoła i parafii…, s. 124.
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kowaną we Frydku 14 czerwca 1808 r.68.
Należy przyjąć, że odzwierciedle-

niem pierwotnego wyglądu budynku 
kościelnego jest jego rysunek na kar-
cie, którą trzyma w ręku przedstawio-
ny na portrecie Paweł Czaderski. Jest 
to widok kościoła od strony północ-
no-zachodniej. Z elewacji północnej, 
w której troje okien i boczne drzwi, 
wyraźnie wyodrębnia się zakrystia 
z wejściem i oknem skarbca. Elewa-
cja frontowa z wejściem głównym, 
zamykanym klepkowymi drzwiami 
o zaokrąglonym górą portalu, posiada 
również okno. Szczyt fasady oddzielo-
ny jest od parteru gzymsem, w centralnym miejscu widnieje niewielkie kwadra-
towe okienko. Powyżej, w naczółku, znajduje się emblemat Bożej Opatrzności, 
a zwieńczeniem jest krzyż o podwójnych ramionach. Z boku szczytów ustawiono 
dekoracyjne wazony (choć narysowany jest tylko jeden). Nad prezbiterium wznosi 
się wieżyczka. Trudno rozstrzygnąć, czy jest to sygnaturka, czy wyłaniająca się 
spoza kościoła górna część wolnostojącej wieży dzwonnej. 

Wraz z budynkiem kościelnym wzniesiony został parterowy budynek pleba-
nii o numerze 2. Przed przeznaczeniem tego miejsca na farę w domu nr 2 miesz-
kał Johann Batelt. Po 1790 r. funkcjonowała pod tym numerem pańska kuźnia, 
mieszkańcem domu był Szczyrbowski, zapewne kowal, wraz z rodziną. W 1809 r. 
w miejscu tym notowana jest fara69, a mieszkał w niej ks. Błażej Olejak. Zabudo-
wań wzniesionych z myślą o gospodarstwie plebańskim wówczas raczej jeszcze 
nie było. Kawałek ziemi między plebanią a stodołami dworskimi w nieodpłatne 
użytkowanie pod sad i ogród obiecał oddać P. Czaderski aktem, o którym poniżej.

 

3. Ksiądz Błażej Olejak
Prawo prezenty, czyli nadawania probostwa poprzez wybór kandydata na stano-
wisko duszpasterza przypadało patronowi, to jest właścicielowi ziemskiemu po-
siadającemu prawo patronatu. Obowiązkiem patrona była między innymi troska 
o duchownych i o probostwo, a przywilejem – prawo prezenty właśnie70. Kandy-
data zatwierdzały władze duchowne i państwowe. Paweł Czaderski zaproponował 
ks. Błażeja Olejaka, o czym mowa w akcie z 8 lipca 1806 r. (pisownia w oryginale):

(…) Dla pomnożenia chwały Boga y dla wygody pospolitego Ludu na własnym 
gruncie moim ufundowałem Kościoł, własnym swoim Kosztem na fundamencie 

 68 AAK AL 01174.
 69 APL, Status animarum…, rkps.
 70 A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 485.

Budynek kościelny około 1810 r.
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otrzymanego monarchicznego Dekretu, pod Tytułem Opatrzności Boskiej. Przy-
tym Kościele chcąc mieć własnego Kapłana przez Przeświętny Urząd Biskupi sobie 
udzielonego, ato w Osobie Księdza Błażeja Olejaka Wikarego Bestwińskiego. Te-
muż y innym Jego Następcom Oprócz pomieszkania dogodnego skawałkiem grun-
tu na Ogrodek y zlasow moich szczepu jodłowego sąg sześć na Opał, które corocz-
nie ma być wydane, Pensyi rocznej Ryńskich 300. naznaczam y wiecznemi czasy 
zapisuję, y nie tylko na części Wsi Ligoty w ktorey Kościoł nastaie, ale y na innych 
dobrach moich własnych (…) zabezpieczam. 

Datum w Ligocie dnia 8 Lipca 1806 Roku.
(Pieczęć i podpis) Paweł Czaderski, Dziedzic71.
 
Należy wyjaśnić, że P. Czaderski dziedzicem nie był, tytuł ten sobie uzur-

puje. Był właścicielem majątku kupionego, nie odziedziczonego po szlacheckich 
przodkach, a czynsz za rolę płacił na tych samych warunkach co wszyscy chłopi 
w Ligocie. Nie miał też prawa jurysdykcji wobec chłopów. Wydaje się, że tak sfor-
mułowanym aktem, w którym podaje się za dziedzica, zawłaszcza sobie prawo 
prezenty. Prezenta z 30 listopada 1841 r. dla następnego, po śmierci ks. B. Olejaka, 
kandydata na ligockie beneficjum podpisana jest przez dwie osoby: patrona księ-
cia Franciszka Sułkowskiego i właściciela folwarku Mathiusa Gascha72.

Ksiądz Błażej Olejak, urodzony 28 stycznia 1782 r. w niedalekiej Bestwinie, 
zainstalowany został w Ligocie 17 sierpnia 1806  r., już po poświęceniu kościo-
ła, jako kapelan ekspozyt. Podjął on w pierwszym rzędzie pracę duszpasterską, 
tworząc wspólnotę parafialną skupioną wokół nowej świątyni. Prowadząc pracę 
organizacyjną i administracyjną, podlegał jurysdykcji i zwierzchnictwu w spra-
wach duchowych proboszczowi w Międzyrzeczu. Stał się solidnym opiekunem 
i administratorem nowego kościoła, który przed jego przybyciem został wstęp-
nie wyposażony. Uzupełniał inwentarz i zaopatrywał w przedmioty konieczne 
do sprawowania kultu religijnego. Troska o sprawy materialne dzielona była mię-
dzy Pawła Czaderskiego, jego spadkobierców i kolejnych właścicieli majątku nr 1, 
księcia Sułkowskiego oraz parafian. Wśród donatorów był również ks. B. Olejak, 
który większość swoich dochodów przekazywał kościołowi. Organy w 1807  r. 
ufundował nadleśniczy książęcy Józef Szermański, właściciel gruntu i domu nr 
7 w Ligocie73. 

 

4. Cmentarz
Obok kościoła założony został i otoczony murem cmentarz wraz z budynkiem 
kostnicy, poświęcony 26 marca 1811 r. Miejsce jego powstania bezpośrednio przy 
kościele może dziwić, gdyż cesarz Józef II wydał w 1784 r. zarządzenie o prze-
niesieniu starych i lokalizacji nowych cmentarzy poza terenami zabudowanymi. 

 71 AAK, AL 01174.
 72 AAK, AL 01174.
 73 AAK, AL 01174.
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Kościół, co prawda, oddalony był od najbliższych zabudowań – dworu i domów, 
ale nie od budynku plebanii. Nie było to miejsce odpowiednio suche, nieuregu-
lowane miejscowe rzeki występowały z brzegów kilkakrotnie w ciągu roku, toteż 
cmentarz, a z nim kościół, podtapiane były wielokrotnie. Naprzeciw kościoła, po 
jego zachodniej stronie, znajdował się duży staw ciągnący się w stronę Bronowa, 
przecięty w latach międzywojennych drogą Zabrzeg – Międzyrzecze. Dziś nie da 
się odtworzyć historii najdawniejszych pochówków, gdyż księgi zgonów zaginęły 
w zawierusze działań frontowych w 1945 roku.

Obok kościoła i cmentarza wzniesiono drewnianą wieżę dzwonną, któ-
rą w 1840 r. ks. Olejak określił jako drewniane pomieszczenie przeznaczone dla 
dzwonów. Były w niej zawieszone dwa dzwony, przeniesione w 1840 r. do wybudo-
wanej wówczas wieży kościelnej.

5. Ustanowienie parafii 
Ks. B. Olejak uzyskiwał stopniowo samodzielność, przechodząc przez kolejne eta-
py organizowania parafii. W 1811 r. został administratorem lokalii, a 31 sierpnia 
przekazane mu zostały ligockie księgi metrykalne prowadzone dotąd w urzędzie 
parafialnym w Międzyrzeczu. Jednak wszystkie dochody stułowe i opłaty, jakie 
dotąd otrzymywali z Ligoty proboszcz i organista międzyrzecki, były im nadal 
odprowadzane74. Urząd Wikariatu Generalnego Diecezji Wrocławskiej wysta-
wił dokument podpisany przez ks. J. Schippa, ogłoszony we Frydku 26 listopada 
1811 r., w którym powiadamia całe wielebne duchowieństwo Komisariatu Cieszyń-
skiego o nowo utworzonej kapelanii w Ligocie w archiprezbiteriacie bielskim, za-
leżnym od dominium bielskiego oraz że kapelania ta ma otrzymać własnego dusz-
pasterza75. Oczywistym jest, że duszpasterzem miejsca pozostał ks. B. Olejak.

Z powodu ustalania granic nowej parafii, dnia 4 grudnia 1811  r. proboszcz 
międzyrzecki ks. Andrzej Neisser (1790-1830) jako przełożony ks. B. Olejaka, 
napisał prośbę do władz biskupich, aby 13 domów z Podkępia, przyłączonych 
w  1768  r. do parafii czechowickiej, włączonych zostało do parafii Ligota. Rów-
nież ks. B. Olejak interweniował w tej sprawie u generalnego wikariusza ks. Józefa 
Schippa, który niestety potwierdził wcześniejszą decyzję biskupa i domy te pozo-
stały w parafii czechowickiej. W późniejszym czasie, jak podaje kronika parafial-
na, domy o numerach: 85, 86, 138 i 144 z Podkępia również włączone zostały do 
parafii czechowickiej. Warto przytoczyć nazwy części Ligoty zapisanych w do-
kumencie ks. Neissera (pisownia jak w oryginale): Podkępy, Oblask, Toczkowice, 
Bagnisko, Podlasy, Burzej, Zbiów76. 

Doniosłym wydarzeniem było ustanowienie parafii w Ligocie. Dekretem 
Urzędu Biskupiego, wydanym we Frydku (dziś Frydek-Mistek) dnia 7 stycznia 
1812 r. parafii w Ligocie przyznano prawa pozostałych parafii, a niżej podpisany 

 74 Inwentarz oraz kronika…, s. 150.; Kronika parafii Ligota, s. 2.
 75 AAK, AL 01174, tłumaczył ks. prof. R. Darowski SJ, Ignatianum, Kraków.
 76 AAK, AL 01174.
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został wyłączony spod 
jurysdykcji probosz-
cza w Międzyrzeczu 
i uzyskał prawa jemu 
przysługujące – zapi-
sał ks. B. Olejak w do-
kumencie z 1840  r.77. 
Jednak do 1899  r. 
parafia ligocka pełni 
praw nie posiadała. 

Ks. B. Olejak prowadził skrupulatnie kancelarię, zapisując swoim drobnym 
pismem rubryki w licznych dokumentach, z których w archiwum parafialnym za-
chowała się księga zapowiedzi przedślubnych: Protocollum promulgationum sub 
Localia Ellgothensia, to jest: Wykaz zapowiedzi kościoła w Ligocie. Jako gospodarz 
parafii sporządził 23 lipca 1812 r. na kartach czerpanego papieru obszerny doku-
ment zatytułowany Inwentarium (Inwentarz). Spisał w nim historię powstania 
kościoła i parafii, wyliczył szczegółowo i opisał wyposażenie kościoła i fary. Rów-
nież w 1827 r. sporządził Kirchen mit Pfarr Inventarium, to jest inwentarz kościo-
ła i parafii. Dokumenty te, napisane w języku niemieckim, czekają w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Katowicach na swojego tłumacza i wydawcę78.

Działalność ks. B. Olejaka przybliżyć można dodając jeszcze kilka faktów: 
sprowadził do kościoła relikwie swojego patrona św. Błażeja, umieszczając je 
w stylowym relikwiarzu. Wyposażył zakrystię w meble, sprzęt, szaty i księgi li-
turgiczne, urządził repozytorium (skarbiec) na cenne nabytki. Zakupił duży oł-
tarzowy obraz przedstawiający Chrystusa na krzyżu oraz obrazy stacyjne drogi 
krzyżowej w układzie jerozolimskim. Napisał i wydał w 1831 r. książeczkę Droga 
Krzyżowa… zawierającą modlitwy, rozmyślania pasyjne i pieśni w języku pol-
skim79. Część tych przedmiotów zachowała się do dziś, a ich opis znajdzie Czytel-
nik w dalszej części.

Ciekawostką jest, że na probostwie mieszkała siostra ks. B. Olejaka, Zofia, 
urodzona w Bestwinie w domu rodzinnym o ówczesnym numerze 27. Zapewne 
pomagała w prowadzeniu farskiego gospodarstwa. Została wydana w wieku 16 lat 
za mąż za liczącego 22 lata Franciszka Wyrobka, urodzonego w Kaniowie w domu 
o nr. 78, a będącego młynarzem w Bestwince pod nr 12. Ich ślub odbył się we 
wrześniu 1816 r. 

5. Szkoła
Jak wiadomo, w 1804 r. obowiązek nadzoru nad szkołami ludowymi cesarz zlecił 

 77 Dzieje kościoła i parafii…, s. 57. 
 78 AAK, AL 01174. 
 79 E. Poloczek, Uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe powstania polskich drukowanych śpiewni-

ków katolickich na Śląsku Cieszyńskim [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, XXII, 1989, s. 128.

Autograf ks. Błażeja Olejaka
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kościołowi. Ich utrzymanie, zgodnie z tym zarządzeniem, leżało w gestii domi-
nium, parafii i gminy. Ks. B. Olejak, przybywszy w 1806 r. do Ligoty, zastał szkołę 
już istniejącą, lecz prawdopodobnie przez władze nie zatwierdzoną, toteż nadzór 
nad nią przejął z urzędu. W kościelnych dokumentach wizytacyjnych z 1809 r. 
budynek z izbą szkolną określony jest jako drewniany, dobry, z oświetlonym po-
kojem, który nie może jednak pomieścić wszystkich dzieci80. 

Współpraca między ks. B. Olejakiem a zwierzchnością gminną w sprawie 
szkoły okazała się wzorowa. Ks. B. Olejak starał się o objęcie obowiązkiem na-
uki wszystkie dzieci, szczególnie te, które dotąd z przyczyn biedy i niedbałości 
rodziców do szkoły nie uczęszczały. Toteż w 1818 r. nadzorca szkolny ks. Mateusz 
Opolski ocenił tę opiekę jako wzorową, do naśladowania, a ks. B. Olejakowi za 
to „darowano” obowiązkowe w tamtym czasie poddanie się konkursowi na sta-
nowisko lokalisty. Ówczesna wyznaniowa szkoła ludowa niższego stopnia zwana 
była trywialną. Uczono religii, czytania, pisania i liczenia na poziomie elemen-
tarnym. Dzieci uczestniczyły obowiązkowo w nabożeństwach, a do pierwszej ko-
munii św. były przygotowywane na dodatkowych katechezach w kościele. Uczyły 
się też śpiewu kościelnego, co było tym łatwiejsze, że nauczyciel był równocześ-
nie organistą. Do szkoły tej uczęszczało w 1820 r. 110 uczniów, w 1828 – 10881. 
W 1848 r. zarządzeniem gubernium berneńskiego z 2 września wyrażono zgodę 
na wprowadzenie do szkół wiejskich Śląska Cieszyńskiego podręczników w języ-
ku polskim w miejsce dotychczasowego morawskiego (czeskiego), ale od objęcia 
szkoły ligockiej nadzorem przez ks. B. Olejaka uczono tu po polsku, a podręczniki 
sprowadzano z Galicji. Chociaż szkoły w tym czasie były wyznaniowe, to dzieci 
z miejscowych rodzin ewangelickich do ligockiej szkoły również uczęszczały. 

Nowy, murowany budynek szkolny o numerze 123 wzniesiony został stara-
niem ks. B. Olejaka w 1825 r. tuż obok kościoła. Koszty budowy parteru pokry-
ła zwierzchność książęca, zaś piętro sfinansowała gmina i ks. B. Olejak. Szkoła 
miała odtąd dwie duże izby lekcyjne. Budynek ten rozebrany został w 1999 r. Ks. 
Olejak był troskliwym i hojnym opiekunem szkoły, fundował także podręczniki 
i odzież biedniejszym dzieciom. Długoletni nauczyciel Jan Rudzki otrzymał od 
cesarza medal za zasługi dla oświaty.

7. Wieża kościelna
Ostatnim etapem budowy kościoła, a zarazem ostatnim dziełem ks. B. Olejaka, 
było wzniesienie wieży według jego projektu. Strzelista wieża z krzyżem oraz 
okiem Opatrzności Bożej umieszczonym w medalionie na frontowej ścianie 
uwieńczyła dzieło budowy kościoła i na trwale wpisała się w krajobraz Ligoty. 
Wiadomości o okolicznościach powstania wieży dostarcza dokument sporządzo-

 80 J. Londzin, Stan szkól ludowych w Księstwie Cieszyńskim na początku XIX stulecia [w:] Sprawozdanie 
Dyrekcji Polskiego Gimnazjum Prywatnego z prawem publiczności w Cieszynie za rok szkolny 1901/02, 
Cieszyn 1902, s. 13, 14, 21. 

 81 J. Krętosz, Przeszłość Bronowa i parafii oraz jej duchowa spuścizna, Czechowice-Dziedzice-Bronów 1999-
2000, s. 32.
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ny przez ks. B. Olejaka z okazji jej poświęcenia. Akt spisany po łacinie na dwóch 
pergaminowych arkuszach umieszczony został w kuli znajdującej się pod krzy-
żem na kościelnej wieży. Został on odnaleziony w 1980 r. w czasie remontu82.

Poświęcenie kamienia węgielnego przez dziekana bielskiego ks. Mateusza 
Opolskiego pod budowę wieży miało miejsce 25 czerwca 1834 r. Po sześciu latach 
budowy, 15 lipca 1840 r. wieża została uroczyście poświęcona przez ks. M. Opol-
skiego w obecności patrona księcia Ludwika Sułkowskiego, urzędników domi-
nium bielskiego, licznie zgromadzonego duchowieństwa i parafian. Obecny był 
ówczesny właściciel majątku nr 1 Maciej Gasch z małżonką Henriettą Charlottą. 
Ligota liczyła wówczas 199 domów, w których mieszkały 183 rodziny katolickie i 16 
rodzin niekatolickich. Katolików wówczas liczono 1379, niekatolików 100 osób. 
W tym czasie obowiązkiem szkolnym było objętych 184 dzieci, a uczęszczało do 
szkoły 150 dzieci. Społeczność parafialna na budowę wieży złożyła 1100 florenów, 
zaś pozostałe 1470 fl. ofiarowali darczyńcy wespół z ks. Olejakiem83. 

Za zasługi dla parafii, Kościoła i państwa austriackiego został ks. B. Olejak od-
znaczony przez cesarza Franciszka I Złotym Średnim Medalem. Zmarł 9 wrześ-
nia 1841 r., a jego doczesne szczątki spoczywają, zgodnie z jego wolą, pod progiem 
świątyni przy bocznym wejściu od strony południowej. Nad miejscem spoczyn-
ku umieszczone zostało epitafium. Był on faktycznym twórcą parafii w Ligocie. 
W trosce o kościół wspomagał go od 1830 r. długoletni kościelny i równocześnie 
wójt Ligoty Józef Brejza, zagrodnik z domu nr 34. 

8. Właściciele majątku nr 1
Za ufundowanie kościoła Paweł Czaderski otrzymał w 1809 r. od cesarza Fran-
ciszka I nadanie szlachectwa z prawem używania tytułu Ritter von84. Jego nazwi-
sko w 1811 r. w zachowanych archiwaliach zapisane jest: von Czaderski, podobnie 
w 1857 r.85. W księdze ogłoszeń parafialnych zanotowano mszę w intencji ryce-
rza P. Czaderskiego w czerwcu 1883 r. Paweł Czaderski zmarł 29 czerwca 1813 r. 
w Plesnej k. Ostrawy (Czechy). Pochowany jest w rodzinnym mauzoleum na tam-
tejszym cmentarzu. 

Na kolejnych właścicielach majątku nr 1 spoczywał obowiązek utrzymywania 
kościoła i duszpasterza, wynikający z aktu fundacyjnego. Po założycielu fundacji 
Pawle Czaderskim właścicielem majątku był Jan Czaderski, brat Pawła. Następnie 
folwark ligocki został sprzedany Filipowi Saint-Genois z pobliskiego Jaworza. Od 
niego w 1823 r. posiadłość wraz z dworem i stawem Hałcnowiec zakupili Marian-
na i Andrzej Mynarscy. Z kolei Mynarscy sprzedali posiadłość 2 sierpnia 1838 r. 
Mathiasowi Gaschowi z Lipnika86. W ten sposób dobra, a z nimi obowiązki fun-
datorskie, przeszły w posiadanie ewangelickiej rodziny Gaschów na 107 lat. 

 82 Dzieje kościoła i parafii…, s. 57-59.
 83 APL, odpis dokumentu.
 84 Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów 1857, s. 39.
 85 AAK, AL 01170.
 86 APB-B, AKS 694, 700, 703; AAK AL 01171. 
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Zapisy w kronice parafialnej świadczą o tym, że ostatni właściciele sumiennie 
realizowali zobowiązania wobec kościoła. Sytuacja zmieniła się po I wojnie. Jak 
podają dokumenty, od 1918 r. do wybuchu II wojny przekazywali oni na rzecz pa-
rafii coraz to mniejszą wypłatę w naturaliach87. W 1925 r. Sąd Powiatowy w Bielsku 
potwierdził zobowiązania rodziny Gaschów na rzecz parafii, to jest: równowar-
tość 300 florenów rocznej pensji, 6 sążni miękkiego drewna na opał i kawałek pola 
pod ogród i sad. Zwyczajowo użyczali zaprzęgu konnego z kolasą księżom udają-
cym się w podroż lub na odpusty do sąsiednich parafii. Od 1939 r. świadczenia na 
rzecz parafii ustały. Niemieckie władze okupacyjne zniosły patronaty kościelne 22 
grudnia 1941 r., a w 1943 r. Gaschowie doprowadzili do sądowego unieważnienia 
zapisów fundacji. Majątek ligocki pozostawał w ich ręku do 22 stycznia 1945 r., 
gdy ostatni właściciele (Gustaw Gasch i wdowa Elżbieta Gaschowa) z wyjechali 
do Wiednia, uciekając przed nadchodzącym wojskiem sowieckim.

Proboszczowie ligoccy, jak wynika z zapisów w księdze ogłoszeń parafialnych 
ks. I. Rychtarskiego (o której w dalszej części), również wywiązywali się z zapisów 
aktu fundacyjnego. Corocznie w lutym odprawiali uroczystą mszę za Zuzannę 
Czaderską, po której jej córka Zuzanna Sterz rozdawała ubogim półroczną jał-
mużnę z fundacji własnej. W święto Piotra i Pawła corocznie odprawiana była 
msza za Pawła Czaderskiego i wówczas również rozdawano ½ jałmużny z fundacji 
jego córki. Podobnie za Jana Czaderskiego, jego żonę i pokrewieństwo odprawia-
na była corocznie msza św. Corocznie trzy msze w intencji rodziny Czaderskich 
odprawiane były do 1944 r.88.

VI.  Parafia i kościół od połowy XIX wieku 

1. Głodne roki. Wiosna Ludów
Następny po ks. B. Olejaku kapłan, ks. Józef Bilowicki, prezentowany do Ligoty 
przez księcia Sułkowskiego i Macieja Gascha pismem z 30 listopada 1841 r.89, spra-
wował swój urząd w latach 1841-1854.

Kontynuował duszpasterskie dzieło swojego poprzednika. Był też inicjato-
rem udoskonaleń w świątyni, o czym zaświadczają zapisy w kronice parafialnej. 
W 1842 r. zbudował w miejsce drewnianego sklepiony, oparty na dwóch kamien-
nych filarach chór, na którym umieszczono w 1843 r. organy rozbudowane i po-
większone o klawiaturę nożną przez bielskiego organmistrza Józefa Winklera. W 
1850 r. sprawił dwa boczne ołtarze, które łącznie z ołtarzem głównym ozdobio-
ne zostały dwa lata później rokokowymi w charakterze ornamentami. Otrzymał 
w nieodpłatne użytkowanie od M. Gascha pole pomiędzy plebanią a stodołami 
dworskimi i prawdopodobnie wzniósł budynki gospodarcze. 

 87 APL, pismo ks. J. Hilszera do Kurii Diecezjalnej w Katowicach z 18 maja 1945 r.
 88 APL, pismo do Kurii Diecezjalnej w Katowicach z 18 maja 1945 r.
 89 AAK AL 01174.
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Na społeczne ży-
cie wspólnoty para-
fialnej w XIX wieku 
miały wpływ liczne 
epidemie, które co 
kilka lat nawiedzały 
te tereny. Pierwsza 
fala epidemii cholery 
azjatyckiej przeszła 
w latach 1831 i 1832, 
a potem, odnawiając 
się co kilka lub kilkanaście lat, trwała na rozległym obszarze monarchii austria-
ckiej. Cmentarz choleryczny, zgodnie z wymaganiami administracyjnymi tam-
tych czasów, zapewne istniał w Ligocie, lecz wiedza o jego lokalizacji nie zacho-
wała się. 

Lata 1846-1848 nazwano „głodnymi rokami” ze względu na liczne, następują-
cego sobie kataklizmy. Na skutek długotrwałych opadów deszczu na przemian z 
suszami, zarazy ziemniaczanej i wygnicia plonów nastała drożyzna, głód i towa-
rzyszący mu tyfus głodowy. Na wiosnę 1848 r. w jednym tylko miesiącu zmarło 75 
osób z 1533 mieszkańców Ligoty. Jak podają historycy, w latach 1844-55 na Śląsku 
Cieszyńskim zmarła co dziesiąta osoba. Z tymi tragicznymi faktami związana 
była decyzja ks. J. Bilowickiego o konieczności powiększenia cmentarza, gdyż do-
tychczasowy zapewne przestał wystarczać. Cmentarz parafialny w 1850 r. został 
powiększony w kierunku południowym i otoczony murem. Wtedy też oddano do 
użytku murowaną kostnicę, zwaną marownią, która istniała do 1999 r. Usytuo-
wana była po północnej stronie kościoła, na granicy działki szkolnej i kościelnej. 

Tłem historycznym pracy ks. J. Bilowickiego w Ligocie było wielkie wyda-
rzenie historyczne – Wiosna Ludów w 1848 r., której następstwa zaważyły na ży-
ciu każdego człowieka tamtych czasów. Zmuszony wydarzeniami politycznymi 
cesarz Austrii ogłosił w 1848 r. zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie90. Rolnik 
mógł poczuć się właścicielem i gospodarzem na swojej ziemi, stał się też wolnym 
obywatelem. Możliwość szukania pracy poza najbliższą okolicą skutkowała po-
szerzeniem horyzontów myślowych, dotąd kształtowanych przez przywiązanie 
do miejsca zamieszkania. Wiosna Ludów uruchomiła lawinę przemian politycz-
nych, gospodarczych i obyczajowych, a przemiany te miały odzwierciedlenie rów-
nież w życiu parafialnym.

2. Promulgationes 1867-1884
Kapłanem administrującym parafią w latach 1854-1855 był ks. Józef Guziur, w la-
tach sześćdziesiątych XIX w. proboszcz w pobliskim Jaworzu. Informacje o jego 

 90 E. Buława, Od wspólnoty etnicznej do ukształtowania się wspólnot narodowych (1840-1917) [w:] Śląsk Cie-
szyński…, s. 170-173.

Autograf ks. Józefa Bilowickiego
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pracy w Ligocie nie zachowały się. Po nim przybył ks. Ignacy Rychtarski, kurator 
lokalii od 1855 do 1882 r. Czasy jego duszpasterskiej pracy dokumentuje prowa-
dzona przez niego w języku polskim księga ogłoszeń duszpasterskich i zapowie-
dzi przedślubnych – Promulgationes 1867-1884, przechowywana w archiwum 
parafialnym. Jest to księga zawierająca zapisy wykonane trudnym do odczytania 
charakterem pisma, z licznymi skrótami wyrazów, wymagająca od czytelnika po-
święcenia jej czasu i pokonania wielu trudności. Zapisy odzwierciedlają piętna-
ście z dwudziestosiedmioletniego okres jego pracy, a zarazem dają obraz życia 
religijnego wspólnoty parafialnej w drugiej połowie XIX wieku.

3. Życie społeczności parafialnej
Księga ogłoszeń ilustruje problemy, jakimi żyła wówczas wspólnota parafialna. 
Były to nie tylko sprawy dotyczące najbliższego otoczenia, ale i ogólnopaństwo-
we. Wspólnota gminna i parafialna zarazem miała obowiązek wspomagania ubo-
gich. Dowodem są regularne zapisy o zbiórkach na ten cel, np. 13 kwietnia 1868 r.: 
ofiara dla ubogich, którym jutro po nieszporach ¼ r. [kwartalna] jałmużna roz-
dawać się będzie. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na farze 
rozdawana była ubogim jałmużna pochodząca ze składek parafialnych. Wspoma-
gano również parafian, których domy spaliły się: Na zgorzałego naszego spółoby-
watela Kopiasa nr 78 zebrano 12 florenów i 38 krajcarów składki. Dnia 5 paździer-
nika 1879 r. proboszcz ogłosił: Za tydzień Kollekta dla zgorzałego P. Kusia nr 17. 
W 1882 r. 26 października wypaliła się w Ligocie chałupka ubogiej wdowy Jadwigi 
Kuś – składka u drzwi kościelnych na przyszłą niedzielę.

Ks. Rychtarski ostrzegał parafian przed epidemiami i odczytywał zalecenia 
władz w tym względzie. W dniu 3 sierpnia 1873 r. wygłosił przestrogę o zaraźliwej 
chorobie rogatego i rzaznego [rzeźnego] bydła i o cholerze. W następną niedzielę 
podał, że pielgrzymki zakazano dla cholery na odpust na Kalwarię Zebrzydowską 
przez cesarskie urzędy, i do Frydku. W styczniu 1874 r. informował, że dla żarnic 
– małych chrostów pomiędzy dziećmi szkoła zawarta, ale bez skutków śmiertel-

Autograf ks. Ignacego Rychtarskiego
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nych. Podobnie 23 marca 1879 r. szkoła dla tyfusu plamistego zawarta od 10 marca 
aż do 31 marca. Chorobom tym zapobiegano szczepiąc dzieci szkolne na chrosty 
i żarnice (zapewne na ospę wietrzną), np. w 1868, 1874, 1881 r. Z powodu epidemii 
w latach osiemdziesiątych XIX w. corocznie umierało więcej dzieci niż dorosłych. 
W 1881 r. ogółem zmarło 60 osób, w tym 39 dzieci – piętnaścioro więcej, niż się 
urodziło w tym roku. Chorowały i wymierały całe rodziny, np. w sierpniu 1877 r. 
w jednej rodzinie na Burzeju w ciągu 2 tygodni zmarło czworo dzieci. 

Kapłani zobowiązani byli do odprawiania nabożeństw w intencji rodziny ce-
sarskiej, a ambona służyła umacnianiu szacunku i posłuszeństwa poddanych wo-
bec osoby panującego cesarza. Toteż 15 października 1880 r. duszpasterz ogłosił: 
Pobyt najjaśniejszego Pana i Cesarza w Bielsku będzie 20, tj. w środę o 11 godz. 
przed południem aż do 1 godz. Na powitanie jego i z dalszych gmin ludność gro-
madnie żeby pospieszyła i wołała „niech żyje!” Po dwóch tygodniach od wizyty 
ks. proboszcz przekazał poddanym cesarskie gorące serdeczne podziękowania za 
wszystkie doznane objawy miłości. Kilka razy w roku kapłan odprawiał nabożeń-
stwo za pomyślność panującego domu Habsburgów i w intencji łaskawych rządów 
cesarskich, a co roku na pamiątkę urodzin najjaśniejszego Pana i Cesarza Fran-
ciszka Józefa I zapraszał wszystkich, szczególnie dzieci szkolne, na nabożeństwo.

Ważnym wówczas wydarzeniem, wychodzącym poza krąg społeczności 
ligockiej, było rozpoczęcie budowy kościoła w sąsiednim Bronowie. 19 marca 
1874 r. odbyła się nadzwyczaj uroczystość rzadka, założenia kamienia węgielnego 
– fundamentu przyszłego kościoła. Chwały i wsparcia godne dzieło w teraźniej-
szych czasach zepsutych. Już 10 czerwca 1877 r. wspólnota parafialna z Ligoty uda-
ła się w procesji na uroczystość poświęcenia kościoła Najświętszego Serca Jezusa 
w Bronowie. W czasie budowy ligocanie wspomagali ofiarami pieniężnymi i swo-
ją pracą wznoszony kościół. W czerwcu każdego roku aż do lat sześćdziesiątych 
XX w. udawali się procesyjnie na odpust do Bronowa.

Księga ogłoszeń zawiera też wpisy o treści upomnień, jakie kierowane były 
w stronę niesfornych parafian. W sierpniu 1877  r. ks. I. Rychtarski gani swoje 
owieczki, iż urządzają dniami i nocami krzyki – pijatyki. Informuje też, że do-
konano kradzieży: ze środy na czwartek złodzieje w Nr. 86. W następnym roku 17 
lutego poucza: Od muzyki – świat(owych) i hucznych zabaw weselnych was ostrze-
gę i napominam – niechajcie to ludziom, którzy ciału – światu i czartu służą, etc. 
Upomnienia te zdają się mieć ponadczasowy charakter.

W 1871 r. na terenie parafii Ligota liczono katolików 1270, ewangelików 89, 
żydów 18. Patronem kościoła był książę Ludwik Sułkowski91. 

4. Biskup wrocławski Henryk Foerster w Ligocie
Doniosłym wydarzeniem dla dekanatu bielskiego było przybycie w dniu 1 lipca 
1872 r. biskupa wrocławskiego Henryka Foerstera. Już 30 maja ks. I. Rychtarski 
zapowiadał z ambony to wydarzenie słowami: nasz najprzewielebniejszy i jaśnie 

 91 Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr 871, Breslau 1871, s. 226.
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oświecony, 72 lat liczący, Książę Biskup Henryk Foerster w dzień 1 lipca do na-
szego dziekaństwa przyjechać (ma) i w Dziedzicach będzie przywitany. Na jego 
ucztę (uczczenie) obywatele, co konie okazalsze mają, na swoich koniach naprzód 
jeździć mają z wszystkich bliższych parafij. (…) Dalsze rozporządzenia później się 
ogłoszą.

Do ligockiego kościoła ks. biskup Henryk Foerster przybył 4 lipca 1872  r. 
o godzinie 8 rano, aby udzielić sakramentu bierzmowania 420 wiernym. Przy-
gotowaniem do tego aktu była nauka o bierzmowaniu udzielana dla wszystkich 
przez kilka kolejnych niedziel po mszy, a we wtorki i piątki dla dzieci szkolnych, 
także trzykrotne odczytanie listu pasterskiego. Kościół i jego otoczenie z tej oka-
zji zostało przystrojone wieńcami dowożonymi z lasu. Za godne i słuszne przy-
gotowania przyjęcia najprzewielebniejszego Pana Biskupa ks. proboszcz złożył 
parafianom podziękowanie. 

Po wizycie ks. biskupa, 14 lipca rozpoczęły się w Międzyrzeczu Misje dla 
ludu, w których uczestniczyli wierni z Ligoty.

5. Troska o kościół
Ks. Rychtarski przez 27 lat swojego duszpasterzowania w Ligocie wykonał wspól-
nie z parafianami liczne prace remontowe w budynku świątyni. Wysuszone zo-
stały fundamenty i podłoga kościelna, przeprowadzono drenowanie cmentarza. 
W 1871 r. odnowiony został ołtarz główny przez pozłotnika i stafirownika w Bia-
łej. Wyremontowana w 1880 r. wieża kościelna została wyposażona w duży, 11 cet-
narowy dzwon (zarekwirowany w 1916 r.), a okna otrzymały metalowe żaluzje, ist-
niejące do dziś. Zakupiony został zegar wieżowy za 600 florenów, zamontowany 
przez ligockich rzemieślników, służący do 1914 r. Nowa chrzcielnica poświęcona 
10 sierpnia 1881, kupiona została za 500 florenów z legatów i ofiar dla kościoła po-
ręczonych funduszami i zapłacona. Zapisy kroniki świadczą o tym, że większość 
kosztów remontów swojej świątyni ponosili parafianie. Potwierdzeniem tego są 
zachowane w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach akta licznych donacji, 
zapisów testamentowych oraz fundacji na gruntach prywatnych na rzecz wypo-
sażenia i utrzymania kościoła92. 

6. Pielgrzymki i procesje
W drugiej połowie XIX w. parafianie ligoccy udawali się na kilkudniowe piel-
grzymki w licznych kompaniach na uroczystości odpustowe do odległych kościo-
łów. Na sierpniowe święto Matki Boskiej pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Stamtąd przywozili polskie modlitewniki, książki, dewocjonalia oraz obrazy 
świętych. Corocznie z początkiem września wyruszali na odpust do Frydku (dziś 
Frydek-Mistek w Czechach), do pielgrzymkowego kościoła Nawiedzenia Marii 
Panny.

 92 AAK AL 01171.
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Procesje w święto Bożego Ciała odbywały się wokół kościoła, a w razie niepo-
gody – w jego wnętrzu. Cztery ołtarze zdobione były brzózkami przywożonymi 
z lasu bronowskiego lub książęcego lasu na Ligockim, który znajdował się na pół-
noc za torami kolejowymi Chybie – Dziedzice. 

Procesje modlitewne poza obręb kościoła w dniu św. Marka i w Dni Krzy-
żowe mają wielowiekową tradycję, a odnotowane są w 1679 r. w protokółach wi-

Wpis w księdze ogłoszeń o wizytacji ks. bp. Henryka Foerstera
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zytacyjnych kościoła św. Kata-
rzyny w  Czechowicach93. Zapis 
z 1867  r. w księdze ogłoszeń 
kościoła ligockiego podaje, że 
przez trzy kolejne dni rano po 
mszy św. odbywały się proce-
sje do krzyży przydrożnych: 
do Machalicowego za młynem, 
Krzempkowego na Woleństwie 
i do Panienki Maryi na Burzeju. 
W dniu św. Marka po rannej 
mszy procesja udawała się za-
zwyczaj ku krzyżu Grygierczy-
kowemu, przy którym modlono 
się o zachowanie od zaraźliwych 
chorób i o dobre zbiory. Odma-
wiano zawsze litanię do św. Jana 
Nepomucena, patrona wód. 

Procesyjnie wyruszano, 
aby poświęcić nowo ufundowa-
ne czy odnowione krzyże przy 
domostwach, np. kamienny 

krzyż Krzempkowy na Woleństwie w 1882 r. czy drewniany krzyż Machalicowy 
za młynem w 1883 r., także krzyż Grygierczykowy w 1884 r. 

Mieszkańcy Ligoty udawali się tradycyjnie w procesji z chorągwiami na 
odpusty do sąsiednich parafii – do Międzyrzecza, Zabrzega i do pobliskich 
Mazańcowic, a od 1877 r. do Bronowa. Do Ligoty na odpust parafialny Opatrzno-
ści Bożej, obchodzony w VI niedzielę po Zesłaniu Ducha św., corocznie przyby-
wali procesyjnie wierni z sąsiednich parafii. 

7. Rok z życia parafii – 1882/83 
Po przejściu w 1882 r. ks. I. Rychtarskiego do Międzyrzecza, parafią administro-
wał od 16 stycznia do 25 maja 1882 r. ks. Franciszek Kępiński z Czechowic. Kolejny 
proboszcz ks. Franciszek Muzyczka, witany przez parafian 29 maja 1882 r. u gra-
nic wsi, przybył z Jasienicy. Pozostawił bardzo szczegółowe zapisy coniedzielnych 
ogłoszeń duszpasterskich, które dziś są świadectwem życia parafii pod koniec 
XIX wieku. Oto jak przebiegał rok kościelny 1882/1883 w Ligocie:

Liturgiczny rok kościelny rozpoczyna się od Adwentu. W niedzielę wielkie 
nabożeństwo, czyli suma, odbywała się o godz. 10, po niej nauka chrześcijańska, 
to jest kazanie. Dzieci powyżej 12 roku życia przychodziły na nauki dopełniające. 
W niedzielne południa o godz. 3 odbywały się nieszpory lub inne nabożeństwo. 

 93 J. Londzin, Kościoły drewniane…, s. 155.

Kościół Nawiedzenia Marii Panny we Frydku, 
cel pielgrzymek ligocan w XIX w.
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Roraty odprawiano codziennie o godz. 6. 30, a poprzedzone były dzwonieniem 
o godz. 6. Przez cały Adwent w środy i piątki obowiązywał post nakazany. Gospo-
darze zobowiązani byli do przysłania na określony dzień do spowiedzi służących 
– pasterzy, poganiaczów i pasterki. Suche dni, czyli dodatkowy trzydniowy post 
obowiązywał cztery razy w roku. W dniu 24 grudnia odbyło się rozdzielanie ksią-
żeczek Apostolstwa pomiędzy tych, którzy sobie takowe zamówili. 

Święta Bożego Narodzenia rozpoczynały się jutrznią i godzinkami o 4 rano, 
poprzedzonymi trzema dzwonieniami: o 3, o 3.30, a trzeci raz o godz. 4 sygnatur-
ką. Po jutrzni odprawiana była pierwsza msza św. śpiewana, po niej zaraz druga, 
cicha. O godz. 10 rozpoczynało się wielkie sławne nabożeństwo (uroczysta suma). 
Po południu świąteczne nieszpory. W drugim dniu świąt po porannej mszy odby-
wało się święcenie owsa, a po południu nieszpory. Odprawiona została też msza 
z powodu 600 jubileuszu panowania naszej rodziny cesarskiej94. W dzień św. Jana 
ksiądz proboszcz po mszy święcił wino i podawał je do picia. W ostatnim dniu 
roku odprawiana została msza św. za farników (parafian), za duchowne i cieleśne 
dobrodziejstwa i łaski otrzymane od Boga w mijającym 1882 roku. 

W święto Trzech Króli kapłan święcił wodę, kredę i mirrę. W tym dniu podał 
ubiegłoroczną statystykę: urodziło się 55 dzieci, w tym 2 nieślubnych, 32 chłopców 
i 23 dziewczynki. Zmarło 55 osób, w tym 21 dorosłych i 34 dzieci, wśród nich 21 
chłopców i 13 dziewcząt. Składka na świętopietrze odbyła się u drzwi kościelnych.

Od 9 stycznia w kolejne dni ksiądz proboszcz udał się na święcenie domów: od 
fary przez Wieś, Podlosek, na Burzej od wału do Goli, następnie Bory, dolny Bu-
rzej i domy na Grobli. Kolejnego dnia odwiedził Podlas, Oblask, Okrąglec. Dalej: 
Zawodzi i Zbijów, Bagno, Toczkowice, Zawodzie [raczej Zawiście] i Woleństwo. 
Jest to pierwszy zapis o odwiedzinach kolędowych. Odbyła się, jak co roku, msza 
św. za Zuzannę Czaderską, po której na farze rozdawano jałmużnę z fundacji jej 
córki Zuzanny Sterz. 

W święto Matki Boskiej Gromnicznej po mszy i święceniu gromnic odbyła 
się procesja z zapalonymi świecami. W to święto członkowie Bractwa Wstrze-
mięźliwości mogli uzyskać odpust. W dniu św. Błażeja podawane były relikwie 
świętego do uczczenia, a święcone świece błażki pod gardło się podawa. W dniu 
św. Agaty po rannej mszy św. odbyło się święcenie wody i chleba. W Popielec 
obowiązywał nakazany ostry post.

W Wielkim Poście w każdy piątek odprawiana była droga krzyżowa. W każ-
dą niedzielę po drodze krzyżowej śpiewano litanię o Męce Pańskiej, a relikwie 
Krzyża Świętego były podawane do ucałowania. Gospodynie przynosiły masło do 
lampek do Bożego Grobu i na Święta Wielkanocne. W Niedzielę Palmową msza 
św. odbyła się o 9.30 ze śpiewaną Pasją, kazaniem, święceniem palm i procesją 
z  nimi. Spowiedź wielkanocna trwała cały tydzień, a w Wielki Czwartek, Pią-
tek i Sobotę obowiązywały ostre posty. Obrzędy Wielkiego Tygodnia sprawowa-

 94 Habsburgowie jako dynastia królewska i cesarska zasiadała na tronie niemieckim od 1273 r., później tak-
że na tronach innych państw. 
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ne były rano. W Wielką Sobotę pamiątka Zmartwychwstania (rezurekcja) wraz 
z procesją sprawowana była o godz. 5 po południu. W drugi dzień świąt po mszy 
św. zbierana była ofiara dla ubogich, którym tego dnia rozdawano jałmużnę.

Dnia 22 kwietnia ksiądz proboszcz ogłosił, że owe dziatki, które za zdolne 
uznam, uroczystym sposobem po pierwszy raz św. komunię przyjmować będą. 
Podał też ilość wiernych przystępujących do spowiedzi i komunii wielkanocnej: 
728 dorosłych, 74 dziatek szkolnych, a 59 dziatek szkolnych tylko do spowiedzi. 
W dniu 25 kwietnia, na św. Marka, po porannej mszy św. odbyła się procesja w in-
tencji zachowania od chorób zaraźliwych i prośby o udzielenie urodzajów ziem-
skich. W Dni Krzyżowe przez trzy dni po rannej mszy odbywały procesje, w razie 
niepogody w kościele. Na święto Wniebowstąpienia zbierana była ofiara na grób 
Chrystusa w Jerozolimie i na misje. 

Zesłanie Ducha św. obchodzono jako dwa dni świętoduszne. W drugi dzień 
obowiązek spowiedzi mieli służebniki ze dworu. Odbyły się w tym dniu odwiedzi-
ny chorych. Od 17 maja trwała oktawa ku czci św. Jana Nepomucena. W święto 
Bożego Ciała procesja odbywała się wokół kościoła, a w razie niepogody – we-
wnątrz kościoła. Dnia 24 czerwca obchodzony był odpust parafialny ku czci 
Opatrzności Bożej, a 25 czerwca odbyła się wizytacja kościelna i egzaminowanie 
dziatek szkolnych z religii przez ks. Franciszka Danela, archiprezbitera z Bielska. 
W wigilię przed świętem Piotra i Pawła obowiązywał nakazany post, a w dniu 
ich święta u drzwi kościelnych odbyło się wybieranie świętopietrza. W tym dniu 
ks. proboszcz odprawił mszę św. za rycerza Pawła Czaderskiego, po niej rozdano 
jałmużnę ubogim. 

Na odpust Matki Bożej Szkaplerznej do Międzyrzecza wierni udali się 15 lip-
ca. Tego dnia ksiądz proboszcz ogłosił, że w dniu 19 lipca, we czwartek o 10 godz. 
odbędzie się rzadka uroczystość oddania udzielonego śrebnego krzyża naszemu 
kościelnemu i obywatelowi Jozefowi Burejzowi przez Najjaśniejszego Cesarza, akt 
ten uroczysty odbędzie się przez pana (nazwisko nieczytelne) w szkole, po czem 
nastąpi sławne nabożeństwo w kościele. Zapraszam wszystkich tak małych jak 
wielkich, tak przedstawieństwo gminy jak wszystkich farników na tęto uroczystość.

W wigilię Wniebowzięcia Matki Boskiej obowiązywał post, a 15 sierpnia na 
porannej mszy odbyło się święcenie zieliny. W niedzielę odprawiona została uro-
czysta msza św. za cesarza z okazji rocznicy jego urodzin. Dnia 7 września odbyła 
się msza św. z okazji zakończenia roku szkolnego. W święto Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny 9 września odprawiona została msza św. i odśpiewane Te Deum 
jako podziękowanie za szczęśliwe rozwiązanie arcyksiężnej Stefanii.

30 września odbyło się poświęcenie dwóch krzyży: drewnianego Machali-
cowego za młynem i kamiennego Krzempkowego na Woleństwie. We czwartek 
4 października, w dniu św. Franciszka Serafickiego, dzień imienin Najjaśniejsze-
go Cesarza Pana, z którego powodu o 7 godzinie msza św. śpiewana, a potem Te 
Deum Laudamus. Zapraszam zarząd gminny i wszystkich parafian, aby się na 
to nabożeństwo licznie zebrali, też Dziatki szkolne przysłali. Odprawiona została 
msza św. fundowana za Jana Czaderskiego, jego żonę i pokrewieństwo.
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W październiku różaniec odmawiano po rannej mszy. W dniu 15 paździer-
nika uroczyste święto św. Jadwigi, patronki kraju naszego Śląskiego, u nas wielkie 
nabożeństwo (suma) o godz. 10 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu odpra-
wi się na podziękowanie za ukończone żniwa i po nabożeństwie będzie z tego po-
wodu Te Deum Laudamus, a u drzwi kościelnych będzie się składka świętopietrza 
dla Ojca św. wybierać. Z kolei 21 października przypaduje uroczysta pamiątka 
poświęcenia kościoła, czyli kiermasz.

W wigilię Wszystkich Świętych obowiązywał nakazany post. W Wszyst-

Karta z księgi ogłoszeń duszpasterskich z wpisem ks. Franciszka Muzyczki
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kich Świętych odbyła się processyja za wiernych zmarłych po cmętarzu, kondukt 
i św. błogosławieństwo. Rok szkolny rozpoczął się 5 listopada mszą św., a rodzice 
6-roczne dziatki niech przyprowadzą do szkoły. W dniu 19 listopada św. Elżbiety, 
dzień imienin Najjaśniejszej Pani cesarzowej, na tym dniu są dziatki szkolne obo-
wiązane przyjść do kościoła na nabożeństwo.

Pierwsza niedziela adwentu w roku 1883 przypadła 2 grudnia i wraz z nią roz-
począł się nowy rok kościelny. Dodać należy, że w każdy pierwszy piątek miesiąca 
odprawiane było nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego z intencji Apostolstwa 
Modlitwy. Śluby wraz z mszą św. odbywały się zawsze we wtorki. Msze św. za 
zmarłych były ciche, śpiewne lub uroczyste – te z dzwonieniem przez godzinę 
przed mszą, a po mszy odprawiano kondukt, to znaczy odmawiano specjalne 
modlitwy za zmarłych.

W rok liturgicznym, w którym Kościół wspomina zbawcze misterium Jezusa 
Chrystusa, wyodrębnione są niedziele i święta. Świętom kościelnym towarzyszył 
ludowy roczny cykl obrzędów agrarnych, związanych z pracą na roli. Obrzędy te 
wyrażają się w ludowych rytuałach, pieśniach i zwyczajach – w tym, co zwykle na-
zywamy tradycją. Dziś z dawnej obrzędowości ludowej pozostało już niewiele.

 

8. Bractwa modlitewne
Przynależność do bractw modlitewnych i stowarzyszeń religijnych jest wyrazem 
głębszego zaangażowania religijnego parafian. Bractwa, zwane też apostolstwami 
modlitewnymi, mają wielowiekową tradycję. Zanim utworzona została parafia, 
wierni z Ligoty najpewniej byli członkami Bractwa Świętego Szkaplerza, erygo-
wanego w Międzyrzeczu w 1770  r. Dnia 2 lipca 1847  r. ks. J. Bilowicki założył 
wspólnotę Bractwa Różańcowego, zwanego też Żywym Różańcem, którego celem 
było modlitewne wspieranie apostolskiej działalności Kościoła. Co miesiąc odby-
wała się msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków bractwa oraz wymiana 
tajemnic różańcowych. Różaniec odmawiano zazwyczaj po rannej mszy, a także 
prywatnie w ciągu dnia. W 1892 r. liczyło ono 225 członków95. Bractwo istnieje 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

Ks. J. Bilowicki prawdopodobnie założył również Bractwo Trzeźwości, zwane 
też Bractwem Wstrzemięźliwości. Nie ma zapisu w kronice parafialnej mówiące-
go o dacie jego powołania, natomiast w sąsiednich parafiach, np. w Międzyrzeczu 
istniało ono w 1845 r.96. Na pewno istniało w 1870 r., o czym świadczy zapis ks. 
I. Rychtarskiego z 30 stycznia tego roku w księdze ogłoszeń, iż członkowie Bra-
ctwa Wstrzemięźliwości mogą zyskać odpust w święto Matki Bożej Gromnicznej. 

Apostolstwo Serca Jezusowego założone zostało w 1882 r. przez ks. Francisz-
ka Muzyczkę. Pierwszy zapis w księdze ogłoszeń o jego istnieniu pochodzi z 11 
czerwca tego roku, a dotyczy możliwości uzyskania odpustu w święto Serca Jezu-
sa przez tych z tegoż bractwa, którzy spełnią podane warunki. Msze św. i nabo-

 95 AAK, AL 01177, AL 01175.
 96 J. Londzin, Kościoły drewniane…, s. 205. 
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żeństwa z intencji Apostolstwa do Serca Jezusa odprawiane były w każdy pierw-
szy piątek, wówczas też odbywało się rozdzielanie książeczek. Celem Apostolstwa 
było szerzenie kultu Serca Jezusowego poprzez nabożeństwa i eucharystię, szcze-
gólnie w pierwsze piątki miesiąca. W 1892 r. Apostolstwo liczyło 34 członków. 

W 1895 r. został założony Apostolat świętych Cyryla i Metodego, który liczył 
106 członków97. Święci Cyryl i Metody byli patronami Moraw. W kronice parafial-
nej brak jest zapisów na temat działalności Apostolatu. 

9. Ostatnie dziesięciolecie XIX w.
Obraz życia parafialnego w ostatnich dziesięcioleciach XX w. byłby niepełny, gdy-
by nie był osadzony w ówczesnych realiach społecznych i gospodarczych. W tym 
czasie w pobliskiej Ostrawie i Karwinie rozwijał się przemysł górniczy, w Bielsku 
– włókienniczy, zaś sąsiednie Dziedzice zamieniały się w uprzemysłowioną wieś. 
Połączyła ją ze „światem” Cesarsko-Królewska Uprzywilejowana Kolej Północna 
Cesarza Ferdynanda, której odcinek Bogumin – Dziedzice – Oświęcim – Kraków 
wybudowano w latach 1853-1854 r., a w następnym – Dziedzice – Bielsko. Miesz-
kańcy Ligoty znajdowali zatrudnienie nie tylko w wymienionych ośrodkach prze-
mysłowych, lecz i po drugiej stronie Wisły, na Śląsku Pruskim. Do Ligoty przybyli 
liczni rzemieślnicy, handlarze produktami przemysłowymi i rolnymi, otwierano 
sklepy i gospody98. Zamieszkali tu kupcy i handlowcy – Niemcy i Żydzi, przez 
co wieś stała się na kilka dziesięcioleci wielokulturowa. W 1890 r. mieszkało tu 
22 Żydów99. Im bliżej XX wieku, tym bardziej rozwijało się poczucie polskości, 
promieniujące z ośrodka w Cieszynie, za przyczyną działaczy: Pawła Stalmacha, 
Jerzego Cieniały, ks. Ignacego Świeżego, Jana Michejdy, ks. Józefa Londzina100. 

Po ks. F. Muzyczce, który w 1885  r. przeszedł do parafii św. Katarzyny 
w  Czechowicach, duszpasterzem w Ligocie został ks. Ryszard Jarosz, rodem 
z Czechowic, pracujący tu od 1886 do 1899 r. Założył on w 1890 r. kronikę i ko-
rzystając z dokumentów kancelarii parafialnej oraz wywiadów z najstarszymi 
mieszkańcami Ligoty, spisał dzieje parafii od jej założenia. Zapisy w kronice pro-
wadzone były w języku niemieckim od początku do 1922 r. oraz w latach II woj-
ny światowej. Kronika ta jako dokument odzwierciedlający 208 lat życia parafii 
pozwala poznać problemy, jakimi przez ten rozległy czas żyła wspólnota oraz 
prześledzić zmiany w metodach pracy duszpasterskiej. Spisywana od 1890 r. w tej 
samej księdze o twardych, bordowych okładkach, na papierze w kolorze écru, za-
pełniona w ¾ ilości stron pismem, pracą i sercem kolejnych duszpasterzy, jest 
łącznikiem między pokoleniami, które tworzą lokalny kościół.

 97 AAK, AL. 01175, t. II.
 98 G.M. Chromik, Czechowice…, s. 98-101.
 99 Por: G.M. Chromik, J. Spyra, Żydzi w Czechowicach i Dziedzicach – zarys historii [w:] Żydzi w Bielsku, 

Białej i okolicy, red. J. Polak, J. Spyra, Bielsko-Biała 1996, s. 92; G.M. Chromik, Czechowice…, s. 97.
 100 Patrz: K. Nowak, I. Panic, Ks. Józef Londzin: 1863-1929, Cieszyn 1998; E. Buława, Od wspólnoty etnicznej…

[w:] Śląsk Cieszyński…, s. 169-171, 173-179; J. Harwot, Cieszyn i Ziemia Cieszyńska pod względem geogra-
ficzno-statystycznym, Przemyśl 1893, s. 26-30.



·  280  · Zabytki Ligoty – parafia rzymskokatolicka

Za czasów ks. R. Jarosza, w 1886  r. powiększono po raz trzeci cmentarz 
o działkę podarowaną przez rodzinę Gaschów. Nowa część została poświęcona 
7 listopada 1886 r. W całości cmentarz mierzył wówczas 18,5 arów. W 1887 r. zaku-
pione zostały za 424 guldeny i 20 krajcarów nowe obrazy stacyjne drogi krzyżo-
wej wraz z ramami, a namalował je malarz w Strumieniu pan Kascha. Z fundacji 
Józefa i Jana Lorańczyków zakupiono za 70 guldenów u ludwisarza Karola Schwa-
bego w Białej konajączek – mały dzwon sygnaturkowy. Ozdobne, żeliwne balaski 
z dwoma drzwiczkami odlane w Trzyńcu, ufundowane ze składek parafian, zaku-
pione zostały za 146 guldenów. W 1895 r. wdowa Jadwiga Światłoch z Burzeja nr 

Pierwsza strona kroniki parafialnej z wpisem ks. Ryszarda Jarosza
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169 ofiarowała 100 guldenów na zakup Grobu Chrystusa, który sprowadzono z St. 
Ulrich w Tyrolu z pracowni Leopolda Morodera. W 1898 r. sprawiono nową po-
sadzkę, za samo jej wyłożenie zapłacono 562 guldenów. Zakupione zostały nowe 
ławki. Zgodnie ze zwyczajem epoki, miejsca w nich zostały wykupione za kwotę 
259 guldenów. W tym też roku za 218 guldenów z fundacji parafian zostały napra-
wione organy przez ck. fabrykę organów Franciszka i Ottona Riegerów w Karnio-
wie (obecnie Krnov).

Zapisy księdze ogłoszeń i w kronice parafialnej pozwalają przypomnieć 
o  niszczącej sile powodzi, które od stuleci nękały Ligotę, a szczególnie Burzej. 
Powodzie notowano corocznie, nierzadko i dwa razy w roku. W 1877 r. sam Pan 
Prezydent Kraju objeżdżając Kraj Cieszyński i Bielski zawitał do Ligoty i wizyto-
wał okolice i nasze rzeki. Wizyta ta nie przyniosła poprawy sytuacji, bo lokalne 
rzeki Wapienica i Jasienica zalewały wieś do czasu ich uregulowania i zbudowania 
kanału. Prace regulacyjne z inicjatywy gminy oraz Rudolfa Gascha, finansowane 
z funduszy państwowych i gminnych, prowadzono 6 lat i ukończono w 1891  r. 
W tym samym czasie regulowano także rzekę Iłownicę.

10. Nowa plebania
Najpoważniejszą inwestycją parafialną końca XIX w. było wybudowanie nowej 
plebanii. Ksiądz R. Jarosz wespół z radą parafialną i samorządem gminnym roz-
począł w 1887 r. kilkuletnie starania o jej wybudowanie. Cesarz Franciszek Józef 
I raczył podarować na ten cel 500 guldenów. Książę Sułkowski dał drewno o war-
tości 400 guldenów, Rudolf Gasch – wapno i miejsce do wypalania cegły oraz 
parcelę pod plebanię, jego bracia Eryk i Adolf z Kaniowa złożyli pewne datki. 
Ciosy kamienne sprowadzono z Jasienicy w ilości 30 sążni, płacąc po 5 guldenów 
za sążeń. 

Plan sporządził bielski architekt i budowniczy Andreas Walczok, który rów-
nież kierował budową. Pracę zaczęto 20 kwietnia 1890 r. od poświęcenia kamie-
nia węgielnego przez ówczesnego proboszcza czechowickiego, a niedawnego 
jeszcze proboszcza w Ligocie, ks. F. Muzyczkę. Budowę ukończono w paździer-
niku, a w grudniu tegoż roku ks. R. Jarosz przeniósł się do nowego mieszkania. 
Całkowity koszt budowy wyniósł 9978 guldenów. Największy wkład finansowy 
włożyła gmina, zaś własną pracę – parafianie ze szczególną troską ówczesnego 
wójta Pawła Kopcia, zagrodnika z domu nr 9. Gmina jeszcze w 1899 r. miała do 
spłacenia 3 tys. reńskich pożyczki zaciągniętej na ten cel101. Plebania zbudowana 
z rozmachem służy do dziś. Służyła w 1891 r. podpułkownikowi Probstowi i 28 
żołnierzom, którzy mieszkali tu 30 i 31 sierpnia, gdy koło Cieszyna odbywały się 
cesarskie manewry. Ligota zobowiązana była wówczas do zakwaterowania od-
działu 3000 żołnierzy. Przybyli oni na sumę do kościoła wraz z orkiestrą pułkową, 
która grała w czasie nabożeństwa. 

W tamtym czasie kapłani, jako osoby wykształcone i światowe, uczestni-

 101 AAK, AL 01170.
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czyli w życiu wspólnoty wiejskiej i w działalności społecznej. Wyrazem tego jest 
fakt, że wśród założycieli Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej w 1896 r. 
w Ligocie był ks. R. Jarosz, zasiadający w jej zarządzie i pełniący funkcję skarb-
nika. W 1899 r. poświęcił budynek strażnicy i wygłosił uroczyste przemówienie. 

W źródłach kościelnych z 1897 r. placówka duszpasterska w Ligocie, której 
patronem był książę Józef Sułkowski, nazwana jest lokalią. Katolików było 1350, 
ewangelików 86, żydów 12. Działała dwuklasowa szkoła ludowa, w której uczyło 
się 203 dzieci102.

 

11. Wizytacje 
Zapisów o wizytacjach kościelnych w XIX w. dostarczają zachowane w archiwum 
parafialnym rękopiśmienne księgi. Za czasów ks. B. Olejaka wizytacje odbywały 
się corocznie, najczęściej dokonywał ich ks. Mateusz Opolski, główny inspektor 
szkół, obrońca języka polskiego w kościele i szkolnictwie na Śląsku Cieszyńskim. 
Wizytacja parafii przez dostojnika kościelnego, ks. biskupa wrocławskiego H. Fo-
erstera, połączona z bierzmowaniem, odbyła się w lipcu 1872 r. 

W ostatnim dwudziestoleciu XIX w. wizytacje kościelne, zarazem szkolne, 
przeprowadzane były corocznie przez dziekanów bielskich. W ich trakcie odby-
wało się egzaminowanie uczniów z postępów w nauce religii. Jak ważny był to 
moment, świadczy wpis ks. F. Muzyczki z dnia 29 czerwca 1884 r. w księdze ogło-
szeń: We czwartek będzie kościelna wizytacja, z tego powodu msza św. dopiero 
o 9 godz., jak wielebny ks. dziekan przybędzie, którego dziatki szkolne oczekiwać 
mają. Po mszy będzie examen z religije. Zapraszam wszystkich, ale osobliwie prze-
łożonych gminy i szkoły, żeby przybyli, ponieważ ks. Dziekan to za złe ma, gdy 
nikogo z przełożeństwa nie ma, a o czym się też i najprzewielebniejszy ks. biskup 
dowie. Wizytacja i egzamin odbyły się, o czym świadczy wpis: Vidimus, 3 Juli. 
1884, Franc. Danel, Archipresbyter (Widzieliśmy, 3 lipca 1884, Franciszek Danel, 
Archiprezbiter).

Na kartach kroniki parafialnej znajdują się adnotacje z podpisami kolej-

 102 Schematyzm Diecezji Wrocławskiej na rok 1897, s. 12.

Wpis ks. Mateusza Opolskiego o wizytacji w księdze zapowiedzi przedślubnych
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nych wizytatorów, np. w latach 1890, 1898 i 1899 parafię i szkołę wizytował ks. 
dziekan Tytus Śliwka, ówczesny proboszcz w Rudzicy. W latach 1902  r. 1905, 
1906, 1909, 1914, 1915 wizytacje przeprowadzał ks. J. Karowski, administrator 
Archiprezbiteriatu Bielsko.

VII.  W XX wieku

1. Jubileusz 100-lecia kościoła 
Po ks. Ryszardzie Jaroszu, który przeszedł do parafii św. Katarzyny w Czechowicach, 
proboszczem mianowany został ks. Antoni Spacil. Przybył do Ligoty 14 paździer-
nika 1899 r. Choć Ligota otrzymała status parafii w 1812 r., to wciąż była w pewien 
sposób związana z Międzyrzeczem – wnosiła opłaty stułowe tamtejszemu pro-
boszczowi do roku 1899103.

Przed zbliżającym się jubileuszem 100-lecia kościoła wyremontowane zostało 
wnętrze świątyni. Jak notuje kronika parafialna, gmina zażądała (…) stanowczo 
przejąć koszty, kościół polecić pięknie pomalować. Prace zlecono odpowiedzialne-
mu malarzowi ze Strumienia N. Kascha, który swoje zadanie wypełnił ku ogólne-
mu zadowoleniu. Trzy obrazy ołtarzowe odnowione zostały przez J. Kaschę ze 
Strumienia. Artysta – stolarz Rongl ze Strumienia odnowił główny ołtarz, usta-
wił w nowych miejscach boczne ołtarze, wyremontował oraz przestawił w obec-
ne miejsce ambonę. W 1904 r. wykonany został całkowity remont zewnętrzny: 
odnowiono tynki kościoła i wieży, odrestaurowano medalion przedstawiający 
Oko Bożej Opatrzności, a gontowy dach otrzymał pokrycie z płyt eternitowych. 
Zwieńczeniem obchodów jubileuszu stulecia istnienia świątyni były pierwsze 
w parafii Misje św., przeprowadzone od 12 do 19 maja 1906 r. przez księży jezuitów 
z Dziedzic, o których kronikarz wydał opinię, że wnieśli swoim przejmującym, 
gwarowym językiem wiele odwiecznych prawd.

2. Nowe formy działalności 
Pierwsze dziesięciolecie XX w. przyniosło szczególną konsolidację środowiska 
parafialnego, sympatyzującego ze Związkiem Śląskich Katolików – organizacją 
założoną w 1883 r. przez grono działaczy na czele z ks. Ignacym Świeżym. Oddział 
Związku założony został w Ligocie przed rokiem 1899. Czasopismo „Poseł Związ-
ku Katolików Śląskich” podaje, że w 1900 r. należeli do Związku: ks. Ryszard Ja-
rosz, wówczas już proboszcz w Czechowicach, Franciszek Polok młynarz i wójt, 
Józef Krzempek zagrodnik, Franciszek Donocik zagrodnik i delegat Związku, Jan 
Machalica zagrodnik, Józef Lorańczyk obywatel oraz Jan Kurzica. 

W roku 1908 do Związku należeli: ks. Antoni Spacil, Franciszek Donocik de-
legat, Jerzy Weister, Paweł Jarczok z domu nr 157, Franciszek Kopeć nr 39, Jan 

 103 Dzieje kościoła i parafii…, s. 69.
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Jurczyk nr 29, Jan Machalica nr 43, Jan Kurzyca, Karol Ganart, Józef Paszek, Józef 
Krzempek nr 3, Jan Świerkot, Franciszek Gazda, Franciszek Rojczyk, Józef Ko-
peć, Franciszek Gamrot nr 104, Jerzy Onderek kierownik szkoły, Jerzy Grygier-
czyk, Andrzej Cypcer nr 172, Jan Krzempek nr 13, Franciszek Szczyrbowski nr 311, 
Franciszek Kopeć nr 39, Franciszek Kopeć nr 120, Jan Kieczka nr 171, Jan Polok 
chałupnik nr 189, Franciszek Wizner kolarz (kołodziej) nr 48, Józef Wizner nr 
45, Józef Lorańczyk nr 12, Franciszek Kuś nr 34, Franciszek Więcek nr 45104. Od-
dział ligocki rozrastał się, w 1914 r. liczył 32, a w 1918 – 42 członków105. Związek, 
posiadający swoje oddziały na terenie Śląska Cieszyńskiego, prowadził bardzo 
aktywną działalność, skupiając się na problemach obrony kościoła katolickiego 
oraz polskości wobec szerzącej się germanizacji. W roku 1904 w sąsiadujących 
z Ligotą miejscowościach odbyły się zgromadzenia Związku: w Bronowie 31 lipca 
w gospodzie Dzidy, w Międzyrzeczu Dolnym 25 września w gospodzie gminnej. 

 104 „Poseł Związku Katolików Śląskich”, 1901, XXVIII, s. 34; 1909 XXXVI, s. 32. 
 105 „Poseł…”, 1914, XLI, s. 53-54; 1919, XLIV, s. 44.

Prezbiterium i boczny ołtarz w dniu jubileuszu 100-lecia
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Na zgromadzeniach obecni byli ks. Józef Londzin i poseł Jan Michejda106.
Działalność prowadziła też Czytelnia Katolicka. Dnia 12 stycznia 1908 r. od-

było się debiutanckie przedstawienie działającego przy niej amatorskiego kółka 
teatralnego. Wystawiono jednoaktówki Adam i Ewa oraz Mosiek spekulant śpie-
wał żeński kwartet, po czym odbyła się zabawa taneczna. Wszystko miało miejsce 
w nowo odbudowanej sali gospody Grygierczyków, a dochód z imprezy przezna-
czono dla Czytelni Katolickiej107. W maju tego roku grupa teatralna wystąpiła 
ze sztuką w 6 aktach Genowefa w gospodzie gminnej w Międzyrzeczu Dolnym. 
Dochód z przedstawienia podzielono między czytelnie w Ligocie i Międzyrzeczu. 
Amatorski ruch teatralny i śpiewaczy rozwijał się w Ligocie także w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego.

W tym też klimacie działało koło Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, 
które założono w 1910 r. przy szkole powszechnej w Ligocie. Celem jego działalno-
ści było również utrwalanie i propagowanie idei polskości wśród dorosłych i mło-
dzieży przez czytelnictwo, organizowanie uroczystości patriotyczno-religijnych 
i amatorskich przedstawień teatralnych. W tym czasie wznoszony był i oddany 
do użytku w 1911  r. nowy, obszerny budynek szkolny w centrum miejscowości. 
W 1913 r. Koło Macierzy liczyło 36 członków. Drugie koło Macierzy Szkolnej dzia-
łało w Miliardowicach, gdzie w 1925 r. wzniesiono szkołę nr 2. 

W 1914 r. zawiązało się w Ligocie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, któ-
rego celem było wychowanie młodego pokolenia w duchu katolickim, lecz jego 
żywot został przerwany przez I wojnę światową. Działalność religijna i patrio-
tyczna wyżej wymienionych organizacji miała na celu kształtowanie i obronę du-
cha polskości wobec szerzącej się germanizacji. Wielkie zasługi na tym polu po-
łożył ks. Józef Londzin, który był bardzo częstym gościem w Ligocie, patronując 
wyżej wspomnianym działaniom 108.

2. Pierwsza wojna światowa
W 1914 r. wybuchła I wojna i pomyślnie dotąd rozwijająca się miejscowość prze-
żywała tragiczne lata. Chociaż na tych terenach nie było działań frontowych, lud-
ność ponosiła ciężary wojny w postaci powszechnej mobilizacji mężczyzn, obo-
wiązkowych dostaw, zwiększonych podatków, głodu i biedy. Przez czas wojenny 
swoich parafian przeprowadził ks. A. Spacil, dając duchowe wsparcie rodzinom, 
które oczekiwały szczęśliwego powrotu swoich ojców, mężów i braci. Upadek 
monarchii austrowęgierskiej skomentował zapisem w kronice: 21 listopada 1916 r. 
zmarł Franciszek Józef I, cesarz Austrii, król Węgier. 18 listopada 1918 r. piękna Au-
stria rozpadła się. Nienawiść narodowa rozpętała się z diabelską mocą. Nieszczę-
ście wdarło się nad narody Austrii. Ciężkie czasy unoszą się jak mroczne chmury 
nad wszystkimi domostwami. Zamiast pokoju jest sprzeczka i ogólne niezadowo-

 106 „Poseł…”, 1905, XXIX, s. 7-9.
 107 „Gwiazdka Cieszyńska”, 1908, nr 3, s. 14; nr 7, s. 34.
 108 Patrz: J. Londzin, Polskość Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn 1924.
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lenie, a najbardziej gorszące jest wyobcowanie od Boga. Deus propitius esto. (Bóg 
niech będzie miłosierny). Należy dodać do emocyjnego i lojalistycznego zapisu ks. 
Spacila, iż rozpad monarchii nastąpił de facto w dniach 28 października – 1 listo-
pada 1918 r.

Na wojnie poległo 44 mężczyzn z Ligoty, upamiętnionych na tablicy umiesz-
czonej 12 września 1936 na ścianie nawy kościoła parafialnego. 

Państwa w swym kształcie i ustroju, w skład których dotąd wchodziły ziemie 
polskie przestały istnieć, a dzień 11 listopada 1918 r. uznano za symboliczną datę 
powstania niepodległej i zjednoczonej Polska. Losy Śląska Cieszyńskiego ważyły 
się jeszcze przez dwa lata, ostatecznie Rada Ambasadorów 28 lipca 1920 r. zdecy-
dowała o jego podziale na część polską i czeską. 

VIII.  Między I a II wojną

1. Życie parafialne
Po przyłączeniu części Śląska Cieszyńskiego do Macierzy powstały sprzyjające 
warunki do rozwoju życia religijnego i patriotycznego. W Ligocie działalność 
wznowiło męskie Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, a życie parafialne, za-
kłócone przez wojnę, wróciło do przedwojennych tradycji. W 1920 r. wyszła sierp-
niowa pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej na święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Dziewczęta z Ligoty corocznie uczestniczyły w Asyście 
Cieszyńskiej w czasie obrzędu pogrzebu Matki Boskiej. Drugie w historii parafii, 
a pierwsze po wojnie Misje św. prowadzone przez księży jezuitów z Dziedzic od-
bywały się od 5 do 11 stycznia 1922 r. Miały na celu odnowienie i pogłębienie życia 
religijnego i duchowego. W roku 1923 i 1924 parafianie ufundowali nowe dzwony 
w miejsce zarekwirowanych w czasie I wojny. 

W 1923  r. pojawił się problem nowego rozgraniczenia parafii zabrzeskiej 
i ligockiej. W tym czasie teren należący do Ligoty rozciągał się na północ od to-
rów kolejowych Chybie-Dziedzice, a granica biegła tuż koło kościoła zabrzeskiego. 
Mieszkańcy Zabrzega kupili działki na terenie znajdującego się tam lasu księcia 
Sułkowskiego, w pobliżu przystanku kolejowego. Nabywcy działek rozpoczęli bu-
dowanie 12 domów i zwrócili się za pośrednictwem swojego księdza proboszcza 
do władz kościelnych o przyłączenie ich do parafii w Zabrzegu109, co też się stało. 

Na wypalonym w 1920 r. lesisku należącym administracyjnie do Ligoty za-
częto wówczas budować stację przetokową Czarnolesie. Gmina zabrzeska zwró-
ciła się wówczas o przyłączenie tych terenów do Zabrzega, co stało się w później-
szych latach. 

 109 AAK, AL 01173.
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Szkic mapy obrazującej granice parafii Ligota i Zabrzeg w 1923 r.

2. W Diecezji Śląskiej (Katowickiej)
Mocą bulli papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925 r. 
została erygowana Diecezja Śląska, wydzielona z terenów dotąd podlegających 
diecezji wrocławskiej. W jej skład weszła polska część Górnego Śląska i Śląska 
Cieszyńskiego, a wraz z nim Ligota. Teren diecezji pokrywał się z granicami ów-
czesnego województwa śląskiego, które posiadało status autonomii z sejmem 
i  było najlepiej gospodarczo rozwiniętym województwem II Rzeczypospolitej. 
Nowa diecezja została włączona do metropolii krakowskiej, a jej pierwszym bi-
skupem został ks. August Hlond. 

Jak podaje schematyzm diecezjalny na rok 1927, na terenie parafii ligockiej 
mieszkało 1732 katolików, 100 protestantów i 10 żydów. Działała pięcioklasowa 
szkoła ludowa, w której naukę pobierało 230 dzieci katolickich, 17 ewangelickich 
i 1 dziecko żydowskie110. Pod koniec 1929 r. do budynku kościelnego doprowadzo-
ne zostało światło elektryczne, zainstalowane w pająkach najprzód i na chórze, 
a w następnym roku w całej świątyni, z fundacji Franciszka Szermańskiego z Ob-
lasku. Rozpoczęła się też elektryfikacja miejscowości. Rozwijało się życie religijne 
i wspólnotowe. Około 1930 r. utworzone zostało bractwo Trzeciego Zakonu św. 
Franciszka. W latach 1932-1936 liczyło 15 osób. Od 1932 r. działało w połączeniu 
z  tym samym bractwem w Bronowie111. Nadal rozwijało się indywidualne czy-
telnictwo prasy katolickiej: w 1930 r. było 27 osób, w 1933 r. – 21, a w 1936 r. – 23 

 110 Schematyzm Diecezji Śląskiej, Katowice 1927, s. 26. 
 111 Dzieje kościoła i parafii…, s. 203-104.
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osoby prenumerujące gazety o tematyce religijnej112. 
W dniu 5 maja 1930 r. odbyła się pierwsza wizytacja generalna przeprowa-

dzona przez biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego, połączona z bierzmo-
waniem i egzaminowaniem dzieci z religii. Ks. Spacil zanotował w kronice: Pod-
czas przemowy [biskup] zachęcał wyborców, żeby nie oddawali swoich głosów na 
posłów wrogich kościołowi i wierze św., którymi są jawnie socjaliści i komuniści. 
Kronikarz podał też wyniki wyborów w Ligocie w 1930 r. do Sejmu Śląskiego: li-
sta prorządowa (sanacyjna) – 209 głosów, lista chrześcijańskiej demokracji – 329 
głosów, lista socjalistyczna – 311 głosów. Wyniki głosowania świadczą o tym, jak 
mocno angażowali się mieszkańcy Ligoty w życie społeczne i jak rozkładały się 
ich sympatie i antypatie polityczne. 

Według spisu powszechnego z 9 grudnia 1931 r. miejscowość Ligota liczy-
ła 2  419 mieszkańców. Wśród nich dla 2  397 osób język polski był językiem 
ojczystym, dla 16 osób język niemiecki był językiem ojczystym, a dla 6 osób 
językiem ojczystym był jidysz. Wyznawcami religii katolickiej było 2 285 osób, 
co stanowiło 94,5% ogółu. Ewangelikami było 121 osób, co stanowiło 5% ogółu 
mieszkańców113. Dodać należy, że ligoccy Żydzi należeli do gminy wyznaniowej 

 112 K. Mozor, Wyznaniowa działalność kulturowo-oświatowa w powiecie bielskim w latach 1918-1939 [w:] 
„Folia Historia Cracoviensia”, 1999, vol. 6, s. 223. (art.:209-228)

 113 „Gwiazdka Cieszyńska” 1937, nr 57, s. 3.

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, 1928 r. W środku siedzi ks. Antoni Spacil
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w Bielsku, a od 1928 r. do gminy w Dziedzicach114. 

3. Akcja Katolicka i jej siedziba Dom Katolicki
Z inicjatywy biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego w 1934 r. stowarzysze-
nia parafialne i społeczno-kulturalne działające dotąd w parafiach zjednoczone 
zostały w Akcji Katolickiej. Toteż ks. A. Spacil w tym samym roku założył para-
fialny oddział Akcji Katolickiej. Tworzyły ją cztery oddziały, zwane kolumnami: 
Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i wcześniej już powstałe Stowarzyszenie 
Młodzieży Katolickiej, które przystąpiło do Akcji pod nazwą Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Męskiej. Akcja Katolicka była organizacją o jasno sformu-
łowanym programie religijno-społecznym, przeciwstawiającym się lewicowym 
siłom politycznym. Działalność stowarzyszeń w ramach Akcji obejmowała cało-
kształt życia społecznego, kulturalnego i wspólnotowego.

W 1935 r. utworzono społeczny komitet budowy Domu Katolickiego. W lutym 
tego roku wmurowany został kamień węgielny. Uroczystość poświęcenia domu 
odbyła się 23 sierpnia 1936 r., gdy proboszczem był już ks. Walenty Piaskowski. 
Dom Katolicki stał się siedzibą Akcji Katolickiej i równocześnie wiejskim ośrod-
kiem kultury. W budynku tym, wyposażonym w dużą scenę i wygodną salę wido-
wiskową odbywały się odtąd uroczystości patriotyczne i religijne. Organizowano 
akademie, amatorskie przedstawienia teatralne i jasełka. Przeprowadzane były 
odczyty, prelekcje i kursy przysposobienia rolniczego. Grupa żeńska prowadzi-
ła działalność charytatywną, urządzała też śniadania dla dzieci przystępujących 
do pierwszej komunii. Odbywały się tu opłatki, bale, festyny szkolne i zabawy. 
W każdą niedzielę po sumie członkowie Akcji odbywali tu swoje zebrania. 

W czasie II wojny światowej dom ten zamieniony został na ochronkę. Po woj-
nie został upaństwowiony i przemianowany na dom ludowy. Odzyskany w 1967 r., 
spełniał przez wiele dziesięcioleci funkcję parafialnego ośrodka kultury115. 

 

5. U progu wojny
Jak już wspomniano, po odejściu na emeryturę ks. A. Spacila, do parafii przybył 
21 stycznia 1936 r. ks. Walenty Piaskowski, który swoją posługę pełnił do 1939 r. 
Wprowadził innowacje w pracy duszpasterskiej, m.in. zmienił godziny odprawia-
nia niektórych nabożeństw. Mszę rezurekcyjną przeniósł z Wielkiej Soboty po 
południu na poranek pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych, a pasterkę na godz. 
24, co przyczyniło się do zwiększenia udziału wiernych w tych uroczystościach. 
Wprowadził zwyczaj odprawiania nabożeństw majowych wieczorem. Uaktyw-
nił działalność Żywego Różańca, który zwiększył swoją liczebność do 31 róż ko-
biet i mężczyzn. Dotąd procesje na Boże Ciało odbywały się wokół kościoła, od 

 114 J. Spyra, Powstanie i rozwój żydowskiej gminy wyznaniowej w Bielski w XIX w. [w:] Żydzi w Bielsku…, s. 31; 
G. M. Chromik, J. Spyra, Żydzi w Czechowicach i Dziedzicach … [w:] Żydzi w Bielsku…, s. 92 (89-98).

 115 Dzieje kościoła i parafii…, s. 161-164.
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1936 r. wyszły poza teren kościelny. Pierwszy ołtarz ustawiony został przy szkole, 
drugi koło krzyża obok zabudowań A. Hessa, trzeci koło domu Grygierczyków 
naprzeciw strażnicy, czwarty naprzeciw kościoła. Zwiększyła się liczebność grup 
pielgrzymkowych, które corocznie 2 lipca w ilości ok. 300 osób udawały się do 
Gołysza, a 3-5 sierpnia w liczbie ok. 100-150 osób do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Energiczny proboszcz doprowadził do unowocześnienia plebanii: w 1936  r. 
została zbudowana studnia, z której wodę doprowadzono do kuchni, wówczas 
znajdującej się w przyziemiu, wkrótce przeniesionej na parter. Dotąd wodę przy-
wożono ze studni dworskiej i brano ze strumyka przy drodze. Wykonany został 
częściowy remont i malowanie fary, ogrodzono ją siatkowym płotem. 

W 1938 r. odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii. Ks. biskup Juliusz Bieniek 

Ligota na mapie z 1934 r.
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udzielił sakramentu bierzmowania 397 osobom. W Domu Katolickim ks. biskup 
spotkał się z członkami Akcji Katolickiej.

Rozległość terytorialna parafii po raz kolejny i nie ostatni stała się powo-
dem regulacji jej granic. W 1938 r. mieszkańcy Księżej Grobli napisali prośbę do 
biskupa katowickiego datowaną na 17 czerwca o wyłączenie z parafii w Ligocie 
i Czechowicach i przeniesienie ich do parafii pw. Wspomożenia Wiernych w Dzie-
dzicach. Tak się też stało i 28 grudnia 1938 r. kilkanaście domów przyłączonych 
zostało do parafii w Dziedzicach116. 

W latach 1938-40 przeprowadzona została renowacja wnętrza kościoła z fun-
dacji ks. A. Spacila. Odnowiony został główny ołtarz, a jego złocenie wykonał 
złotnik H. Konkol ze Starego Bielska. W 1938 r. powiększony został po raz drugi 
i ozdobiony chór muzyczny przez mistrza stolarskiego Józefa Danela. Chór przy-
gotowywano na zainstalowanie nowych, 16 rejestrowych organów, zadatkowa-
nych w 1938 r., między innymi z fundacji ks. A. Spacila. Z powodu wydarzeń wo-
jennych ograny zamontowane zostały dopiero w 1949 r.

W tym czasie mieszkańcy odległych od kościoła północnych dzielnic Ligoty 
pragnęli wybudować kaplicę. Dnia 29 stycznia 1939 roku odbyło się spotkanie 
ks. W. Piaskowskiego z mieszkańcami dzielnic Bagno, Podlesie, Nowy Świat 
i Miliardowic w celu omówienia projektu budowy kaplicy lub małego kościoła. 
Komitet budowy został powołany, plany były optymistyczne, lecz wkrótce po-
krzyżowała je wojna. 

Lata międzywojenne były okresem szybkiego rozwoju miejscowości oraz 
wzrostu dobrobytu jej mieszkańców. Podstawą egzystencji rodzin była praca męż-
czyzn w zakładach przemysłowych pobliskich miast oraz rodzinne gospodarstwa 
rolne. Stare domy zastąpiono nowymi, dokonano częściowej elektryfikacji miej-
scowości. Rozwijało się życie religijne i wspólnotowe, owocujące wieloma inicja-
tywami dzięki współpracy instytucji społecznych, samorządowych i organizacji 
działających przy parafii. Zbliżała się jednak tragedia na skalę światową. W maju 
1939 r. ks. W. Piaskowski zanotował w kronice refleksję oceniającą ówczesne realia 
jako niepewne i ciężkie czasy brutalnego pochodu faszyzmu włoskiego i neopogani-
zmu niemieckiego. Słowa te okazały się prorocze.

IX.  Druga wojna światowa

1. Życie parafii w czasie wojny
Okres II wojny przyniósł niewyobrażalne tragedie w życiu indywidualnym i zbio-
rowym. Polski Śląsk został włączony do Rzeszy Niemieckiej. Władze okupacyjne 
wprowadziły w każdym obszarze życia drastyczne restrykcje, pozbawiły oby-
wateli narodowości polskiej ich dotychczasowych praw. Życie religijne podległo 

 116 B. Pająk, Z. Barzyk, A. Dudzik, Monografia Czechowic i Dziedzic 1918-1939, Czechowice-Dziedzice 2012, 
s. 247.
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znacznym ograniczeniom, język polski w kościele został zakazany. Zabroniono 
pielgrzymek, a procesje mogły odbywać się w obrębie kościoła. Księża pracujący 
w czasie wojny w ligockiej parafii pozostawali pod stałym dozorem tajnych służb. 
Mimo trudności i zagrożenia życia kapłani pracowali ofiarnie, niosąc religijną 
i duchową pociechę społeczności parafialnej.

Wiadomości o życiu parafii czasów wojennych dostarcza kronika, prowadzo-
na w tym czasie w języku niemieckim. Ks. Walenty Piaskowski odszedł z para-
fii 2 września 1939 r. Przez krótki czas parafią administrował ks. Ginter Ćwię-
czek. Dekretem z 1 listopada 1839  r. parafię objął ks. dr Ludwik Wrzoł, rodem 
z Zabrzega. Po siedmiu miesiącach duszpasterskiej pracy w Ligocie został 12 maja 
1940  r. aresztowany przez gestapo za propolską postawę, wyrażającą się m.in. 
rezygnacją z funkcji rektora Seminarium Duchownego w czeskiej Widnawie po 
zajęciu Sudetów przez Hitlera w 1938 r. Osadzony jako numer 12368 w Dachau, 
przetransportowany do kamieniołomów w Guzen, zginął śmiercią męczeńską 30 
października 1940  r. Obecnie trwają starania wyniesienie ks. Ludwika Wrzoła 
do chwały błogosławionych. W tym czasie została również aresztowana miejsco-
wa inteligencja oraz osoby podejrzane o obronę polskości. Wiele z nich zginęło 
w obozach koncentracyjnych.

Mianowany na administratora parafii 16 maja 1940 r. ks. Jan Kudziełko, ro-
dem z Mazańcowic, pracował w Ligocie do 15 lutego 1942 r. Jego posługa dusz-
pasterska była utrudniona z powodu restrykcji okupacyjnych. Był jednak i jaś-
niejszy moment: 2 lutego 1941 r. odbyły się prymicje ks. Leona Kopcia z Ligoty. 
Ks. J. Kudziełko wprowadził po niedzielnych nieszporach katechizację dla dzieci 
3-6-letnich i przygotowywał dzieci w czasie specjalnej popołudniowej katechezy 
do I Komunii św. W tym czasie odnowiono i uporządkowano plac przykościelny 
oraz cmentarz wraz z kostnicą.

Kolejny kapłan ks. Joachim Hilszer mianowany został 29 stycznia, a parafię 
objął 16 lutego 1942 r. Od początku swojego administrowania do końca sierpnia 
1943 r. nie mógł wygłaszać kazań w języku polskim. Był świadkiem zarekwirowa-
nia dzwonów kościelnych na potrzeby wojenne przez Niemców w marcu 1942 r. 
Prowadził nadal katechizację najmłodszych dzieci oraz przygotowania do I Ko-
munii, także wieczorne nabożeństwa majowe i różańcowe, rozwinął kult Serca 
Jezusa. W dniu 1 sierpnia 1943 r. odbyło się bierzmowanie udzielone młodzieży 
przez ks. Karola Kasperlika z Bielska. W 1944 r. nie mogła odbyć się I komunia, 
mimo iż dzieci były do niej przygotowane, gdyż gestapo z Bielska zakazało dusz-
pasterzowi przemawiać do wiernych w języku polskim. 

Po wkroczeniu do Ligoty wojsk radzieckich 7 lutego 1945 r. ks. J. Hilszer był 
zmuszony do ukrywania się. Wiele cennych przedmiotów z wyposażenia kościoła 
oraz dokumentów zostało ukrytych w domach prywatnych i ocalonych. Pleba-
nia została zajęta i splądrowana przez wojska sowieckie, a kościół sprofanowany 
przez wprowadzenie do wnętrza koni i sprzętu wojskowego. W wyniku działań 
frontowych dach, wieża i dwie ściany kościoła uległy zniszczeniu, co oszacowano 
w grudniu 1945 r. na 20% uszkodzeń. Uszkodzone były też plebania i dom katolicki. 
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X.  Po II wojnie 

1. Ku normalności
Po skończonej wojnie parafianie przystąpili do naprawy zniszczeń wojennych, 
a ks. J. Hilszer do przywracania normalnego rytmu działalności parafii i posługi 
pasterskiej. Na polecenie Kurii Diecezjalnej dokonał rekoncyliacji, czyli powtór-
nego poświęcenia kościoła 1 marca i 31 marca 1945 r. W dniu 23 kwietnia rozpo-
czął się pierwszy polski rok szkolny od mszy św. i poświęcenia obu ligockich szkół. 
Dnia 15 lipca ukonstytuował się parafialny oddział Caritas. Dopiero 4 września 
odbył się pierwszy parafialny odpust. 21 grudnia 1945 Kuria Diecezjalna powołała 
nową radę parafialną na miejsce dotychczasowej, działającej przez ostatnie 25 lat. 
Jeszcze w 1945 r. parafianie naprawili zniszczenia wojenne: mur wokół kościoła, 
ubytki w dachu oraz wieżę. W następnym roku dach kościoła został pokryty bla-
chą, okna zaszklone. Plebania i dom katolicki zostały wyremontowane. 

Tuż po wojnie pojawił się problem uposażenia proboszcza, wynikający z po-
stanowień fundacji P. Czaderskiego, a gwarantowany na gruncie majątku nr 1. 
Rodzina Gaschów w czasie wojny nie realizowała zobowiązań i doprowadziła do 
sądowego unieważnienia fundacji w 1943 r. Po opuszczeniu Ligoty przez rodzinę 
Gaschów 22 stycznia 1945 r. Urząd Ziemski w Bielsku przejął ich majątek. Ks. J. 
Hilszer podjął starania o przyznanie rekompensaty za utracone dochody w po-
staci przekazania urzędowi parafialnemu 24 ha ziemi, lecz skutek był negatywny. 
Nie powiódł się też zamiar powiększenia cmentarza o resztówkę z parcelacji ma-
jątku po Gaschu117.

W parafii odradzało się życie wspólnotowe, a praktyki religijne mogły odby-
wać się bez przeszkód. 2 lutego 1946 r. powołana została Sodalicja Mariańska Pa-
nien liczącą 26 członkiń, a 10 listopada Sodalicja Mariańska Młodzieńców. Arcy-
bractwo Różańca Świętego uaktywniło się, z jego intencji odprawiana była msza 
św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Procesja na Boże Ciało wyszła poza teren 
dziedzińca kościelnego, pierwszy ołtarz urządzono przy budynku dworu, w któ-
rym mieszkał i upaństwowionym majątkiem zarządzał Jan Maciąga. Odrodziła się 
długoletnia tradycja procesji i pielgrzymek. Parafianie z Ligoty udali się z procesją 
na odpust do Bronowa. W VI niedzielę po Zesłaniu Ducha św. odbył się w Ligocie 
parafialny odpust, na który przybyli w procesji z orkiestrą mieszkańcy Bronowa. 
W dniu 7 lipca wyruszyła pielgrzymka do słynącej łaskami Matki Boskiej Gołyskiej 
w Zarzeczu, wkrótce zalanego wodami zbiornika goczałkowickiego. Do Zarzecza 
szły corocznie wspólnie kompanie pielgrzymkowe z Ligoty, Bronowa i Zabrzega, 
a koło chybskiego lasu dołączała do nich pielgrzymka z Rudzicy. W dniach 11-15 
sierpnia udała się pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Pierwsze powojenne Misje św. przeprowadzone zostały 13-18 października 
1946  r. przez o.o. Misjonarzy z Krakowa. Poświęcono wówczas krzyż misyjny 

 117 APL, pisma urzędowe. 
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ufundowany przez młodzież z Burzeja i umieszczony po prawej stronie kościo-
ła. W czasie Misji św. 14 października do parafii przybył ordynariusz diecezji ks. 
biskup Stanisław Adamski. Na polecenie Kurii Diecezjalnej w adwencie po nabo-
żeństwach popołudniowych odbywały się w kolejne niedziele nauki stanowe dla 
matek, starszych panien, młodzieńców oraz ojców.

W 1948 r. ks. J. Hilszer przeszedł na inną placówkę duszpasterską, a parafię 
w Ligocie objął 15 czerwca 1948 r. ks. Reginald Knauer. Kontynuował on prace 
swojego poprzednika, starając się o ugruntowanie życia duchowego swych para-
fian. Wyrazem tego stało się przeprowadzanie rekolekcji i misji, a także prowa-
dzenie regularnych nauk stanowych. Od 27 listopada do 2 grudnia 1948 r. księża 
jezuici z Dziedzic przeprowadzili drugie powojenne misje. W czasie trwających 
od 15 do 19 czerwca 1949 r. rekolekcji zostało założone, a raczej odnowione Apo-
stolstwo Modlitwy, liczące wówczas 480 członków. 

Zaraz po wojnie parafianie podjęli starania o nabycie nowego dzwonu. Za-
wieszono go na wieży dnia 5 września 1948 r. w czasie uroczyści konsekracji i na-
dania mu imienia Opatrzność Boska. Ufundowany przez parafian i ks. R. Knau-
era dzwon o wadze 635 kg odlany został w pracowni ludwisarskiej Schwabego 
w Białej. Oprócz złomu na ten cel parafianie zebrali składki w wysokości 500 000 
zł. Sfinalizowane zostały starania o zainstalowanie nowych organów, zadatkowa-
nych w 1938 r. Zapłacono za nie 2 000 000 powojennych złotych budowniczemu 
Stefanowi Krukowskiemu. Uroczystość ich poświęcenia odbyła się 11 września 
1949 r. Sumę uświetnił chór z Czechowic, wykonując Mszę św. S. Moniuszki, a po 
nieszporach odbył się koncert organowy. 

W następnym 1950 r. ostatecznie wyremontowany został kościół wewnątrz, 
a na zewnątrz położono tynk. 

Dnia 26 i 27 czerwca 1950  r. biskup katowicki ks. Juliusz Bieniek przepro-
wadził wizytację kanoniczną, pierwszą po wojnie. Udzielił sakramentu bierzmo-
wania 228 osobom, a na cmentarzu poświęcił nowy krzyż. W listopadzie 1951 r. 
obchodzono uroczystości 150-lecia kościoła, poprzedzone trzydniowymi rekolek-
cjami. Statystyka parafialna za 1950 r. podaje, że urodziło się 62 dzieci, zawarto 

Pieczęć kurii biskupiej w Stalinogrodzie (Katowicach) odciśnięta  
w czasie wizytacji kanonicznej w kronice parafialnej
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14 ślubów, zmarło 28 osób, w tym 9 dzieci, komunii 
św. przyjęto 22 300, a 40 chorych zostało odwiedzo-
nych i zaopatrzonych. W 1951 r. do pierwszej komu-
nii św. przystąpiło 88 dzieci. 

 

2. W województwie stalinogrodzkim
Z roku na rok kolejne wydarzenia w Polsce świad-
czyły o kursie polityki rządu w stronę totalitaryzmu. 
Dla Kościoła i społeczeństwa w latach 1951-1956 
oznaczało to ograniczanie wolności praktyk religij-
nych. Bolesne represje dotknęły tych duchownych, 
którzy nie podjęli współpracy z rządem, czego wy-
razem i symbolem stało się aresztowanie i więzienie 
ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego (od 25 września 
1953 r. do 26 października 1956 r.). Z diecezji katowi-
ckiej wygnani zostali w latach 1952-1956 biskup Stanisław Adamski i biskup Her-
bert Bednorz. Katowice w 1953 r. zostały przemianowane na Stalinogród (9 marca 
1953 r. – 20 grudnia 1956 r.), a fakt ten był niezwykle wymowny. 

Dnia 27 sierpnia 1952  r. do Ligoty przybył kolejny duszpasterz ks. Andrzej 
Majer. Od tego roku dzieci pobierały naukę religii na probostwie, gdyż jako przed-
miot została usunięta programów szkolnych. Dzięki ofiarności parafian wnętrze 
świątyni w 1953  r. otrzymało nową polichromię, zaprojektowaną przez artystę 
malarza Kazimierza Idczaka (1909-1970), a wykonaną przez malarzy Strużynę 
z Zabrza i Nęckiego z Kępna. Medaliony na sklepieniu przedstawiające świętych 
namalowane zostały przez prof. Łomnickiego z Akademii Nauk Plastycznych 
w Stalinogrodzie (Katowicach). 

Ks. A. Majer, jako pochodzący z diecezji krakowskiej, został przez ks. Jana Pi-
skorza, pełniącego obowiązki biskupa stalinogrodzkiego i prezentującego prorządo-
we stronnictwo księży patriotów, zwolniony z dniem 1 grudnia 1954 r. z dotychcza-
sowej funkcji. Nie poddał się tej decyzji i do 14 lipca następnego roku, do odejścia 
do parafii Ślemień, rezydował w Ligocie. W tym czasie obowiązki administratora 
parafii pełnił ks. Niemczyk z Czechowic. 

Z dniem 25 stycznia 1955  r. do Ligoty przeniesiony został ks. Adam Bieża-
nowski, któremu komunistyczne władze wojewódzkie zarzucały działalność 
antypaństwową w parafii św. Antoniego w Rybniku. Przybył do Ligoty dopiero 
w grudniu 1955 r.118. Po wielu staraniach w Referacie Wyznań w Bielsku i uzyska-
niu zgody Urzędu do Spraw Wyznań, zorganizował dwa punkty katechetyczne 
na Podlasiu i na Burzeju. Dzieci uczęszczające z najdalszych rejonów na religię do 
budynku probostwa nie musiały już pokonywać znacznych odległości na piechotę 
i na rowerach, niezależnie od warunków atmosferycznych. W tym czasie organy 

 118 E-ncyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku:  
http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Bie%C5%BCanowski_Adam

Ks. Adam Bieżanowski
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kościelne zostały uzupełnione o 37 piszczałek i rozbudowane. Po wielu zabiegach 
i staraniach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie wydało 
w 1956 r. zgodę na powiększenie cmentarza.

 

3. Czas pozornej stabilizacji
Po śmierci Bolesława Bieruta w 1956 r. nastał w Polsce czas odwilży. Rozpoczęły 
się lata względnej, czy też pozornej stabilizacji w życiu społecznym. Miało to od-
dźwięk w życiu wspólnoty, która mogła pogłębić zaangażowanie w sprawy para-
fialne. W tym czasie, jak pisze ks. A. Bieżanowski, bez krwi rozlewu skończyła swą 
działalność stalinowska demokracja. Do Ligoty z okazji imienin ks. proboszcza, 
na zaproszenie parafian, przybył ks. biskup Herbert Bednorz, który w tym czasie 
wrócił z wygnania do swojej diecezji.

Po odejściu ks. A. Bieżanowskiego, który – jak sam zapisał w kronice – prze-
żywszy w Ligocie pod przemożną opieką Opatrzności Bożej rok i niecały miesiąc, 
skierowany został do parafii Żorach, przybył 26 stycznia 1957 r. kolejny proboszcz 
ks. Zygfryd Wołek. Wspólnym wysiłkiem i nakładem setek godzin pracy parafian 
rozpoczęło się w 1857 r. poszerzenie cmentarza. Teren został wyrównany ziemią 
z wału dawnego stawu, ciągnącego się wzdłuż obecnej ul. Bielskiej od skrzyżowa-
nia po kościół. 17 maja 1959 r. poświęcony został nowy krzyż cmentarny, a 1 listo-
pada – nowa część cmentarza. Kościół otrzymał centralne ogrzewanie, którego 
instalacji dokonali własnymi siłami parafianie, fachowcy w swoich dziedzinach. 
Materiały budowlane i wszelkie inne trzeba było zdobywać z wielkim trudem na 
przydział, gdyż wolny rynek nie funkcjonował. Ks. Z. Wołek wprowadził inno-
wacje duszpasterskie: pierwszą komunię 6-latków, cotygodniowe msze szkolne 
i lekcje religii dla młodzieży szkół średnich. 

Wpis i autograf ks. Adama Bieżanowskiego w kronice parafialnej
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4. Czasy Soboru Watykańskiego II i obchodów Millenium
W latach 1962-1965 obradował Sobór Watykański II, który przeprowadził refor-
my w Kościele. Modlitwom w intencji soboru towarzyszyła peregrynacja obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej w rodzinach. Po soborze językiem liturgii w koś-
ciele katolickim stały się języki narodowe w miejsce dotychczasowej łaciny. Od 
1965 wprowadzone zostały polskie teksty do mszy św. 

Mimo pozorów wolności władze w Bielsku nie wydały w 1962 r. zezwolenia 
na publiczne zgromadzenie, jak urzędowo nazwano procesje, udające się corocz-
nie od 1877 r. na odpust do Bronowa. Od lat sześćdziesiątych natomiast wzrastała 
ilość osób z Ligoty biorących udział w pielgrzymkach do sanktuariów w Pieka-
rach Śląskich i w Częstochowie. 

Doniosłą uroczystością religijną był milenijny jubileusz chrztu Polski przy-
padający w 1966 r., poprzedzony dziewięcioletnią nowenną. Historyczną roczni-
cę obchodzono 14 kwietnia, a główne uroczystości kościelne odbyły się 3 maja 
1966  r. w Częstochowie. Częścią obchodów Millenium była peregrynacja kopii 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W Ligocie uroczystości odbywały się 19-
20 września 1967 r., lecz w ołtarzu zostały umieszczone puste ramy, gdyż obraz 
Matki Boskiej władze zatrzymały.

Od 1968 roku ks. biskup kierował do parafii ligockiej wikarych do pomocy 
w pracy duszpasterskiej. Byli nimi: ks. Jerzy Kępa w latach 1967-1970, ks. Herbert 
Madej w latach 1970-1972, ks. Tadeusz Strach w latach 1972-1973, ks. Ignacy Na-
kielski w latach 1973-1974. W pracy duszpasterskiej proboszczom pomagali: ks. 
Józef Krętosz i ks. Eugeniusz Zając oraz diakoni odbywający staż katechetyczny. 
Od 1995 r. funkcję wikarych pełnili: ks. Rafał Wala do roku 1997, ks. Marek Jurka 
w latach 1997-2000, ks. Adam Pindel w latach 2000-2003, ks. Jan Blotko w latach 
2003-2007 i ks. Maciej Legierski od 2007 r. do chwili obecnej.

5. Powołania
Jednym z przejawów życia duchowego i religijnego są powołania do służby kapłań-
skiej i zakonnej. Z terenu parafii ligockiej wywodzą się księża diecezjalni, siostry 
zakonne i bracia zakonni. Pierwszym kapłanem był ks. Leon Kopeć (1914-1977), 
wyświęcony 13 lipca 1941 r., proboszcz w Kończycach Małych w latach 1957-1977. 
W Ligocie w 1930 r. urodził się i tu kilka lat dzieciństwa spędził ks. Ludwik Dziech, 
wyświęcony 17 czerwca 1956 r., proboszcz w Pietrowicach Wielkich w latach 1964-
2004. Kolejnym powołanym do służby kapłańskiej jest ks. Eugeniusz Białas, uro-
dzony w 1945 r., wyświęcony 13 czerwca 1971 r. Jest proboszczem w Twardawie, 
koło Koźla. Najmłodszym spośród kapłanów wywodzących się z Ligoty jest ks. 
Andrzej Filapek, ur. w 1965 r., wyświęcony w 12 maja 1990 r., od 2010 r. proboszcz 
w Brennej Leśnicy.

Z Ligoty wyszły też siostry zakonne. Pierwszą była Helena Polok (1897-
1987) – siostra Maria Jukunda ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie. 
W jej ślady poszła Elżbieta Iskrzycka (1905-1962), czyli siostra Maria Weronika 
ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Cieszynie. Zuzanna Gawełek, urodzona 
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w 1941 r., jako siostra zakonna przyjęła imię Awelina i przebywa w Zgromadze-
niu Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu. Maria Filapek, urodzona w 1956  r., 
to siostra Teresa Benedykta z Zakonu Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel 
w Katowicach. Do szkoły w Ligocie uczęszczała Marzena Agnieszka Więcek, ur. 
w 1978 r. w Czechowicach, siostra Tarsycja ze Zgromadzenia Córek Matki Bo-
skiej Bolesnej w Oświęcimiu. Najmłodszą jest Iwona Wizner urodzona w 1975 r. 
w  Miliardowicach, siostra Marcelina ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Karola Boromeusza w Mikołowie.

Braci zakonnych wywodzących się z Ligoty jest dwóch: Henryk Bobiec (1912-
1980), brat Celestyn z Zakonu Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Franciszek 
Drobik, urodzony w 1942 r., brat Hieronim z Zakonu Salwatorian119.

XI.  Czasy najnowsze

1. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku
Lata siedemdziesiąte na Śląsku były okresem szybkiego rozwoju ekonomicznego, 
ale – jak się potem okazało – budowanego na kruchych podstawach. Władza lu-
dowa epoki gierkowskiej, obawiając się protestów społecznych, dbała o zabezpie-
czenie materialnych potrzeb robotników. Społeczeństwo odczuwało wzrost stopy 
życiowej, a młodzież chętniej podejmowała naukę w szkołach średnich i wyż-
szych. Życie religijne rozwijało się, utrudniane przez inwigilację tajnych służb. 

Pod koniec pracy ks. Z. Wołka w parafii, w latach 1971-1972 przeprowadzo-
ny został generalny remont wnętrza świątyni oraz zbudowany ołtarz „twarzą do 
ludu”, zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II. Parafia liczyła wówczas 
ponad 2 500 osób.

Po ks. Z. Wołku, który został odwołany przez biskupa ze stanowiska probosz-
cza, przybył 20 sierpnia 1973 r. ks. Sylwester Antosz i pracował tu do 1975 r. Na 
miejscu starej plebanii i budynków gospodarczych, po wielu perturbacjach i od-
mowach ze strony urzędów oraz szykanach wobec osób w to zaangażowanych, na 
wiosnę 1974 r. rozpoczęto budowę dom katechetycznego. Zezwolenie budowlane 
otrzymał ks. S. Antosz dopiero 31 maja 1975 r. 

W tym czasie, to jest 15 listopada 1975 r. do parafii przybył ks. Jan Miłkowski. 
Ukończył on budowę dom katechetycznego, który został poświęcony 21 paździer-
nika 1976 r. przez ks. biskupa Herberta Bednorza. Teren wokół kościoła na nowo 
uporządkowano i ogrodzono według projektu artysty plastyka Macieja Bieniasza. 
Ponieważ kościół w 1949 r. został wpisany do rejestru zabytków, wszystkie prace 
remontowe przeprowadzane były pod nadzorem konserwatora zabytków. W 1980 r. 
wykonane zostało odnowienie tynków i malowanie elewacji kościoła wg projektu 
tego samego artysty, pozłocono także medalion Oka Opatrzności Bożej na wieży, 
odrestaurowany ponownie w 2005 r. Gdy w 1980 r. kościół był kryty blachą, w kuli 

 119 Dzieje kościoła i parafii…, s. 93-102.
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znajdującej się pod krzyżem na wieży znaleziony został dokument, sporządzony 
w 1840 r. przez ks. B. Olejaka z okazji ukończenia jej budowy i poświęcenia. Doku-
ment jest ważnym źródłem do poznania dziejów parafii w pierwszej połowie XIX w. 

Przełomowym dla Kościoła wydarzeniem w 1978  r. był wybór kardynała 
Karola Wojtyły na tron Piotrowy, a jego pierwsza pielgrzymka do ojczyzny jako 
papieża Jana Pawła II w czerwcu 1979 i druga w czerwcu 1983 r., wyzwoliły w Po-
lakach aktywność na wielu płaszczyznach. Pojawiły się nowe formy życia wspól-
notowego. Przy kościele parafialnym w Ligocie w 1978  r. założony został Ruch 
Światło-Życie, zwany popularnie Oazą. W tym samym roku zawiązała się grupa 
Ruchu Dzieci Maryi. Oba stowarzyszenia działały prężnie, pogłębiając życie du-
chowe przez nowe formy pobożności, które przyciągały licznie młodzież i doro-
słych. Szczególnie od 1983 r. rozwijał się w parafii ruch oazowy rodzin. Corocznie 
na kilkunastodniowe turnusy oazowe do Domu Katolickiego przyjeżdżały rodzi-
ny ze Śląska i innych regionów. W kościele z koncertem utworów religijno-patrio-
tycznych gościł znakomity kompozytor Wojciech Kilar.

2. Kościół na Podraju
W 1979 r. przy kaplicy na Podraju, należącym administracyjnie do Czechowic, ks. 
biskup Herbert Bednorz ustanowił stację duszpasterską. Włączone do niej zosta-
ły ligockie dzielnice Bory i Żabiorek, należące dotąd do parafii w Ligocie. Punkt 
katechetyczny na Podkępiu dla szkoły nr 3 na Burzeju, dotąd obsługiwany przez 
księży z Ligoty, przeniesiono do kaplicy na Poraju. W 1983 r. zbudowany został 
kościół według projektu architekta Jacka Niedźwiedzkiego. W skład nowopo-
wstałej parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czecho-
wicach-Dziedzicach Podraju, erygowanej w 1984 r., weszły między innymi ulice: 
Bory, część Czechowickiej, Koło, część Mazańcowickiej, część Ochodzkiej, Rako-
wa, Rybacka, Żabia, Na Sokoły. Część wymienionych ulic należała wcześniej do 
parafii czechowickiej, część do ligockiej. 

3. Budowa kościoła na Miliardowicach
Rozległość terytorialna parafii ligockiej, ustanowionej w 1812 r., była nadal duża, 
choć kilkakroć już uszczuplana. W 1981 r. do parafii należały dzielnice: Bagno, 
Burzej, Miliardowice, Nowy Świat, Oblask, Podlas, Podlosek, Przędziałek, Tocz-
kowice, Woleństwo, Zawiście, Zawodzie120. Już w 1939 r. mieszkańcy Bagna, Pod-
lasu, Nowego Światu i Miliardowic rozpoczęli starania o wybudowanie kaplicy 
lub kościoła w dzielnicy Podlas, jednak na przeszkodzie stanęła wojna. Po długich 
latach starań i po pokonaniu wielu przeszkód, 12 października 1982 r. Urząd Mia-
sta i Gminy w Czechowicach-Dziedzicach zezwolił na budowę kościoła. Budow-
niczym był ks. Jan Miłkowski. Pierwszym duszpasterzem został ks. Andrzej Wol-
ny. Konsekracji nowej świątyni w dniu 25 października 1988 r. dokonał ks. biskup 

 120 Katalog Diecezji Katowickiej, Katowice 1981, s. 88.
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Damian Zimoń. Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Miliardowicach 
została wyodrębniona z macierzystej parafii w Ligocie. 

4. W diecezji bielsko-żywieckiej
Rok 1989 stanowi ważną cezurę w historii Polski. Po wyborach do Sejmu 4 czerw-
ca rozpoczęły się przemiany demokratyczne, a w dziedzinie życia religijnego na-
stąpił czas żywiołowego rozkwitu. Źródłem ożywienia w polskim kościele stały 
się zarówno odzyskane wolności obywatelskie, jak i nauczanie Jana Pawła II.

Dekretem Ojca św. Jana Pawła II z 25 marca 1992 r. została powołana diecezja 
bielsko-żywiecka, a jej biskupem ordynariuszem został ks. Tadeusz Rakoczy. Do 
młodej diecezji, w czasie pielgrzymki od Czech w 1995 r., przybył z krótką wizy-
tą papież Jan Paweł II. Dnia 22 maja Papież zatrzymał się w Skoczowie, w miej-
scu urodzenia Jana Sarkandra, kanonizowanego wówczas w Ołomuńcu. Do 
Skoczowa, jak też do Bielska i Żywca, gdzie papież przebywał, a także na wszyst-
kie pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, udawali się licznie mieszkańcy Ligoty. 
Nauczanie Jana Pawła II oraz jego charyzma przynosiły wielkie owoce w postaci 
pogłębienia życia duchowego i poczucia bliskiego zawiązku z Kościołem. 

Był to równocześnie okres wzmożonej aktywności parafian w dziele troski 
o swoją świątynię i parafię. W 1990 r. nastąpiła przebudowa prezbiterium oraz 
malowanie wnętrza wg projektu M. Bieniasza. Usunięto ze ścian poprzednie 
ornamenty, odrestaurowane zostały medaliony czterech Ewangelistów w prez-
biterium. W nawie na sklepieniu doc. M. Bieniasz osobiście namalował w meda-
lionach postacie św. Brata Alberta, św. Rafała Kalinowskiego, św. Urszulę Ledó-
chowską i bł. Karolinę Kózkównę. Program ideowy wyrażony poprzez postacie 
przedstawione na medalionach streszcza się w słowach: święci naszych czasów, 
wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II, wzorem do naśladowania. Na tęczy 
został namalowany Baranek Paschalny na Księdze Żywota. 

Ważną i kosztowną inwestycją w 1995 r. było pokrycie dachu miedzianą blachą 
z inicjatywy rady parafialnej i fundacji parafian. W tym samym roku pomalowana 
została elewacja kościoła według planów M. Bieniasza. Również w 1995 r. został 
poświęcony cmentarz po kolejnej jego rozbudowie i podniesieniu gruntu o 1 metr. 

Przed rokiem 2000, ogłoszonym przez Jana Pawła II jako Wielki Jubileusz 
dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, rozpoczęła się w 1997  r. w polskim kościele 
trzyletnia nowenna. Diecezja bielsko-żywiecka przeżywała od 28 lutego 1998  r. 
peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a w Ligocie miała ona 
miejsce 2 i 3 kwietnia. W wydarzenie to angażowała się cała społeczność parafial-
na. W Roku Jubileuszowym 2000 została oddana do użytku nowa kaplica pogrze-
bowa pw. Dobrego Pasterza, poświęcona 5 listopada przez ks. biskupa Janusza 
Zimniaka. Budowana trwała od 1997 r. z fundacji i pracy parafian, według pro-
jektu arch. Jerzego Skulimowskiego i planów Jana Wiśniowskiego z Czechowic. 
Płaskorzeźbę Dobrego Pasterza w tympanonie i wystrój wnętrza z polichromią 
krzyża św. Franciszka zaprojektował Wojciech Pondel z Krakowa.

Z Rokiem Jubileuszowym wiąże się powstanie parafialnego oddziału Akcji 
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Katolickiej. W dniu 10 grudnia 2000 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Akcji 
Katolickiej, a 8 lutego 2002 wydany został dekret biskupa o jej zatwierdzeniu. Li-
czyła wówczas 20 osób, a jej działalność jest formą apostolstwa świeckich. 

Od 2000 r. odpust w Ligocie, za zezwoleniem biskupa, odbywa się w I nie-
dzielę lipca.

5. Jubileusz 200-lecia kościoła
W 2006 r. przypadało 200-lecie poświęcenia kościoła parafialnego. Przed jubi-
leuszem trwały zarówno modlitewne jak i materialne przygotowania, aby god-
nie uczcić tę rocznicę. Wspólnym wysiłkiem wykonano wiele prac renowacyj-
nych w obrębie kościoła i jego otoczenia. W 2002 r. wymieniona została posadzka 
w kościele. W 2005 r. ze składek parafian ufundowany został nowy ołtarz główny 
oraz ambona z marmuru, wg projektu ks. Zygfryda Kota z Katowic. Kościół otrzy-
mał iluminację zewnętrzną. 

Główne jubileuszowe obchody odbyły się 1 lipca 2006 r. Wówczas to ks. biskup 
Tadeusz Rakoczy dokonał uroczystej konsekracji kościoła. W ołtarzu głównym 
umieszczone zostały relikwie z dotychczasowego ołtarza głównego w portatylu 
z napisem: SS. Justi et Bonosi MM, 13 IX 1805 oraz z ołtarza bocznego z napisem: 
Św. Gaudenti et Jucundae MM. 2 X 1850, obydwie z podpisami biskupów. 

Z okazji jubileuszu wydana została publikacja Dzieje kościoła i parafii pw. 
Opatrzności Bożej w Ligocie 1806-2006 – praca zbiorowa pod redakcją ks. Jana 
Miłkowskiego. Autorami są: ks. Jan Błotko, Franciszek Brańka, Urszula Duława, 
Małgorzata Hess, Andrzej Kobiela, ks. Jan Miłkowski i Krzysztof Przemyk. Zakres 
tematyczny książki jest szeroki i ma charakter monografii zarówno parafii jak 
i miejscowości. W części dotyczącej parafii autorzy szczegółowo opracowali roz-
działy poświęcone biogramom duszpasterzy pracujących w parafii, powołaniom 
kapłańskim i zakonnym, życiu religijnemu wraz z podaniem statystyki praktyk 
religijnych, radzie parafialnej, służbie kościelnej i liturgicznej, organistom, dzie-
jom i opisowi kościoła wraz należącymi do niego budowlami i cmentarzem, a tak-
że opisowi zaangażowania organizacji i instytucji społecznych oraz mieszkańców 
Ligoty w życie wspólnoty parafialnej. Autorzy ukazali parafię w dwóch aspektach: 
jako wspólnotę wiernych pod opieką kolejnych duszpasterzy oraz jako instytucję 
i urząd wchodzący w skład Kościoła Powszechnego, wspomagany w funkcjono-
waniu przez powołanych do tego mieszkańców Ligoty. 

7. Lata ostatnie
Ksiądz kanonik Jan Miłkowski 14 czerwca 2007 r. ukończył pracę proboszczow-
ską i 25 sierpnia tego roku przeszedł na emeryturę, pozostając jako rezydent w pa-
rafii. W tym dniu parafię objął ks. Jan Błotko, który od 23 sierpnia 2003 r. pra-
cował w Ligocie jako wikary. Ks. Jan Błotko dokończył szereg prac związanych 
z modernizacją budynku kościelnego, cmentarza, probostwa i otoczenia kościoła. 
Nad salkami katechetycznymi, w których od lat mieści się przedszkole, nadbu-



·  302  · Zabytki Ligoty – parafia rzymskokatolicka

dowano piętro z dwoma mieszkaniami. Wykonana została rewitalizacja plebanii 
w części mieszkalnej i w przyziemiu. W trosce o dziedzictwo pokoleń odnawiane 
są przedmioty o wartości zabytkowej, liczne rzeźby i obrazy. Przy cmentarzu po-
wstał dodatkowy parking. Obecnie trwają prace przygotowawcze przed general-
nym remontem elewacji kościoła z funduszy europejskich. 

W parafii działalność kontynuują bractwa modlitewne, Akcja Katolicka, 
dziecięca i młodzieżowa grupa oazowa, służba liturgiczna, prowadzona jest bi-
blioteka. W dniach 8-22 września 2013  r. przeprowadzone zostały Misje para-
fialne. W pracy wspomaga proboszcza wikariusz, ks. Maciej Legierski, katecheta 
w Zespole Szkół w Ligocie. Liczna grupa wolontariuszy udziela się aktywnie w de-
korowaniu świątyni oraz utrzymaniu porządku w jej wnętrzu i otoczeniu.

W 2012 r. na terenie Ligoty objętym posługą parafialną kościoła Opatrzno-
ści Bożej było 1900 mieszkańców, w tym 1880 katolików. Do parafii należą ulice: 
Bielska, Bronowska, Burzej, Czechowicka (strona lewa i część prawej), Długa, Do 
Kanału, Dworska, Ks. Błażeja Olejaka, Leszczynowa, Łabędzia, Mazańcowicka, 
Miła, Młynarska, Nad Jasienicą, Nadrzeczna, Na Łuku 11, 13, 14, 16, Na Wale, 
Ochodzka (strona lewa) 1, 3, 5, Orla, Pańska, Podlasek, Podwale, Rębisko, Rolni-
ków, Spadzista, Śródrzeczna, Tartaczna, Toczkowice, Wapienicka, Wodospado-
wa, Woleńska, Wolna, Włościańska, Wspólna, Zabrzeska, Zajęcza 44, 46, 48, 50, 
54, Zawiście, Zawodzie121. 

Przedstawione dzieje parafii odzwierciedlają w skrótowej formie życie spo-
łeczności, która na przestrzeni kilku stuleci tworzyła i tworzy nadal wspólnotę 
skupioną wokół świątyni – najpierw w Międzyrzeczu, a od 1806 r. w Ligocie. Im 
głębiej w przeszłość, tym trudniej zrekonstruować wydarzenia składające się na 
rytm codziennego i świątecznego życia kilkunastu pokoleń zgromadzonych wo-
kół swoich duszpasterzy. Im bliżej współczesności, tym dzieje parafii i miejsco-
wości są bardziej czytelne – wiedza kryje się w licznych dokumentach i w pamięci 
ludzkiej. 

Podjęty przez autorkę wysiłek ukazania historii i życia parafii w Ligocie jest 
kontynuacją dzieła rozpoczętego przez autorów książki Dzieje kościoła i parafii 
pw. Opatrzności Bożej w Ligocie (1806-2006), wydanej w 2006  r. W niniejszym 
rozdziale Czytelnik znalazł sporo nowych informacji, jednakże specyfika pub-
likacji nie pozwoliła na zbyt szczegółowe omawianie problemów. Niewątpliwie 
zdarzy się okazja ku temu, by następni autorzy zgłębili bogate zasoby Archiwum 
Archidiecezjalnego w Katowicach, Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej czy 
archiwum w Opawie i dodali do rozpoznanych już dziejów parafii nowe fakty 
oraz rozwiązali problemy, które dotąd pozostają zagadką.

 121 Informator Diecezji Bielsko-Żywieckiej 2012, s. 156.



Maria Nowrotek

R o z d z i a ł  4

Zabytki sztuki sakralnej kościoła w Ligocie

Kościół parafialny

Kościół parafialny w Ligocie stanowi centrum życia religijnego, a jego wieża jest 
dominantą w krajobrazie najbliższej okolicy. Wraz z najstarszą częścią cmenta-
rza i plebanią tworzy zespół architektoniczny chroniony prawem ze względu na 
walory historyczne, kulturowe i estetyczne122. Kościół wpisany został do rejestru 
zabytków nieruchomych Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod 
numerem A-46/60123. 

Kościół jest najstarszą istniejącą budowlą w Ligocie o udokumentowanej 
dacie powstania, a czas i mijające mody estetyczne nie zmieniły kształtu archi-
tektonicznego, ani zasadniczego wystroju jego wnętrza. Utrzymany jest w po-
rządku barokowo-klasycystycznym. Plan nieznanego architekta, sporządzony 
zgodnie z przepisami i estetyką epoki, zatwierdzony został przez kancelarię ce-
sarską. Wzniesiony został przez mistrza murarskiego Jakuba Mikisza (Michischa) 
ze Skoczowa124 w latach 1801-1806, z fundacji Pawła Czaderskiego. Staraniem ks. 
Błażeja Olejaka w latach 1834-1840 mistrz H. Kąkol z Bielska dobudował wieżę 
dzwonną i wówczas kościół przyjął ostateczną formę architektoniczną. Świąty-
nia jest orientowana – usytuowana w zasadzie na osi wschód – zachód, z lekkim 
odchyleniem ku północy. Posadowiona na planie prostokąta składa się z jednej 
nawy, nieco węższego prezbiterium zakończonego apsydą wraz z przylegającą do 
niego od północy zakrystią oraz z pomieszczeń pod wieżą. Jej długość to 31 m 
90 cm, szerokość 13 m, kubatura 4500 m sześciennych, powierzchnia zabytkowa 
434 m kwadratowych. Wymurowana została z cegły na fundamencie z kamienia, 
otynkowana, nakryta dwuspadowym dachem. Dach o drewnianej konstrukcji, 
wspierający się na gzymsie, pierwotnie nakryty gontem wymienionym w 1904 r. 
na eternit, po 1959 r. pobity został blachą. 

 122 Źródłem do opisu jest Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI, Województwo katowickie, z. 2: Powiat biel-
sko-bialski, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Warszawa 1967, s. 69-71, także kartoteka konserwatora 
zabytków przechowywana w kancelarii parafialnej, ponadto zapisy w księdze ogłoszeń duszpasterskich 
oraz w kronice parafialnej. 

 123 Wpis na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w rejestrze zabytków nieruchomych 
województwa śląskiego podaje dwa numery rejestru: 266/49 z 10 grudnia 1949 r. oraz 46/60 z 24 lutego 
1960 r. Odczyt 19 października 2013.

 124 AAK AL 01174.
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Tynkowane gładko elewacje obwiedzione są dyskretnym gzymsem poniżej 
połaci dachowej. W elewacjach bocznych zachowały się, wiodące do nawy, ory-
ginalne klepkowe drzwi z okuciami kowalskiej roboty. Prostokątne okna ujęte 
w kamienne, zwieńczone półkoliście obramienia, oświetlają wnętrze nawy i prez-
biterium. Na zachodniej ścianie, obok bocznego wejścia, umieszczona została 
marmurowa tablica epitafijna upamiętniająca ks. Błażeja Olejaka, ufundowana 
w 1894 r. przez ks. Ryszarda Jarosza. 

Zachodnia elewacja fasadowa z wieżą wysuniętą lekkim ryzalitem ozdobiona 
jest w dolnej części czterema zdwojonymi pilastrami toskańskimi. Wejście głów-
ne, ujęte w prosty, dyskretnie żłobiony kamienny portal z półkolistym nadświet-
lem z witrażem, prowadzi do kruchty. Nad wejściem znajduje się wąskie okno 
półkoliście zamknięte, oświetlające pomieszczenie w wieży. Nad częścią parte-
rową fasady, zamkniętą daszkiem okapowym, wznosi się mur szczytowy, w który 
wkomponowana jest wieża dzwonna. Ujęta w narożnikach przedłużeniem pila-
strów fasady, ozdobiona została medalionem Opatrzności Bożej, czterema okna-
mi z metalowymi żaluzjami sprawionymi ok. 1888 r., a także czterema tarczami 
zegarowymi umieszczonymi pomiędzy gzymsami. Medalion zdobiący wieżę wy-
konany techniką sztukaterii, przedstawia symbol obecności Boga pod postacią 
Oka Opatrzności, otoczonego głowami 5 uskrzydlonych aniołków, unoszących się 
w obłokach. Całość, ujęta promienistą złotą glorią i owalnym kartuszem, utrzy-
mana jest w barokowo-klasycystycznej estetyce. Wieża nakryta kopulastym, lek-
ko spłaszczonym hełmem, z górującą nad nim ośmioboczną latarnią, zwieńczona 
jest mniejszym hełmem i iglicą z metalowym krzyżem o ramionach zakończo-
nych trójlistnie, spoczywającym na kuli. Druga, wysmukła wieżyczka sygnaturo-
wa z latarnią, umieszczona nad prezbiterium, nakryta została cebulastą kopułką, 
zakończoną iglicą i krzyżem. Wieża, wcześniej pokryta gontem, od 1891 r. pobita 
jest blachą.

Szczególnym miejscem w przestrzeni sakralnej świątyni jest prezbiterium, 
w którym kapłan sprawuje Eucharystię. Prezbiterium oddziela od nawy stopień 
komunijny oraz łuk tęczy o wykroju koszowym. Sklepienie nad nim żaglaste, 
wzmocnione gurtami spływającymi na zwieńczenia przyściennych pilastrów. 
Oświetlane jest trzema dużymi oknami witrażowymi i oculusem – okrągłym 
okienkiem schowanym za nastawą ołtarzową. Ściany utrzymane w jasnej tonacji 
barwnej, ozdobione były do lat siedemdziesiątych XX w. polichromią z ornamen-
tami roślinnymi z wplecionymi w nie kartuszami z napisami i krzyżykami oraz 
ikonografią apokaliptyczną na tęczy. 

Prawdopodobne jest, że zabytkowy ołtarz główny, zbudowany w estety-
ce późnego baroku, należy do pierwotnego wyposażenia świątyni. Jego zdobie-
nia uzupełniane były w 1852  r., w czasie wznoszenia ołtarzy bocznych. Jest to 
ołtarz składający się z wolnostojącej mensy i przyściennej nastawy ołtarzowej. 
Mensa, czyli stół ołtarzowy typu sarkofagowego służący do sprawowania Eucha-
rystii „tyłem do wiernych”, zbudowany jest z drewna i osłonięty profilowanym 
antepedium (zasłoną). Za mensą wznosi się retabulum, czyli drewniana nastawa 
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ołtarzowa, pełniąca rolę zarówno dekoracyjną jak i ideową, niosącą przekaz teo-
logiczny. Wypełnia część kolistej ściany apsydy aż po sklepienie. Ustawiona jest 
na cokole w  formie podwyższenia, ozdobionego wolutami i motywem wazonu. 
Nad cokołem po bokach wznoszą się dwie białe kolumny o złoconych głowicach 
zdobionych wolutami i liśćmi akantu. Towarzyszą im filary tak samo zwieńczone. 
Kolumny z umiarem przybrane są złoconymi detalami snycerskimi: motywami 
roślinnymi i żłobieniem piszczałkowym. W miejscu najwyższym nastawy ołta-
rza góruje Oko Opatrzności w trójkącie symbolizującym Trójcę Świętą, otoczone 
promienistą złotą glorią, wyrażające patrocinum, to jest wezwanie kościoła oraz 
teologiczną prawdę o nieustającej opiece Bożej nad światem. Ujęte w obramowa-
nie o płynnym kształcie, wypełnia część wnęki sklepienia. Za nastawą ołtarzo-
wą, na wysokości Oka Opatrzności, ukryte jest okrągłe okienko – oculus, które 
umieszczane w orientowanym kościele kieruje promienie wschodzącego słońca 
do wnętrza świątyni. Pozostaje to w zgodzie z prastarą tradycją i symboliką wzno-
szenia orientowanych świątyń, do których wpadające pierwsze światło poranka, 
ex oriente lux, oznacza majestat Boga objawiający się w organizacji wszechświata 
oraz majestat Chrystusa – Światłości Świata. Na górnym gzymsie nastawy ołta-
rzowej umieszczone są dwie rzeźby skrzydlatych klęczących i adorujących Boga 
aniołów, ukazanych jako młodzieńcy z obfitymi przepaskami na biodrach. Po bo-
kach ołtarza na niewielkich postumentach stoją polichromowane rzeźby natu-
ralnej wielkości: z lewej strony św. Pawła, z prawej – św. Piotra. Późnobarokowe 
postacie świętych, ukazane dynamicznie w lekkim kontrapoście, odziane są w fa-
lujące szaty. Święty Piotr trzyma klucz do Królestwa Bożego, palmę męczeństwa 
oraz księgę. Święty Paweł, zaczytany w swojej księdze Listów Apostolskich, został 
w 1945 r. pozbawiony przez sowieckiego żołnierza drugiego atrybutu – miecza.

W ołtarzu umieszczony jest obraz św. Izydora, patrona rolników. Zazwy-
czaj ikonografia ukazuje świętego jako oracza, tu – jako siewcę. Olejny obraz na 
płótnie, namalowany przez nieznanego artystę w XIX w., przedstawia postać 
świętego, odzianego w szatę w rodzaju płaszcza czy fartucha, siejącego zboże 
wyjmowane z płachty przewieszonej przez ramię. Nad siewcą unosi się Oko Bo-
żej Opatrzności, z którego spływają promienie łaski wspomagające go w trudzie 
pracy rolnika. Na drugim planie obrazu, z jego lewej strony, widnieje na lekkim 
wzniesieniu kościół i droga do niego wiodąca. Z prawej strony, w oddali, dwaj 
aniołowie orzą ziemię dwoma wołami. U stóp Izydora malarz umieścił narzę-
dzia rolnicze oraz worek z ziarnem. Tłem są wzgórza i niebo z rozświetlonymi 
chmurami. Obraz stanowi apoteozę zarówno postaci świętego, jak i trudu rolni-
ka. Oprawiony w złocone ramy, ozdobiony jest dodatkowo po obu stronach roko-
kowymi motywami rocaille. Obraz został przemalowany prawdopodobnie przez 
N. Kaschę ze Strumienia, który w 1902 r. odnawiał trzy obrazy ołtarzowe. 

W centralnej części ołtarza umieszczone jest tabernakulum służące do 
przechowywania Najświętszego Sakramentu. Jego obudowę, ustawioną na postu-
mencie, tworzą cztery pozłocone kolumienki korynckie, dźwigające półkoliście 
wygięte gzymsowanie, pod którym widnieje medalion z napisem IHS w promie-
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niach. Po bokach ustawione są rzeźby dwóch klęczących aniołów odzianych w ró-
żowe suknie, każdy w indywidualnej postawie. Dawne obrotowe tabernakulum, 
wypełniające opisaną obudowę, w 1977 r. zostało wymienione na nowe, istniejące 
do dziś. Przed zabytkowym ołtarzem znajduje się marmurowy posoborowy oł-
tarz do celebracji „twarzą do wiernych” oraz ambonka, nawiązujące stylistycznie 
do dekoracji kościoła. 

Umieszczona z lewej strony prezbiterium ambona, zbudowana przez niezna-
nego rzemieślnika, zdaje się być późniejsza niż ołtarz główny, wykazując wpływy 
klasycystyczne. Pierwsza wiadomość o konieczności renowacji ambony pocho-
dzi z 1852 r., a druga – o remoncie w 1902 r. Wtedy to artysta stolarz Rongl ze 
Strumienia naprawił ją i ustawił w obecnym miejscu. Pierwotnie zawieszona była 
w nawie z lewej strony w miejscu obecnego ołtarza bocznego. Zaokrąglony korpus 
ambony przymocowany do ściany prezbiterium ozdobiono płaskorzeźbą przed-
stawiającą biblijną scenę wyrzucenia Jonasza przez rybę u brzegów Niniwy. Nie-
opodal Jonasza ukazano łódź unoszącą się na fali. Scena jest symboliczna i mówi 
o kapłańskim obowiązku głoszenia Słowa Bożego. Ambona od dołu zamknięta 
jest formą odwróconego dzwonu, zakończonego stylizowaną konchą i szyszką. 
Przy parapecie i podstawie znajdują się zdobienia w formie ornamentu sznurecz-
kowego i piszczałkowego. Nad amboną, w części zapieckowej, pośrodku reliefu 
umieszczona została gołębica w locie – symbol Ducha św. Całość utrzymana jest 
w kolorze białym, a detale – złocone. Schody do ambony wiodą od zakrystii.

Po przeciwnej stronie prezbiterium znajduje się chrzcielnica zakupiona 
w  1881  r. Sporządzona z drewna w nieznanym warsztacie, jest eklektyczna, nie 
posiada wyraźnych cech stylowych. Swoim kształtem naśladuje kielich. Nad 
dwustopniową, ośmioboczną bazą wznosi się trzon zdobiony ośmioma arkadami 
podtrzymywanymi przez półkolumienki. Czara, również ośmioboczna, ozdobio-
na jest reliefem płaskorzeźb główek pyzatych aniołków na tle skrzydeł, ujętych 
w czterolistne obramienia. Wewnątrz czary znajduje się metalowa misa z wodą 
chrzcielną. Wieko udekorowane zostało ośmioma równoramiennymi krzyżyka-
mi i zwieńczone również krzyżykiem o trójlistnym zakończeniu ramion. Całość 
polichromowana jest na biało, a detale snycerskie – złocone. Z okazji poświęcenia 
chrzcielnicy, 3 sierpnia 1881 r. ks. Rychtarski napisał: Daj Boże, aby wszyscy ci do-
brodzieje tej chrzcielnice i imiona wszystkich tu przy tej chrzcielnicy chrzczonych, 
zapisani byli w księdze żywota wiecznego! Oleje św. służące do chrztu przechowy-
wane są w szafeczce ściennej po lewej stronie prezbiterium, wykonanej w między-
wojniu, na której drzwiczkach w kartuszu znajduje się złocony napis: Olea sacra. 

Witraże zdobiące okna są ważnym elementem ideowym i dekoracyjnym każ-
dej świątyni. Łagodne światło, sączące się przez barwione szyby i ożywiające sceny 
figuralne misternie wykonane przez witrażystę, dodaje wnętrzu świątyni wyjąt-
kowości. Zabytkowe witraże w prezbiterium wykonane w nieznanym zakładzie 
pochodzą z II połowy XIX w., ale o ich istnieniu nie wspominają zapisy kroni-
karskie do 1947 r. Witraż z lewej strony prezbiterium przedstawia Matkę Boską 
Królową z Dzieciątkiem. Matka Boża w koronie na lewym ramieniu trzyma Jezu-
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sa odzianego w białą sukienkę, a królewskie berło dzierży w prawej dłoni. Przez 
rączkę Dzieciątka przewieszony jest różaniec. Być może fundatorami tego witraża 
było Bractwo Różańcowe (założone w 1847 r.), niestety napis fundacyjny zakryty 
jest przez ramę okienną. Witraż z prawej strony przedstawia św. Józefa – patrona 
fundatora Józefa Krzempka z żoną Katarzyną z Woleństwa. Święty Józef, opie-
kun rodzin, trzyma na lewym ramieniu Dzieciątko, a w prawej dłoni lilię. W ręku 
Dzieciątka znajduje się królewskie jabłko, symbol władzy nad światem. Trzeci wi-
traż ukazuje św. Annę z małą Marią, czytające pergaminowy zwój. Święta Anna 
jest patronką nauczycieli, uczniów i studentów i ich to miał zapewne nieznany 
fundator na uwadze, wybierając temat witrażu, gdyż w XIX w. szkoła pozostawała 
pod nadzorem kościelnym. Witraże w prezbiterium wykonane są w tej samej kon-
wencji i utrzymane w identycznej skali barwnej. Na kompozycje okalające posta-
cie składają się motywy muszli i konch, uzupełnione kwiatami. Nawiązują w ten 
sposób do stylistyki ołtarzy, tworząc jednolity program estetyczny i ideowy. Wi-
traże, podobnie jak wieża, dach i część ścian, zostały uszkodzone w czasie ostrzału 
w styczniu i  lutym 1945  r. Ich naprawa została zlecona w 1946  r. renomowanej 
firmie witrażysty Fryderyka Romańczyka (1892-1949) z Siemianowic Śląskich. 
Był on uczniem, praktykantem i wieloletnim pracownikiem Zakładów Witraży 
S.G. Żeleńskich w Krakowie, projektantem witraży w duchu krakowskiej szkoły 
artystycznej. Jak pisze w kronice ks. Hilszer, niestety artysta nie potrafił jeszcze 
przed mrozami zaszklić części około głównego ołtarza. Dokonał tego w 1947 r. Być 
może witraże z nawy, których kompozycja nawiązuje do stylu witraży z prezbite-
rium, zaprojektowane i wykonane zostały także przez firmę F. Romańczyka. 

Dopełnieniem dekoracji prezbiterium są cztery medaliony namalowane na 
sklepieniu. Przedstawiają one czterech Ewangelistów. Kompozycje te utrzymane 
w konwencji realistycznej zostały wykonane prawdopodobnie w 1902 r., gdy ścia-
ny kościoła ozdobiono polichromią. Odrestaurowane zostały w 1988 r. 

Nawa kościelna, szersza od prezbiterium, jest pomieszczeniem dla wiernych. 
Na jej architektoniczny kształt składają się osadzone na cokołach przyścienne pi-
lastry zwieńczone gzymsami, podtrzymujące kolebkowe trójprzęsłowe sklepienie 
wzmocnione zdwojonymi gurtami. W ścianach północnej i południowej znajdują 
się po 4 okna oraz boczne wejścia. Drzwi klepkowe, z podwójnej warstwy desek, 
wzmacniane ćwiekami, pochodzą z czasów budowy kościoła.

Z przodu nawy znajdują się dwa ołtarze boczne, zbudowane w 1850  r., 
a ozdobione w 1852 r. przez nieznanych twórców. Pierwotnie ustawione były przy 
ścianach nawy pod oknami, a na obecne miejsce zostały przeniesione w czasie 
generalnego remontu w 1902 r. Są odwzorowaniem konstrukcji ołtarza głównego. 
Mensy bocznych ołtarzy mają formę sarkofagów osłoniętych drewnianą, profilo-
waną obudową. Nastawy ołtarzowe składają się z kolumn i filarów zwieńczonych 
gzymsami i girlandami o płynnych kształtach esownic, ozdobionych rokokowymi 
motywami rocaille. Po obu stronach ołtarzy nad kolumnami umieszczono rzeźby 
skrzydlatych aniołków, a w dolnej części – świętych kobiet i mężczyzn. 
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Ołtarz z lewej strony nawy poświęcony jest Sercu Pana Jezusa, którego posąg 
znajduje się we wnęce wykonanej w latach trzydziestych XX w. Wcześniej w ołta-
rzu znajdował się obraz Matki Bożej Różańcowej. Po jego lewej stronie ustawio-
na jest rzeźba św. Franciszka, a po prawej – św. Antoniego z Dzieciątkiem. Nad 
wnęką z posągiem zawieszono dziewiętnastowieczny olejny obraz św. Jana Nepo-
mucena. Dzieło nieznanego artysty utrzymane w typie baroku oprawione zosta-
ło w wymyślną w kształcie złoconą ramę. Święty ten czczony był przez parafian 
szczególnie, do niego odprawiano nowenny, modlono się w czasie długotrwałych 
opadów i licznych powodzi oraz w okresie Dni Krzyżowych. Na stole ołtarzowym 
znajduje się tabernakulum. Jest to drewniana szafka zamknięta lekko wypukłymi 
drzwiczkami, na których widnieje ujęta w kartusz płaskorzeźba unoszonego na 
chmurach kielicha z hostią. Dekorację tabernakulum dopełniają pionowe reliefy 
z lilii, a całość wykończona jest barokowymi w formie esownicami i wolutami. 

Ołtarz z prawej strony poświęcony jest Matce Bożej Królowej z Dzieciątkiem. 
Jej posąg znajduje się we wnęce ołtarzowej. Nad nim, w szczytowej części na-
stawy, zawieszony jest nieznanego autorstwa XIX-wieczny obraz przedstawiający 
św. Annę nauczającą małą Marię. Na stole mensy umieszczono barokową w for-
mie podstawę pod monstrancję, o bokach ujętych w woluty. Na niej ustawiony 
jest drewniany krzyż pochodzący z XIX w. Po bokach na niewysokich piedesta-
łach stoją rzeźby – z lewej strony św. Barbary, z prawej – prawdopodobnie św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. Obie święte ukazane są w pełnych ekspresji pozach, 
a polichromowane szaty miękko modelują ich sylwetki. 

Zauważyć należy, że żaden z ośmiu aniołów z ołtarzy nie ma takich samych 
rysów twarzy, ani nie powtarza tych samych gestów. Pastelowa tonacja barwna 
polichromii zaakcentowana złoceniami wydobywa urodę elementów architekto-
nicznych, rzeźb i obrazów składających się na ołtarz główny i ołtarze boczne. 

Obok prawego bocznego ołtarza we wnęce podokiennej zawieszony jest 
obraz Matki Boskiej Bolesnej w otoczeniu aniołów, namalowany olejem na bla-
sze przez nieznanego artystę, szacowany na I połowę XIX w. Przedstawia Mat-
kę Bożą odzianą w ciemnoczerwoną suknię, na którą spływa z głowy i ramion 
granatowa, bogato drapowana narzuta, przełożona przez prawą rękę. Głowa, 
uniesiona lekko w górę, otoczona jest złotym nimbem. Biały rąbek nakrywający 
głowę, współgrający z białą tkaniną przysłaniającą dekolt, okala twarz o pełnych 
smutku oczach, wpatrzonych w niebo. Ramiona złożone na piersi oznajmiają po-
godzenie się z losem, ale Jej serce przeszywa miecz boleści, symbolizując bezmiar 
macierzyńskiego cierpienia po śmierci Syna. Na drugim planie widoczny jest wie-
niec z cierni otaczający postać Maryi, a unoszący się i klęczący czterej aniołowie 
w modlitewnym skupieniu współczująco towarzyszą przeżyciom Matki. 

Po przeciwnej stronie, obok ołtarza bocznego, wmurowana jest w ścianę 
nawy nieznanego warsztatu tablica epitafijna, ufundowana przez mieszkańców 
Ligoty, poświęcona 12 września 1937  r. przez ks. Walentego Piaskowskiego. Na 
tablicy z czarnego granitu wyryte są 44 imiona i nazwiska ligocan poległych na 
frontach I wojny światowej, a także inwokacja modlitewna „Wieczny odpoczynek 
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racz im dać Panie.” Na obramieniu tablicy u góry wykuto krzyż stylizowany na 
żołnierskie odznaczenie Virtuti Militari z wkomponowaną weń głową Chrystusa 
w cierniowej koronie. Z boków umieszczone są dwa miecze udekorowane gałąz-
kami oliwnymi, symbolami pokoju, jaki dla walczących z obu stron nastaje po 
śmierci na polu walki, a dla żywych – po zakończonej wojnie. Kompozycję u dołu 
dopełniają płaskorzeźby militariów z I wojny – pocisk artyleryjski otoczony wień-
cem laurowym i dwa skrzyżowane karabiny, a także żołnierski pas mundurowy. 

Na ścianach nawy rozmieszczone są obrazy stacyjne drogi krzyżowej. Ufun-
dowane ze składek parafian, namalowane w 1887 r. przez Franciszka Kascha ze 
Strumienia, kosztowały wraz z ramami 424 guldeny i 20 krajcarów. Obrazy wy-
konane techniką olejną na płótnie, prezentują realistyczną konwencję malarską 
końca XIX w. Artysta namalował wydarzenia Męki Pańskiej nadając im charakter 
misterium. Sceny są statyczne w charakterze, koloryt stonowany, farba starannie 
roztarta. Warto dodać, że Franciszek Kasch, działający na terenie Śląska Cieszyń-
skiego w latach 1870-1890 był autorem wielu obrazów ołtarzowych i stacyjnych 
drogi krzyżowej125. W kościele w Strumieniu znajduje się jego obraz „Stygmaty-
zacja św. Franciszka” z 1888 r. Obrazy stacyjne dla kościoła w Ligocie powstały 
zapewne pod wpływem drogi krzyżowej namalowanej w 1869 r. przez Piotra Mi-
chała Bohuna (1822-1878) dla kościoła Opatrzności Bożej w Białej. 

Tylną części nawy zamyka chór muzyczny, zbudowany w 1842 r. dla powięk-
szonych wówczas organów. Modernizacja chóru, pierwotnie drewnianego, zwią-
zana była również z dokończeniem przebudowy tej części kościoła po wzniesie-
niu wieży w 1840 r. Chór wsparty jest na dwóch kolumnach toskańskich i dwóch 
przyściennych filarach. Pomiędzy nimi powstały trzy arkady o zwieńczeniu ko-
szowym, a pod chórem – sklepienie żaglaste wsparte na gurtach. Do istniejącego 
chóru w 1938 r. dobudowany został występujący przed arkady pawlacz ozdobiony 
prostokątnymi płycinami w złoconych obramieniach.

Nawa kościoła od zachodu zamknięta jest wieżą dzwonną. Oddana do użyt-
ku w 1840 r. zmieniła pierwotną, skromną bryłę kościoła i wzbogaciła wnętrze 
o kruchtę, kaplicę i wejście na chór. Umiejscowiona pod wieżą kruchta, sklepio-
na kolebkowo, pełni funkcję przedsionka świątyni. Przed wybudowaniem wieży 
główne wejście zaopatrzone w klepkowe drzwi ujęte w półkoliście zwieńczony 
kamienny portal znajdowało się w miejscu obecnych przeszklonych drzwi. Na 
ścianach kruchty umieszczone są dwie zabytkowe kropielnice, dawniej zwane 
żegnaczkami, różniące się od siebie nieco zdobieniem i wielkością. Wykonane bez 
wyraźnych cech stylowych z białego marmuru w połowie XIX w., mają kształt 
mis zdobionych żłobieniami. Nieco mniejsza kropielnica w tym samym typie 
znajduje się w zakrystii.

Na ścianie kruchty, po prawej stronie, zawieszony jest olejny obraz przedsta-
wiający Świętego Józefa. Obraz nieznanego autora, szacowany na połowę XIX 

 125 Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 
graficy, t. III: H-Ki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 376.
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w., wykazuje warsztatowe wpływy nazareizmu – niemieckiego nurtu w malar-
stwie religijnym, czerpiącego z tradycji renesansowego malarstwa włoskiego. Cen-
trum kompozycji wypełnia ukazana frontalnie postać świętego Józefa, odzianego 
w długą niebieską szatę i przepasanego płatem brązowego materiału. Na prawym 
ramieniu trzyma Jezusa, przedstawionego jako kilkuletnie, radośnie uśmiechnięte 
dziecko. Z prawej strony przyklęknął skrzydlaty aniołek, trzymający osadzoną na 
drzewcu lilię. Scena rozgrywa się w pracowni Józefa – po prawej stronie widnieją 
narzędzia pracy, a z tyłu urządzenia warsztatu. Mistycznego charakteru tej reali-
stycznej scenie nadają rozstępujące się chmury, z których sfrunął anioł. Kompozy-
cja pełna jest radości i optymizmu. Św. Józef jest patronem i orędownikiem rodzin.

Po lewej stronie kruchty znajduje się pomieszczenie z krętymi, dębowymi 
schodami z 1840 r., wiodącymi na chór muzyczny. Na podłodze z kamiennych 
płyt ustawiona jest przy ścianie prosta w formie kropielnica z piaskowca, pocho-
dząca prawdopodobnie z pierwotnego wyposażenia kościoła. Na chórze, nakry-
tym przez trzy pola sklepień żaglastych na gurtach, znajdują się organy oddane do 
użytku w 1949 r. Pierwsze organy, zakupione w 1807 r. przez Józefa Szermańskie-
go i przebudowywane kilkakrotnie dotrwały do zamontowania nowych. W naj-
wyższej części wieży, na konstrukcji z drewna dębowego wykonanej w 1840 r., za-
wieszony jest dzwon o imieniu Opatrzność Boża, ufundowany w 1948 r., odlany w 
firmie ludwisarskiej Karola Schwabego w Białej. Poprzednie dzwony, w tym dwa 
z pierwotnego wyposażenia, zarekwirowane zostały na cele militarne w czasie 
I i II wojny światowej. U szczytu wieży w 1914 r. zamontowany został mechanizm 
zegara. W tym miejscu wcześniej swoją rolę spełniał stary zegar, umieszczony 
tam po remoncie wieży w 1880 r. Stuletni zegar, sygnowany na werku znakiem fir-
mowym Rudolf Thondel Mahr Neustadt, jest precyzyjnym urządzeniem mecha-
nicznym. Niegdyś nakręcany ręcznie, dziś zasilany energią elektryczną, wskazuje 
czas na tarczach umieszczonych na czterech ścianach wieży. Wytwórnia zega-
rów wieżowych Thondel, istniejąca w latach 1847-1939 w Mährisch Neustadt, dziś 
Unicov (Uniczów) na Morawach, prowadzona najpierw przez Edwarda, a potem 
jego syna Rudolfa, wykonywała zegary wieżowe instalowane na obszarze całego 
cesarstwa austriackiego. 

Z prawej strony kruchty znajduje się kaplica Miłosierdzia Bożego, nakry-
ta sklepieniem krzyżowo-kolebkowym. Eksponowane są w niej dwa obiekty za-
bytkowe: figura św. Antoniego i obraz „Ukrzyżowanie”, zakupiony prawdopo-
dobnie w 1930 r. Obraz namalowany został olejem na płótnie przez Wojciecha 
Bączkowskiego z Kęt. Malarz ten, czynny artystycznie w latach 1818-1840, jest 
autorem obrazów ołtarzowych między innymi w kościele w Choczni koło Wado-
wic i w Kobiernicach koło Kęt126. Jest to obraz utrzymany w typie baroku. Pierw-
szy plan wypełnia postać ukrzyżowanego Chrystusa. Krzyż umiejscowiony na 
wzniesieniu Golgoty, dominuje nad Jerozolimą ukrytą za fortyfikacjami i mura-

 126 Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.): malarze, rzeźbiarze, 
graficy, t. I: A-C, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 109.
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mi. Ponad krzyżem widoczne jest dramatycznie rozdarte niebo z krwisto zabar-
wioną tarczą słoneczną. Brak postaci zazwyczaj towarzyszących w ikonografii 
śmierci Chrystusa jest próbą zachęty dla osoby kontemplującej tę scenę, aby du-
chowo towarzyszyła Zbawcy, przeżywając wewnętrznie Jego śmierć. Krzyż jako 
drzewo śmierci staje się równocześnie drzewem życia, bowiem śmierć Zbawiciela 
przezwycięża grzech, symbolizowany przez kojarzące się z rajem utraconym re-
kwizyty umieszczone na dole: jabłko, czaszkę, piszczele i węża. Tłem dla kom-
pozycji realizującej zasadę kontrastu, utrzymanej w ciemnej tonacji barwnej, jest 
rozjaśnienie jej światłem wydobywającym się zza chmur i z aureoli wokół głowy 
Chrystusa. Statyczność krzyża i zastygłego na krzyżu Ciała kontrastuje ze skłę-
bionymi chmurami i pofałdowanym perizonium, a czaszka i gwoździe – z kwia-
tami rosnącymi u stóp krzyża. Obraz ten wystawiany jest w ołtarzu głównym w 
czasie Wielkiego Tygodnia.

Posąg św. Antoniego z Dzieciątkiem to polichromowana rzeźba z końca XIX 
w. Nie jest dziełem indywidualnym, lecz produkcją zakładu snycerskiego wytwa-
rzającego seryjnie rzeźby według wzorników i katalogów. Święty Antoni Padew-
ski, zakonnik odziany w habit franciszkański, trzyma na ręku Dzieciątko. Jezus 
w białej szatce wpatruje się w oblicze świętego i coś do niego mówi. Święty jest 
zasłuchany i skupiony na słowach Jezusa. Św. Antoni jest patronem osób i rzeczy 
zagubionych, opiekunem narzeczonych i małżonków oraz przyszłych matek.

Bryłę kościoła dopełnia zakrystia, która znajduje się z północnej strony prez-
biterium. Naroża jej są zaokrąglone, mury grubości 1 m, a sklepienie żaglaste. 
W zakrystii na ścianie zawieszony jest krucyfiks. Jak określają historycy sztuki, 
rzeźba Chrystusa na krzyżu wykonana w I połowie XIX w. reprezentuje typ ba-
roku ludowego. Sylwetka Chrystusa jest ukazana dynamicznie, ujęta w skrócie 
od dołu, głowa zbyt duża w stosunku do reszty ciała, a kolana zbyt mocno ugięte. 
Krzyż przeznaczony jest do zawieszenia wysoko, a rzeźba oglądana z dołu uzy-
skuje właściwe proporcje. Głowa w cierniowej koronie, oczy lekko przymknięte, 
rany w boku i na ciele, przebite ręce i nogi oddają cierpienie Chrystusa. Nad głową 
widnieje wstęga z napisem INRI – Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, to znaczy: 
Jezus Nazarejczyk Król Żydowski.

Nad zakrystią znajduje się repozytorium (skarbiec), do którego wiodą jed-
nobiegowe, wąskie i strome dębowe schody. Drzwi do skarbca z pierwszej połowy 
XIX w są oryginalne, klepkowe z ćwiekami i przemyślnym systemem zamków 
ślusarskiej roboty. Sufit wykonano z drewna dębowego. Skarbiec urządzony i wy-
posażony został przez ks. B. Olejaka w latach trzydziestych XIX w, między in-
nymi w zachowane w dobrym stanie szafy. Wykonane w nieznanym warsztacie 
w stylu klasycyzującym, pomalowane zostały niebieską i białą farbą olejną w mar-
murkowy wzorek. Napisy na drzwiach informują, na jakiego rodzaju zawartość 
zostały przeznaczone. 

Pozostałe wyposażenie, obrazy i dekoracje znajdujące się w kościele nie zo-
stały tu omówione, gdyż jako współczesne nie mają wartości zabytkowej.
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Cmentarz

Zapewne, zgodnie z dawną tradycją, pierwszy cmentarz położony był wokół koś-
cioła. Poświęcony został 26 marca 1811 r. przez bielskiego dziekana ks. Wojciecha 
Hankego. Ks. B. Olejak otoczył go murem i wzniósł drewnianą kostnicę. Dziś 
najstarsza część cmentarza znajduje się po wschodniej stronie kościoła i ciągnie 
się po obu stronach alejki, u której końca rośnie okazały dąb. Być może pozosta-
łością dawnego założenia cmentarnego, okalającego kościół, jest kilka nagrobków 
z południowej jego strony. Ze strony północnej natomiast jeszcze w latach sześć-
dziesiątych istniały ziemne groby z czasów II wojny światowej. Po raz pierwszy 
cmentarz powiększony został w 1850 r. za czasów ks. Józefa Bilowickiego. Wtedy 
też wystawiona została murowana kostnica, zwana marownią. Była to budowla 
niewielkich rozmiarów: 550 × 670 cm, z dwuspadowym dachem, z wejściem w ar-
kadzie o łuku koszowym. Nad nim znajdowało się prostokątne okno w półokrą-
głej wnęce. Na jednej z belek stropu widniała data zbudowania: 1850. Kostnica ta 
została rozebrana w 1999 r. Cmentarz, leżący na terenie często zalewanym przez 
opływający go od wschodu potok oraz rzekę Wapienicę, był drenowany w 1873 r. 
Wtedy też ufundowany został krzyż określony w księdze ogłoszeń parafialnych 
jako nowy i poświęcony 25 maja 1874 r. Należy przyjąć, że kamienny krzyż sto-
jący obecnie w starej części cmentarza jest tym właśnie krzyżem. Po raz drugi 
cmentarz powiększony został w 1886 r., gdy Rudolf Gasch podarował część swo-
jego pola leżącego poza murem od strony potoku. Najnowsza część cmentarza 
powstała po jego powiększeniu w latach 1956-1959 i w 1995 r.

Na cmentarzu nie zachowało się zbyt wiele starych nagrobków, gdyż miejsca 
dawnych pochówków przyjmują kolejnych zmarłych. Dawne, zarówno skromne 
jak i okazałe nagrobki czy krzyże, z niemodnych dziś materiałów i o staroświe-
ckich kształtach, tworzące ten niepowtarzalny klimat dawności, stanowią kro-
nikę, a napisy na nich są wywodem genealogicznym rodzin od dawna osiadłych 
na terenie Ligoty i okolic. Cmentarz jest miejscem przechowywania pamięci nie 
tylko rodzinnej, ale i zbiorowej. Można się tu uczyć historii, snuć refleksje nad 
przemijalnością ludzkiego życia i próbować uświadomić sobie miejsce w łańcu-
chu pokoleń. 

Najstarsze znane miejsce pochówku znajduje się obok bocznych drzwi wej-
ściowych do kościoła od strony południowej. Jest tam pochowany ks. Błażej Olejak. 
Jego ciało bez ducha leży według jego życzenia na tutejszym placu kościelnym przy 
bocznym wejściu… – napisał w 1890 r. ks. Ryszard Jarosz, który ufundował mu 
tablicę pamiątkową w 1894 r. umieszczoną na południowej ścianie kościoła, nad 
miejscem jego wiecznego spoczynku. 

Drugim z najstarszych zachowanych miejsc pochówku jest grób rodziny Ga-
schów, naprzeciw starego krzyża cmentarnego. Zachował się kamienny obelisk 
z krzyżem i część ogrodzenia z ozdobnym łańcuchem.

Po południowej stronie kościoła znajduje się kilka starych grobów z krzyża-
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mi. Stanowią one przykład dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej rzemieślniczej 
sztuki sepulkralnej. Pierwszy to żeliwny krzyż nagrobny od prawej strony głów-
nego wejścia na przykościelny dziedziniec, osadzony na kamiennej podstawie, 
z wyblakłym już napisem na tabliczce epitafijnej. Umieszczona u podnóża krzyża 
postać w rozwianych szatach wyraża smutek po śmierci osoby pod nim spoczy-
wającej. Stojący obok kamienny krzyż upamiętnia miejsce pochówku Marianny 
i Józefa Brejzów. Pochodzi z końca XIX w. Wykonany starannie z białego kamie-
nia, o ośmiograniastym cokole i stylowym krzyżu, ma w płycinie wykuty napis 
epitafijny upamiętniający ofiarne życie długoletniego kościelnego i przełożone-
go gminy w Ligocie. Choć nie posiada sygnatury zakładu kamieniarskiego, nale-
ży przypuszczać, że został wykonany w Opawie. Obok ustawiony jest nagrobek 
z kamiennym krzyżem nad miejscem pochówku zmarłego w 1929 r. Franciszka 
Szermańskiego z Oblasku, potomka fundatora pierwszych organów. Kamienny 
krzyż nad grobem Katarzyny Kopeć wykonany został w neogotyckiej manierze, 
a płyciny cokołu ozdobione są motywem arkadowym. Sygnowany jest napisem: 
W. Drechsler w Opawie. Nad okazałym nagrobkiem proboszcza ks. Antoniego 
Spacila, zmarłego w 1937 r., wzniesiony jest krzyż wykonany w zakładzie kamie-
niarskim Theodora Grögera w Bielsku. Szereg starych nagrobków z prawej strony 
kościoła zamyka żeliwny, dziewiętnastowieczny krzyż z wizerunkiem Chrystusa 
w promieniach, osadzony na betonowym słupku.

W części najstarszej cmentarza, znajdującej się po wschodniej stronie koś-
cioła, zachowało się kilka nagrobków pochodzących z XIX w. Ustawione przy 
głównej alejce smukłe krzyże nagrobne z białego kamienia ujmują lekkością, sta-
rannością wykonania i urodą detalu zdobniczego. Zupełnie odmienne w formie 
są położone w głębi trzy monumentalne nagrobki z okresu międzywojennego, 
wykonane z ciemnego kamienia. Jest też kilka nagrobków z tablicami epitafijnymi 
w formie pionowych steli z białego kamienia, zdobionych dyskretnymi ornamen-
tami kwiatowymi. W tej części cmentarza zachował się też żeliwny krzyż na-
grobny z wizerunkiem Chrystusa. Przy głównej alejce znajduje się też najstarszy 
kamienny krzyż cmentarny pochodzący z połowy XIX w.

Na dawnych, a nieistniejących już nagrobkach, widniały owalne fotografie 
przedstawiające kobiety w pięknych, cieszyńskich strojach oraz mężczyzn w an-
cugach (garniturach) i białych koszulach. Spoglądali na potomnych, którzy mogli 
w ich twarzach szukać podobieństwa. Jeszcze nie tak dawno cmentarze dzięki 
rosnącym na nich drzewom, krzewom i kwiatom miały charakter parku. Mogiły 
otulone zielenią były zacisznym miejscem spoczynku dla wielu pokoleń. Dziś nie-
mym świadkiem historii Ligoty, kościoła i cmentarza jest dąb rosnący na końcu 
najstarszej alejki cmentarnej. Jest to dąb szypułkowy (Qercus robur) o obwodzie 
pnia 510 cm i wysokości 22 m. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z 19 lutego 
2009 r. został wpisany na listę chronionych prawem pomników przyrody127. 

 127 Strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody Katowice, rejestr Pomniki przyrody: 
http://www.katowice.rdos.gov.pl/ 
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Plebania, farą zwana

Jak wspomniano, architektoniczny zespół zabytkowy składa się z kościoła, cmen-
tarza i plebanii. Pierwsza plebania, farą zwana, wzniesiona najpewniej równo-
cześnie z kościołem, była budowlą parterową, stojącą w miejscu dzisiejszych salek 
katechetycznych. Wymurowana z cegły na planie prostokąta o wymiarach 15 m 
60 cm × 9 m 60 cm, posiadała przelotową sień, dwutraktowy układ pomiesz-
czeń z drewnianymi stropami, dwuspadowy dach pokryty dachówką. Służyła za 
mieszkanie księży do czasu oddania do użytku nowej plebanii 18 grudnia 1890 r. 
Przez następne lata funkcjonowała jako budynek gospodarczo-mieszkalny, a ro-
zebrana została w 1974 r. Obok niej stała stodoła zbudowana w 1900 r., również 
rozebrana w 1974 r.

Obecna plebania, zaprojektowana w konwencji neoklasycystycznej, jest bez 
wątpienia najładniejszym budynkiem w miejscowości. Elegancję zawdzięcza swo-
jemu projektantowi i wykonawcy – bielskiemu architektowi i budowniczemu An-
dreasowi Walczokowi. On to między innymi wzniósł teatr w Bielsku, zaprojekto-
wał i wybudował kilka kamienic oraz domów fabrykantów bielskich. 

Starania o wybudowanie nowej plebanii prowadził ks. Ryszard Jarosz od 
1887 r. Kamień węgielny położono 20 kwietnia 1890 r., a 18 grudnia tego roku po 
poświęceniu dzieła ks. R. Jarosz wprowadził się do nowego mieszkania. Budynek 
został wymurowany z cegły na planie prostokąta, podpiwniczony, na fundamen-
tach z ciosów kamiennych. Czterospadowy dach pobity jest blachą. Elewację połu-
dniową na osi urozmaica ryzalit z dwoma oknami i przyczółkiem. Po jego bokach 
umieszczone są po dwie pary okien. W elewacji północnej ryzalitem występuje 
klatka schodowa, poprzedzona schodami. Główne, dwuskrzydłowe drzwi z nad-
świetlem, ozdobione płycinami i elementami snycerki, prowadzą na wewnętrz-
ne schody oraz do korytarza i pomieszczeń. Tynkowane elewacje ozdobione są 
boniowaniem. Narożniki ujęte są pilastrami i zwieńczone gzymsowaniem, okna 
obwiedzione obramieniami z trapezowymi wspornikami, na których znajdują się 
gzymsy, a pod parapetami – płyciny. Piaskowo-żółty i biały kolor tynku ścian 
oraz detali wydobywa i podkreśla urodę architektoniczną budynku.

Inne zabytki 

Poza omówionymi dotąd zabytkami, które mieszkańcy Ligoty oraz goście odwie-
dzający kościół i jego otoczenie mogą zawsze oglądać, zachowały się przedmioty 
będące wytworami między innymi sztuki drukarskiej, złotniczej, malarskiej czy 
rzeźbiarskiej. Nie są one dostępne na co dzień. Opisy i fotografie niech chociaż 
w części oddadzą ich urodę i wartość.
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Księgi liturgiczne 

1. „Missae Defunctorum” – msza za zmarłych. Mszał wydany we Wrocławiu 
w 1727 r., najstarszy datowany zabytek w zbiorach kościoła w Ligocie. Księga o wy-
miarach 33 × 22 × 2 cm drukowana jest na papierze czerpanym, czcionką łacińską 
w kolorach czarnym i czerwonym. Kartę tytułową ozdobi drzeworyt przedsta-
wiający ludzi cierpiących męki czyśćcowe i przybywających po nich aniołów. 
Na tejże karcie wpis ręką ks. B. Olejaka: „Ecclesia Ellgothensia, 1806” (Kościół 
w Ligocie, 1806 r.). Mszał oprawiony został w brązową skórę z wyciśniętym na niej 
ornamentem szachownicowym oraz podwójnym złoconym szlaczkiem z moty-
wem liści i kwiatów. Księgi liturgiczne dla diecezji wrocławskiej drukowane były 
w biskupiej oficynie założonej w 1699 r. na Wyspie Tumskiej we Wrocławiu128.

 
2. „Missale Romanum” – mszał rzymski, wydany we Wrocławiu w 1738 r. Na 
dole strony tytułowej widnieje odręczny wpis: „Praeseus Missale usui Ecclesia 
Localis Ellgothensis comparavit Blas. Olejak 1809.”, to znaczy: „Mszał do użytku 
kościoła miejscowego ligockiego sprawiony przez B. Olejaka w 1809 r.”. Ponadto 
na ostatniej stronie wpis: „Missale Eccl. Ellgothensis comparatum 27 8-bris 1806-
to – 18 fr.”, to znaczy: „Mszał dla kościoła w Ligocie zakupiony 27 sierpnia 1806 r. 
za 18 florenów”. Teksty liturgiczne ułożone w dwóch kolumnach drukowane są 
antykwą w języku łacińskim. Księga o wymiarach 35 × 24 × 8 cm oprawna w czar-
ną skórę, bogato zdobiona: obwiedziona złoconym szlaczkiem w geometryczne 
wzory, z wytłoczonymi na rogach kunsztownym ornamentami, okuta miedziany-
mi blaszkami, w centrum wypukły krzyż. Grzbiet z napisem Missale Romanum 
został bogato zdobiony złoceniami. Jest to zabytek zarówno sztuki drukarskiej, 
jak introligatorskiej.

3. „Rituale Vratislaviense” – rytuał wrocławski, wydany we Wrocławiu w 1794 r., 
służył kapłanom w czasie udzielania sakramentów św. Jest to księga o wymia-
rach: 21 × 17 × 4 cm, o 250 numerowanych i kilkunastu nienumerowanych kar-
tach. Teksty na czerpanym papierze drukowane są w trzech językach: po łacinie 
(antykwą), po niemiecku (neogotykiem) i – bardzo nieliczne – po polsku (anty-
kwą). Na jednej z niezadrukowanych kart ze znakiem wodnym papierni Matzdorf 
(Mazańcowice), zszytych z księgą w czasie oprawiania, widnieją wpisane przez 
ks. B. Olejaka teksty: wiersz W czasie obierania nowego Papieża oraz modlitwa, 
zapewne przez niego ułożone. Księga oprawna w brązową skórę, ozdobioną łań-
cuszkowym szlaczkiem z motywem liry w czterech rogach, na pierwszej okładce 
ma wyciśnięty w owalu złocony napis: „Rituale Sacramentorum usui Ecclesiae 
Ellgothensis accommodatum 1815”, to jest: Obrządek sakramentalny zakupiony 
w 1815 r. dla kościoła ligockiego.

 128 A. Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, Wrocław 1975, s. 47.
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Karta tytułowa najstarszego mszału, Wrocław 1727 r.
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U dołu karty tytułowej wpis ks. Błażeja Olejaka

Mszał rzymski, Wrocław 1738 r.
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4. „Missale Romanum” – mszał rzymski wydany w Wenecji w 1804 r., drukowa-
ny na papierze czerpanym. Stronę tytułową zdobi barokowa ilustracja przedsta-
wiająca święte niewiasty oraz anioły w locie, adorujące kielich z hostią unoszony 
przez obłoki. Księga o wymiarach 34 × 24 × 7 cm oprawiona została w brązową 
skórę ze złoconym, tłoczonym podwójnym szlakiem kwiatowym na obu okład-
kach i gałązkami kwiatowymi ułożonymi na kształt krzyża w środkowej części. 
Grzbiet ze złoconym napisem Missale Romanum jest bogato ozdobiony moty-
wem kwiatowym ujętym w ramki.

 
5. „Missae Defunctorum” – msza za zmarłych. Mszał z tekstem liturgicznym 
mszy św. za zmarłych, wydany został we Wrocławiu w 1808 r. Jest to księga o wy-
miarach 34 × 24 × 1,5 cm, drukowana na papierze czerpanym z dobrze widocznym 
znakiem wodnym, o stronach numerowanych od 3 do 46. Tekst modlitw wydru-
kowano antykwą w języku łacińskim. Oprawiony jest w brązową skórę z wytło-
czonymi złotymi szlaczkami. 

6. „Rituale Vratislaviense” – rytuał wrocławski, wydany we Wrocławiu w 1847 r. 
za czasów biskupa Melchiora von Diepenbrocka. Na karcie tytułowej odbita jest 
pieczęć parafialna z Okiem Opatrzności w środku i napisem na otoku: „Sigillum 
Eccle. Ellgothiensis” (Pieczęć kościoła ligockiego). Wydrukowany został w języku 
łacińskim, a niektóre modlitwy i fragmenty obrzędów m.in. chrztu św., ostat-

Rytuał wrocławski, Wrocław 1794. 
Karta tytułowa

Karta z tekstem sakramentu chrztu  
w języku polskim i niemieckim
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Modlitwy ułożone z okazji wyboru papieża i wpisane przez ks. Olejaka na kartach dodanych  
do rytuału wrocławskiego, Wrocław 1794 r.
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Karta tytułowa mszału rzymskiego, Wenecja 1804 r.
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Karta tytułowa mszału rzymskiego, Ratyzbona 1858 r.
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niego namaszczenia i pogrzebu – po niemiecku i po polsku. Czarna, błyszcząca 
oprawa księgi o wymiarach 27 × 20 × 5 cm ze skóry ozdobiona jest złotą bordiurą 
oraz złoconym konturem krzyża umieszczonym ukośnie. Na grzbiecie wyciśnięto 
złocone motywy rocaille oraz napis: Melchioris Rituale Vratislaviense.

 
7. „Missale Romanum” – mszał rzymski, wydany w Ratyzbonie w 1858 r. Wydru-
kowany antykwą, ozdobiony został rycinami i bogatymi inicjałami. Księga o wy-
miarach 37 × 24 × 9 cm oprawiona jest w brązową, błyszczącą skórę. Na przedniej 
okładce wytłoczono duży, złocony krzyż, w rogach emblematy czterech ewange-
listów przedstawiające zwierzęta ich symbolizujące, a całość obwiedziono wy-
pukło-wklęsłym wytłoczeniem. Z tyłu okładki widnieje złocony kielich z hostią 
w glorii. Na grzbiecie wyciśnięte złocone ornamenty geometryczne, stylizowane 
lilie oraz napis: Missale Romanum. Mszał posiada liczne kolorowe tasiemki słu-
żące jako zakładki. 

8. „Msissale Romanum” – mszał rzymski, wydany w 1908 r. w Ratyzbonie. Księ-
ga o wymiarach 22 × 15 × 3 cm ma mocno zużyte okładki z czarnej skóry, z wytło-
czonymi z obu stron złoconymi krzyżami. Prezentuje nową technikę edytorską, 
jak chodzi o rodzaj papieru, krój czcionki, sposób zdobienia tekstów liturgicznych 
oraz wykonanie oprawy.

Malarstwo sztalugowe

1. Stacje drogi krzyżowej, 1830 r.
Obrazy stacyjne drogi krzyżowej sprawił w 1830 r. ks. B. Olejak. Droga krzyżowa 
ułożona jest w porządku jerozolimskim, to znaczy odwzorowuje biblijne stacje 
drogi krzyżowej w Jerozolimie, a rozpoczyna się od modlitwy Jezusa w Ogrojcu 
i zdrady Judasza.

Jej dopełnieniem jest wielki obraz ołtarzowy „Ukrzyżowanie”, opisany wcześ-
niej oraz tekst rozważań pasyjnych napisany przez ks. B. Olejaka, wydany w 1831 r. 
formie książeczki Droga Krzyżowa…, o której w dalszej części.

Należy przyjąć, że autorem wszystkich obrazów jest Franciszek Pieczka, któ-
rego sygnatura wraz z datą 1830 znajduje się na ostatniej stacji złożenia Chrystusa 
do grobu. Obrazy przedstawiają wydarzenia Męki Pańskiej w sposób dynamiczny, 
z ekspresją ukazują przeżycia wewnętrzne Chrystusa oraz osób prowadzących Go 
na Golgotę i krzyżujących, a także towarzyszących Mu i cierpiących razem z Nim. 
Szczególną uwagę przyciągają twarze: jedne wyrażające obojętność, ciekawość 
czy drwinę, inne współczucie i cierpienie. Zamysł ideowy artysty został przeka-
zany – obrazy zawierają duży ładunek uczuciowy i poruszają patrzącego. Wyob-
raźnia artystyczna i sposób malowania wskazują na samorodny talent malarski. 
Postacie ludzkie, a zwłaszcza ich twarze, modelowane są w swoisty sposób, często 
bez zachowania proporcji i z nieudolnością w oddaniu skrótu perspektywicznego. 
Jaskrawy koloryt i niekonsekwencja w stosowaniu światłocienia zdradzają braki 
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warsztatowe autora. Być może efekt ten jest wtórny i wynika z odmalowywania 
na nowo, dokonanego według zapisów kronikarskich po 1873 r. Stacje te zostały 
zastąpione nowymi w 1887 r. 

1. Obraz „Ecce Homo”, XIX w.
Pochodzący z XIX w. olejny obraz nieznanego autora na płótnie reprezentuje typ 
malarstwa określany jako barok ludowy. Przedstawia znany w ikonografii pasyj-
nej wizerunek Chrystusa, którego po ubiczowaniu i cierniem ukoronowaniu uka-
zał ludowi Piłat, wypowiadając: „Ecce Homo” (Oto Człowiek). Chrystus, obna-
żony z szat, z cierniową koroną na głowie, trzyma na ramionach purpurowy płat 
materiału, a w ręku trzcinę. Przedmioty te miały naśladować atrybuty królewskiej 
władzy i służyć wydrwieniu Chrystusa przez lud. Malarz przedstawił cierpiącego 
Chrystusa ze smutną twarzą człowieka przyjmującego swój los. Obraz utrzymany 
w jest w żywej tonacji barwnej. Malowany niezbyt wprawną ręką, ujawnia niedo-
skonałości warsztatowe nieznanego artysty, który potrafił jednak napełnić swoje 
dzieło wieloma uczuciami. Obraz umieszczany jest w Wielki Czwartek w ciem-
nicy. 

3. Obraz „Matka Boża Różańcowa”, koniec XIX w.
Obraz Matki Bożej Różańcowej pochodzący z końca XIX w. ufundowany został 
zapewne przez Bractwo Różańcowe. Przedstawia on wizję św. Dominika, które-
mu ukazała się Matka Boża w nimbie i koronie z dwunastu gwiazd wokół głowy 
oraz z promieniami spływającymi z Jej dłoni na klęczącego zakonnika i na całą 
ziemię. Z lewej strony u dołu obrazu widnieje postać papieża wyciągającego ręce 
nad grupą ludzi odmawiającą w skupieniu różaniec. Statyczna scena mistycznej 
wizji okolona jest różańcem ozdobionym kwitnącymi gałązkami róży. Obraz na-
malowany olejem na płótnie utrzymany jest w żywej tonacji barwnej. Umieszczo-
ny był dawniej w ołtarzu bocznym.

4. Portret Pawła Czaderskiego, ok. 1810 r.
Portret przedstawia fundatora ligockiej świątyni. Obraz nieznanego autora malo-
wany olejem na płótnie ukazuje Pawła Czaderskiego w ujęciu do pasa, z półprofi-
lu. Jest to mężczyzna w sile wieku, z modną wówczas fryzurą i grzywką zaczesaną 
na czoło. Spojrzenie jego ciemnych oczu, już okolonych zmarszczkami, skierowa-
ne ponad głowę widza, a także mocny podbródek, wyrażają pewność siebie a za-
razem lekkie zakłopotanie, podkreślone ledwo zaznaczonym uśmiechem. Strój 
frakowy z białą kamizelką i halsztukiem z białym żabotem oraz z błękitną szarfą 
obejmującą go w pasie oznajmują jego pozycję majątkową, a także wyjątkowość 
chwili, gdy pozuje do portretu. Prawą ręką ujmuje kartę z rysunkiem dzieła życia 
– kościoła Opatrzności Bożej w Ligocie. Całość utrzymana jest w ciemnej tonacji 
barwnej, rozjaśnionej bielą koszuli i żabotu oraz naturalną karnacją ciała. Portret 
namalowany jest niepewną ręką malarza, który nie poradził sobie z rysunkiem 
dłoni trzymającej arkusz papieru, ani z perspektywą – postać namalowana jest 
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płasko. Jednak dla dzisiejszego odbiorcy ma wartość dokumentalną – ówcześni 
portreciści zwykle zachowywali wierność wobec modela, dlatego wiemy, jak wy-
glądał fundator kościoła.

5. Portret ks. Błażeja Olejaka, 1826 r.
Portret ks. Błażeja Olejaka to olejny obraz o wymiarach 66 × 77 cm, oprawiony we 
współczesne ramy, prezentujący malarstwo sztalugowe w stylu neoklasycznym. 
Sygnowany przez N. Rabschitza, zaopatrzony jest na odwrocie napisami w dwóch 
językach. Napis łaciński: „Blasius Olejak primus ad Ecclesiam Ellgothensem Lo-
calis Capellanus” oznacza: „Błażej Olejak, pierwszy miejscowy kapelan (duszpa-
sterz) kościoła ligockiego”129. Napis w języku niemieckim: „Bey fejerlichter Anle-
gung der Verdienst Medaille, auf Befehl der geistlichen Behorde, auf Unhosten 
mehreren freunde pinnit Rabschitz 1826.” oznacza: „Przy uroczystej dekoracji 
medalem za zasługi, z polecenia urzędu duchownego, z fundacji wielu przyjaciół, 
namalował Rabschitz w 1826  r.” 130. Portret przedstawia postać księdza niemal 
frontalnie, w ujęciu do pasa. Z portretu z godnością i odwagą spogląda młody 
mężczyzna, ubrany w czarny surdut o wysokim kołnierzu, z lekko widocznym 
halsztukiem zdobionym rąbkiem koronki. Na galowy cywilny strój mógł przy-
piąć Złoty Średni Medal, nadany mu za zasługi przez cesarza Franciszka I. Włosy, 
jak nakazywała moda doby romantyzmu, puklami spadają na czoło. Ręce założo-
ne, w prawej trzyma lekko rozchyloną książeczkę. Może jest to brewiarz, a może 
symboliczne przedstawienie jego literackich zainteresowań i zdolności twórczych 
– sześć lat później wydał książeczkę Droga Krzyżowa. Całość, utrzymana w tona-
cji brązowo-czarnej, kieruje uwagę patrzącego na twarz, dłoń z książką i medal. 
Obraz konserwowany był ok. 1985  r. przez Jana Gałuszka, konserwatora sztuki 
z Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

6. Portret, prawdopodobnie biskupa Melchiora Diepenbrocka 
Postać nieznanego biskupa przedstawioną na portrecie można identyfikować 
z osobą Melchiora Diepenbrocka (1798-1853), sugerując się napisem umieszczo-
nym na naklejce ramy. Obraz wykonany przez nieznanego malarza, niedatowany, 
przedstawia kapłana z lekkiego półprofilu. Wyraz twarzy z odważnie patrzącymi 
oczami i lekkim uśmiechem znamionuje człowieka o zdecydowanym charakte-
rze. Odziany jest w komżę i pelerynę narzuconą na ramiona, pod szyją widnieje 
koloratka typowa dla stroju noszonego przez duchownych jeszcze w pierwszej 
połowie XIX w. Oznaką godności biskupiej jest złoty łańcuch na piersi oraz pier-
ścień na palcu prawej dłoni, dzierżącej zwój z ważnym dokumentem. Z lewej 
strony osoby portretowanej namalowany jest róg stolika z leżącym na nim czer-
wonym biretem. Ks. Melchior Diepenbrock był biskupem wrocławskim w latach 
1845-1853.

 129 Tłumaczył ks. prof. Roman Darowski SJ, Ignatianum Kraków.
 130 Tłumaczył dr Grzegorz Marek Chromik, UJ Kraków.
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Rzeźba

1. Grupa „Chrystus i św. Magdalena”, koniec XVIII w.
Grupa „Chrystus i św. Magdalena”, datowana na koniec XVIII w., prezentuje sny-
cerską sztukę późnego baroku. Drewniana rzeźba o wysokości 80 cm wykonana 
została w nieznanym warsztacie. Przedstawia Chrystusa o wyrazistych rysach 
twarzy, z puklami włosów otaczającymi głowę, odzianego w białą długą szatę 
i drapowaną purpurowo-złotą narzutę. Jego postać upozowana w kontrapoście 
wydaje się zatrzymana w ruchu: jedną dłonią wskazuje niebo, drugą wyciąga 
nad klęczącą Marią Magdaleną. Ukazana jako młoda kobieta o pełnej twarzy, 
okolonej obfitymi włosami, odziana jest w suknię i tunikę ujętą szerokim, złoco-
nym pasem. Magdalena dotyka prawą dłonią stopy Chrystusa. Być może w lewej, 
uniesionej dłoni znajdował się jej atrybut – naczynie z wonnościami. Obie posta-
cie pełne są dynamiki, a scena – swoistego dramatyzmu. Rzeźba, przedstawia-
jąca moment odpuszczenie win Magdalenie przez Chrystusa, ustawiona była na 
konfesjonale.

2. Figurka Chrystusa Zmartwychwstałego, początek XIX w.
Drewniana figurka Chrystusa Zmartwychwstałego wykonana została w niezna-
nym warsztacie snycerskim na początku XIX w. Prezentuje styl późnobarokowy. 
Pełnoplastyczna rzeźba przedstawia Chrystusa jako zwycięzcę śmierci, odziane-
go w przepaskę wokół bioder i w narzucony na prawe ramię płat materiału. W le-
wej dłoni trzyma drzewce z proporcem, prawą ręką wskazuje na ranę w swym 
boku. Na stopach i dłoniach zaznaczone są krwawe ślady. Sylwetka ujęta w lekkim 
kontrapoście wyrzeźbiona jest ze starannością, jednak z zachwianiem proporcji 
głowy i stóp wobec reszty ciała. Polichromia utrzymana w konwencji realistycz-
nej oddaje starannie rysy twarzy; ciało naturalnego koloru, przepaska biodrowa 
biała, narzuta i krzyżyk – złocone. Proporczyk uszyto z czerwonego materia-
łu i  ozdobiono frędzlami. Rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego noszona jest 
w czasie procesji rezurekcyjnej i umieszczana na ołtarzu w okresie Wielkanocy.

3. Grupa Ukrzyżowania z Matką Boską i św. Janem, I połowa XIX w. 
Drewniana rzeźba o wysokości 80 cm przedstawiająca Chrystusa na krzyżu oraz 
stojących pod nim Matkę Bożą i św. Jana powstała w nieznanym warsztacie. Po-
chodzi zapewne z I połowy XIX w., prezentuje sztukę sakralną w typie późnego 
baroku. Podstawą grupy jest niewysoki, trójdzielny postument. Na środkowym 
postumencie na Księdze spoczywa Baranek. Nad nim wznosi się prosty krzyż 
ze starannie wyrzeźbionym wizerunkiem Chrystusa. Z lewej strony stoi Matka 
Boża z załamanymi w geście rozpaczy rękoma. Z prawej strony widnieje św. Jan 
odziany w drapowane szaty. Rzeźba pasyjna jest pozłocona, niektóre jej detale 
posrebrzone. Ustawiona była pierwotnie na tabernakulum jako jego zwieńczenie. 
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Rzemiosło artystyczne

1. Relikwiarz św. Błażeja, XVIII/XIX w. 
Relikwie swojego patrona sprowadził do kościoła ks. B. Olejak. Relikwiarz, w któ-
rym są umieszczone, ma kształt małej monstrancji o lekko eliptycznym kształcie 
glorii. Stopa i nodus relikwiarza pochodzą z XVIII w., gloria – z pierwszej poło-
wy XIX w. Stopa wykonana ze srebra jest pozłacana, udekorowana barokowymi 
motywami liści, kwiatów i stylizowanych muszli. Nodus w formie gruszki pod-
trzymuje promienistą glorię. Promienie odchodzą od szklanej puszki, w której 
na aksamitnej poduszeczce, ozdobionej maleńką glorią i złoconymi cekinami 
spoczywają relikwie. Pod nimi napis: S. Blasile (sic!). Złocone promienie glorii 
ozdobione są srebrnym wieńcem z liści wawrzynu symbolizującym zwycięstwo, 
mieczem i piką – symbolami męczeńskiej śmierci tego świętego oraz biskupią 
infułą. U dołu, na granicy z nodusem, umieszczona jest blaszka z wytłoczoną 
główką uskrzydlonego aniołka. Dodatkowymi ozdobami są sztuczne klejnoty. Re-
likwie czczone są w ligockim kościele szczególnie 3 lutego, w dniu wspominania 
przez kościół świętego Błażeja.

2. Kanony, przełom XVIII i XIX w.
Kanony są to fragmenty tekstów Ewangelii, pisane ręcznie lub drukowane, opra-
wione w ramki, dawniej używane w czasie sprawowania liturgii mszalnej. Dwa 
z  zachowanych kanonów szacowane są na przełom XVIII i XIX w. Ich karty 
z drukowanymi tekstami modlitw ozdobione są scenami z Ewangelii oraz reliefa-
mi naśladującymi zdobienia ksiąg rękopiśmiennych. Drewniane ramki o bogatej, 
rokokowej snycerce, wykonane ze starannością, pochodzą z nieznanego warszta-
tu. Tworzą je stylizowane muszle, fale, liście, kwiaty róż oraz ażury, ułożone z nie-
znacznym zachwianiem symetrii. Estetyczny efekt wzmocniony został pozłoce-
niem detali.

3. Kielich mszalny z pateną, początek XIX w.
Kielich o wysokości 26 cm i średnicy 16 cm, określony jako późnobarokowy, da-
towany na początek XIX w., wykonany został w niezidentyfikowanym warsztacie. 
Jest to metalowy, pozłacany odlew. Stopa kielicha jest kolista, profilowana. Wy-
dłużony trzon i gruszkowaty nodus oraz lekko rozszerzająca się ku górze gładka 
czara nadają kielichowi smukłości. Wewnątrz stopy, w czasie kolejnego pozłoce-
nia, wygrawerowano napis: „Kościół B. Opatrzności Ligota, Diecezja Katowicka”. 
Gładka patena o średnicy 17 cm wykonana jest z metalu i pozłocona.

4. Monstrancja, I połowa XIX w. 
Zabytkowa, piękna w zamyśle artystycznym i ideowym monstrancja, pochodzi 
z pierwszej połowy XIX w. Wykonana z miedzi i srebra, ma stopę kolistą, zdo-
bioną reliefem i żłobieniami. Nad nodusem w formie gałki, na szczycie trzonu, 
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na księdze Apokalipsy zamkniętej na siedem pieczęci spoczywa Baranek. Gloria, 
czyli górna część monstrancji, ma kształt słońca z promieniami odchodzącymi 
od kryształowej puszki, w której umieszczana jest hostia. Gloria składa się z kilku 
promienistych tarcz, na zewnętrznej umieszczone są srebrne, misternie wykona-
ne postacie: na dole Duch św. w postaci gołębicy, na szczycie Bóg Ojciec w chmu-
rach z towarzyszącymi mu aniołkami, z boków – dwaj aniołowie, a całość zwień-
czona jest królewską koroną z krzyżem. Korona i puszka na hostię ozdobione są 
sztucznymi klejnotami.

W 1956 r. ks. A. Bieżanowski napisał w kronice parafialnej: Aby nawiązać nić 
pomiędzy dawnymi a naszemi czasy, dał(em) naprawić i na nowo ozłocić starą, 
piękną, barokową monstrancję już wycofaną z używania.

5. Krzyże ołtarzowe, I połowa XIX w. 
Trzy drewniane krzyże o wysokości ok. 50 cm pochodzą z I połowy XIX w., a wy-
konane zostały w nieznanym warsztacie snycerskim. Prezentują zarówno wpływy 
sztuki baroku, jak i klasycyzmu. Krzyże o trójlistnie zakończonych ramionach 
i poziomych żłobieniach, z wizerunkami Chrystusa, pod którymi umieszczone są 
piszczele oraz czaszka, spoczywają na niewysokich cokołach. Sylwetki Chrystusa 
są misternie rzeźbione. Jeden z krzyży, wyzłocony, ma na dwuczęściowym postu-
mencie wyrzeźbione delikatne ornamenty kwiatowe. Na dwóch krzyżach rzeźby 
Chrystusa są polichromowane, a ich cokoły gładkie. 

6. Ornaty, pierwsza połowa XIX w.
Dwie zachowane dalmatyki i ornat zielonego koloru stanowią garnitur. Zakupio-
ne zostały w 1834 r. z fundacji ks. B. Olejaka. Uszyte są ręcznie z jedwabnej, zie-
lonej adamaszkowej tkaniny z motywem naturalistycznie potraktowanych kwia-
tów, rozmieszczonych pomiędzy wicią roślinną. Kolumny, czyli słupy z obu stron 
wykonane są z jedwabnej, żółtej tkaniny żakardowej z wyhaftowanymi na niej 
bukiecikami kwiatów. Na granicy łączenia materiałów oraz na obrzeżach naszyto 
biały galon. Podszewka kremowego koloru również jest jedwabna. Ornat ma krój 
barokowy – przód i tył zaokrąglony u dołu, z przodu mocno wycięty na wysoko-
ści ramion, aby zapewnić swobodę ruchów. Dalmatyki o innym, prostym kroju, 
rozszerzone nieco ku dołowi, wiązane po bokach tasiemkami, uszyte są z tych 
samych materiałów. 

Drugi ornat ks. B. Olejaka, zachowany w komplecie z manipularzem, stułą 
i welonem kielichowym, uszyty został z białego jedwabnego materiału przetyka-
nego złotą nitką. Preteksta (kolumna) z tyłu ornatu w formie krzyża z kremowe-
go jedwabiu zdobiona jest bogato wypukłym haftem wykonanym złotą nitką. Na 
przecięciu ramion krzyża wyszyte są stylizowane litery IHS, oplecione gałązka-
mi kwitnących róż i kłosami zbóż. Ramiona krzyża również wypełnia wypukły 
haft przedstawiający kompozycję z róż, liści i winnych gron oraz kłosów zbóż. 
Słup z przodu ornatu powtarza motywy haftu z pleców. Podszewka wykonana 
jest z czerwonego jedwabiu. Stułę, manipularz i nakrycie kielicha uszyto z tych 
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samych tkanin, ozdobiono haftem i złotymi frędzlami.
Ornaty – dzieła dziewiętnastowiecznego rzemiosła artystycznego, ręczne 

wytwory anonimowych tkaczy, szwaczek i hafciarek świadczą o guście i aspira-
cjach ich fundatora.

7. Kielich mszalny, połowa XIX w.
Kielich mszalny wysokości 25 cm, pochodzący zapewne z połowy XIX wieku, 
nosi cechy stylu barokowego i klasycystycznego. Wykonany został z pozłocone-
go srebra w nieznanym warsztacie złotniczym. Stopa kielicha kolista, efektownie 
puklowana motywem muszli, liści winorośli, winnych gron oraz kwiatów. Trzon 
z nodusem w kształcie gruszki ozdobiony jest kwiatami, a czasza ujęta koszycz-
kiem z wstęgi i girlandy liści. Uzupełnieniem dekoracji są trybowane, to jest wy-
bijane na zimno sznureczkowe szlaczki, biegnące przez nodus i stopę kielicha.

8. Relikwiarz św. Krzyża, XIX w. 
Relikwiarz mieszczący relikwie Św. Krzyża ma kształt małej monstrancji. Wy-
konany w nieznanym warsztacie w XIX w. prezentuje wpływy barokowe i kla-
sycystyczne. Gloria o kształcie elipsy okalająca puszkę z relikwiami składa się 
z trzech tarcz w różnych odcieniach złota i o różnej długości promieni. W osz-
klonej puszce na czerwonym jedwabiu wyhaftowano złotymi nićmi krzyż, we-
wnątrz którego na białym jedwabiu znajdują się relikwie, a pod nim łaciński, 
zatarty częściowo napis: Święty Krzyż. Owalna puszka ozdobiona jest koralikami 
i motywem liści. Poniżej glorii, na styku z trzonem umieszczony jest koszyczek 
ze stylizowanych liści. Stopa relikwiarza jest okrągła, zwężająca się ku górze, 
żłobkowana, delikatnie zdobiona. Relikwie Św. Krzyża szczególnie czczone są 
w okresie Wielkiego Postu.

9. Krzyże: procesyjny i pogrzebowy, połowa XIX w.
Krzyż pogrzebowy pochodzący z połowy XIX w. prezentuje ludową sztukę sa-
kralną. Jest to drewniany krzyż z ramionami zakończonymi trójliściem, z przy-
mocowaną do niego blaszaną sylwetką Chrystusa. Całość osadzono na wysokim 
drzewcu. Sylwetka Chrystusa jest starannie polichromowana, a realistyczny ry-
sunek urozmaicają złocenia aureoli i perizonium. 

Krzyży procesyjny wykonany z metalu, podobnie osadzony jest na wysokim 
drzewcu. Pochodzi z połowy XIX w. z nieznanego warsztatu rzemieślniczego. 
Z jednej strony na krzyżu namalowana jest słabo już widoczna sylwetka Chrystu-
sa oraz napis INRI, a z drugiej – złocony monogram Marii.

Piśmiennictwo 

1. Książeczka ks. Błażeja Olejaka Droga krzyżowa…, 1831 r. 
Książeczka do nabożeństwa o oryginalnym tytule: „DROGA KRZYŻOWA, czy-
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li Męka y śmierć Zbawiciela 
naszego JEZUSA CHRYSTU-
SA w Rozmyślaniach z Mod-
litwami w czternastu Wy-
obrażeniach czyli Stacyach 
przedstawiona. Osobliwie 
dla pożytku y wygody Para-
fian Ellgotckich ułożona y do 
Druku podana przez X. Bła. 
Olejaka”, odciśnięta w 1831 r. 
w Wadowicach w drukarni 
Józefa Pokornego. Książecz-
ka o wymiarach 11 × 18 × 0,5 
cm, wydrukowana łaciń-
ską czcionką na papierze 
czerpanym, liczy 64 strony. 
Oprawiona jest w kartonowe 
okładki z szarym marmurko-
wym wzorkiem i zaopatrzona 
w czerwone tasiemki służące 
jako zakładki. Egzemplarze 
pierwszego wydania są dziś 
białymi krukami131. 

We wstępie do wydania 
pierwszego autor przybliża 
czytelnikowi rodowód na-
bożeństwa drogi krzyżowej. 
Wspomina pobożnych piel-
grzymów, którzy przez wie-
ki podążali do Ziemi Świę-
tej, aby mogli przejść drogą 
Chrystusa na Golgotę. Uświadamia, że rozmyślania o śmierci Jezusa poprzez od-
prawianie nabożeństwa przy obrazach stacyjnych są formą duchowej pielgrzymki 
do Jerozolimy. Do każdej stacji autor ułożył teksty śpiewów, modlitw i rozmyślań, 
poprzez które modlący włączają się w odtwarzanie misterium Męki Pańskiej.

Książeczka ta jest równocześnie zabytkiem piśmiennictwa w języku pol-
skim na Śląsku Cieszyńskim i świadectwem polszczyzny tamtych czasów. Ksiądz 
B.  Olejak (1782-1840) urodzony w nieodległej Bestwinie w Galicji, odebrał wy-
kształcenie w zakresie teologii i filozofii w Krakowie, posługiwał się językiem li-
terackim swojej epoki, jednak w słownictwie użytym w książeczce widoczne są 

 131 Książeczkę ze zbiorów prywatnych życzliwie udostępnił Franciszek Kopeć z Burzeja. Kserokopia wyko-
nana z oryginału przez prof. Franciszka Brzoskę z Krakowa, urodzonego w Ligocie, w posiadaniu autorki. 

Ks. Błażej Olejak, Droga krzyżowa, Wadowice, 1831 r.
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wpływy barokowych tradycji literackich oraz miejscowego języka potocznego. 
Autor dedykował ją swoim parafianom, a ze względu na piękny język i wzru-

szające modlitwy zyskała popularność nie tylko na Śląsku. Miała sześć wydań, 
w tym trzy w Galicji132, a ostatnie w 1914 r. we Frysztacie (dziś część miasta Kar-
wina w Czechach). Jak popularne i utrwalone w miejscowej tradycji były teksty 
rozmyślań, świadczy fakt, że w 1906 r. nakładem oddziału Związku Chrześcijań-
sko-Socjalnego z sąsiednich Mazańcowic wydrukowane zostało w Białej kolejne 
jej wydanie pod tytułem Droga krzyżowa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. 
Dla parafian Ligockich i Mazańcowickich w Ślązku ułożył ks. Błażej Olejak. Ksią-
żeczka B. Olejaka jest zabytkiem żywym i nadal inspirującym. Wydanie z 1906 r. 
stało się zachętą do opracowania i wydania w 2011 r. modlitewnika Stacje Męki 
Pańskiej z kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach133.

Dokumenty rękopiśmienne

1. Status animarum in Ellgoth existentium compilatus anno 1777  
(Spis wiernych w Ligocie sporządzony w 1777 roku134.)
Rękopiśmienna księga, zwana często Spisem dusz, sporządzona przez ks. Ignace-
go Neumanna, proboszcza w Międzyrzeczu, jest rejestrem mieszkańców Ligoty, 
prowadzonym w latach 1777-1811. Jest to księga o wymiarach 20 × 31 × 1,5 cm w 
kartonowej wzorzystej okładce, z wypisanym na niej ręcznie łacińskim tytułem. 
Zszyte karty czerpanego papieru nie są numerowane. Zapisy rozpoczynają się od 
alfabetycznego indeksu nazwisk rodzin mieszkających w Ligocie, sporządzonego 
na 2 kartach. Następnie na 88 stronach zapisano kolejne numery domów z okre-
śleniem statusu majątkowego mieszkających w nim rodzin zagrodników, chałup-
ników, wolnych zagrodników. Na kolejnych 37 stronach sporządzono alfabetyczny 
indeks rodzin komorniczych wraz z adnotacjami, w których domach te rodziny 
mieszkają. Na dołączonych 8 luźnych kartach sporządzone są zestawienia. Dalej, 
również na luźno włożonych 16 kartach, widnieją zapisy mieszkańców domów 
powstałych na przełomie XVIII i XIX w., do numeru 156. Notatki sporządzone są 
trudnym do odczytania pismem w języku niemieckim. Księga jest bardzo znisz-
czona i zapewne niekompletna.

2. Protocollum promulgationum sub Localia Ellgothensia  
(Wykaz zapowiedzi lokalii ligockiej135.)
Rękopiśmienna księga prowadzona była przez ks. B. Olejaka w latach 1811-1841. 

 132 Karol Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, t. III, Kraków 1876, s. 290; J. Londzin, Bibliografia 
druków polskich w Księstwie Cieszyńskim od roku 1716 do roku 1904, Cieszyn 1904, s. 22.

 133 Egzemplarze obu książeczek życzliwie udostępnił ks. Paweł Grządziel, proboszcza parafii Mazańcowice. 
Wstęp do wydania z 2011 r. napisał i cytaty z Biblii wybrał ks. Paweł Grządziel. 

 134 Tłumaczył ks. prof. Roman Darowski SJ, Ignatianum, Kraków.
 135 Tłumaczył ks. prof. Roman Darowski SJ, Ignatianum, Kraków.



Zabytki Ligoty – parafia rzymskokatolicka ·  331  ·

Jest to foliał zszyty z kart czer-
panego papieru, o wymiarach 
24,5 × 38 × 1,5  cm. Oprawiony 
był w kartonowe okładki, z któ-
rych pozostała tylko pierwsza 
z ręcznie wypisanym na niej 
łacińskim, mocno zatartym ty-
tułem. Karty numerowane od 1 
do 58 strony zapisane są staran-
nym, charakterystycznym pis-
mem ks. B. Olejaka, kilka kart 
pozostało czystych. Każda kar-
ta podzielona została na rubry-
ki do wpisywania urzędowych 
informacji o nowożeńcach. 
Wpisy dokonane są po łacinie 
metalowym piórkiem i  czar-
nym atramentem. Pierwszy 
wpis pochodzi z 1 lipca 1811  r. 
i dotyczy zapowiedzi przed-
ślubnych Jakuba Żmija, syna 
Andrzeja, mieszkańca domu nr 
142 w Ligocie i Zofii Miklar z domu nr 15 w Bronowie. Ostatni wpis pochodzi z 11 
lipca 1841  r. Pomiędzy wpisami ks. B. Olejaka widnieją autografy wizytatorów 
kościelnych, wśród nich ks. Mateusza Opolskiego.

3. Promulgationes 1867-1884 (Ogłoszenia parafialne 1867-1884) 
Jest to rękopiśmienna książka o wymiarach 18,5 × 22 × 2,5 cm, oprawiona w twardy 
karton w marmurkowe wzory w tonacji brązowej. Składa się ze zszytych gład-
kich kart, zapisanych w całości w języku polskim, z nielicznymi wtrąceniami ła-
cińskimi. Jest niekompletna, brak kilku kart od stycznia do 5 kwietnia 1868  r., 
a kilka wyrwanych kart jest swobodnie włożonych. Treścią wpisów są niedzielne 
i  świąteczne ogłoszenia parafialne z lat 1867-1884 oraz zapowiedzi przedślubne 
z lat 1868-1884. Rozpoczęta 1 grudnia 1867 przez ks. Rychtarskiego i prowadzona 
przez niego do dnia 15 stycznia 1882 r., gdy przeszedł do parafii Międzyrzecze. 
Następnie poprowadzona od 22 stycznia do 28 maja 1882 r. przez ks. Franciszka 
Kępińskiego, proboszcza z Czechowic. Od 4 czerwca 1882 r. wpisy dokonywane są 
ręką ks. F. Muzyczki. Ostatni zapis ogłoszeń parafialnych pochodzi z 26 grudnia 
1884 r. 

Wpisy w części dotyczącej zapowiedzi przedślubnych rozpoczynają się 
w roku 1868, a kończą w 1883, nie jak podano na karcie tytułowej – w 1884 r. Księ-
ga ta jest ważnym źródłem do poznania historii parafii. 

Znak wodny na karcie księgi zapowiedzi prowadzonej  
przez ks. B. Olejaka w latach 1811-1841
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Inne

Figury św. Piotra i św. Pawła, I połowa XIX w.136

Zabytkowe rzeźby świętych Piotra i Pawła do 2005 r. znajdowały się w zakrystii 
kościoła w Ligocie. Pochodzą prawdopodobnie z ołtarza głównego, z pierwotnego 
wyposażenia. Za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków zostały przeka-
zane do kościoła pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach 
przy ul. Pocztowej. Staraniem proboszcza tej parafii, ks. Andrzeja Raszki, zostały 
poddane renowacji pod nadzorem konserwatorskim. Uzupełniono ubytki, a także 
dodano zaginione atrybuty świętych. Są to pełnoplastyczne postacie o wysokości 
ok. 120 cm, wykonane z drewna lipowego w nieznanym warsztacie snycerskim. 
Pochodzą z I połowy XIX w. i prezentują styl późnego baroku. Święci Piotr i Pa-
weł ukazani są jako postacie ujęte w lekkim kontrapoście, odziane w pofałdowane 
szaty. Wyzłocone w całości, umieszczone na ścianach prezbiterium po obu stro-
nach głównego ołtarza w kościele o nowoczesnej architekturze, stanowią dosko-
nały łącznik między tradycją a nowoczesnością w sztuce sakralnej. 

Najstarsze zabytki sztuki sakralnej w kościele ligockim z końca XVIII i po-
czątku XIX w. określane są przez historyków sztuki jako późnobarokowe, roko-
kowe i klasycystyczne, a powstałe później – jako posiadające cechy tych stylów. 
Te najstarsze pochodzą z nieznanych warsztatów rzemieślniczych. Na podstawie 
dostępnych źródeł wiadomo, w jakich miejscowościach znajdowały się pracow-
nie, z których wyszły niektóre wytwory sztuki rzemieślniczej, powstałe po 1830 r. 
Malarze obrazów ligockiego kościoła mieli swoje pracownie w Kętach i Strumie-
niu, pozłotnicy w Starym Bielsku i w Białej, ludwisarze w Białej, organmistrzowie 
w Bielsku i Karniowie na Morawach, kamieniarze w Bielsku i w Opawie. Zegar po-
chodzi z Mährisch Neustadt (Unicov) na Morawach, nieistniejący już grób Chry-
stusa wykonany był w St. Ulrich w Tyrolu, a nieistniejące już balaski – w Trzyńcu. 
Sztukę drukarską prezentują oficyny z Wrocławia, Ratyzbony, Wenecji i Wadowic. 
Można przypuszczać, że ks. B. Olejak, wykształcony w Krakowie i z nim związany 
emocjonalnie, tam właśnie dokonywał zakupów niektórych przedmiotów kultu 
religijnego. Reprezentują one typ artystycznej twórczości cechowej, w kilku przy-
padkach o walorach wybitnych, w kilku – o cechach twórczości ludowej. Odwo-
łują się zarówno do dawnych manier stylistycznych, jak i prezentują współczesne 
trendy w zdobnictwie sakralnym, odpowiadające gustom ludzi tamtych czasów. 
Wykonane zostały ze starannością i dbałością o najdrobniejszy detal. Praca nad 
przedmiotami przeznaczonymi do świątyń od zawsze ma to do siebie, że służy 
raczej nie chwale ludzkiej, lecz Boskiej. Przedmioty zabytkowe szczęśliwie zacho-
wane w Ligocie prezentują zapewne typowy stan wyposażenia wiejskich kościo-
łów parafialnych Śląska Cieszyńskiego. 

 136 Informacje przekazane życzliwie przez ks. Andrzeja Raszkę, proboszcza parafii pw. Chrystusa Odkupi-
ciela w Czechowicach-Dziedzicach.
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Nie zachowała się – z różnych przyczyn – dokumentacja, która rozstrzyga-
łaby jednoznacznie o datacji i autorstwie wszystkich zabytkowych przedmiotów 
zgromadzonych w ligockiej świątyni. To, co było oczywiste dla ludzi decydujących 
o wyposażaniu i dekoracji wnętrza kościoła, nie jest oczywiste dla ich potomnych, 
którzy chcieliby znać nazwiska wykonawców i adresy ich pracowni, fundatorów. 
Chociaż zabytki te nie są tej klasy co dzieła zgromadzone w renomowanych mu-
zeach kościelnych i świeckich, to są świadectwem upodobań estetycznych minio-
nych pokoleń troszczących się o świątynię. Istotne jest, że właśnie tak ukształto-
wane wnętrze sakralne, symbolizujące – w ich rozumieniu – piękno i ideę Nieba, 
przez ponad dwieście lat towarzyszy kolejnym pokoleniom w wędrówce do Nieba 
prawdziwego. 

Zbiór zabytkowych przedmiotów kultu religijnego nie jest zbyt obfity. Przy-
czyny były różne: brak bogatych kolatorów, wymiana starych przedmiotów na 
nowe, brak świadomości jaką wartość „staroświeckie” rzeczy posiadają. Jed-
ną z przyczyn poważnych zniszczeń były działania frontowe na terenie Ligoty 
w styczniu i lutym 1945 r. Do wnętrza kościoła armia sowiecka wprowadziła konie 
i sprzęt wojskowy, a plebanię zamieniła w kwaterę wojenną. Zanim to nastąpiło, 
Najświętszy Sakrament, przedmioty liturgiczne i część dokumentów z kancelarii 
wyniesione potajemnie, ukryte zostały w domach prywatnych. Przetrwały czas 
barbarzyństwa i wróciły do kościoła. Część zabytkowych przedmiotów zostało 
bezpowrotnie zniszczonych w czasie ostrzału frontowego, w wyniku którego koś-
ciół i plebania zostały uszkodzone. 

Dziś, widząc jak wiele z dorobku poprzednich pokoleń zostało bezpowrot-
nie utracone, mamy większą świadomość znaczenia zabytków dla zapewnienia 
ciągłości dziedzictwa religijnego i kulturowego. Szacunek i pamięć dla osiągnięć 
wcześniejszych pokoleń każe pieczołowicie zachowywać ślady przeszłości.
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Kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, widok od zachodu

Kościół, widok od północnego wschodu
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Detale architektoniczne, okno i tarcza zegarowa  
na wieży dzwonnej

Kościół, widok od strony południowej

Medalion z Okiem Opatrzności Bożej  
na wieży dzwonnej
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Prezbiterium i część nawy, widok z chóru

Ołtarz główny



Zabytki Ligoty – parafia rzymskokatolicka ·  337  ·

Św. Izydor Siewca, obraz w ołtarzu głównym

Tabernakulum i anioły w ołtarzu głównym
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Figury św. Pawła (z lewej) i św. Piotra w ołtarzu głównym 

Boczny ołtarz Serca Pana Jezusa  
po lewej stronie nawy

Boczny ołtarz Matki Boskiej Królowej z Dzieciątkiem 
po prawej stronie nawy
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Figury św. Franciszka (z lewej) i św. Antoniego,  lewy ołtarz boczny

Figury św. Barbary (z lewej) i św. Katarzyny, prawy ołtarz  boczny
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Obraz św. Anny nauczającej Marię w zwieńczeniu nastawy prawego ołtarza bocznego  

Obraz św. Jana Nepomucena w zwieńczeniu nastawy lewego ołtarza bocznego
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Chór muzyczny i tylna część nawy kościelnej

Chrzcielnica Ambona w prezbiterium 
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Relikwiarz Krzyża św., XIX w. Relikwiarz św. Błażeja, XVIII/XIX w. 

Monstrancja, I poł. XIX w.Kielich mszalny, poł. XIX w. 
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Krzyż procesyjny, poł. XIX w.

Krzyże ołtarzowe, I poł. XIX w.

Krzyż pogrzebowy, poł. XIX w.
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Figurka Chrystusa Zmartwychwstałego, pocz. XIX w. Grupa Chrystusa i św. Magdaleny, koniec XVIII w. 

Grupa Ukrzyżowania z Matka Boską i św. Janem, 
I poł. XIX w.

Krucyfiks, I poł. XIX w., zakrystia



Zabytki Ligoty – parafia rzymskokatolicka ·  345  ·

Kanon, XVIII/XIX w.
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Witraż Matki Boskiej Królowej,  
lewa strona prezbiterium 

Witraż św. Józefa, prawa strona prezbiterium

Witraż św. Anny nauczającej Marię, prawa strona prezbiterium
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Medaliony na sklepieniu prezbiterium, ewangeliści: św. Marek, św. Mateusz, św. Łukasz, św. Jan 
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Obraz stacyjny drogi krzyżowej, ojej, Franciszek Kasch, 1887 r.

Obrazy stacyjne jerozolimskiej drogi krzyżowej, olej, Franciszek Pieczka, 1830 r.
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Ukrzyżowanie,  Wojciech Bączkowski, 1830, olej, kaplica Miłosierdzia Bożego
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Ecce Homo, olej, autor nieznany, XIX w.

Matka Boska Bolesna,  olej na blasze, autor nieznany, pierwsza poł. XIX w., nawa
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Matka Boska Różańcowa, olej, autor nieznany,  
koniec XIX w.

Św. Józef z Dzieciątkiem, olej, autor nieznany,  
poł. XIX w., kruchta

Figura św. Antoniego, koniec XIX w., kaplica Miłosierdzia Bożego
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Tablica epitafijna upamiętniająca poległych w I wojnie światowej 
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Marmurowe kropielnice, poł. XIX w., kruchta

Najstarsza kropielnica kamienna Drzwi klepkowe do skarbca, początek XIX w. 
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Klasycystyczne szafy, II poł. XIX w., skarbiec



Zabytki Ligoty – parafia rzymskokatolicka ·  355  ·

Księgi liturgiczne, XVIII-XX w. 

Rytuał wrocławski, Wrocław 1744, oprawiony w 1815 r.
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Mszały rzymskie: Wrocław 1738 r., Ratyzbona 1858 r., Ratyzbona 1858 r., Ratyzbona 1908 r.
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Ornaty i dalmatyka ks. B. Olejaka, I poł.  XIX w.
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Dębowe schody na chór, 1842 r. Tarcza i werk zegara wieżowego, 1914 r.

Dzwon Opatrzność Boża, 1948 r.
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Aleja w starszej części cmentarza

Drzwi klepkowe w bocznym wejściu od południa, 
początek XIX w. 

Epitafium ks. B. Olejaka na południowej  
ścianie kościoła 
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Nagrobek rodziny Gaschów, starsza część cmentarza

Krzyż nagrobny J. Burejzy i NN, południowa strona kościoła
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Portret Pawła Czaderskiego, olej, autor nieznany, ok. 1810 r.

Portret ks. Błażeja Olejaka oraz sygnatura na odwrocie, olej, Rabschitz, 1826 r.



·  362  · Zabytki Ligoty – parafia rzymskokatolicka

Plebania od strony południowej, 1890 r.



Maria Nowrotek

R o z d z i a ł  6

Figury i krzyże przydrożne w Ligocie

Krzyże i figury oraz kapliczki przydrożne są wyrazem pobożności mieszkańców 
Ligoty, ale też, jak w każdej miejscowości, są stałym i ugruntowanym składni-
kiem krajobrazu kulturowego137. Są dziedzictwem religijnym, historycznym, kul-
turowym i społecznym, otrzymanym w spadku po przodkach. Dziedzictwo to 
spaja rodziny, wspólnoty sąsiedzkie, parafialne i wioskowe. Dzieje kapliczek nie-
rozerwalnie wiążą się nie tylko z historią rodzin, ale także z dziejami ojczyzny 
– tej małej i tej dużej. O ważności i doniosłości faktu istnienia kapliczek i krzyży 
świadczy szacunek, jakim są otaczane oraz to, że są miejscami, w których pa-
rafianie gromadzą się na modlitwę. Są otaczane troską właścicieli i opiekunów, 
dziedziczoną z pokolenia na pokolenie. 

Poniższe opracowanie prezentuje wszystkie figury i krzyże znajdujące się 
w granicach administracyjnych Ligoty.

1. Figura św. Jana Nepomucena, ul. Koło, 1778 r.
Najstarsza w Ligocie rzeźba kamienna, przedstawiająca św. Jana Nepomucena, 
znajduje się od 1999 r. przy ul. Koło, obok mostu na rzece Wapienicy. Przez prze-
szło 200 lat usytuowana była na terenie posesji zwanej Gorolówką, w czechowi-
ckim wówczas przysiółku Koło. Po śmierci właściciela domu, pomimo roztaczanej 
przez sąsiadów opieki, ulegała powolnej degradacji. Dzięki staraniom ówczesnego 
proboszcza parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czechowicach-
-Dziedzicach Podraju ks. Emila Dyrdy, po renowacji pod nadzorem konserwator-
skim, figura została umieszczona na obecnym miejscu. Koszty renowacji poniosło 
Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Plac pod figurę ofiarował Krzysz-
tof Wypiórkiewicz. Prace przygotowawcze wykonali bezinteresownie parafianie, 
a osadzenia figury dokonał Krzysztof Dolniak. Dnia 16 maja 1999  r. odbyło się 
nabożeństwo, w czasie którego ks. E. Dyrda poświęcił odrestaurowaną figurę.

Figura św. Jana Nepomucena, patrona wód138, pochodzi z nieznanego war-
sztatu kamieniarskiego. Postać o wysokości ok. półtora metra przedstawia ka-

 137 A. Pieńczak, Wybrane kapliczki i krzyże przydrożne jako pomniki pamięci w krajobrazie kulturowym Ślą-
ska Cieszyńskiego [w:]  Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, 
red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2011, s. 154-165

 138 P. Porwoł, M. Kopsztejn, Śladami śląskich Nepomucków [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki…, 
s. 167-177.
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płana w postawie kontrapostu. Ciężar ciała przeniesiony jest na lewą nogę, prawa 
lekko ugięta w kolanie nadaje sylwetce i szatom dynamizmu tak ważnego w sztuce 
baroku. Głowa, lekko przechylona na prawe ramię i uniesiona w górę, nakryta jest 
czterograniastym biretem doktora Uniwersytetu Praskiego. Twarz z zamknięty-
mi oczami, zastygła w modlitewnym uniesieniu, wyraża mistyczne przeżycia. Na 
prawym ramieniu opiera krzyż oraz palmę, atrybut męczeństwa, które podtrzy-
mywane są starannie wymodelowanymi dłońmi. Choć ks. Jan z Nepomuk zginął 
śmiercią męczeńską w 1393 r., to przedstawiany jest w stroju z innej epoki – z cza-
sów kontrreformacji. Na bogato fałdowaną sutannę nałożona jest komża zwana 
rokietą, ozdobiona u dołu i przy rękawach koronką. Na ramionach obfita pele-
rynka – kanonicki mantolet z kołnierzem, zawiązany ozdobnym sznurem. Figurę 
wykuto w jednym bloku kamiennym ze starannością i z rzemieślniczą wprawą. 
Po uderzeniach dłuta rzeźbiarskiego pozostawione są ozdobne wgłębienia i rowki. 

Rzeźba ustawiona jest na cokole – wysmukłym czworobocznym postumen-
cie słupowym, wspierającym się na szerszej bazie i kamiennym fundamencie. 
W części czołowej postumentu wykuta została inskrypcja fundacyjna. Łaciński 
napis głosi: „VENERATI/ ONISERGa/ EREKSITGE/ ORGIUSGO/ ROL 1778/”, to 
jest: „Venerationis erga ereksit Georgius Gorol 1778”, to znaczy: „Dla uczczenia, 
wzniósł Jerzy Gorol, 1778”139. Poniżej kartuszu z napisem umieszczone są cztero-
płatkowe róże – symbol tajemnicy spowiedzi. Całość ogrodzono żeliwnym łań-
cuchem rozciągniętym pomiędzy czterema niewysokimi kamiennymi słupkami, 
ozdobionymi motywem ze ścian bocznych postumentu. Figura wkomponowana 
jest w krajobraz odpowiadający patronatowi św. Jana Nepomucena, tworzony 
przez stawy Sokoły i rzekę Wapienicę, której brzegi spięte są mostem. Figura na-
dal ulega degradującemu wpływowi warunków atmosferycznych, a dziedzińczyk 
został uszczuplony przez poszerzenie drogi.

Corocznie 21 maja, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Nepomuce-
na, odbywa się pod figurą uroczyste nabożeństwo ku jego czci. Co cztery lata 
urządzane są tu ołtarze w święto Bożego Ciała. Figurą opiekuje się Jadwiga Danel 
z rodziną z ul. Koło 5, dekorując ją na każde święto kościelne. Okoliczni miesz-
kańcy często zapalają tu lampki. Figura jest celem szkolnych wycieczek, przed nią 
zatrzymują się turyści i rowerzyści. Stanowi przedmiot publikacji regionalnych 
oraz internetowych. Jest bardzo często fotografowana. 

2. Figura Matki Boskiej Niepokalanej, ul. Czechowicka 60, Burzej, 1871 r.
Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, zwana Panienką, umiejscowiona 
jest w dzielnicy Burzej, w ogrodzie domu przy ul. Czechowickiej 60, na działce 
Marii i Jarosława Distlów. Została ufundowana w 1871 r. przez Tomasza Bobca. 
Dzięki zapisom w parafialnej księdze ogłoszeń wiadomo, że poświęcenia kaplicz-
ki dokonał ks. Ignacy Rychtarski w niedzielę 24 września 1871 r. Figura stała się 
celem procesji w Dni Krzyżowe w maju 1873 i 1875  r. Dnia 27 września 1874  r. 

 139 Tłumaczył prof. Roman Darowski SJ, Ignatianum, Kraków.
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odbyła się procesja ku Pannie Maryji do Burzeja w podziękowaniu za urodzaje 
ziemskie (…), tam pieśni do Opatrzności, tam Litania do Matki Boskiej i modli-
twa, potem kazanie.

Posąg wykonany z kamienia przedstawia Marię jako młodą kobietę, przyszłą 
matkę Jezusa. Wysmukła postać odziana jest w białą suknię, którą przykrywa 
miękko drapowana niebieska narzuta. Ręce ułożone na piersi oznaczają Jej trwa-
nie w modlitwie. Głowa okolona jest metalową aureolą z dwunastu gwiazd obra-
zującą apokaliptyczny wieniec, równocześnie symbolizujący światłość Chrystu-
sa. Stopy Maryi, spoczywające na globie ziemskim, „ścierają głowę węża”. Daszek 
nad figurą, nie tylko dla ochrony przed deszczem, nawiązuje do dawnej tradycji 
umieszczania baldachimu symbolizującego niebo nad postaciami świętych. Figu-
ra ustawiona jest na wysokim, czworobocznym postumencie z mocno ściętymi 
narożnikami, spoczywającym na szerszej bazie. U dołu czołowej ściany dostrzec 
można ślad napisu fundacyjnego oraz datę: 1871. Posąg i kolumna są malowane 
w czasie kolejnych remontów. Mały dziedzińczyk wyłożony kostkami brukowymi 
otoczony jest niewysokim płotkiem składającym się ze sztachetek zakończonych 
stylizowanymi liliami heraldycznymi. Wokół posadzone są trzy dęby. 

Od dziesiątków lat pod figurką Panienki odbywają się nabożeństwa majowe 
i różańcowe, a w Wielką Sobotę – święcenie pokarmów. Kapliczką opiekują się 
wspólnie mieszkańcy Burzeja. W 2001 r. przeprowadzona została jej renowacja 
oraz nowe osadzenie. Obecnie wymaga naprawy z powodu pęknięć spowodowa-
nych wzmożonym ruchem drogowym. 

3. Kamienny krzyż cmentarny, prawdopodobnie z 1874 r.
W najstarszej części cmentarza parafialnego, przy głównej alejce, stoi kamienny 
krzyż. Jego datowanie nie jest pewne. Może pochodzić z 1850 r., gdy po raz pierw-
szy poszerzono cmentarz. Jednak sposób jego wykonania wskazuje, że najpewniej 
pochodzi z drugiej połowy XIX w. Ksiądz Ignacy Rychtarski zapisał, że po dre-
nowaniu cmentarza w 1873 r. parafianie ufundowali nowy krzyż, poświęcony 25 
maja 1874 r. Można też przypuszczać, że został wzniesiony w 1886 r., gdy po raz 
kolejny powiększono cmentarz o pole podarowane przez Rudolfa Gascha, ale brak 
jest zapisów to potwierdzających. 

Cmentarny krzyż z białego kamienia wykonano w nieznanym warsztacie ka-
mieniarskim. Na trójschodkowej podstawie osadzony jest dwuczęściowy cokół, 
podzielony gzymsowaniem. W górnym jego module znajduje się wnęka zakończo-
na ostrym łukiem, a w niej mieści się figurka Matki Boskiej Bolesnej. Podczas dzia-
łań frontowych w 1945 r. umieszczony na cokole krzyż z wizerunkiem Chrystusa 
został zniszczony, a cokół i baza w kilku miejscach uległy uszkodzeniu. Staraniem 
parafian sporządzono nowy krzyż ze sztucznego kamienia, ubytki cokołu uzupeł-
niono, podstawę spięto klamrami. Odrestaurowany krzyż został poświęcony przez 
katowickiego biskupa pomocniczego ks. Juliusza Bieńka 26 czerwca 1950 r. 

Do krzyża cmentarnego odbywają się procesje w Dzień Zaduszny oraz na 
drugi dzień po odpuście parafialnym.
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4. Krzyż Krzempkowy, ul. Woleńska, Woleństwo, 1883 r.
Kamienny krzyż przydrożny usytuowany jest przy ul. Woleńskiej, w pobliżu 
granicy Ligoty z Międzyrzeczem. Ufundowany został w 1883  r. przez rodzinę 
Krzempków z domu o ówczesnym numerze 3 na Woleństwie i ustawiony na polu 
do nich należącym. Krzyż został poświęcony 30 września 1883 r. przez ks. Fran-
ciszka Muzyczkę.

Wysmukły kamienny krzyż o zaokrąglonych końcówkach ramion, z meta-
lowym odlewem wizerunku Chrystusa, wyrasta z gzymsowanego cokołu. Na 
frontowej ścianie w prostokątnej płycinie wyryty jest napis: „Fundatorem tego/ 
krzyża jest rodzina/ Krzempek/ 1883./” Nad napisem zamocowana była latarenka. 
Poniżej widnieje modlitewna apostrofa: „Któryś cierpiał za nas rany/ Zmiłuj się 
nad fundatorami/.” Pomnik otoczony został metalowym płotkiem ze sztachetek 
w kształcie stylizowanych lilii, ozdobionych bogatą ornamentyką.

Tradycja procesji modlitewnych do krzyża Krzempkowego trwa od dnia św. 
Marka Ewangelisty 25 kwietnia 1883 r., kiedy to rano przybyła pierwsza procesja. 
Nadal odbywają się w tym miejscu nabożeństwa w Dni Krzyżowe. Do niedawna 
przychodziły też procesje z Międzyrzecza, aby wspólnie modlić się o obfite plo-
ny i błogosławieństwo w trudzie pracy na roli. W roku 2003 ks. proboszcz Jan 
Miłkowski odprawił mszę św. przy ołtarzu polowym ustawionym przy krzyżu 
w święto Bożego Ciała.

Opiekę sprawują Renata i Czesław Tomaszczykowie, na polu których krzyż 
obecnie się znajduje, oraz rodzina Chromików.

5. Krzyż kamienny przy kościele, 1890 r.
Krzyż z białego kamienia, ufundowany przez mieszkańca Ligoty z domu o ów-
czesnym numerze 12 Józefa Lorańczyka w 1890 r., ustawiony był pierwotnie przed 
kościołem, przy murze otaczającym dziedziniec. W 1936  r. został przeniesiony 
na obecne miejsce po lewej stronie głównego wejścia do kościoła. Na frontowej 
ścianie schodkowego cokołu w płycinie zakończonej ostrym łukiem wykuty jest, 
rozpoczynający się ozdobną literą inicjalną, pozłocony napis: „Jam jest/ zmar-
twychwstanie i żywot,/ kto we mnie wierzy/ choćby i umarł, żyw będzie./ Jan, 
XI, 25./” Z tyłu, na tej samej wysokości, wykuty jest napis fundacyjny: „Fundator/ 
Josef Lorańczyk/ 1890/.” Nad gzymsem znajduje się nieco mniejsza, górna część 
cokołu z metalowym mocowaniem nieistniejącej już latarenki. Do niewysokiego 
krzyża o trójlistnie zakończonych ramionach przymocowano metalowy wizeru-
nek Chrystusa, a nad nim wstęgę z napisem INRI. Krzyż sygnowany jest nazwą 
warsztatu kamieniarskiego Heinrich w Opawie, wykutą z przodu cokołu. 

6. Kapliczka św. Józefa, ul. Nowy Świat 15, Podlas, 1910 r.
Murowana kapliczka usytuowana jest w ogrodzie domu nr 15 przy ul. Nowy Świat 
w dzielnicy Podlas. Ufundował ją Andrzej Donocik w 1910 r. i wzniósł w obrębie 
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swojej posesji o ówczesnym numerze 87. Wystawiona została ku czci św. Józefa, 
patrona i opiekuna rodzin. Jest to najstarsza kapliczka znajdująca się na terenie 
parafii Ligota-Miliardowice pw. Miłosierdzia Bożego.

Kapliczka słupowa o wysokości ok. 3 metrów, zbudowana z cegły na planie 
kwadratu, składa się z otynkowanego i malowanego na biało postumentu usta-
wionego na szerszej bazie, u góry zwieńczonego gzymsowaniem. Nad nim we 
wnęce zamkniętej oszklonymi drzwiczkami umieszczona jest gipsowa figurka 
św. Józefa z Dzieciątkiem. Święty Józef opiekuńczym gestem przytula do siebie 
Jezusa, który w lewej rączce trzyma miniaturę kuli ziemskiej, a prawą unosi do 
góry z dwoma złączonymi palcami, symbolizującym Jego dwoistą Boską i ludzką 
naturę. Kapliczka nakryta została dwuspadowym daszkiem, na którym u miesz-
czony jest metalowy, ornamentowany krzyżyk.

Kapliczką opiekowały się kolejne pokolenia potomków fundatorów mieszkają-
cych w tym domu, obecnie zajmuje się nią rodzina Kroczków. W roku 2011 sfinan-
sowała remont i modernizację, którą wykonał sąsiad Andrzej Wizner. Górna część 
kapliczki została zbudowana na nowo z cegły klinkierowej, a podstawa postumen-
tu wyłożona ceramicznymi płytkami. Poświęcenia kapliczki po remoncie dokonał 
ks. proboszcz Zbigniew Jurasz w święto Matki Boskiej Fatimskiej w dniu 13 paź-
dziernika 2011 r. w obecności parafian, którzy przybyli tu procesją. Pod kapliczką 
odbywają się nabożeństwa majowe, jest też celem procesji w Dni Krzyżowe.

7. Krzyż Januszowy, ul. Bielska, Zawodzie Górne, 1927 r. 
Kamienny krzyż przydrożny znajduje się przy ul. Bielskiej w pobliżu mostu na 
rzece Wapienicy. Ufundowany został w 1927 r. przez Annę i Franciszka Januszów, 
właścicieli domu o ówczesnym numerze 102. Historia krzyży stojących w tym 
miejscu rozpoczyna się w 1858 r., z którego to pochodzi wiadomość o ufundowa-
niu krzyża przydrożnego przez Józefa Grygierczyka i jego żonę Mariannę, właści-
cieli gospodarstwa nr 102140. Księga ogłoszeń parafialnych informuje, że 25 kwiet-
nia 1868 r. odbyła się procesja ku krzyżu Grygierczyka i modlitwa, żeby P. Bóg nas 
od zaraźliwych chorób i urodzaje zachować raczył. Dnia 4 grudnia 1881 r. ks. I. 
Rychtarski zapisał: Krzyż Gryg(ierczyka) już przez powietrze czasów spustoszony, 
do publicznej czci niegodny, za profanowany uznawam. Dlatego krzyż odbudowa-
no, a 12 października 1884 r. po południu odbyło się jego poświęcenie. Przetrwał 
on do 1927  r., gdy potomkowie fundatorów, Anna i Franciszek Januszowie wy-
stawili krzyż kamienny. Pamięć o drewnianym krzyżu zachowała się w rodzinie 
Amalii i Henryka Łukoszów, którzy kupili to gospodarstwo. Do dziś przechowują 
sylwetkę Chrystusa wyciętą z blachy jako pamiątkę po dawnym krzyżu. Kamien-
ny krzyż stoi obecnie na roli Weroniki i Alojzego Danelów z ul. Nadrzecznej 6 
(dawniej 102), którzy nim się opiekują. 

Wysmukły krzyż ustawiony jest na dwudzielnym cokole, osadzonym na szer-
szej bazie i fundamencie. Na czołowej ścianie u dołu wyryty jest napis: „Na cześć 

 140 AAK, AL 01173.
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i na chwałę Pana Boga/ Wszechmogącego w Trójcy Świętej/ Jedynego fundowała 
ten Krzyż/ Rodzina Januszowa w roku 1927./” W węższej, górnej części cokołu 
znajduje się zamykana, ostro zakończona nisza, mieszcząca figurkę Matki Boskiej 
Niepokalanej. Nad nią przymocowana jest latarenka. Kapliczka otoczona niewy-
sokim metalowym płotkiem, który podobnie jak napisy, odnawiany był dwukrot-
nie w ostatnich latach. W 2012 r. firma remontująca drogę wykonała brukowany 
dziedzińczyk wokół figurki jako zadośćuczynienie właścicielom pola za zniszcze-
nia. Z tyłu rosną dwie lipy, zapewne rówieśniczki krzyża. 

W czasie Dni Krzyżowych odbywają się tu modlitwy o urodzaje i błogosła-
wieństwo dla mieszkańców.

8. Krzyż kamienny, ul. Długa 13, Toczkowice, 1936 r.
Kamienny krzyż usytuowany jest w ogrodzie domu przy ul. Długiej 13, w dzielnicy 
Toczkowice. Posesja o dawnym numerze 48 należy obecnie do Czesława Antonika. 
Krzyż został ufundowany w 1936 r. przez Jadwigę i Karola Jarczoków. W przekazie 
rodzinnym zachowała się wiadomość, że poprzednikiem kamiennego był drew-
niany krzyż, stojący przy polnej drodze na skraju roli Jarczoków, nieopodal sta-
wu Hałcnowiec. Krzyż przeniesiony został do ogrodu domostwa nr 48, a w 1936 r. 
zastąpiony kamiennym. Historię tę potwierdza kronika parafialna: Dnia 17 maja 
[1936 r.] dokonał ks. administrator [Walenty Piaskowski] poświęcenia nowego krzy-
ża przydrożnego na Toczkowicach w ogrodzie domostwa 48. Stary krzyż spróchnia-
ły obalił się, wobec tego bracia Jarczokowie (Psujka) wystawili nowy krzyż kamienny 
osadzony na betonie. Po południu tego dnia wyruszyła procesja do nowego krzyża, 
gdzie ks. administrator po kazaniu o Krzyżu św. dokonał poświęcenia.

Kapliczka wykonana z kamienia składa się z podzielonego na 3 strefy cokołu 
i górującego nad nim krzyża. Na frontowej ścianie w kwadratowej płycinie wy-
ryte jest modlitewne wezwanie: „Jezu Chryste/ zmiłuj się/ nad nami/”, a poniżej: 
„Fundator/ Karol i Jadwiga Jarczok/ 1936/.” Nad cokołem wznosi się krzyż z meta-
lowym wizerunkiem Chrystusa, a nad nim stylizowana tabliczka z literami INRI. 
Do cokołu przymocowano oszkloną latarenkę, w której pali się światełko. Figura 
otoczona jest metalowym płotkiem kowalskiej roboty. Krzyżem opiekuje się z po-
kolenia na pokolenie rodzina Antoników. W 2011 r. Czesław Antonik z fundacji 
własnej odnowił krzyż, płotek i fundament. Prace renowacyjne zostały wykonane 
przez Władysława Kocurka z Międzyrzecza.

W Dni Krzyżowe do krzyża przybywają procesje i odbywają się nabożeństwa. 

9. Kapliczka słupowa, ul. Ligocka 112, Burzej, 1936 r.
Kapliczka słupowa znajduje się na posesji rodziny Ciesielczyków przy ul. Ligockiej 
112 w dzielnicy Burzej. Ufundowała ją w 1936 r. rodzina Jagiełków, która miesz-
kała wówczas w tym domu (dawny nr 112). Następnie posesja należała do rodziny 
Walerii Hanzlik, która przez lata sprawowała opiekę nad kapliczką. Nie są znane 
okoliczności i intencja wzniesienia kapliczki.
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Na szczycie czworograniastego kamiennego słupa znajduje się półkoliście 
zadaszony mały domek z oszklonymi drzwiczkami. Na daszku umieszczony jest 
niewielki kamienny krzyżyk. Wewnątrz znajduje się figurka Serca Jezusowego. 
Postać Chrystusa w niebieskiej szacie z narzuconym na ramiona purpurowym 
płaszczem ma na piersi umieszczone serce. Symbolizuje ono miłość Chrystusa 
do każdego człowieka. Rozłożone szeroko ramiona Chrystusa symbolicznie ogar-
niają cały świat. Na frontowej ścianie trzonu kolumny wyryto datę fundacji: 1936. 
Jej postument wzmocniony został metalowymi obejmami. Kapliczka otynkowana 
i pomalowana na beżowo cechuje się lekkością i dobrymi proporcjami. Usytuo-
wana przy ruchliwej drodze, narażona jest na nieumyślne zniszczenie. Obecnie 
kapliczką opiekuje się Helena Ciesielczyk. 

Kapliczka znajduje się na terenie parafii Czechowice-Dziedzice Podraj.

10. Krzyż kamienny We Wsi, ul. Rolników, 1937 r.
Krzyż zwany We Wsi, zwrócony do ul. Rolników, stoi na terenie posesji przy ul. 
Zabrzeskiej 5, dawniej noszącej nr 6. Poprzednikiem obecnego był drewniany 
krzyż zwany Dzidowym, który ufundowany przez Jana Dzidę został poświęcony 
25 października 1868 r. przez ks. I. Rychtarskiego w czasie procesyjnego zgroma-
dzenia wiernych. Był to wysoki krzyż z blaszanym wizerunkiem Chrystusa, nad 
którym umieszczono wygięty daszek. Po zbudowaniu nowego krzyża wizerunek 
przechowywany był w domu. Wiąże się z nim rodzinna opowieść i przekona-
nie, że uchronił część domu przed pożarem, a ludzi schowanych w piwnicy przed 
śmiercią w czasie ostrzału frontowego w 1945 r. 

Nowy, kamienny krzyż, ufundowany przez ówczesnego wójta Jana Hessa, po-
święcony został 17 października 1937 r. przez ks. Walentego Piaskowskiego. Jest to 
wysmukła i proporcjonalna konstrukcja z kamienia breńskiego. Na trójschodko-
wym fundamencie osadzony jest dwuczęściowy cokół, noszący ślady zniszczeń 
wojennych. Na frontowej ścianie wyryty jest napis: „Któryś za nas/ cierpiał rany/ 
Jezu Chryste/ zmiłuj się nad/ nami/.” Nad napisem widnieje pozostałość umoco-
wanej tam latarenki. W górnej części cokołu znajduje się ryngraf z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Powyżej, nad dwustopniową podstawą, wznosi 
się krzyż z wizerunkiem Chrystusa. Całość otoczona jest metalowym płotkiem, 
ustawionym na schodku fundamentu. Do kapliczki przybywają procesje w Dni 
Krzyżowe, tutaj też budowane były ołtarze na uroczystość Bożego Ciała. 

Obecnie krzyżem opiekuje się Małgorzata Hess, wnuczka fundatora.

11. Krzyż misyjny przy kościele, 1946 r.
Wysoki, drewniany krzyż misyjny usytuowany jest z prawej strony głównego wej-
ścia do kościoła parafialnego w Ligocie. Jest on pamiątką pierwszych powojen-
nych Misji św., które odbywały się od 13 do 18 października 1946 r. Ufundowany 
został przez młodzież z Burzeja. Poświęcenia dokonał 18 października tego roku 
misjonarz ks. Szymon Jarosz z Krakowa. Krzyż stał przy kościele do 1983 r., kiedy 
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to został przeniesiony na ul. Burzej i tam znajduje się do dziś. W jego miejscu 
ustawiony został nowy krzyż. Wykonany z drewna, osadzony jest w metalowym 
stelażu wstawionym w betonowy fundament. Na poprzecznej belce znajduje się 
napis „JEZU ZBAW NAS”, wykonany z metalowych liter. Do pionowej belki krzy-
ża przymocowane są tabliczki z wygrawerowanymi datami upamiętniającymi 
Misje św. w latach: 1946, 1958, 1966, 1975, 1983, 1993, 2003, 2013. Krzyż czczony 
jest szczególnie w czasie Misji św.

12. Krzyż kamienny, ul. Bielska 56, Zawiście, 1947 r.
Usytuowany jest na granicy Ligoty i Mazańcowic w dzielnicy Zawiście, w pobliżu 
dom rodziny Pietraszków, na polu do nich należącym. Kamienny krzyż został 
ufundowany w intencji prywatnej w 1947 r. przez Teresę i Franciszka Wiznerów 
z domu o ówczesnym numerze 180. Franciszek Wizner był długoletnim kościel-
nym w Ligocie. Krzyż wystawiony został staraniem jego zięcia Tadeusza Kopcia. 
Wykonawcą była firma kamieniarska Teodora Grögera z Bielska, która go również 
ustawiła. Poświęcenia dokonał ks. Joachim Hilszer 17 sierpnia 1947 r. w dzień św. 
Jacka, patrona diecezji katowickiej.

Dwuczęściowy cokół kamiennego krzyża osadzony został na trójstopniowej 
podstawie. Na frontowej ścianie przymocowano tabliczkę z napisem „Jezu/ ufam 
Tobie/.”, a na tylnej wykuto napis: „Fundatorzy/ Franciszek i Teresa/ Wizner/.” W 
górnym module cokołu wykonana jest oszklona wnęka, w której umieszczono fi-
gurkę Matki Boskiej Niepokalanej. Całość wieńczy krzyż z metalowym wizerun-
kiem Chrystusa. W 2012 r. z fundacji jego opiekunów został poddany gruntownej 
renowacji i na nowo osadzony, gdyż przechyliły go korzenie krzewów. 

Do krzyża odbywają się procesje w dniu św. Marka oraz w Dni Krzyżowe. 
Opiekę sprawuje Maria Pietraszko i jej synowa Bożena Pietraszko.

13. Krzyż kamienny, ul. Bielska 10, Centrum, 1948 r. 
Krzyż znajduje się w ogrodzie domu Renaty i Jacka Gryzełków w centrum Ligoty, 
nieopodal kościoła. Historia i tradycja sięga połowy wieku XIX i drewnianego 
krzyża Machalicowego. Stał on w pobliżu zabudowań nr 4 – pańskiego młyna 
i tartaku, nad rzeczką Młynką, w połowie wysokości nasypu drogi prowadzącej 
z Ligoty do Bronowa, przy roli zwanej Gruszkowizną. Data wzniesienia pierw-
szego krzyża przez Ewę i Pawła Machaliców nie jest znana. W 1883 r. określony 
w ogłoszeniach parafialnych jako odnowiony krzyż za młynem został poświęco-
ny 30 września przez ks. Franciszka Muzyczkę. W pamięci rodziny zachował się 
jako drewniany krzyż z metalowym wizerunkiem Chrystusa, z umocowanym 
nad nim półkolistym blaszanym daszkiem. Przy krzyżu tym do 1948 r. ustawiany 
był ołtarz na Boże Ciało. Ze względu na bezpieczeństwo został przeniesiony na 
posesję jego właścicieli przy ul. Bielskiej 13, (stary nr 120), a wkrótce zastąpio-
ny kamiennym. Zakupiony w Brennej i wykonany z tamtejszego kamienia, został 
ufundowany przez Jadwigę i Franciszka Kobielów oraz Marię i Franciszka Kop-
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ciów jako wotum za szczęśliwe przeżycie wojny przez rodzinę. Po zbudowaniu 
przez Jadwigę i Władysława Szkorupów nowego domu po przeciwnej stronie ulicy 
krzyż został przeniesiony na obecne miejsce w 1999 r. Towarzyszy kolejnym poko-
leniom rodziny od połowy XIX w. 

Podstawę kamiennego krzyża stanowi trójschodkowy fundament, na którym 
posadowiona jest baza oraz cokół składający się z dwóch części, podzielony wy-
giętym podwójnym gzymsem. Na jego przedniej ścianie wyryte jest modlitew-
ne wezwanie: „Któryś za nas cierpiał rany/ Jezu Chryste/ Zmiłuj się nad nami/”, 
znacznie już zatarte przez czas. Nad cokołem wznosi się prosty w formie krzyż 
z metalowym wizerunkiem Chrystusa.

Pod krzyżem ustawiany jest ołtarz na Boże Ciało. Opiekę sprawuje Renata 
Gryzełko. 

14. Krzyż kamienny, ul. Bronowska 42, Oblask, ok. 1950 r. 
Kamienny krzyż znajduje się na terenie ogrodu rodziny Szkucików przy ulicy Bro-
nowskiej 42 w dzielnicy Oblask. Poprzednikiem obecnego był krzyż drewniany, 
wzniesiony w 1914 r. przez Jana Jurczyka, wójta Ligoty w latach 1918-1924, właściciela 
gospodarstwa o dawnym numerze 29. Uległ on zniszczeniu w czasie II wojny świa-
towej. Około 1950 r. w. Józef Jurczyk, syn fundatora, chcąc kontynuować rodzinną 
tradycję, zdecydował o wzniesieniu kamiennego krzyża w miejscu zniszczonego. 

Prosty krzyż z wizerunkiem Chrystusa osadzony jest na schodkowym co-
kole, usadowionym na dwustopniowej podstawie. W części najwyższej cokołu 
umieszczona została tabliczka z czarnego granitu z modlitewną apostrofą: „Po-
chwalon bądź/ Jezus Chrystus/.” W przymocowanej do gzymsu latarence świeci 
się światło. Krzyż wykonany został w Bielsku w warsztacie kamieniarskim Teo-
dora Grögera i przez tę firmę zmontowany. Opiekę sprawuje rodzina Szkucików, 
potomkowie fundatorów. 

Od dziesiątków lat przybywają tu procesje w Dni Krzyżowe, aby modlić się 
o urodzaje. 

15. Krzyż kamienny, ul. Zawodzie 15, 1950 r. 
Kamienny krzyż stojący w ogrodzie domu przy ul. Zawodzie 15, dawniej 115, ma 
długą tradycję, przechowywaną w pamięci rodzinnej. W miejscu obecnego stał 
drewniany krzyż, ufundowany przez Helenę i Józefa Paszków pod koniec XIX 
w. Małżeństwo to było bezdzietne, w czasie epidemii w latach osiemdziesiątych 
XIX w. wychowało i wyposażyło 12 sierot z Ligoty. Krzyż przez nich wzniesio-
ny był wyrazem wielkiej pobożności. Do krzyża przymocowany był wizerunek 
Chrystusa wycięty z miedzianej blachy i pomalowany. Po ufundowaniu nowego 
krzyża, wizerunek ze starego przekazano na probostwo, a stamtąd do kurii die-
cezjalnej w Katowicach. W 1950 r. Dominik Więcek (senior) wymienił zniszczony 
już drewniany krzyż na kamienny. Był to okres, kiedy istniał zakaz odnawiania 
i wznoszenia obiektów kultu religijnego. 
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Krzyż i cokół wraz z bazą wykonane z marmuru, osadzono na dwuschodko-
wej kamiennej podstawie i betonowym fundamencie. Na czołowej ścianie cokołu 
wykuta jest modlitwa: „Któryś cierpiał/ za nas rany/ Jezu Chryste/ Zmiłuj się nad 
nami./” Nad cokołem zakończonym gzymsem wznosi się krzyż o trójlistnie za-
kończonych ramionach z metalowym wizerunkiem Chrystusa. Na fundamencie 
napis: „Rodzina * 1950 rok * Więcek” upamiętnia fundatorów i datę powstania. 
Obecnie stoi na posesji Pauliny i Krzysztofa Kopciów. Krzyżem opiekują się ro-
dziny Więcków i Kopciów. 

W Dni Krzyżowe i na św. Marka przybywają tu procesje, aby modlić się 
o urodzaje. 

16. Kapliczka skrzynkowa na dębie, ul. Zajęcza, Zawodzie, lata 50-te XX w. 
Drewniana przydrożna kapliczka skrzynkowa zawieszona jest na okazałym dębie 
rosnącym przy ulicy Zajęczej na Zawodziu. Kapliczkę wykonał Emil Mola w la-
tach pięćdziesiątych XX w. po zakupieniu roli, przy której rośnie dąb. Skromna 
kapliczka była wotum za możliwość zakupienia pola, a równocześnie prośbą do 
Boga o opiekę nad rodziną i błogosławieństwo w gospodarstwie. 

Jest to prosta drewniana skrzynka nakryta daszkiem, z oszklonymi drzwicz-
kami, z umieszczonym wewnątrz oleodrukiem przedstawiającym Matkę Boską 
Częstochowską. Skrzynka została kilkanaście lat temu wymieniona na nową 
przez Józefa Molę, syna Emila, mieszkającego w domu rodzinnym przy ul. Zaję-
czej 27. Przechodzący obok kapliczki ludzie żegnają się lub czasem zatrzymują na 
chwilę modlitwy. Mieszkańcy okolicy mówią, że teren wokół był pusty i idąc tam-
tędy nocą odczuwali strach. Po zawieszeniu kapliczki „było się gdzie przeżegnać 
i pomodlić i strach mijał.” Kapliczką opiekuje się Józef Mola z rodziną.

17. Figura św. Floriana, ul. Wapienicka 1, Centrum, lata 50-te XX w.
Figura św. Floriana umieszczona jest we wnęce ściany remizy strażackiej OSP 
przy ul. Wapienickiej 1. Gdy odbudowano strażnicę, a epoka stalinowska przemi-
nęła, strażacy mogli w ten sposób uczcić swojego patrona i wyrazić prośbę o opie-
kę w czasie pełnienia służby. Gipsowa, polichromowana figura przedstawia św. 
Floriana jako rzymskiego żołnierza w stroju bojowym. Na jego głowie znajduje 
się złoty hełm z pióropuszem. Pierś osłonięta jest srebrnym pancerzem, nałożo-
nym na krótką tunikę. Na nogach widnieją wysokie skórzane buty, a przy lewym 
boku – krótki miecz zawieszony na pasku przełożonym przez prawe ramię. Lewa 
ręka ułożona na sercu, a prawa dzierży naczynie z wodą lejącą się na miniaturę 
płonącego budynku. 

Figura została odnowiona przez Kazimierza Mrowca w 2009 r. Opiekują się 
nią strażacy. Co kilka lat w czasie uroczystości Bożego Ciała figura umieszczana 
jest na ołtarzu budowanym przed strażnicą. 
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18. Drewniany krzyż cmentarny, 1959 r.
Drewniany krzyż wzniesiono w 1959  r. na nowej części cmentarza, po powięk-
szeniu go w latach 1957-1959. Ta część cmentarza i krzyż poświęcone zostały 17 
maja 1959 r. Fundatorami byli Helena i Ludwik Kołoczkowie z Ligoty-Oblasku. 
W 2000 Roku Jubileuszowym krzyż wymieniony został na nowy z fundacji Do-
minika Więcka (juniora). Jest to wysoki, prosty w formie drewniany krzyż z nie-
wielkim wizerunkiem Chrystusa. Na pionowej belce umieszczona jest tabliczka 
z napisem: „Wielki Jubileusz/ Roku 2000/ Budowa kaplicy/ Dobrego Pasterza/.”

Krzyż otoczony jest opieką parafian, którzy dekorują go kwiatami, a w Święto 
Zmarłych zapalają znicze. Przybywają tu procesje w czasie uroczystości Wszyst-
kich Świętych.

19. Krzyż drewniany, ul. Burzej, 1983 r.
Drewniany, wysoki krzyż znajduje się przy ul. Burzej, na skraju roli Eugeniusza 
Adamca. Dzieje krzyża rozpoczynają się w roku 1946, kiedy to został ufundowany 
przez młodzież z Burzeja dla upamiętnienia pierwszych po wojnie Misji św., prze-
prowadzonych w dniach 13-18 października tego roku. Ustawiony został po pra-
wej stronie wejścia do kościoła w Ligocie i poświęcony w piątek 18 października 
przez ks. Szymona Jarosza z Krakowa, wygłaszającego nauki misyjne. Krzyż stał 
przy kościele do 1983 r., gdy został przeniesiony na ul. Burzej i otoczony opieką 
przez parafian tam mieszkających. Z inicjatywy Alfreda Kusia i z fundacji miesz-
kańców Burzeja odnowiono go w 1993 r. w zakładzie stolarskim Józefa Szczypki. 
Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Jan Miłkowski w czasie uroczystego nabożeń-
stwa 17 maja tego roku.

Krzyż wykonany jest z drewna osadzonego w betonowej podstawie. Na po-
przecznej belce umieszczone są metalowe litery składający się na napis: „W krzy-
żu zbawienie.” Na pionowej belce umocowana jest metalowa tabliczka z datami: 
1983 (rok przeniesienia) i 1993 (rok renowacji). Otacza go płotek z metalowych 
sztachet oraz krzewy tui. Krzyżem opiekują się Emilia i Eugeniusz Adamcowie. 
Przy krzyżu odprawiane są nabożeństwa majowe i różańcowe pod przewodni-
ctwem kapłana. 

20. Kapliczka skrzynkowa na dębie, ul. Nowy Świat, 1991 r.
Skrzynkowa kapliczka znajduje się na dębie rosnącym przy drodze odchodzącej 
od ul. Nowy Świat, prowadzącej przez las do stacji PKP Zabrzeg-Czarnolesie. 
Została ona zawieszona w święto Trzech Króli 6 stycznia 1991 r. przez Monikę 
i Ignacego Dzidów z Bronowa. Kapliczka wykonana przez stolarza J. Staszka to 
skrzynka nakryta dwuspadowym daszkiem z drewnianym krzyżykiem. Oszklo-
ne drzwiczki ozdobione są stylizowanymi kwiatami lilii. Pod daszkiem wycięty 
jest uproszczony ornament kwiatowy, a pod skrzynką umieszczona stylizowana 
litera M, inicjał imienia Maria. Wewnątrz znajduje się obraz Matki Boskiej Czę-
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stochowskiej. Został on namalowany na zamówienie fundatorki specjalnie do tej 
kapliczki przez artystę malarza J. Wójcika z Ochodzy. Niedługo po zawieszeniu 
kapliczki ks. Andrzej Wolny, proboszcz nowej parafii w Ligocie-Miliardowicach, 
poświęcił ją w czasie procesji. 

Kapliczka umieszczona jest na dębie rosnącym na skraju gęstego, ciemnego 
lasu, od którego nazwę wzięła dzielnica Czarnolesie. Wiodąca od ul. Nowy Świat 
do stacji PKP w Czarnolesiu wąska droga przez las budziła trwogę, szczególnie 
nocą. Dochodziło tam nawet do napadów. Kapliczka umieszczona na granicy 
dwóch stref: zamieszkałej i nieprzyjaznej pełni funkcję apotropaiczną – odwraca 
grożące zło i daje poczucie bezpieczeństwa. Ludzie tamtędy przechodzący i prze-
jeżdżający, zwłaszcza pracownicy PKP, polecają się opiece Matki Bożej i wierzą 
w Jej orędownictwo.

Kapliczką opiekują się pani Więcek z ul. Małej oraz pani Szczypka, porządku-
ją otoczenie i dekorują kwiatami. 

Obok dębu okoliczni mieszkańcy zapalają znicze, gdyż są tam dwa żołnier-
skie groby z czasów II wojny. 

21. Krzyż kamienny, ul. Długa 3, Podlas, 1991 r. 
Kamienny krzyż usytuowany jest przy drodze prowadzącej z Ligoty do jej dziel-
nicy Miliardowice, na posesji rodziny Dąbrowskich przy ul. Długiej 3, w dziel-
nicy Podlas. Został wzniesiony z inicjatywy ks. Andrzeja Wolnego, ówczesnego 
proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Młoda wtedy parafia miliardowicka 
nie posiadała, poza jedną kapliczką, miejsc, do których mogłyby udawać się pro-
cesje w Dni Krzyżowe. Krzyż z fundacji rodziny Dąbrowskich został wzniesiony 
w 1991 r. Cokół ma prostą trójdzielną formę schodkową. Zwieńcza go wysmukły 
kamienny krzyż z metalowym wizerunkiem Chrystusa. Na ścianie frontowej wy-
ryty jest napis: „W krzyżu zbawienie, 1991.” Otaczają go krzewy i kwiaty oraz mały 
plac wysypany ozdobnym kamieniem. Opiekuje się nim rodzina fundatorów. Do 
krzyża przybywają procesje w Dni Krzyżowe w intencji dobrych plonów i zacho-
wania od klęsk żywiołowych. 

22. Krzyż kamienny, ul. Przedszkolna 1, Podlas, 1993 r.
Kamienny krzyż ustawiony jest na placyku wydzielonym z ogrodu rodziny Oraw-
ców u zbiegu ulic Przedszkolnej i Miliardowickiej, na terenie parafii Ligota-Mi-
liardowice. Został ufundowany w 1993 r. przez Leopolda Blaszaka, kościelnego tej 
parafii. Wzniesienie kapliczki było spełnieniem woli Marii Blaszak, nieżyjącej już 
wtedy żony Leopolda Blaszaka. Zbudował ją ze sztucznego kamienia p. Krysta, 
a granitowy krzyż wykonał zakład kamieniarski w Rudzicy. 

Kapliczka składa się z czterech modułów, zwieńczonych krzyżem z wizerun-
kiem Chrystusa. W najwyższym module znajduje się wnęka z figurką Matki Bo-
żej Niepokalanie Poczętej, poniżej umieszczona jest granitowa tabliczka z wyku-
tym napisem: „W krzyżu miłości nauka” oraz datą 1993. Krzyż został poświęcony 
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w 1993 r. przez ks. Andrzeja Wolnego w czasie uroczystego nabożeństwa. Wokół 
kapliczki znajduje się plac wysypany kamieniami i wyłożony płytkami, a z tyłu 
rosną krzewy. Pozostaje pod opieką Marii Orawiec, córki fundatora. 

23. Kapliczka skrzynkowa na topoli, ul. Rolników, 1994 r.
Przydrożna kapliczka skrzynkowa umieszczona jest na topoli rosnącej u zbiegu 
ulic Rolników i Zabrzeskiej. Nieznany fundator zawiesił ją tam około 1993 r. za-
pewne jako wotum. Prostokątna skrzynka kapliczki nakryta spadzistym dasz-
kiem zrobiona jest z pomalowanych na brązowy kolor deseczek, ozdobiona czte-
ropłatkowym kwiatem i półkolistymi wycięciami. Wewnątrz umieszczona była 
reprodukcja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wycięta z czasopisma „Nie-
dziela”. Kapliczką zaopiekowali się mieszkańcy najbliższych domów, ozdabiając ją 
kwiatami. W dniu 5 maja 1995 r. Ludwik Rojczyk zamienił wyblakły papierowy 
wizerunek Matki Bożej na oszklony oleodruk i wraz z sąsiadem p. Wiznerem od-
nowił kapliczkę, dodając też blaszane pokrycie daszku. Wykonany został także 
mały ogródek kwiatowy, otoczony niewysokim płotkiem. 

Przed kapliczką często zatrzymują się na chwilę modlitwy przejeżdżający ro-
werzyści. Kilka lat temu obok niej był ustawiony ołtarz polowy w czasie uroczy-
stości Bożego Ciała.

Kapliczką opiekują się Irena i Ludwik Rojczykowie oraz rodziny mieszkające 
w najbliższych domach. 

24. Kapliczka Chrystusa Frasobliwego, ul. Wodospadowa 1, Zawodzie, 1997 r. 
Drewniana kapliczka Chrystusa Frasobliwego znajduje się w ogrodzie domu przy 
ul. Wodospadowej na Zawodziu. Fundatorami kapliczki są Maria i Adam Ha-
nusowie, a wzniesiona została w intencji prywatnej. Kapliczkę wykonał w pniu 
zniszczonej przez burzę lipy artysta ludowy Czesław Olma z Hałcnowa, dzielnicy 
Bielska-Białej. On również z drewna tej lipy wyrzeźbił postać Chrystusa Frasob-
liwego. Rzeźba została skradziona. Obecną wyrzeźbił artysta ludowy Stanisław 
Kwaśny z Mesznej. Kapliczkę poświęcił ks. Jan Miłkowski. 

Kapliczka kłodowa w formie wnęki wydrążonej w pniu lipy nakryta jest gon-
towym spadzistym daszkiem, na którego szczycie osadzono drewniany krzyżyk. 
Obecnie umieszczona jest na kamiennym fundamencie, gdyż korzenie pnia ule-
gały butwieniu. Rzeźba przedstawia siedzącego Chrystusa, przepasanego pur-
purowym materiałem. Lekko pochylona i nieco zgarbiona postać, zafrasowane 
oblicze i smutne oczy Chrystusa wyrażają cierpienie, zadumanie i zmęczenie. 
Lewa ręka spoczywa na kolanie, a prawa podpiera głowę w cierniowej koronie, 
atrybucie męczeńskiej śmierci. U bosych stóp Chrystusa rzeźbiarz umieścił kwia-
towy relief, a z boków dwa duże kwiaty. Rzeźba ukazuje Chrystusa w Jego ludzkiej 
naturze i oddaje przeżycia bliskie każdemu człowiekowi. 

Kapliczka stanowiąca wartość duchową i estetyczną, wtopiona jest w natu-
ralne tło ogrodu. Opiekują się nią fundatorzy.
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25. Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Nadrzeczna 6,  
Zawodzie Dolne, 2003 r.
Murowana kapliczka Matki Bożej Fatimskiej stoi na placyku wydzielonym z ogro-
du należącego do rodziny Mikołajczyków przy ul. Nadrzecznej 6 na Zawodziu 
Dolnym. Kapliczka fundacji Anny Mikołajczyk z rodziną i sąsiadami wzniesio-
na została w 2003 r. w intencji prywatnej. Budowla posadowiona na kamiennym 
stopniu składa się z niewysokiego ceglanego cokołu, na którym umieszczona jest 
granitowa tablica z napisem: „Matko Boska/ Różańcowa/ módl się/ za nami/. 
Fund. rodz./ Mikołajczyk/ z dziećmi i sąsiadami/ 2003/”. Na cokole wymurowana 
jest sklepiona półkoliście i otwarta z jednej strony kapliczka. W jej pomalowanym 
na niebiesko wnętrzu stoi figurka Matki Boskiej. Figurka ukazuje Maryję jako 
młodą kobietę ubraną w białą suknię i biały welon spływający do stóp, z dłońmi 
złożonymi do modlitwy i z różańcem. Jej bose stopy stoją na obłoku, na którym 
umieszczone są też trzy ptaki. Na cokoliku figury znajduje się napis „Fatima”. 
Jest to ikonograficzne przedstawienie Matki Bożej, która ukazała się pastuszkom 
w 1917 r., prosząc o odmawianie różańca. Kapliczkę zbudowali: Bogusław Mikołaj-
czyk, Adam Świerczyński, Józef Bebek i Augustyn Gogol. Poświęcił ją uroczyście 
ks. Jan Miłkowski. W 2012 r. kapliczka została otoczona niewysoki, metalowym 
płotkiem. Wokół, na trawniku, rosną krzewy i kwiaty. 

Kapliczką opiekują się Anna Mikołajczyk i Renata Majcherek oraz sąsiedzi.

Kapliczki wnękowe na domach prywatnych

Należy jeszcze wspomnieć o istniejących w Ligocie kapliczkach wnękowych, 
umieszczanych w elewacjach domów. Fundatorzy domów zlecali wykonanie wnę-
ki w trakcie budowy, a potem umieszczali figurki kupowane zazwyczaj w czasie 
pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej, Piekar czy do Częstochowy. Poprzez 
umieszczenie figurki, krzyża lub obrazka mieszkańcy domu wyrażali podzięko-
wanie Bogu za szczęśliwe ukończenie budowy, a także kierowali prośbę do Boga 
lub świętego patrona o opiekę nad domem, jego mieszkańcami oraz o pomyśl-
ność i uchronienie od zła. Kapliczki te nie są miejscami publicznego kultu, lecz 
wyrażają pobożność mieszkańców domu. Najczęściej niezauważane przez prze-
chodzących i przejeżdżających, są trwałym składnikiem tradycji wielu pokoleń 
rodzin mieszkających w tych domach. 

W przeszłości kapliczki naścienne przybierały na Śląsku swoistą formę. W XIX 
w. powszechny był zwyczaj umieszczania emblematów Oka Bożej Opatrzności, 
skrótu IHS towarzyszącego dacie budowy w szczytach budynków mieszkalnych, 
lub ułożonych z cegieł czy dachówek znaków krzyża. Przykładem niech będzie Oko 
Opatrzności Bożej, wykonane ręką wiejskiego rzemieślnika na szczytowej ścianie 
domu rodziny Przemyków na Oblasku nr 23, obecnie ul. Bronowska 6. 
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Nieistniejące krzyże

1. Krzyż Burejzowy, dawny nr 34
Wiadomość o istnieniu krzyża ufundowanego przez długoletniego kościelnego 
i wójta Józefa Burejzę, mieszkającego w domu o dawnym numerze 34 w Ligocie, 
na granicy z Bronowem i Międzyrzeczem, zanotowana jest w dokumentach ar-
chiwalnych i w księdze ogłoszeń parafialnych. W testamencie spisanym 1886 r. 
J. Burejza określił miejsce jego usytuowania: na mojej realności nr 34141. Pamięć 
o krzyżu przetrwała w świadomości zbiorowej. Był miejscem publicznego kultu, 
w dniu 18 maja 1884 r. z okazji Dni Krzyżowych ks. Franciszka Muzyczka ogłosił 
procesję ku krzyżu Burejzowemu. 

Krzyż ten nie istnieje od kilkudziesięciu lat.

2. Krzyż Kusiowy, dawny nr 47
O krzyżu tym w pamięci zbiorowej nie zachował się żadna wiadomość. W księdze 
ogłoszeń parafialnych znajduje się zapis ks. Ignacego Rychtarskiego z 28 wrześ-
nia 1873 r.: o 2 godz. procesja i poświęcenie nowo wystawionego krzyża pod nr 47, 
exhorta i modlitwa, a potem powrócimy do kościoła i błogosławieństwo. Drugi 
zapis pod datą 18 maja 1884 r. ks. F. Muzyczki oznajmia, że okazji Dni Krzyżowych 
odbędzie się procesja ku krzyżu Kusiowemu. Jego lokalizacja nie została dotąd 
ustalona.

Na terenie Ligoty znajduje się 25 krzyży, figur i kapliczek, które często na-
zywa się obiektami małej architektury sakralnej. Z tych, które przetrwały do 
współczesnych czasów, najstarsza została wykonana przed 236 laty. Sześć z nich 
wzniesiono w czasie, gdy Śląsk Cieszyński należał do cesarstwa austriackiego. 
Cztery powstały w odrodzonej Polsce okresu międzywojennego, a pozostałych 
piętnaście po II wojnie światowej. Większość z nich wykonana została z kamienia 
– materiału trwałego i popularnego w tych stronach. Wysokie krzyże wykonane 
są, według dawnej tradycji, z drewna. 

Wszystkie krzyże, figury i kapliczki są obiektami troski wspólnoty parafial-
nej, a przede wszystkim ich właścicieli i opiekunów. Opiekunowie z wielką otwar-
tością i radością udzielali informacji o ich dziejach, za co pisząca te słowa składa 
Im wszystkim serdeczne podziękowania.

 141 AAK, AL 01173. 
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Figura św. Jana Nepomucena, ul. Koło, 1778 r.

Figura Matki Boskiej Niepokalanej,  
ul. Czechowicka 60, Burzej, 1871 r.

Krzyż cmentarny, prawdopod. 1874 r.
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Krzyż  przy kościele, 1890 r.

Kapliczka św. Józefa, ul. Nowy Świat 15,  
Podlas, 1910 r.

Krzyż Krzempkowy, ul. Woleńska,  
Woleństwo, 1883 r.

Krzyż Januszowy, ul. Bielska,  
Zawodzie Górne, 1927 r.
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Krzyż, ul. Długa 13, Toczkowice, 1936 r.

Krzyż We Wsi, ul. Rolników, 1937 r.

Kapliczka słupowa, ul. Ligocka 112, Burzej, 1936 r.

Krzyż misyjny przy kościele, 1946 r.
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Krzyż, ul. Bielska 56, Zawiście, 1947 r. Krzyż, ul. Bielska 10, Centrum, 1948 r.

Krzyż, ul. Bronowska 42, Oblask, ok. 1950 r. Krzyż, ul. Zawodzie 15, 1950 r.
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Obecny drewniany krzyż cmentarny,  
ufundowany w roku 2000

Pierwszy drewniany krzyż cmentarny, 1959 r.

Kapliczka skrzynkowa na dębie, ul. Zajęcza, 
Zawodzie, lata 50-te XX w.

Figura św. Floriana, ul. Wapienicka 1,  
Centrum, lata 50-te XX w.



Zabytki Ligoty ·  407  ·

Krzyż, ul. Przedszkolna 1, Podlas, 1993 r.

Krzyż drewniany, ul. Burzej, 1983 r. Kapliczka skrzynkowa na dębie,  
ul. Nowy Świat, 1991 r.

Krzyż, ul. Długa 3, Podlas, 1991 r.
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Kapliczka skrzynkowa na topoli, ul. Rolników,  
We Wsi, 1994 r.

Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Nadrzeczna 6, Zawodzie Dolne, 2003 r.

Kapliczka Chrystusa Frasobliwego,  
ul. Wodospadowa 1, Zawodzie, 1997 r.



Maria Nowrotek

R o z d z i a ł  8

Zabytki budownictwa w Ligocie

Dwór

Stare budowle, które znikają w szybkim tempie z wiejskiego krajobrazu kulturo-
wego, oprócz wartości sentymentalnej, posiadają wartość zabytków kultury tech-
nicznej. Najstarszym z zachowanych murowanych budynków w Ligocie jest dwór, 
datowany na przełom XVIII i XIX w. Zbudowany przez rodzinę Czaderskich, był 
oznaką ich prestiżu majątkowego i uprzywilejowanej pozycji. Jako rezydencja wy-
różniała się wówczas z wiejskiego otoczenia zarówno architekturą, jak i przezna-
czeniem i standardem wnętrza. 

Budynek o numerze 1 w Ligocie nazywano zamkiem142. To było dawno temu. 
Dziś obiekt ten, posiadający adres: ul. Woleńska 3, opuszczony i niszczejący, 
ma w swym towarzystwie rozpadające się stodoły i stajnie, które przypominają 
o dawnej funkcji i roli tego miejsca. W miejscu obecnego dworu stał wcześniej 
drewniany budynek mieszkalny z towarzyszącymi mu zabudowaniami gospodar-
skimi, stanowiąc centrum zarządzania rozległego folwarku, o którym pierwsza 
wiadomość pochodzi z 1571 r. Był własnością książąt cieszyńskich, a po nabyciu 
państwa bielskiego w 1572 r. przez Karola Promnitza należał do kolejnych panów 
na Bielsku. W majątku mieszkali dzierżawcy, bądź zarządcy. Z zapisów kroni-
karskich wiadomo, że w roku 1768 i 1774 mieszkał tam Andrzej Wałowy z żoną 
Weroniką. Dzierżawiąc ten majątek był równocześnie szafarzem międzyrzeckim 
i prefektem gospodarstwa bielskiego143. W 1777 r. A. Wałowy był nadal mieszkań-
cem tego miejsca, określonego słowem Viehhof, to jest folwark bydlęcy, jako jego 
zarządca144.

Po rodzinie Wałowych dzierżawcą majątku został Paweł Czaderski, urodzony 
w niedalekiej Starej Wsi, syn organisty z Komorowic Śląskich. W tym czasie, pod 
koniec XVIII w., dwór nie był imponujący. W inwentarzu sporządzonym w 1786 r. 
zamieszczono jego opis: budynek dworski drewniany, tylko kuchnia i  piwnica 
murowane. W domu mieszkalnym znajdowały się 2 pokoje i 2 komory. Obok sta-
ły zabudowania folwarczne: 4 kurniki, 1 obora, 1 stodoła, 1 spichlerz i 1 piwnica, 

 142 Powszechność tego określenia potwierdzona jest podpisem „Zamek” na fotografii dworu, znajdującej się 
na karcie pocztowej z Ligoty, wydanej ok. 1915 r.

 143 Inwentarz i kronika…, s. 54.
 144 APL, Status…, rkps, tłumaczył dr Grzegorz Marek Chromik.
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w niej 2 kanki na mleko, ponadto 2 komory warzelne (browarne?)145.
W roku 1790 Paweł Czaderski, już jako właściciel folwarku i dworu, mieszkał 

w nim wraz z rodziną: żoną Zuzanną i dziećmi urodzonymi w Komorowicach Ślą-
skich. Tu przyszły na świat ich młodsze dzieci146. Być może już przed 1790 r. Cza-
derscy wybudowali nowy, murowany dwór. Autorzy katalogów zabytków sztuki 
w Polsce podają, że istniejący do obecnych czasów dwór, bez wyraźnych cech sty-
lowych, był zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku147. Paweł Czaderski zmarł 
29 czerwca 1813 r. w Plesnej koło Ostrawy.

Po Pawle Czaderskim właścicielem majątku nr 1 w Ligocie był Jan Czaderski, 
jego brat148. Zmarł w Ligocie w 1816 r. Folwark i dwór nabył wówczas hrabia Fi-
lip Saint-Genois z pobliskiego Jaworza. Administratorem majątku w Ligocie był 
Jan von Viktoryn, mianowany na stanowisko zarządcy wszystkich dóbr hrabiego 
dekretem z 20 czerwca 1816 r. Jan Viktoryn mieszkał w majątkach hrabiego na 
Morawach, a w Ligocie rezydował najpewniej ekonom149.

Dnia 27 lipca 1823 r. folwark ligocki zakupili Marianna i Andrzej Mynarscy150. 
Na akcie kupna podpisali się krzyżykami. Zamieszkali we dworze. Zapisu zapo-
wiedzi przedślubnych ich córki Tekli, którą zanotowano: Młynarska, dokonano 
w listopadzie 1836 r. na ligockiej farze. Tekla wyszła za mąż za wdowca, szlachcica 
Antoniego Dembińskiego z Klucznikowic koło Oświęcimia151. 

W dniu 2 sierpnia 1839 r. właścicielami dworu i folwarku stali się Gascho-
wie, pochodzący z Lipnika koło Bielska, kupując majątek od Mynarskich152. Maciej 
Gasch z żoną Henriettą Charlottą obecni byli na uroczystości poświęcenia wieży 
kościelnej w 1840 r. Ich syn Rudolf przejął gospodarstwo po śmierci ojca. Rodzina 
ta, trzymająca ligocki majątek w swym ręku do 1945 r., doprowadziła go do roz-
kwitu, stosując nowoczesne metody w uprawie pól, w hodowli karpi oraz w prze-
twórstwie mleka, prowadząc serowarnię, także tartak i młyn pod numerem 4, 
palarnię gorzałki pod nr 162, kuźnię pod numerem 161. Majątek był miejscem 
pracy i zarobku dla wielu osób z Ligoty i okolicy. W 1888 r. w gorzelni dworskiej 
zatrudniano 6 osób, a jej wyposażenie stanowiła maszyna parowa, we dworze 
funkcjonowała druga, zapewne były to lokomobile153. 

Obok dworu stał piętrowy budynek, zwrócony frontem na południe, utrwa-
lony na widokówce z początku XX wieku154. Były w nim mieszkania krewnych 
Gaschów oraz zapewne stałych pracowników majątku. Jedna z wielkich stodół 
dworskich, podpalona 25 grudnia 1932 r., spłonęła doszczętnie wraz z plonami, 

 145 AP BB AKS 1076.
 146 Status…, rkps.
 147 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI: Województwo katowickie…, s. 71.
 148 ABB AKS 700. 
 149 J. Roik, M. Makowski, Saga rodu Saint-Genois d’Anneaucourt – panów na Jaworzu, Jaworze 2011, publi-

kacja internetowa. 
 150 ABB AKS 694, 703.
 151 Protocollum Promulgationum sub Loccalia Ellgothensis, zapis z 1836 r., rkps.
 152 ABB AKS 694. 
 153 M. G. Chromik, Czechowice…, s. 98.
 154 Dzieje kościoła i parafii…, s. 15.
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zagrażając pobliskiemu kościołowi i plebanii. Ostatnimi właścicielami i miesz-
kańcami dworu do dnia 22 stycznia 1945 r. była rodzina Gustawa Gascha, która 
w tym dniu uciekła do Wiednia przed nadchodzącą Armią Czerwoną. W wyniku 
ostrzału artyleryjskiego w styczniu i lutym 1945 r. część zabudowań dworskich 
uległa zniszczeniu. Cegły z rozbiórki jednego z budynków zostały użyte mię-
dzy innymi do remontu Domu Katolickiego. Majątek przejęty został przez skarb 
państwa w 1946 r. i wkrótce utworzono w nim Państwowe Gospodarstwo Rol-
ne. Pierwszym jego kierownikiem był Jan Maciąga, a po nim Andrzej Chwastek. 
Obecnie budynek dworu i towarzyszące mu zabudowania gospodarcze są włas-
nością Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział w Opolu.

Dwór posiada status zabytku, a zarejestrowany został pod numerem A-873/68 
w dn. 19 czerwca 1968 r.155. Wzniesiony z cegły na przełomie XVIII i XIX w. przez 
Czaderskich, rozbudowany został przez Gaschów w połowie XIX i ponownie na 
przełomie XIX i XX w. Elewacją frontową skierowany jest na zachód. Najstarszą 
część budowli rozbudowano później w kierunku wschodnim. Część najstarsza 
jest parterowa, podpiwniczona, z wejściem prowadzącym do piwnic kamienny-
mi schodami z korytarza. W piwnicy znajdują się cztery pomieszczenia żagla-
sto sklepione. Na osi domu przebiega korytarz nakryty sklepieniem kolebkowym 
o łuku segmentowanym. W trakcie frontowym znajdują się dwa pokoje sklepione 
kolebkowo z lunetami. W tylnym trakcie jedno pomieszczenie posiada sklepienie 
żaglaste na gurtach, a pozostałe mają drewniane stropy. Po rozbudowie przybyły 
pokoje od wschodu i na poddaszu. 

Elewacja zachodnia jest pięcioosiowa. Na osi głównej pierwotnie istniał ga-
nek z dwubiegowymi schodami. Pod gankiem znajduje się półkoliście zamknięte 
wejście do piwnic. Drzwi główne z nadświetlem osadzone zostały we wnęce. Ścia-
ny elewacji podzielone były parzystymi pilastrami toskańskimi i ozdobione płyci-
nami, a narożniki – boniowaniem. Pierwotny dach naczółkowy po przebudowie 
otrzymał obecną formę, urozmaiconą w części frontowej świetlikiem zwanym 
rybim okiem.

W roku 1959  r. w protokole inwentaryzacyjnym zapisano następujące in-
formacje o budynku dworskim: długość 21,5 m, szerokość 18,1 m, kubatura 5200 
metrów sześciennych, powierzchnia zabytkowa 653 metrów kwadratowych. Po-
siada dwie kondygnacje, 13 izb mieszkalnych, 2 inne pomieszczenia i 6 piwnic. 
Przy dworze znajduje się 40 arów stylowych ogrodów, ponadto sadów i gruntów 
uprawnych – 25 ha, wód – 77 ha, łąk i nieużytków – 10,5 ha. Budynki i ziemia na-
leżały do Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Ligocie, które podlegało Mini-
sterstwu Rolnictwa. W kartotece konserwatorskiej zinwentaryzowano w 1959 r., 
budynek nazwany gospodarczym, pochodzący z przełomu XVIII i XIX w., użyt-
kowany do 1945 r. jako owczarnia. Zbudowany z cegły, o sklepieniach żaglastych 
i drewnianych stropach, o kubaturze 1100 metrów sześciennych i o 4 pomieszcze-

 155 Strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych województwa 
śląskiego, odczyt: październik 2013.
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niach, użytkowany był jako magazyn lub obora. 
W 2006 r. dwór określono jako zaniedbany, stan techniczny jako zły, a jego 

zniszczenie oszacowano na 40%156. 
Nieopodal dworu, przy zbiegu ulic Dworskiej i Woleńskiej, na gruncie pry-

watnym, rośnie dąb, najwyższe w gminie drzewo pomnikowe. Jest to dąb szypuł-
kowy o majestatycznym wyglądzie, mierzący 542 cm obwodu i 28 m wysokości. 
Wpisany jest do rejestru pomników przyrody województwa śląskiego157.

Budownictwo mieszkalne i gospodarcze

Najstarsze zachowane murowane budynki mieszkalne w Ligocie pochodzą z po-
łowy XIX w. Trudno z całą pewnością ustalić, jakie jest datowanie jedynego oca-
lałego drewnianego domu. Wszystkie zachowane budynki są źródłem wiedzy 
o umiejętnościach ich projektantów, są też świadectwem sprawności rzemieślni-
czych ich budowniczych. Świadczą o standardzie życia właścicieli, o ich zamoż-
ności, ambicjach, upodobaniach estetycznych i praktycznych. Poprzez to, że pod 
jednym dachem znajdowało się mieszkanie i część inwentarska przekazywana jest 
informacja, iż gospodarstwo rolne w minionych wiekach było przedsiębiorstwem, 
które stanowiło organiczną całość. Zatrudniało dwa lub trzy pokolenia rodziny 
w nim mieszkającej. Domy te były także miejscem życia i pracy dla bezrolnych 
komorników, którzy prawie w każdym większym gospodarstwie mieszkali i pra-
cowali na polu właściciela. Tu należy zaznaczyć, że w dziewiętnastowiecznym 
społeczeństwie wiejskim utrzymywał się sztywny podział na warstwy, odziedzi-
czony po minionych wiekach, związany z obciążeniami pańszczyźnianymi, jakie 
przypisane były do konkretnego gospodarstwa. Najwyżej w hierarchii majątkowej 
stali siedlacy (kmiecie), których w Ligocie nie było, choć zasobniejszych zagrodni-
ków zwyczajowo nazywano tu siedlokami. Drugimi w kolejności byli zagrodnicy, 
po nich chałupnicy, zazwyczaj wiejscy rzemieślnicy, na końcu komornicy – wy-
robnicy nieposiadający ani ziemi, ani własnego domu. 

Każdy region miał wypracowany przez wielopokoleniowe doświadczenie typ 
budynków mieszkalnych i gospodarczych, decydujący o jego tożsamości i specyfi-
ce. Budownictwo Ligoty wpisuje się w tradycję Śląska Cieszyńskiego158, a ta z kolei 
– w tradycję Śląska. Budownictwo śląskie osadzone jest w szerszym kontekście 
tradycji budowlanej, która przywędrowała wraz z niemieckimi kolonistami159. 

Z dawien dawna mieszkańcy Ligoty wznosili budynki drewniane. To już odle-
gła historia, choć jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. było ich tu kilkanaście. 

 156 Kartoteka konserwatora zabytków, zapisy z 1959 i 2006 r. 
 157 Strona internetowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody Katowice, rejestr: Pomniki przyrody, od-

czyt: październik 2013. 
 158 Patrz: Zabytki ludowej kultury na Śląsku i w Częstochowskiem, red. B. Bazielich, Bytom 1975, s. 66-74.
 159 Patrz: M. Gładyszowa, Górnośląskie budownictwo ludowe, Wrocław 1978; E. Trocka-Leszczyńska, Wiej-

ska zabudowa mieszkalna w regionie sudeckim, Wrocław 1995; T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w 
Polsce, Warszawa 2006.
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Do dnia dzisiejszego ostał się tylko jeden drewniany dom mieszkalny. Pochylony 
przez czas przenosi nas w odległą przeszłość, gdy wieś zabudowana była chatami 
poszytymi słomianymi dachami. Zagrody z bielonymi domami i stodołami z po-
czerniałego drewna pod czapami strzech, ocienione wysokimi drzewami jabłoni 
i grusz, drewniane płoty wokół siedlisk, zwierzęta i ludzie gromadnie pracujący na 
polach, porykujące krowy pasące się przy gospodarstwach, błotniste, rozjeżdżone 
drogi ze stojącymi przy nich gdzieniegdzie krzyżami, liczne stawy z wiekowymi 
dębami – jakże odmienny od współczesnego był krajobraz Ligoty na początku 
XIX w. Pośród drewnianych widniały pojedyncze murowane domy, a wiadomości 
o nich przechowywane są w pamięci rodzinnej. Nieco oddalony od zabudowań 
wiejskich był kościół z plebanią i szkołą oraz stojący na południe od nich dwór.

Krajobraz ten ulegał przekształceniu w XIX w. Na skutek parcelacji folwar-
ków oraz uwłaszczenia w 1848 r., zasobni gospodarze wznosili obszerne, muro-
wane domostwa. Domów wznoszonych od połowy XIX w. przetrwało do dziś 
kilkanaście, a murowanych z początku XX w. – kilkadziesiąt. Z każdym rokiem 
ich ilość zmniejsza się. Odchodzą z tego świata, utrwalone w pamięci starszego 
pokolenia, które w nich się wychowało, a także na rodzinnych fotografiach. Ich 
znikanie z krajobrazu staje się faktem nieodwracalnym, gdyż są nieodtwarzalny-
mi zasobami kultury materialnej. 

Budownictwo drewniane do połowy XIX w.

Do połowy XIX w. domy wiejskie w Ligocie i okolicy budowano z drewna. Były 
wśród nich chaty kurne – bez komina i z otwartym paleniskiem, z którego dym 
uchodził przez otwory pod strzechą. Pod jednym dachem znajdowała się jedna 
lub dwie izby mieszkalne z klepiskiem zamiast podłogi, oddzielone sienią od 
pomieszczenia dla zwierząt. Ostatnia kurna chata istniejąca w Ligocie w 1904 r. 
nosiła numer 37160. W drugiej połowie XIX w. wśród drewnianych normą były 
dwuizbowe domy z drewnianą podłogą oraz z piecem z zamkniętym paleniskiem, 
z którego dym odprowadzany był murowanym kominem. Zazwyczaj równolegle 
do domu ustawiano drewniane stodoły, nierzadko ośmioboczne. Stodołom towa-
rzyszyły różne dobudówki, szopki, chlewiki i zadaszenia, rzadko wozownie czy 
spichlerze. Dachy pokrywano powszechnie słomą, czasem drewnianymi gonta-
mi, zwanymi szyndziołami. Materiał do budowy domów pozyskiwano w najbliż-
szej okolicy, a budowniczowie byli wiejskimi rzemieślnikami, którzy swoje do-
świadczenia przekazywali następcom w fachu, zazwyczaj synom.

Jedynym zachowanym drewnianym budynkiem mieszkalnym w Ligocie jest 
dom przy ul. Zajęczej 56, (dawniej nr 54) (Borówka, Rojczyk, Wizner) w dzielnicy 
Zawodzie.

Zbudowany został prawdopodobnie w I połowie XIX w. Usytuowany jest 

 160 APB-B, 804.
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szczytem do południa, kalenicą do wschodu. Budynek o długości 12 m i szero-
kość 5 m pod jednym dachem mieści część mieszkalną i stajenkę. Zbudowany jest 
z bali drewnianych o konstrukcji zrębowej (wieńcowej) na obłap, z wysuniętymi 
na węgłach ostatkami. Dolna belka, zwana podwaliną, osadzona została na ka-
mieniach, jednak dom ze względu na swój wiek jest lekko pochylony i zapada się 
w gruncie. 

Dach półszczytowy z deskowaniem w szczytach pokryty był strzechą, zamie-
nioną w 1960 r. na papę. Krokwiowo-jętkowa konstrukcja więźby, wsparta na bel-
kach stropowych, wzmocniona została w późniejszym czasie słupami. Wydatne 
okapy stanowią ochronę dla wylepionych gliną i pobielonych wapnem ścian. Ko-
min wymurowany z cegły odprowadza dym z pieca kuchennego kanałem w ścia-
nie, ogrzewającym też małą izbeczkę.

Wnętrze domu podzielone jest dwoma ścianami działowymi na cztery po-
mieszczenia: sień z wejściem na wprost do małej izbeczki, dużą izbę na lewo i sta-
jenkę na prawo. Duża izba mieszkalna z dwoma oknami mieści murowany z ce-
gły piec kuchenny w rogu na lewo od drzwi, domowe sprzęty, a dawniej jeszcze 
warsztat rzemieślniczy. Ściany w izbach wylepione są gliną, pobielone. Podłogę 
stanowiło pierwotnie gliniane klepisko, po 1945 r. zastąpione deskami. W izbach 
powała zrobiona jest z desek ułożonych na tragarzach, a te spoczywają na przy-
ściennych belkach wspartych w rogach na słupach, zapewne dodanych później. 
Z izby niewielkie drzwi prowadzą do małej izbeczki, oświetlanej niewielkim ok-
nem. Z sieni wyjście po drabinie prowadzi na strych, na którym składano siano 
i słomę. 

W dłuższej ścianie domu zwróconej na wschód znajduje się dwoje drzwi: do 
części mieszkalnej i do stajenki, a także dwa okna: duże z izby i małe ze stajenki. 
Na ścianie szczytowej zwróconej na południe umieszczone jest jedno dwuskrzyd-
łowe okno, na zachodniej – również jedno. Jednoskrzydłowe drzwi wejściowe 
do części mieszkalnej z prostych desek osadzone są na metalowych zawiasach 
w odrzwiach wykonanych z masywnych bali. Szpary między balami ścian wyle-
pione są gliną z sieczką i pobielone. Długoletnią tradycją rodzinną jest corocznie 
bielenie domu na ligocki odpust odbywający się w pierwszą niedzielę lipca. 

W okresie międzywojennym w domu tym, będącym własnością Antoniego 
Wiznera, mieścił się warsztat, w którym wykonywał on swój zawód kolorza, to 
jest kołodzieja. 

Dom zamieszkany był do lat dziewięćdziesiątych XX w.
Drewna jako materiału do budowy domów przestano używać stopniowo od 

połowy XIX w. Wiązało się to z postępującym jego brakiem jako budulca, z naka-
zami administracyjnymi oraz z naturalnym dążeniem do nowoczesności.
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Domy murowane od połowy XIX w.

1. Materiał budowlany
Od połowy XIX w., a sporadycznie również wcześniej, nowe budynki domów 
w Ligocie wznoszone były z materiałów ogniotrwałych. Nie zachowały się do na-
szych czasów murowane domy rolników z końca XVIII, ani z pierwszej połowy 
XIX w, jeśli nie liczyć jednego domu z 1846 r. Istniały wówczas nieliczne chłopskie 
budynki murowane, Ligota nie różniła się w tym zakresie od sąsiednich miejsco-
wości, w których osiemnastowieczne budowle zachowały się do dziś. W katalogu 
zabytków dawnego województwa katowickiego zamieszczony jest opis murowa-
nego domu o numerze 104 w Ligocie: Zbudowany zapewne 2 połowa XVIII w. 
Czteroizbowy z sienią na osi. W sieni i trzech pomieszczeniach sklepienia kolebko-
we, w jednej izbie strop belkowany. Wejście do sieni w półkoliście zamkniętej wnęce 
z ławeczkami. Drzwi klepkowe, okute, druga połowa wieku XVIII161. 

Domy zagrodników w Ligocie od połowy XIX w. wznoszono z kamienia 
i  z cegły. Kamień, przywożony z niedalekich Beskidów, służył jako materiał do 
budowania fundamentów. Pod częścią mieszkalną domów murowano piwnice 
z kamienia na zaprawie wapiennej, rzadko z cegły, sklepione kolebkowo. Ściany 
domów z suszonej, rzadziej wypalanej we własnym zakresie cegły, o grubości 
muru od 65 do 100 cm, mają w nielicznych przypadkach wewnętrzną izolację 
w postaci gruzu. Dwuspadowe, wysokie dachy wspierały się na przemyślnej kon-
strukcji krokwiowej z drewna świerkowego. Dachy poszywano nadal słomianą 
strzechą, a na kalenicy i przy okapie kładziono dachówki, zazwyczaj w dwóch rzę-
dach. Strzechy powszechnie wymieniano na dachówki od początku XX wieku162. 

Nad wszystkimi pomieszczeniami domu, oprócz wielkiej izby (pokoju), mu-
rowano sklepienia kolebkowe lub żaglaste. Nad wielką izbą wykonywano zazwy-
czaj ordekę – wielowarstwowy płaski sufit z desek, podtrzymywany przez grube 
drewniane belki zwane tragarzami. Podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych 
układano z szerokich świerkowych desek, rzadko podłogę w kuchni wykładano 
wypalaną cegłą. Drzwi wejściowe, często z nadświetlem, z obu stron sieni przelo-
towej wykonane były z drewna – najpierw klepkowe, potem płycinowe z skrom-
nymi snycerskimi dodatkami. Zaopatrywano je w zamki, zasuwy i okucia ko-
walskiej roboty, wzmacniano ćwiekami. Prostokątne drewniane okna również 
zaopatrywano w metalowe okucia. 

Poza murowanymi domami rolników, z których najstarszy zachowany budynek 
przy ul. Wolnej 10 pochodzi z 1846 r., świadectwem sztuki muratorskiej w Ligocie 
są inne budowle. Najstarszą jest dwór powstały na przełomie XVIII i XIX w. Nie-
co młodszą budowlą jest kościół parafialny powstały w latach 1801-1806. W 1825 r. 
wzniesiony został murowany jednopiętrowy budynek szkoły, rozebrany w 1999 r. 

 161 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI: Województwo katowickie…, s. 72.
 162 APB-B, 804.
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Wykonawcy domów byli wiejskimi rzemieślnikami biegłymi w sztuce murar-
skiej, ciesielskiej, kowalskiej i stolarskiej. Byli mistrzami w swoich dziedzinach, 
dysponując technikami nieznanymi już dzisiejszym fachowcom, a budynki za-
chowane do dziś dają świadectwo ich kunsztu i staranności.

2. Układ pomieszczeń i ich funkcja
W Ligocie, jak wyżej wspomniano, nie było gospodarstw siedlaczych, a budyn-
ki zagrodnicze i chałupnicze wznoszono na miarę potrzeb gospodarstwa i za-
możności ich właścicieli. Gospodarstwa miały charakter rolno-hodowlany i były 
warsztatem pracy produkującym i przetwarzającym żywność na potrzeby własne 
oraz na sprzedaż. Zarówno układ siedliska jak i pomieszczeń wewnątrz domu był 
tej funkcji podporządkowany. Funkcjonalność domu i zagrody była dorobkiem 
wielowiekowych doświadczeń i stanowiła dziedzictwo pokoleń. 

Domy zachowane w Ligocie i będące przedmiotem niniejszego opisu, zbudo-
wane zostały w II połowie XIX w. Pod jednym dachem mieści się część mieszkalna 
i inwentarska, a w kilku przypadkach także stodoła. Ustawione są w przeważają-
cej liczbie szczytami w kierunku północ – południe, z niewielkimi odchyleniami. 
W ten sposób część mieszkalna – kuchnia i wielka izba, znajdujące się zawsze 
w  części szczytowej, skierowanej na południe, otrzymywało optymalne nasło-
necznienie. 

Wszystkie budynki mieszkalne są szerokofrontowe, to znaczy, że główne 
drzwi wejściowe umieszczano w elewacji dłuższej, zawsze od podwórza. W pół-
koliście sklepionych wnękach drzwiowych prowadzących z obu stron domu do 

Szkoła podstawowa, kościół i stara szkoła, lata 60-te XX w.



Zabytki Ligoty ·  425  ·

siyni umieszczone są wysiodki – występy z muru wyłożone deskami, pełniące 
funkcję ławeczek służących do odpoczynku. Przelotowa sień usytuowana na osi 
części mieszkalnej spełnia podstawową funkcję komunikacyjną, także oddziela 
część mieszkalną od części mieszkalno-gospodarczo-inwentarskiej. W niektó-
rych domach w chłodnej części sieni urządzone są szafki wnękowe – odmaryje163 
do przechowywania żywności. W niektórych sieniach, w szerokim trzonie komi-
nowym znajduje się piekarok – piec chlebowy, a nawet wyndzok – domowa wę-
dzarnia, służąca też do przechowywania garnków z ciepłymi potrawami. W sieni 
trzymano też drobny sprzęt gospodarski. 

W południowej, szczytowej części domu znajduje się ciąg dwóch pomiesz-
czeń – kuchyń oraz wielko izba, stanowiące mieszkanie gospodarzy. Kuchnia jest 
duża, gdyż w niej wokół domowego ogniska, jakim bez przesady był piec, rozgry-
wało się całe życie rodzinne. Do murowanego z cegły pieca kuchennego z żelazną 
płytą często dostawiony jest piec chlebowy albo instalowany z boku miedziany 
kocioł w kształcie głębokiej miednicy, służący do podgrzewania wody. Wielko 
izba, czyli pokój, był sypialnią gospodarzy i miejscem przyjmowania gości. 

Po drugiej stronie sieni znajduje się mniej reprezentacyjna części domu: iz-
beczka, wyjście na strych wraz z zejściem do piwnicy oraz przejście do chlewa. 
W izbeczce, izdebce – tak nazywanej ze względu na jej mniejszą powierzchnię, 
zwanej też wymową, mieszkali dziadkowie, którzy przekazali gospodarstwo na-
stępcom, a w zamian mieli zapewnione dożywotnie utrzymanie. Druga izba po tej 
stronie sieni, o przeznaczeniu gospodarczym, była zwana różnie – ciymną izbą, 
waszkuchnią, szpajską albo rzeźnią, zależnie od celów, jakim służyła. Wymowa 
lub waszkuchnia nierzadko bywały mieszkaniem komorników lub lokatorów. 
Trzecim, małym pomieszczeniem jest wyjście na strych i zejście do piwnicy. Do 
chlywa, czyli do pomieszczenia inwentarskiego, wiedzie z sieni krótki korytarz. 
Dostęp do zwierząt, które były najcenniejszą częścią gospodarstwa, musiał być 
łatwy i szybki o każdej porze dnia i nocy, zwłaszcza gdy na świat przychodzi-
ły małe świnki, cielęta i źrebięta. Ówczesny człowiek żył bliżej przyrody i natu-
ralne zapachy nie przeszkadzały mu. Służący do koni, zwani pachołkami, sypiali 
w stajni jeszcze w latach międzywojennych, także z powodu ochrony koni przed 
złodziejami. Zazwyczaj chlew ma wyraźnie wyodrębnioną część dla koni, zwaną 
masztal. Większa część przeznaczana jest dla kilku krów i cieląt oraz drobnego 
inwentarza, rzadko maciory. Świnie były trzymane w osobnym pomieszczeniu, 
zazwyczaj dobudowanym z cegły do stajni lub szopy. 

Strych pod bardzo wysokim dachem domu pełnił wielorakie funkcje, a naj-
ważniejszą z nich była funkcja magazynu. Siano i słomę przechowywano nad 
częścią gospodarczą, a nad częścią mieszkalną, w sypani, w specjalnych skrzy-
niach zwanych szafarniami lub szkróbami– zboże, obok worki z mąką, fasolą czy 
grochem. Zazwyczaj w rogu strychu, na hakach wbitych w dachową konstrukcję 

 163 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, Warszawa 1900, s. 41: Almaria – w czasach staropolskich rodzaj 
szafki służącej do przechowywania cenniejszych przedmiotów. 
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Rozplanowanie pomieszczeń w budynku mieszkalno-inwentarskim, 1846 r.

Rozplanowanie pomieszczeń w budynku mieszkalno-inwentarskim, koniec XIX w.
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Rozplanowanie pomieszczeń w budynku mieszkalno-inwentarskim ze stodołą, 2 poł. XIX w.

Rozplanowanie pomieszczeń w budynku mieszkalno-inwentarskim wójta, pocz. XX w.
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lub w specjalnej szafce wieszano zbijaczkę – wyroby wędliniarskie domowej robo-
ty, a miejsce to nazywano szpyrnik. Strych doświetlany jest oknami umieszczony-
mi w szczytach – dwoma dużymi niżej i jednym w trójkącie szczytowym. Ma też 
otwory wentylacyjne umieszczane pod okapem dachu oraz w części szczytowej, 
pomocne w suszeniu zapasów tam zgromadzonych, a także dla ochrony więźby 
dachowej przed gniciem z powodu wilgoci.

Piwnice pod domami, budowane w miejscach suchych, wymurowane z ka-
mienia lub z cegły, o kolebkowych, czyli beczkowych albo też żaglastych sklepie-
niach, służyły do przechowywania ziemniaków, buraków i jarzyn, a wydzielone 
ich części - do schładzania mleka i przechowywania przetworów mlecznych. 

Cechą charakterystyczną budownictwa śląskiego było zdobienie szczytów 
domów murowanych. Ściany szczytowe będące elementem konstrukcyjnym 
domu oraz ochroną przed pożarem, pełniły szczególną funkcję estetyczną. Spo-
sób ich wykończenia i zdobienia informował o zamożności i prestiżu właścicie-
li gospodarstwa. Najokazalej zdobiony był szczyt skierowany do drogi. Posiadał 
dwa rzędy okien, dodatkowe gzymsy, ozdoby z cegły i tynku, emblematy religijne 
oraz napisy fundacyjne. 

Wszystkie domy rolników w Ligocie pochodzące z XIX w. powtarzają taki 
sam, typowy rozkład pomieszczeń, opisany powyżej. Pomieszczenia różnią się je-
dynie rozmiarami i szczegółami w ich urządzeniu. Kilka z najstarszych zachowa-
nych domów z czasem zmieniło swoje funkcje – stały się budynkami stajennymi, 
a inne zostały gruntownie zmodernizowane i służą jako domy mieszkalne. 

3. Plac i przy placu
Rozmieszczenie budynków składających się na zagrodę w Ligocie było dość ty-
powe, choć zróżnicowane w zależności od wielkości działki siedliskowej oraz jej 
usytuowania względem drogi. Zagrody zachowywały uświęcony wielowieko-
wą tradycją i praktyką układ przestrzenny, stosowany także w bliższej i dalszej 
okolicy.

Dom i pozostałe budynki ustawione były wokół placu – podwórka o prosto-
kątnym, wydłużonym kształcie. Plac był zazwyczaj ziemnym klepiskiem, rzadziej 
wybrukowany kamieniami w części lub w całości, albo utwardzony żwirem. Był 
miejscem pracy o takich rozmiarach, aby można było wjeżdżać i zawracać wozem 
konnym. Budynki ustawione wokół niego świadczyły zamożności gospodarzy. 
Dom mieszczący pod jednym dachem część mieszkalną i inwentarską, zazwyczaj 
usytuowany szczytem mieszkalnym na południe, zamykał plac z jednej strony. 
Wejście do domu znajdowało się od strony podwórka, a drugie takie same – od 
strony sadu. Często zdarzało się, że do istniejący budynek przedłużano, dosta-
wiając w miarę rozwoju gospodarstwa chlewy, pomieszczenia magazynowe czy 
wozownie.

Z boku placu, w pobliżu drzwi stajennych, urządzony był duży gnojnik zwany 
też gnojownią. Duża sterta obornika nie przeszkadzała nikomu, bo gwarantowała 
obfitość plonów, a przez to dostatek rodzinie i służbie. W pobliży gnojnika stał 
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wychodek, zwany też haźlem, wydzielony zazwyczaj z części stajennej.
Po przeciwnej niż dom stronie placu, rzadziej przy krótszym jego boku, 

umieszczone były inne budynki gospodarcze, najczęściej stodoły. U zamożniej-
szych gospodarzy były to zazwyczaj obszerne zrębowe stodoły ośmioboczne. 
Miały one wieńcową konstrukcję drewnianą i kryte były słomą. Ostatnie stodoły 
oktagonalne istniały w Ligocie jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. Były to 
stodoły: przy domu nr 8 – zbudowana na przełomie XVIII i XIX w., przy domu 
nr 9 – zbudowana w 1767 r. przez Kacpra Klimcego (Klimcę?), przy domu nr 10 – 
zbudowana w 1717 r., przy domu nr 13 – pochodzącą z XVIII w.164.

Oprócz ośmiobocznych występowały stodoły budowane na planie prostokąta. 
W niektórych gospodarstwach stodoła była przedłużeniem domu od strony czę-
ści inwentarskiej. Stodoły służyły do składowania w bocznych somsiekach jeszcze 
nie wymłóconych snopków zboża oraz do przechowywania sprzętu gospodar-
skiego. Gliniane klepisko zwane gumnem, umiejscowione pomiędzy sąsiekami, 
służyło do młócenia zboża, niegdyś cepami, później mechanicznymi maszyna-
mi. Gumno było też miejscem przechowywania wozów. Wysokie dwuskrzydłowe 
wrota, osadzone na biegunach, umożliwiały wwożenie snopów do sąsieków oraz 
przejazd wozem z podwórka na pola uprawne. Pod nielicznymi stodołami znaj-
dowały się murowane piwnice. Stodoły obudowane były szopami i zadaszeniami 
na sprzęt rolniczy, np. rafiok – wóz na żelaznych obręczach, albo balóniok – wóz 
na gumowych kołach, czy na strómbek – małe sanie. Na placu, zazwyczaj w po-
bliżu stodoły, znajdował się gepel – kierat służący do napędzania maszyn gospo-
darskich, które wraz z pojawieniem się elektryczności (wprowadzanej od 1930 r.) 
przerabiano na napęd silnikowy. 

Na granicy siedliska i pól uprawnych usytuowana była obora – pastwisko 
dla krów. Pomiędzy placem a oborą wykopywano padół – niewielki stawek na 
deszczową wodę do pojenia bydła, często też do schładzania mleka, także służący 
kaczkom i gęsiom do kąpieli. Niekiedy hodowano w nim ryby – kapry i linki (kar-
pie i liny). Padoły powstawały najczęściej w wyniku pozyskiwania gliny na cegłę 
służącą do budowy domów czy filarów stodół. 

Przy wielu gospodarstwach istniała dodatkowa, wolnostojąca piwnica zwa-
na pywnicą lub ziemianką, częściowo zagłębiona w ziemi, murowana z kamienia 
i zadaszona. Służyła do przechowywania ziemniaków i jarzyn oraz nabiału i in-
nych zapasów. Jeśli dom stał z dala od rzeki, z której zazwyczaj czerpano wodę, 
z boku placu lub w ogrodzie kopano studnię cembrowaną kamieniami. Jesienią za 
stodołą urządzano bróg – płytki wykop ziemny, w którym przechowywane były 
ziemniaki, buraki i jarzyny, przykryte warstwą słomy i ziemi. 

W sadzie, po przeciwnej niż plac stronie domu, a często i na placu, rosły drze-
wa owocowe – stare, wysokopienne odmiany jabłoni, czasem jaka płónka (dzika 
jabłoń), modre śliwki, damaszki, żółte śliwki, orzech, cześnia, gruszka, a często ly-
ska (orzech laskowy). Przed oknami domu gospodyni urządzała ogródek kwiato-

 164 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI: Województwo katowickie …, s. 72.
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wy, w którym rosły: jadwiżki (astry), zimzielón (barwinek), nocne gwiozdy (floksy), 
kokoci pióra (irysy), gruszpónek (bukszpan), piwowóńka, (piwonia), bób (begonia). 
Obok nich rosły zioła: ziele świętojańskie (dziurawiec), kosztyfoł (żywokost), ka-
melki (rumianek), wanieliczka (podagrycznik). Na grządkach uprawiano: kara-
fijoły, chrzón, sznytlok (szczypiorek), fazol, marekwie, sadzono flancki (rozsadę) 
innych jarzyn. W doniczkach na oknach stała merta (mirt) i muszkat (pelargonia).

Do powyższego opisu użyte zostały słowa gwarowe, już właściwie zapomnia-
ne, ale używane jeszcze przez starsze pokolenie. Wyrazy te, podobnie jak dawne 
narzędzia rolnicze czy pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, wyszły z użycia 
i popadają w niepamięć. Są one zabytkami językowymi i dlatego warto je ocalić 
od zapomnienia.

Poniższy rejestr i schematyczne opisy starych budynków mogły powstać 
dzięki uprzejmości ich właścicieli, którzy udzielili informacji o nich i wyrazili 
zgodę na wykonanie zdjęć.

1. Dom murowany, ul. Wolna 10 (dawniej nr 3), 1846 r. (Tomaszczyk)
Majątek ten, należący do dominium bielskiego, został sprzedany w czasie par-
celacji folwarku pod koniec XVIII w. Nabyła go rodzina Czaderskich, potem był 
w posiadaniu rodziny Szermańskich, od których przeszedł drogą małżeństwa do 
rodziny Krzempków, a od nich drogą zakupu do rodziny Tomaszczyków. Dom 
wybudowany został w 1846 r. przez Franciszka Krzempka.

Dom usytuowany jest przy dawnej drodze z Ligoty do Międzyrzecza, szczy-
tem mieszkalnym na południe, z lekkim odchyleniem na wschód. Pod jednym 
dachem ma część mieszkalną i inwentarską. Zbudowany jest na planie prostoką-
ta o wymiarach 26 × 13 m, na kamiennym fundamencie, bez piwnic, parterowy. 
Ściany z cegły grubości 1 m, wewnątrz wypełnione są gruzem. Dach dwuspadowy 
o konstrukcji drewnianej kryty był dachówką, obecnie blachą. 

Elewacje otynkowane są gładko, pobielone. Na parterze w części mieszkalnej 
znajdują się prostokątne okna sześciopolowe o oryginalnej stolarce. Szczyt po-
łudniowej ściany jest bogato zdobiony. Okna w nim umieszczone, doświetlające 
strych, ułożone są w dwóch poziomach. W niższym poziomie wykonano trzy pły-
ciny okienne. Środkowa płycina ze ślepym oknem ozdobionym pozorną żaluzją, 
sklepiona jest półkoliście. Nad żaluzją umieszczono trzy stylizowane pięciopłat-
kowe kwiaty, a nad nimi ozdobny gzyms z motywem łańcuszkowym i prostokąt-
ny kartusz z napisem: ANNO DOMINI MDCCCXLVI (Roku Pańskiego 1846). 
W skrajnych dwóch oknach o ostro sklepionych otworach znajduje się oryginalna 
stolarka ośmiopolowa. Szereg okien ozdobiono gzymsem o motywie kostkowym. 
W samym szczycie umieszczone jest kwadratowe, sześciopolowe okno. Płyciny 
okienne malowane są na niebiesko. 

Wejście do domu od zachodu przez dwuskrzydłowe drzwi, umieszczone 
w półkoliście sklepionej wnęce z wysiadkami, prowadzi do przelotowej sieni. Na 
prawo znajdują się drzwi do izby, dalej do kuchni. Z lewej strony sieni usytuowano 
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wymowę, korytarz do obory, waszkuchnię oraz wyjście na strych. Pomieszczenia 
nakryte są sklepieniami beczkowymi, jedynie w pokoju sufit wykonano z drewna. 
Deski ułożono na tragarzach, których części przyścienne ozdobnie zaciosano. Na 
środkowej belce w kartuszu wycięty jest napis: IHS/ Anno 1846/ Fu. F. K/ (Jezus 
Chrystus, Roku 1846, Fundator Franciszek Krzempek). Z dawnego wyposażenia 
kuchni zachowała się ścienna odmaryja oraz piec zbudowany z cegły. Podłogi we 
wszystkich pomieszczeniach są drewniane. 

Stajnia składa się z dwóch pomieszczeń, każde z osobnymi drzwiami wyj-
ściowymi dla zwierząt. W nich znajdują się sklepienia beczkowe oraz kamienne 
żłoby do karmienia zwierząt. Obecnie budynek pełni funkcję stajni i pomieszczeń 
gospodarczych. 

2. Dom murowany, ul. Miliardowicka 77, (dawniej nr 80), 1860 r. (Hałas, Kominek)
Dom mieszkalno-inwentarski wybudowany został w 1860 r. Zwrócony jest ele-
wacją szczytową na południe, wejście głownie znajduje się od strony wschodniej. 
Zbudowany został z cegły na planie prostokąta o wymiarach 24 × 11 m na ka-
miennych fundamentach. Dwuspadowy dach o drewnianej konstrukcji, wsparty 
na ozdobnie zaciosanych belkach stropowych, obecnie pokryty jest eternitową 
dachówką. Elewacje gładko tynkowane zostały pobielone. W szczycie umieszczo-
ne są trzy okna oświetlające strych: dwa w szeregu niższym, jedno u góry. Część 
szczytowa oddzielona jest od parteru daszkiem okapowym.

W elewacji wschodniej znajdują się drzwi umieszczone w półkoliście skle-
pionej wnęce z wysiadkami, prowadzące do przelotowej sieni. Drugie takie same 
wejście znajduje się od strony zachodniej. Wzdłuż sieni z jednej strony umiesz-
czono dwie izby – pokój i kuchnię, z drugiej - wejście na strych, przejście do stajni 
i waszkuchnię. Układ pomieszczeń jest obecnie zmieniony. 

W północnej części budynku znajduje się część inwentarska z dodatkowymi 
drzwiami od wschodu. Od północy plac zamknięty jest odeskowaną stodołą na 
murowanych z cegły słupach, częściowo podpiwniczoną, zbudowaną w 1940 r.

3. Stara Gmina, dawna gospoda, ul. Rolników 35, (dawniej nr 147), ok. 1870 r.
Budynek gospody o dawnym numerze 147, znajdujący się przy ul. Rolników 35, 
został wzniesiony przed 1870 r. W roku tym był własnością Karla Feriana, póź-
niej jego żony Berty Ferian, a funkcjonował w nim szynk i sklep mięsny165. Jest to 
jednopiętrowy budynek zbudowany na planie litery L, wzniesiony z cegły, o za-
okrąglonych od strony ulicy narożnikach. Dwuspadowy dach wsparty jest na 
gzymsowaniu wieńczącym ściany. Krótszą elewacją frontową, w której znajduje 
się wejście główne, zwrócony w stronę ulicy. Pierwotnie w pomieszczeniach na 
parterze znajdował się szynk z małą i dużą salą oraz sklep z osobnym wejściem 
od ulicy. Na piętrze i w części tylnej znajdowały się mieszkania prywatne rodziny 
Ferianów. Na całej długości I piętra od strony podwórka budynek posiadał oka-

 165 M.G. Chromik, Czechowice…, s. 98.
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zały, drewniany balkon. Obok stała kręgielnia udostępniana bywalcom gospody. 
W  1918  r. budynek przeszedł na własność gminy i funkcjonował jako gospoda 
gminna. Od 1947 r. jako mienie upaństwowione służył jako magazyny GS. W la-
tach 1957-73 mieścił się w nim Urząd Gminy w Ligocie oraz z biblioteka. Po 1973 r., 
całkowicie wewnątrz przebudowany, pełni funkcję mieszkań komunalnych. 

4. Dom murowany, ul. Orla 6, (dawniej nr 222), 1872 r. (Okolus) 
Budynek mieszkalno-inwentarski został zbudowany w 1872 r. Zorientowany geo-
graficznie szczytami w kierunku wschód-zachód, część mieszkalną ma od zacho-
du. Z czasem budynek został powiększony o dodatkową część inwentarską. Wejście 
główne znajduje się w elewacji dłuższej od północy i równocześnie od drogi. Wnę-
trze posiada typowy, dwudzielny układ pomieszczeń wzdłuż przelotowej sieni. W 
trzonie kominowym w sieni urządzono piec chlebowy. Dach dwuspadowy kryty 
był strzechą, wymienioną na dachówkę cementową w 1947 r. Obecnie dom pełni 
funkcję budynku gospodarczego. Obok niego stoi stodoła zbudowana w 1949 r. 

 
5. Dom murowany, ul. Zabrzeska 5, (dawniej nr 6), ok. 1879  r., rozbudowany 
w 1910 r. (Hess)
Budynek mieszkalno-inwentarski, którego najstarsza część pochodzi z ok.1879 r., 
został zmodernizowany i rozbudowany w 1910 r. Szczytem mieszkalnym, a za-
razem najstarszą częścią domu skierowany jest na zachód, z odchyleniem na 
południe. Dwuspadowy dach konstrukcji drewnianej pokryty został czerwoną 
ceramiczną dachówką. Część strychu wykorzystano na gibel – facjatę z pomiesz-
czeniami mieszkalnymi, wybudowaną w 1910 r.

Dom posadowiony jest na planie wydłużonego prostokąta, częściowo pod-
piwniczony. Piwnice wymurowane z kamienia dały schronienie wielu rodzinom 
w 1945 r., wytrzymując ostrzał artyleryjski i pożar części domu. Mury grubości 
1 m z cegły, tynkowane, ozdobione pionowymi podziałami, pomalowane są na 
biało. Wejście główne do starszej części (także drugie, do nowszej) znajduje się 
w elewacji północno – zachodniej od strony podwórza. Drzwi do części starszej 
umieszczono we wnękach sklepionych półokrągło z nadświetlem i z wysiadkami 
z obu stron. Sień w tej części przelotowa, w jej ścianach urządzone są odmary-
je. Wejścia z sieni prowadzą przez drzwi osadzone we wnękach obramowanch 
łukowo do wielkiej izby, gdzie przyjmowano gości i urządzano święta, oraz do 
kancelarii. W domu tym mieszkał i urzędował w latach międzywojennych wójt 
Jan Hess. Nad ordekami, czyli drewnianymi, wielowarstwowymi sufitami tych 
izb znajduje się sypani. W innych pomieszczeniach mieszkalnych sklepienia są 
żaglaste lub kolebkowe. W izbie zwanej szpajską mieszkała służba. Po 1945 r. do 
istniejącego budynku dobudowane zostały następne pomieszczenia inwentarskie.

Od północy plac zamknięty jest stodołą o ścianach częściowo murowanych 
z cegły, częściowo odeskowanych, zbudowaną w 1934 r. Dopełnieniem zabudowy 
była wozownia ze spichlerzem na piętrze, wzniesiona w połowie XIX w., kryta 
gontem. Obecnie znajduje się w chorzowskim skansenie. 



Zabytki Ligoty ·  433  ·

6. Dom murowany, ul. Bronowska 46, (dawniej nr 30), 1890 r. (Szczyrbowski)
Budynek mieszkalno-inwentarski wzniesiony w 1890 r. usytuowany jest szczytem 
do drogi Ligota – Bronów. Zbudowany został na planie wydłużonego prostokąta 
o wymiarach 20 × 9 m, na kamiennym fundamencie. Piwnice głębokie, murowa-
ne z kamienia, posiadają sklepienia kolebkowe i żaglaste, wzmocnione gurtami. 
Ściany o grubości 65-70 cm wymurowano z cegły. Dach dwuspadowy o wzmoc-
nionej konstrukcji drewnianej, wsparty na gzymsie wieńczącym ściany, nakryty 
jest cementową dachówką. W szczycie południowym wykonano dwa okna do-
świetlające pomieszczenie na strychu ze stolarką ośmiopolową, między którymi 
znajduje się jedno okno ślepe. W północnym szczycie dolne okna są zamurowane. 
W parterze okna w prostokątnych wnękach z wtórną stolarką. W elewacji dłuż-
szej znajduje się wejście do sieni we wnęce z wysiadkami, obecnie nieistniejącymi. 

Części mieszkalna posiadała typowy rozkład pomieszczeń: na osi sień prze-
lotowa, z niej wejście do dwóch pomieszczeń: do kuchni i izby. Po drugiej stronie 
sieni wejście do waszkuchni, za nią do pomieszczenia ze schodami prowadzący-
mi na strych i do piwnicy, dalej – przejście do pomieszczeń inwentarskich. Dom 
był modernizowany, toteż pierwotne podziały wewnętrzne i ilość okien uległy 
zmianie.

7. Dom murowany, ul. Długa 29, (dawniej nr 13), druga połowa XIX w. (Krzempek)
Dom mieszkalno-inwentarski, zbudowany w drugiej połowie XIX w., usytuowa-
ny jest elewacją szczytową na południe, równocześnie do drogi. Wzniesiony na 
planie prostokąta, przed dobudowaniem pomieszczeń gospodarczych w 1934  r. 
miał wymiary: 24 × 11 m. Fundamenty wykonane zostały z kamienia, ściany domu 
o grubości 1 m wymurowano z cegły, narożniki domu w części mieszkalnej za-
okrąglono. Pod częścią budynku znajdują się piwnice o kolebkowych sklepieniach. 
Dach dwuspadowy nakryty został dachówką. Gładko tynkowane elewacje poma-
lowane są białą farbą. Wejście główne z wysiadkami od placu ze strony zachodniej 
prowadzi przez przelotową sień, w której sklepienia kolebkowe na gurtach. Drzwi 
prowadzące do pomieszczeń osadzone są w płycinach półokrągło zwieńczonych. 
Układ pomieszczeń wzdłuż sieni jest dwudzielny: po prawej stronie znajduje się 
izba i kuchnia, po lewej wymowa, wejście do piwnicy i na strych oraz do pomiesz-
czenia zwanego rzeźnią, z której prowadzi przejście do stajni. 

W stajni, o wydzielonych pomieszczeniach dla krów i koni, sklepienia są ża-
glaste na gurtach. Do tej części budynku dobudowane zostały w 1834 r. pomiesz-
czenia dla trzody chlewnej oraz wozownia. Obecnie budynek pełni funkcje go-
spodarcze. 

Prostopadle do domu ustawiona jest stodoła, zamykająca podwórko od pół-
nocy, zbudowana w okresie międzywojennym. W siedlisku tym do lat sześćdzie-
siątych XX w. funkcjonowała ośmioboczna stodoła.
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Stodoła wieloboczna przy domu ul. Długa 29, lata 60-te XX w.

Rodzina ze służbą i dobytkiem przed domem, ul. Długa 29, pocz. XX w.
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8. Dom murowany wraz ze stodołą, ul Bielska 59, (dawniej nr 108), 2 połowa 
XIX w. (Wizner, Pola) 
Dom mieszkalny pod jednym dachem ze stajnią i stodołą zbudowany został 
w 2 połowie XIX w. Usytuowany jest kalenicą do drogi, szczytem na wschód. Zbu-
dowano go na planie prostokąta o wymiarach 24 × 10 m, z czego stodoła zajmuje 
9 m. Posadowiony został na kamiennym fundamencie. Część mieszkalną i stajen-
ną zbudowano z cegły. Dach dwuspadowy półszczytowy o drewnianej konstrukcji 
nakryto cementową dachówką, szczyt nad częścią mieszkalną odeskowano. 

Elewacje są tynkowane i bielone. W części mieszkalnej na południe wycho-
dzą trzy okna, z których jedno jest ślepe, cztery znajdują się od frontu, w tym 
jedno również ślepe. Wszystkie okna osadzone są w półkoliście sklepionych pły-
cinach, ich stolarka jest prostokątna, dwuskrzydłowa, ośmiopolowa. Drzwi wej-
ściowe umieszczone w elewacji frontowej osadzone są w półkoliście zakończonej 
wnęce z wysiadkami. Umocowana nad wejściem blaszka oznajmia, że budynek 
był ubezpieczony w kasie ogniowej. Nad drzwiami znajdują się ozdobne okrągłe 
kartusze wykonane w tynku. Drzwi dwuskrzydłowe z nadświetlem zdobione są 
płycinami i zaopatrzone w zamek kowalskiej roboty. Stolarka okienna i drzwiowa 
zachowała się oryginalna.

Drzwi wejściowe prowadzą do przelotowej sieni, z której na prawo wejście do 
izby, za nią do kuchni. Po lewej stronie sieni znajduje się waszkuchnia, wejście na 
schody prowadzące na strych, a dalej przejście do części stajennej.

Przedłużeniem części mieszkalnej i inwentarskiej jest odeskowana stodoła 
o słupach murowanych z cegły. Dom od kilkunastu lat nie jest zamieszkały.

9. Dom murowany, ul. Wolna 1, (dawniej nr 172), koniec XIX w. (Szczyrbowski)
Dom mieszkalny z pomieszczeniami inwentarskimi pod jednym dachem zbudo-
wany został pod koniec XIX w. Usytuowany jest szczytem z pomieszczeniami 
stajennymi do drogi, elewacją wejściową do wschodu. Wzniesiony został na pla-
nie prostokąta o wymiarach 24 × 9 m, bez piwnic. Ceglane mury mają grubość 
1 m. Dom jest gładko otynkowany, bielony, stolarka okienna i drzwiowa – orygi-
nalna. Dwuspadowy dach pokryty został cementową dachówką. 

Z przelotowej sieni na lewo znajdują się drzwi do izby, drugie do kuchni. 
W kuchni zachowała się ceglana podłoga, kuchenny piec wymurowany z cegły, 
miedziany kocioł do grzania wody i dwie odmaryje w ścianach. Z sieni na prawo 
znajduje się wejście do wymowy, dalej sień prowadząca do stajni, za nią wyjście 
na strych. W sieni, w wysuniętej nieco ścianie komina, znajduje się piekarok i wę-
dzok. 

Budynek zamieszkały do lat 60. XX w. obecnie służy jako obora i pomiesz-
czenia gospodarcze. 

10. Dom murowany, ul. Bronowska 32, (dawniej nr 27), koniec XIX w, przebudo-
wany ok. 1918 r. (Buczek, Kuś) 
Dom mieszkalny usytuowany jest dłuższą elewacją na południe, do drogi, szczy-
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tem do wschodu. Pierwotnie dom ten posiadał część inwentarską, około 1918 r. 
przerobioną na mieszkalną i usługową. Wówczas też w części strychu wybudowa-
no gibel (dziś nieistniejący), w którym mieściła się pracownia krawiecka i dwu-
izbowe mieszkanie. Najstarsza część domu składająca się z dwóch pomieszczeń 
mieszkalnych i sieni jest oryginalna, zachowane są w niej pierwotne podziały. 

Budynek wzniesiony jest na planie prostokąta o wymiarach 23 × 10 m. Piwnice 
pod najstarszą częścią domu wymurowane starannie z czerwonej cegły posiadają 
sklepienia kolebkowe, a wejścia do poszczególnych pomieszczeń sklepione są łuka-
mi. Dach dwuspadowy, wsparty na gzymsie, nakryty jest dachówką. Z sieni, pier-
wotnie przelotowej, drzwi na lewo prowadzą do kuchni o żaglastym sklepienieniu 
oraz do pokoju. W obu pomieszczeniach zachowała się oryginalna stolarka. Z sieni 
zamknięta klatka schodowa prowadzi na strych, gdzie dawniej w mansardzie znaj-
dowało się mieszkanie. Pod klatką schodową znajduje się zejście do piwnicy. Z sie-
ni, po przeróbce wnętrza, nie było przejścia do drugiej części domu, w której znaj-
dowały się pomieszczenia mieszkalne i sklep. W tych pomieszczeniach stolarka 
okienna jest nowsza. W domu tym w latach 1882-1896 mieścił się sklep i szynk166.

Oprócz wyżej wymienionych zachowały się też inne murowane budynki 
mieszkalno-inwentarskie z II połowy XIX w. Jednym z nich jest dom przy ul. 
Podlasek 21, dawny numer 19 (Krypczyk, Okolus, Danel), wzniesiony około 
1860 r., rozbudowany w 1900 r. oraz w latach trzydziestych XX w. Posiada typowy 
rozkład pomieszczeń, sień na przestrzał i drzwi wejściowe z wysiadkami. W do-
mostwie tym w latach międzywojennych pracownię miał mistrz stolarski Danel. 
Obecnie użytkowany jest jako budynek gospodarczy, obsługujący specjalistyczne 
gospodarstwo. Na tej samej ulicy Podlasek 12, dawniej 17, (Gola) znajduje się dom 
mieszkalno-inwentarski, zbudowany w 1870 r. Jego mury grubości 70 cm posado-
wione są na fundamencie o wymiarach 17 × 8 m. W przelotowej sieni znajdował 
piekarok i odmaryje. Po modernizacji nadal spełnia przypisane mu funkcje.

W dzielnicy Zawiście również zachowały się domy wzniesione w drugiej 
połowie XIX w. Budynek o dawnym nr 143, znajdujący się przy ul. Zawiście 5 
(Gazda, Pola), o wnętrzu z podziałami wyżej opisanymi, obecnie znacznie prze-
robiony, służy jako dom mieszkalny, a część inwentarska została zaadoptowana na 
pomieszczenia gospodarcze. Dom ze stajnią i stodołą pod jednym dachem o daw-
nym nr 220, stojący przy ul. Księżycowej 9, (Kret, Włudyka) po modernizacji jest 
budynkiem mieszkalnym. Z kolei dom o dawnym numerze 221, przy ul. Księ-
życowej 19 (Wejster) obecnie pełni funkcje gospodarcze. Był to dom z chlewem 
i stodołą pod jednym dachem, z piecem chlebowym w sieni. 

W dzielnicy Bagno przy ul. Nad Potokiem 17 (Kopoczek) znajduje się dom 
o dawnym numerze 38. Wraz z częścią mieszkalną ma stajnię i stodołę pod jednym 
dachem. We wszystkich pomieszczeniach sklepienia są kolebkowe. W przelotowej 
sieni znajdował się piekarok. Obecnie użytkowany jest jako budynek gospodarczy.

 166 M.G. Chromik, Czechowice…, s. 99.
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Przy ul. Wolnej 3, dawny nr 117 (Strzelec, Hess) w dzielnicy Woleństwo, znaj-
duje się dom z drugiej połowy XIX w., mieszczący pod jednym dachem murowa-
ną część mieszkalną i inwentarską oraz stodołę oszalowaną deskami. W dachu 
znajduje się wyglenda – prostokątny otwór z dwuspadowym daszkiem, służący do 
wrzucania siana i słomy na strych. Układ pomieszczeń wewnątrz jest tradycyjny. 

W dzielnicy Toczkowice przy ul. Podwale 4, dawny nr 46, (Żymła, Jarczok) 
stoi dom mieszkalny z końca XIX w. Usytuowany dłuższą elewacją do drogi, po-
siada od zachodu część inwentarską, a mieszkalną od wschodu. Budynek o trady-
cyjnym rozkładzie pomieszczeń obecnie pełni funkcje gospodarcze. 

W dzielnicy Zawodzie przy ul. Mazańcowickiej 201 (dawniej nr 50, Donocik) 
znajduje się znacznie zmodernizowany budynek mieszkalno-inwentarski z poło-
wy XIX w. o charakterystycznych, zaokrąglonych narożnikach. 

W centrum Ligoty w jednym z najstarszych siedlisk o dawnym nr 5, dziś ul. 
Bielska 1, (Gandzel, Grygierczyk) w budynku mieszkalnym jego najstarsza część 
gospodarcza pochodzi z XIX w. Przy tym domostwie od najdawniejszych czasów 
funkcjonowała gospoda, wzmiankowana w dokumencie z 1571 r.167.

Poza drewnianymi i murowanymi domami mieszkalnymi istniały w XIX w. 
w Ligocie budowle typu usługowego. Był to murowany, piętrowy budynek szkoły 
ludowej o dawnym numerze 123, wzniesiony w 1825 r. Funkcjonowały też muro-
wane budynki kilku młynów wodnych i dwóch gospód. Młyn na posesji o dawnym 
numerze 4 (dziś miejsce u zbiegu ul. Bronowskiej i Rolników) zlikwidowano ok. 
1901 r. W gospodarstwie nr 14 (ul. Młynarska 5) młyn przestał pracować 1943 r. 
W gospodarstwie nr 52 (ul. Zawodzie) młyn zwany Zbijowskim działał do 1951 r., 
po czym został zlikwidowany. Budynek gospody nr 5 (obecnie ul. Bielska 1) znisz-

 167 M.G. Chromik, Czechowice…, s. 94, 98, 101.

Gospoda Grygierczyka, ul Bielska 1, pocz. XX w.
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czony w 1945 r. również nie istnieje, 
a piętrowy budynek drugiej gospo-
dy nr 147, obecnie ul. Rolników 35, 
od 1945  r. po przeorganizowaniu 
wnętrza pełnił różnorakie funkcje. 

Dopełnieniem przeglądu bu-
dowli z drugiej połowy XIX wieku 
niech będą opisy dwóch drewnia-
nych obiektów: wiatraka i wozow-
ni. Nieistniejący już, a zbudowany 
z drewna wiatrak znajdował się na 
Burzeju. Jest zaznaczony na mapie 
sztabowej z 1934  r.168, a więc zali-
czono go do obiektów o znaczeniu 

strategicznym, dających orientację w terenie. Był to wiatrak typu koźlak169, które-
go można było ustawiać pod wiatr przy pomocy dźwigni dzięki temu, że budynek 
osadzony był na słupie. Słup podtrzymywany był przez drewnianą konstrukcję 
zwaną kozłem, unieruchomioną w kamiennym fundamencie o kształcie okręgu 
o promieniu ok. 2,5-3 m. Ściany, dach i skrzydła zrobione były z drewna. Do po-
mieszczenia z mechanizmami i kamieniami młyńskimi prowadziły zewnętrzne 
schodki. Wiatrak ten funkcjonował w gospodarstwie Antoniego Goli na Burzeju 
o dawnym numerze 99, obecnie ul. Czechowicka 74. Częściowo zniszczony w cza-
sie wojny, z oderwanym skrzydłem, został rozebrany na początku lat sześćdzie-
siątych XX w. 

W gospodarstwie o dawnym nr 6, ul. Zabrzeska 5, funkcjonowała wozow-
nia, dziś obiekt nr 22 będący od 1973 r. eksponatem w Muzeum Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie. Jest to budowla datowana na połowę XIX w., wznie-
siona na planie prostokąta o wymiarach 12 × 10 m, z drewna sosnowego w kon-
strukcji zrębowej, z narożnikami łączonymi na obłap. W ścianach znajduje się po 
7 belek, każda o grubości ok. 25 cm. Belki cięte są piłą tracką i obrobione toporem. 
Dach wysoki na 5,5 m dwuspadowy, krokwiowy, pierwotnie kryty gontem, przed 
przeniesieniem do skansenu ceramiczną dachówką, obecnie poszyty jest słomą. 
Wjazd do szopy, zamykany dwuskrzydłowymi drzwiami na biegunach, znajduje 
się od strony szczytowej. Podłogę stanowiło gliniane klepisko, z którego prowa-
dziły schody na strych z drewnianą podłogą. Pomieszczenie na pięterku służyło 
do składowania ziarna, siana i innych produktów rolnych. Pomieszczenie dolne 
służyło do przechowywania wozów i mniejszych narzędzi rolniczych170. Nad wej-
ściem znajdowała się wyglenda – zadaszony otwór z drzwiczkami, służący do po-
dawania produktów rolnych na górę.

 168 Mapa: Bielsko, skala 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1934 (Internet).
 169 Porównaj: T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2006, s. 177-180. 
 170 Informacje życzliwie przekazane przez Damiana Adamczaka ze Skansenu w Chorzowie. Zgody na opub-

likowanie zdjęcia obiektu nr 22 udzielił dyrektor tego Muzeum Andrzej Sośnierz. 

Umiejscowienie na mapie z 1934 r. wiatraka,  
obecnie ul. Czechowicka 74
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Przemiany w wyglądzie domów w latach 1900-1918 

Nowe, murowane domy mieszkalno-inwentarskie, wznoszone po 1900 r. można 
podzielić na dwie kategorie: kontynuujące dziewiętnastowieczne wzory oraz te 
wzory w pewnym zakresie przełamujące. Te drugie nie różnią się od dotychczas 
wznoszonych wewnętrznym rozkładem i przeznaczeniem pomieszczeń, ale za-
stosowaniem nowinek architektonicznych i technicznych oraz sposobem wykoń-
czenia elewacji. Złożył się na to, jak zawsze, splot okoliczności: przemiany cywi-
lizacyjne, zmiana upodobań oraz dążenie młodego pokolenia do nowoczesności. 
Od około 1910 r. wyróżnikiem nowo wznoszonych domów w Ligocie stało się za-
stosowanie nowego rozwiązania konstrukcyjnego wewnątrz budynków w postaci 
sklepienia odcinkowego, pojawienie się gibla, odmienny od tradycyjnego sposób 
zdobienia elewacji oraz zanikanie półkolistej wnęki drzwiowej z wysiadkami. Gi-
bel był mansardą – niewielkim mieszkaniem na poddaszu dla powiększającej się 
rodziny. Prowadziła do niego z sieni zamknięta klatka schodowa. 

W związku ze zmianami socjalnymi w Ligocie i rozwojem przemysłu 
w najbliższej okolicy powstawały domy, do dziś zachowane, w których wyodręb-
niano pomieszczenie na działalność rzemieślniczą lub na handlową. Dla przykła-
du: w domu nr 81 (ul. Wodospadowa 6) istniał warsztat szewski, a w domu 27 (ul. 
Bronowska 32) – sklep i warsztat krawiecki. 

Domy budowane po roku 1900 odznaczają się nowym sposobem zdobienia 
elewacji. Do optycznego rozbijania długich powierzchni ścian i zaakcentowania 
wewnętrznych podziałów oraz niewątpliwie w celach konstrukcyjnych stosowano 
lizeny171 – pionowe, ceglane pasy występujące przed lico elewacji. W niektórych 
budynkach w celach dekoracyjnych w zastępstwie ceglanych lizenów stosowano 
pionowa pasy grubszego tynków. Narożniki domów także zdobiono przy pomo-
cy pionowych pasów, czasem urozmaicanych boniowaniem lub gruboziarnistym 
tynkiem. Poziomym pasem grubszego tynku odcinano parter od szczytu, rów-
nież kładziono go pod połaciami dachowymi. 

W tym czasie pojawił się też w Ligocie drugi, wzorowany na neogotyckim 
stylu w budownictwie miejskim i przemysłowym, sposób zdobienia ścian poprzez 
drobne detale architektoniczne, to jest poprzez murowanie gzymsów i narożni-
ków domu, a także obwódek wokół okien z czerwonej, palonej fabrycznie cegły. 
Cegły, wystając ponad lico elewacji, okalały płyciny ścian, które gładko tynkowa-
no i malowano na biało, przez co dom otrzymywał inny, nieznany dotąd w trady-
cji budowlanej wygląd. 

Oczywistym jest, że obok domów o nowym wyglądzie powstawały domy bę-
dące kontynuacją dziewiętnastowiecznej tradycji budowlanej. Przykłady jednych 
i drugich przedstawione są poniżej.

 171 Hasło: lizena [w:] N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992, s. 209.
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1. Dom mieszkalno-inwentarski z giblem, ul Długa 13, (dawniej nr 48), 1909 r. 
(Antonik, Wizner)
Budynek ten został wzniesiony w 1909 r. Szczytem skierowany jest do drogi i na 
południe. Dom zbudowany został z cegły na planie prostokąta o wymiarach 18 × 9 
m. Wewnętrzny rozkład pomieszczeń jest tradycyjny. Natomiast jego zewnętrzny 
wygląd świadczy o nowych gustach i tendencjach w budowaniu domów. Główne 
wejście w frontowej elewacji wschodniej zaznaczone jest wyraźnym ryzalitem, 
przy pomocy którego również wyodrębniony jest pokój umieszczony w mansar-
dzie na poddaszu. Przy drzwiach wejściowych nie ma już wysiadek, a pojawiły się 
kilkustopniowe schody. W piwnicy zastosowano sklepienia odcinkowe, wsparte 
na żelaznych szynach. Elewacja ozdobiona została pasami grubszego tynku w na-
rożnikach domu, pod połaciami dachowymi i poziomymi pasami oddzielającymi 
część szczytową od parteru. 

2. Dom mieszkalno-inwentarski, ul Bronowska 41 (dawniej nr 22), 1910 r.  
(Szkucik, Kopoczek) 
Dom ten jest przykładem zachowania tradycji XIX-wiecznego budownictwa. Jest 
to budynek wzniesiony na planie prostokąta, z dobudowanym później prostopad-
le pomieszczeniem stajennym. Dom zbudowany jest z cegły na kamiennym fun-
damencie, częściowo podpiwniczony, tynkowany, z zaokrąglonymi narożnikami. 
Wewnętrzny układ pomieszczeń z przelotową sienią jest tradycyjny. W elewacji 
wschodniej od podwórza drzwi wejściowe umieszczone są w sklepionej półokrą-
gło wnęce z wysiadkami. Okna w części mieszkalnej prostokątne, ozdobione ob-
wiedzione grubszym pasem tynku.

Od południa plac zamknięty jest stodołą zbudowaną na planie prostokątna, 
na murowanych z cegły słupach nośnych, z dwuspadowym dachem pokrytym 
dachówką, przedłużonym na przybudówkę. Od zachodu dobudowano drewnia-
ną szopę na sprzęt gospodarski. Wrota stodoły są dwuskrzydłowe z wyciętymi 
w nich dodatkowymi małymi drzwiczkami.

 
3. Dom mieszkalno-inwentarski, ul. Wspólna 18, (dawniej nr 157), 1911 r.  
(Jarczok)
Tradycyjny wewnętrzny rozkład pomieszczeń posiada murowany dom wystawio-
ny w 1911 r. pod nr 157, obecnie ul. Wspólna 18. Dom mieszkalno-inwentarski usy-
tuowany jest dłuższą elewacją na wschód i równocześnie do drogi. Po przeciwnej 
stronie podwórka, równolegle do domu, znajduje się stodoła o konstrukcji słu-
powej, oszalowana, zbudowana w tym samym czasie. Obydwa budynki nakryte 
zostały dachówką cementową. Budynki nadal spełniają swoją rolę zgodnie z ich 
pierwotnym przeznaczeniem. 

4. Dom z zakładem szewskim, ul. Wodospadowa 6, (dawniej nr 81), 1911 r. 
(Paszek)
Dom ten jest przykładem połączenia tradycyjnego wzoru budownictwa z nowymi 
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tendencjami w zdobieniu elewacji, a także zmian w sposobie wykorzystania po-
mieszczeń. Murowany z cegły, częściowo podpiwniczony, zbudowany został na 
planie prostokąta, pierwotnie o wymiarach 17 × 9 m, po powiększeniu części in-
wentarskiej – 23 × 9 m. Skierowany szczytem na południe, wewnątrz ma tradycyjny 
układ pomieszczeń wzdłuż przelotowej sieni. Tradycyjnie też w sieni umieszczone 
są dwie odmaryje i piekarok. Warsztat szewski, który prowadzony był w okresie 
międzywojennym przez Wiktora Paszka, znajduje się po lewej stronie sieni. Pod 
warsztatem mieści się piwnica, w której w czasie walk frontowych w lutym 1945 r. 
ukryte były cenne przedmioty przyniesione tu z kościoła i ocalone przed rabun-
kiem. We wszystkich pomieszczeniach są sklepienia odcinkowe wsparte na meta-
lowych szynach, co jest nowością wobec tradycyjnych sklepień kolebkowych. 

Dom wyróżnia się sposobem zdobienia elewacji. Narożniki, pasy pod poła-
cią dachową, gzymsy oddzielające część szczytową od parteru, łuki nad okna-
mi i parapety wykonane są z czerwonej klinkierowej cegły. Elewacje tynkowane 
są dwoma rodzajami tynku: gładkim jako tło dla pionowych pasów o strukturze 
„baranka”. Osobliwością jest wmurowany nad oknem w południowym szczycie 
ceramiczny medalion z aniołem niosącym róg obfitości. Obok domu znajduje się 
wolnostojąca prostokątna, murowana z kamienia piwnica, w części nadziemnej 
deskowana, nakryta jednospadowym dachem. Zachowała się też studnia cemb-
rowana kamieniami. 

5. Dom mieszkalno-inwentarski, ul. nad Potokiem 23, (dawniej nr 39), 1912 r. 
(Kopeć) 
Wzniesiony w 1912 r. budynek mieszkalno-inwentarski, wówczas bez gibla, usy-
tuowany szczytowo do południa, jest przykładem zachowania wszystkich tradycji 
w sposobie budowania, rozplanowania pomieszczeń wewnątrz domu oraz zorga-
nizowania siedliska. Wejście główne do domu znajdowało się w dłuższej elewacji 
zachodniej, od placu rozciągającego się między domem a stodołą. W elewacji pół-
nocnej umieszczone było drugie wyjście ze stajni. Z tej strony domu znajdował 
się gnojnik i szopa na narzędzia. Plac od strony zachodniej zamknięty był stodołą 
usytuowaną równolegle do domu, wzniesioną w 1912 r., nieistniejącą od kilkuna-
stu lat. Obydwa budynki pokryte były dachówką. Od północnej strony siedliska, 
od rzeczki Wałówki znajdowało się pastwisko z drzewami owocowymi. Obecnie 
z pierwotnego założenia pozostał dom, znacznie przebudowany.

 
6. Dom mieszkalno-inwentarski, ul. Bronowska 42, (dawniej nr 29), 1913 r. 
(Szkucik, Jurczyk)
Budynek wzniesiony został w 1913 r. przez Jana Jurczyka, wójta Ligoty w latach 
1918-1924. Architektura i wewnętrzny rozkład domu oraz zorganizowanie siedli-
ska jest przykładem zachowania dziewiętnastowiecznej, miejscowej tradycji. No-
wością jest fakt, iż dom został zaprojektowany i wykonany przez firmę budowlaną 
Cegielskich z Poznania, filia w Bielsku. Także i w tym domu zastosowano nowo-
czesne sklepienie odcinkowe wzmocnione metalowymi szynami. 
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Dom, obecnie przebudowany wewnątrz i na zewnątrz, ma również wymie-
nioną stolarkę okienną i drzwiową. Dobrze zachowany jest tynk, położony w roku 
budowy: w elewacji od strony drogi część parterowa oddzielona jest od szczytu 
grubszym pasem, tak samo zaakcentowane są gzymsy pod dachem, narożniki 
domu i podziały dłuższych elewacji. W szczycie nad oknami widnieje data pobu-
dowania: 1913. Dom pełni nadal funkcję mieszkalną i gospodarczą. W domu tym 
przez dwa lata w okresie I wojny światowej mieszkał pisarz i zarazem nauczyciel 
miejscowej szkoły Gustaw Morcinek. 

Od strony północnej, prostopadle do domu usytuowana jest stodoła, za którą 
na granicy pól zachował się padół, służący niegdyś do pojenia bydła. Powstał on 
po wybraniu gliny do sporządzenia cegły, z której w latach dwudziestych XX w. 
zbudowano stodołę. W wyposażeniu gospodarstwa był gepel – kierat napędzający 
maszyny rolnicze. 

7. Dom mieszkalno-inwentarski, ul. Czechowicka 26, (dawniej nr 95), Burzej, 
1913 r. (Krzempek, Kocek) 
Dom ten wzniesiony został z cegły w 1913 r. jako budynek mieszkalny i gospo-
darczy, na rzucie prostokąta o wymiarach 16x 8 m. Dom usytuowany jest dłuż-
szą, frontową elewacją do drogi głównej. Pierwotny wewnętrzny podział na po-
mieszczenia był tradycyjny. Nowością jest zastosowanie sklepień odcinkowych. 
Nowy jest też detal architektoniczny zdobiący elewacje. Wykonany z bordowej 
cegły mur imituje wysoki fundament. Ceglane, nietynkowane narożniki domu 
wysunięte są lekko przed lico, podobnie jak pionowe lizeny dzielące elewację. Pod 
połaciami dachowymi w szczycie ułożony jest ceglany ornament, a wokół domu 
biegnie płaski, wzorzysty gzyms opaskowy. Połacie ścian gładko tynkowane po-
malowane są białym kolorem. Stolarka okienna i drzwiowa została wymieniona. 
Dom, wewnątrz przeorganizowany, pełni funkcję mieszkalną. 

 
8. Dom mieszkalno-inwentarski, ul. Burzej 45, (dawniej nr 181), 1917 r. (Karut)
Budynek wzniesiony został na planie prostokąta o wymiarach 20 × 8 m, później 
przedłużony o dodatkową część stajenną. Dłuższą elewacją skierowany jest do 
drogi, szczytem na południe. Pierwotny układ pomieszczeń stanowił kontynuację 
tradycji ich rozmieszczenia i przeznaczenia. Stropy w budynku, zwane ordeką, 
wykonane są z drewna i odpowiednich warstw izolacyjnych. Elewacje ozdobione 
zostały zgodnie z panującą wówczas modą. Wejście znajdujące się na osi budynku 
wydzielone zostało dwoma słupami z czerwonej cegły, prostokątne obrzeżenia 
i  łuki otworów okiennych ozdobiono również cegłą. Narożniki domu i gzyms 
okalający górną partię ścian, a także zdobienia szczytu w formie schodkowej rów-
nież wykonane są z czerwonej cegły. Tynkowana gładko elewacja ścian pomalo-
wana jest na biało. Dwuspadowy dach przykryty został cementową dachówką. 

Do pierwotnej bryły domu dobudowano od strony północnej w latach między-
wojennych stajnię, wykańczając jej elewacje na wzór domu. Od południa w póź-
niejszym czasie dostawiona została piętrowa część mieszkalna. Dom po przeorga-
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nizowaniu wewnętrznych 
podziałów pełni obecnie 
funkcję mieszkalną.

Nieopodal, przy ul. 
Burzej na działce nr 1920/3 
rośnie lipa drobnolistna 
(Tilia Cordata) o obwodzie 
pnia 330 cm, wysokości 
25 m i rozpiętości koro-
ny 25 m. Uchwałą Rady 
Miejskiej w Czechowicach 
z dnia 30 stycznia 2006 r. 
uznano ją za pomnik przy-
rody. Jest własnością skar-
bu państwa172. 

Oprócz wymienio-
nych budynków zachowa-
nych w całej ich bryle ar-
chitektonicznej, istnieją w 
Ligocie domy wznoszone 
w tym czasie, lecz z bie-
giem lat znacznie przebu-
dowane. Znajdują się one 
między innymi przy ulicy 
Rolników. Ulica nosząca 
tę nazwę jest najstarszą 
częścią wsi, w której za-
chowały się najdawniejsze 
siedliska o charakterze 
rolniczym i hodowlanym. 
Dom i gospodarstwo o dawnym numerze 7, obecnie ul. Rolników 41 (Brańka), 
jest wymienione w dokumentach z 1638  r., gdy mieszkał w nim ówczesny wójt 
Ligoty Jan Gellner173. Przy końcu wieku XVIII w gospodarstwie tym, posiadają-
cym status wolnej zagrody, zamieszkał Józef Szermański z rodziną174, właściciel 
stawu Przędziałek. W roku 1913 wzniesiono na miejscu starego budynku nowy 
dom mieszkalno-inwentarski, który znacznie zmodernizowany użytkowany jest 
obecnie jako dom mieszkalny. 

Podobnie dom o dawnym nr 8, ul. Rolników 43 (Krzempek) został zmoder-

 172 Strona Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody Katowice, rejestr Pomniki przyrody:  
http://www.katowice.rdos.gov.pl/

 173 MOB-B H/98.
 174 APL, Status…., s. nlb.

Stodoła wieloboczna przy domu ul. Rolników 51,  
lata 60-te XX w.
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nizowany w 1960 r. Gospodarstwo nr 9, określone w 1777 r. jako Zagroda Kolorz 
i Kowol175, dziś ul. Rolników 47 (Kopeć) oraz gospodarstwo o dawnym nr 12, dziś 
ul Rolników 55 (Lorańczyk), należą do najstarszych siedlisk. 

W gospodarstwie o dawnym numerze 10, określonym w 1777 r. jako Zagroda 
Foyt (wójtostwo), obecnie ul. Rolników 51, do lat sześćdziesiątych XX w. (wtedy 
Katarzyna Pola) istniała stodoła ośmioboczna. Drewniany budynek o konstrukcji 
zrębowej wzniesiony został w wieku XVIII. Wiązanie dachu krytego słomą wy-
konane było z drewna. Z tyłu stodoły istniała drewniana przybudówka. Budynek 
o wymiarach 10 × 6 m miał kubaturę 325 m sześciennych, 3 wnętrza użytkowe 
o powierzchni 67 m kwadratowych. Wrota z obu stron stodoły umożliwiały prze-
jazd przez gliniaste klepisko. W dniu sporządzania inwentaryzacji, 10 września 
1959 r., stan techniczny stodoły określono jako dobry. W czasie wojny nie została 
uszkodzona. Zapisana była w rejestrze zabytków pod nr 48/60176. 

Przy ul. Bielskiej 50 (dawniej nr 134) (Fuhss, Cholewik) w dzielnicy Zawiście 
znajduje się dom wzniesiony w 1900 r., odbudowany ze zniszczeń wojennych. Tra-
dycyjnie pod jednym dachem mieści część mieszkalną i inwentarską. Towarzyszą 
mu drewniane budynki stodoły i wozowni. Przy ul. Zawodzie 15 (dawniej nr 115) 
(Kopeć, Więcek) zachował się dom z tego okresu, mieszczący pod jednym dachem 
część mieszkalną, inwentarską i niewielką stodołę. Murowany z cegły, tynkowany, 
pokryty cementową dachówką, posiada oryginalną stolarkę okienną.

 175 APL, Status…, s. nlb.
 176 Opis na podstawie kartoteki konserwatora zabytków, wpisu dokonano 10 września 1959 r. Rejestr zabyt-

ku nr 48/60 z 24 lutego 1960 r.

Mechanizm młyna przy ul. Młyńskiej 5
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W gospodarstwie o dawnym numerze 14, dziś ul. Młynarska 5 (Wojciech), 
funkcjonował młyn wodny, który najpewniej jest następcą młyna umiejscowionego 
na lokacyjnej działce młynarskiej, wymienionego w Urbarzu w 1571 r.177. Część miesz-
kalna murowanego domu oraz pomieszczenie młyńskie, oddzielone sienią, znajdują 
się pod jednym dachem. Zachowały się maszyny i urządzenia firmy Zitzer Eisengies-
serei u. Maschinenbau AG z Zeitz w Saksonii. Pracowały one do 1943 r. Drewniane 
koło młyńskie, które napędzane było wodą z odnogi Młynówki, już nie istnieje. 

9. Szkoła nr 1 w Ligocie, ul. Bielska 17, (dawniej nr 123), 1911 r. 
Okazały budynek użyteczności publicznej, jakim jest szkoła w Ligocie Centrum, 
oddany został do użytku w 1911 r. Poprzedniczką tej szkoły była umiejscowiona 
w najbliższym sąsiedztwie, zbudowana w 1825 r. stara szkoła, rozebrana w 1999 r. 

Budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta jest murowany, pod-
piwniczony, z dwuspadowym dachem z lukarnami. Elewacja frontowa z wejściem 
głównym znajduje się od zachodu. Na osi głównej ryzalitem zaznaczone jest wej-
ście, mieszczące w półkoliście zakończonej wnęce dwuskrzydłowe, wysokie drzwi 
z nadświetlem. Szyby w drzwiach osłonięte są ozdobną żeliwną kratą, wygiętą 
w secesyjne wzory. Nad drzwiami głównymi umieszczono dwa kartusze. W dol-
nym eliptycznym kartuszu fantazyjnie obramowanym umieszczono datę 1911, 
upamiętniającą rok wzniesienia szkoły. W górnym owalnym kartuszu widnieje 

 177 G.M. Chromik, Czechowice…, s. 94-95. 

Szkoła ludowa w Ligocie Centrum, ok. 1914 r.
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unoszące się w locie putto w rozwianych szatach, trzymające w ręku lirę, zazna-
czając w ten sposób, że szkoła kształtuje różne umiejętności młodego pokolenia. 
Być może w zamyśle budowniczych był to Anioł Stróż mający dodawać odwagi 
dzieciom przestępującym szkolny próg. W ryzalicie nad wejściem głównym, na 
piętrze, znajduje się okno zwieńczone półkoliście, nad nim murek przyczółkowy, 
dawniej z napisem: Szkoła Ludowa. Na parterze i na piętrze po obu stronach drzwi 
wejściowych rozmieszczone są po 4 prostokątne, wysokie okna. Elewacja wschod-
nia, przeorganizowana w czasie rozbudowy szkoły, powtarzała taki sam układ 
okien, a drzwi wejściowe były nieco mniej reprezentacyjne niż frontowe. Elewacja 
tynkowana gładko ma narożniki budynku i ryzalitu ozdobione boniowaniem. 

Od drzwi wejściowych wewnętrzne schody znajdujące się w przedsionku 
prowadzą do korytarza parteru, wzdłuż którego umieszczone są sale lekcyjne. 
W przedsionku, korytarzach dolnym i górnym zachowały się oryginalne posadz-
ki. Na parterze i piętrze sale lekcyjne oraz pomieszczenia o innym przeznaczeniu 
mają dwutraktowy układ. Na piętro prowadzi klatka schodowa o oryginalnej, że-
liwnej balustradzie, wykończonej drewnianą poręczą. 

Obecnie budynek ten, po dobudowaniu bocznego skrzydła od strony połu-
dniowej w latach pięćdziesiątych i rozbudowaniu o obszerną salę gimnastyczną 
z towarzyszącymi jej pomieszczeniami w 1999 r., nadal pełni funkcje oświatowe 
– mieści się w nim Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Przełamanie tradycji – okres międzywojenny

Budynki mieszkalne, które wznoszono w latach dwudziestych i trzydziestych XX 
w., są odzwierciedleniem zmian zachodzących w strukturze zawodowej, zamoż-
ności i w potrzebach życiowych mieszkańców Ligoty – zarówno rolników, jak 
i wykonawców zawodów pozarolniczych. Po I wojnie rozpoczęło się w Ligocie 
powolne odchodzenie od tradycji budowania domów mieszkalno-inwentarskich 
pod jednym dachem. Powodem było nie tylko dążenie do nowoczesności. W 
tym czasie rolnicy zaciągający państwowe pożyczki budowlane otrzymywali wa-
runek, by stajnia oddalona była od domu. Zalecenia władz państwowych miały 
wyraz w rozpowszechnianiu typowych planów domów o czwórdzielnym ukła-
dzie pomieszczeń, z mansardą i naczółkowym dachem. Nie wszyscy zaciągali 
pożyczki, toteż niektóre nowe domy wznoszone były według tradycyjnych, dzie-
więtnastowiecznych wzorców. Natomiast rodziny, które utrzymywały się z pracy 
w przemyśle, a jednocześnie posiadały niewielki areał pól uprawnych, najczęściej 
budowały nowe domy na wzór domów podmiejskich, a niewielkie budynki gospo-
darcze przeznaczone też dla krowy czy świnki oraz drobiu wznoszono osobno, 
lub też, kontynuując tradycję, wznoszono dom z częścią mieszkalną, inwentarską 
i stodołą pod jednym dachem. 

Pod koniec latach dwudziestych XX w. w tradycji budowlanej Ligoty nastąpił 
zdecydowany przełom. Powód był socjologiczny. Wśród budujących nowe domy 
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w Ligocie pojawili się przedstawiciele zawodów pozarolniczych: inteligencja, pra-
cownicy urzędów państwowych, kolei, handlu i robotnicy przemysłowi. Budowali 
domy między innymi na działkach pochodzących z parcelacji pól oraz lasu księcia 
Sułkowskiego w przysiółku Podlas, tworząc z czasem kolonię Miliardowice. Domy 
te posiadały cechy stylu modernistycznego, a układ pomieszczeń dostosowany zo-
stał do indywidualnych potrzeb rodzin je wznoszących. Wyrazem nowoczesności 
stały się łazienki, toalety oraz osobne pokoje dla poszczególnych członków rodziny. 
Przestrzeń pod dachem wykorzystana została w szerszym zakresie na pokoje miesz-
kalne. 

Zarówno w budynkach wznoszonych przez rolników jak i przedstawicieli za-
wodów pozarolniczych stosowano nowe technologie z użyciem betonu, cementu 
i żelaza. Materiałem budulcowym stała się powszechnie wytwarzana fabrycznie 
cegła. Pojawiły się instalacje wodno-sanitarne i elektryczne. 

W latach trzydziestych na skutek panującego w budownictwie modernizmu 
nastąpiło odejście od zdobienia elewacji na rzecz solidności tynku i funkcjonal-
ności bryły. Z ozdób pozostały tylko obramienia wokół okien, które coraz częściej 
były trójdzielne, tak zwane weneckie. Nadal domy nakrywano dachem naczół-
kowy, a umieszczanie pokoi w facjatkach i w przyszczytowych partiach strychu 
spowodowało, że zamieszkałe stały się dwie kondygnacje. Nowością stały się we-
randy, czyli ganki wejściowe, oraz wyraźnie zaakcentowany front od ulicy. Rzut 
budynku zbliżył się do kwadratu, przez co zazwyczaj uzyskiwano wewnętrzny 
podział na cztery pomieszczenia mieszkalne. Budownictwo to wzorowane było 
na podmiejskim i miejskim. 

Przykłady budownictwa z okresu międzywojennego przedstawiono poniżej.

1. Dom mieszkalny, ul. Miliardowicka 8, (dawniej nr 285), 1928 r. (Gola, Michalik) 
Dom wzniesiony w 1928 r. zaprojektowany został w 1924 r. przez architekta Ru-
dolfa Michalika z Zabrzega, syna inwestora. Architektoniczny kształt i rozkład 
pomieszczeń nie nawiązuje do miejscowych tradycji, lecz jest odzwierciedleniem 
ówczesnych ogólnopolskich tendencji w budownictwie. Założeniem ich było do-
stosowanie rozkładu, ilości i funkcji pomieszczeń do indywidualnych potrzeb 
mieszkańców domu. 

Dom zbudowany jest na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 12 × 11 
m. Wzniesiony na wysokim fundamencie, ma starannie opracowaną elewację 
od strony ulicy. Frontowe okna skierowane na wschód i południe ozdobione są 
stylowymi obramieniami. Wyodrębnione narożniki są boniowane, podokapowy 
gzyms wieńczący mury oraz gzyms odcinający fundamenty od ścian wyraźnie 
zaznaczone. Pod czterospadowym dachem znajdują się pomieszczenia mansardo-
we zagospodarowujące przestrzeń pod dachem, tworząc pokoje nazywane wów-
czas kabinetami. 

Ganek przed korytarzem, dotąd nieobecny w tradycji budowlanej Ligoty, 
mieści główne wejście. Wnętrze parteru posiada funkcjonalnie rozplanowane 
i  dobrze doświetlone pomieszczenia użytkowe, które rozmieszczone są wokół 
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korytarza (nie przelotowej sieni) z klatką schodową prowadzącą na zamieszkałe 
poddasze. Obok kuchni znajduje się spiżarka, a obok sypialni – łazienka i toaleta. 
Dom spełnia i dziś z powodzeniem funkcje mieszkalne.

2. Dom mieszkalny, ul. Bronowska 26, (dawniej nr 26), 1928 r. (Paszek)
Dom wybudowany w 1928 r. również odzwierciedla tendencje panujące w budow-
nictwie lat dwudziestych XX w. Dom zbudowano według rozpowszechnianego 
w tamtych czasach planu. Budynek o wymiarach 15 × 10 m ma elewację frontową 
od ulicy. Reprezentacyjny charakter tej elewacji podkreślony jest usytuowanym 
na osi ryzalitem, który wraz z górnym oknem akcentuje zamieszkałą mansardę. 
Okna umieszczone są symetrycznie wobec ryzalitu oraz w szczytach. Dach na-
czółkowy urozmaicony został dwuspadowym daszkiem mansardy.

W część parterowej sień z klatką schodową prowadzącą na poddasze po-
przedzona jest gankiem. Wnętrze parteru podzielone zostało na dwa mieszkania 
z  przeznaczeniem dla właścicieli i lokatorów. Nowością była łazienka, ubikacja 
i spiżarka, podnoszące wówczas komfort użytkowanie domu. Pod koniec XX w. 
dom został zmodernizowany. 

Domy o cechach modernistycznych wznoszone przez rodziny utrzymują-
ce się z pracy poza rolnictwem w latach dwudziestych i trzydziestych powstały 
między innymi w Miliardowicach. Przy ul. Miliardowickiej 4, dawniej nr 300 
(Gliński, Milik) znajduje się piętrowy dom wzniesiony na wysokim fundamen-
cie, z ozdobnym, a równocześnie użytkowym wykuszem od strony południowej. 
Również przy ul. Miliardowickiej 26, dawniej nr 267 (Kopoczek, Czylok) powstał 
dom z umieszczoną z boku budynku zamieszkałą facjatą i z balkonem urządzo-
nym na stropie półokrągłego pomieszczenia mieszkalnego. Z kolei budynek przy 
ul. Miliardowickiej 28, dawniej nr 265 (Kwaśniak, Korzeniowski) wzniesiony 
w 1925 r. posiada ganek wejściowy oraz ryzalit, którym zaznaczona jest zamiesz-
kała facjatka. Przy tej samej ul. Miliardowickiej nr 57 (nr 327) (Dziech) wzniesio-
no parterowy dom mieszkalny na wysokim fundamencie z wejściowym gankiem, 
o dachu naczółkowym z lukarnami i zamieszkałym poddaszu. Przy ul. Powstań-
ców Śląskich 2A (nr 301) (Aliant, Brandys) zbudowano parterowy dom z zamiesz-
kałym poddaszem i facjatą oraz z gankiem wejściowym. Przy ul. Grabowej 4 (nr 
286) (Gwizdoń, Rosner) wzniesiony został parterowy dom na wysokim funda-
mencie, z zamieszkałym poddaszem, którego facjatę z balkonem, umieszczoną na 
osi, ozdobiono drewnianymi detalami w stylu szwajcarskim. Dach półszczytowy 
przykryty jest czerwoną dachówką, która podobnie jak zdobienie szczytu facjatki, 
jest oryginalna. Przy ul. Jemiołowej 1 (nr 266) (T. Korzeniowski), znajduje się zbu-
dowany w 1936 r. dom parterowy z zamieszkałym poddaszem. Z zasadniczej bryły 
domu wyodrębniona jest klatka schodowa, na której w szczycie umieszczono datę 
pobudowania. Od frontu centralna część parteru podkreślona jest ryzalitem, któ-
ry również wyodrębnia mansardę nakrytą trzyczęściowym daszkiem. 

Podobnie dom przy ul. Zabrzeskiej 3, (nr 328) (Gazda), zbudowany w 1932 r., 
jest przykładem nowych tendencji w architekturze międzywojennej. Zbudowany 
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na planie zbliżonym do kwadratu, posiada wyodrębniający się z bryły budynku 
ganek wejściowy z klatką schodową, dach naczółkowy oraz pozbawioną ozdób 
tynkowaną elewację.

Ponadto wznoszono budynki będące kontynuacją tradycji budowlanych, a ich 
przykłady znajdują się poniżej.

3. Dom mieszkalno-inwentarski, ul. Nowy Świat 1 (dawniej 43), 1934 r.  
(Łukosz, Kopeć) 
Dom o tradycyjnym, dziewiętnastowiecznym układzie pomieszczeń mieszkalno-
-inwentarskich powstał w 1934 r. na miejscu domu zbudowanego w 1808 r., z któ-
rego belka z datą pobudowania jest przechowywana do dziś. Ustawiony został 
w nietypowy sposób: częścią mieszkalną w stronę północy, stajenną – do połu-
dnia, zapewne z powodu umiejscowienia pól i wygonu na pastwisko. Dłuższa ele-
wacja z mieszkalną facjatką znajduje się od wschodu, a wejście główne od zachodu. 
W  sieni w trzonie komino-
wym znajduje się piec chle-
bowy. Dom w całości jest 
podpiwniczony, sklepienia 
piwnic odcinkowe. W części 
strychu znajduje się sypani 
z szafarniami. Elewacje wy-
kończone zostały gładkim 
tynkiem, wokół domu bieg-
nie ozdobny gzyms. Budy-
nek pełni obecnie funkcje Belka z datą pobudowania w 1808 r. nieistniejącego już domu,  

ul. Nowy Świat 1

Belka z datą pobudowania w 1843 r. nieistniejącego już domu, ul. Podwale 25
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gospodarcze. Od zachodu podwórko zamknięte jest stodołą zbudowaną ok. 1936 r. 
Jej konstrukcja wspiera się na szerokich murowanych słupach, które można na-
zwać wąskimi odcinkami ścian, pomiędzy którymi przestrzeń szalowna jest po-
ziomo ułożonymi deskami. Do stodoły dostawiona jest wozownia.

4. Dom mieszkalny z piekarnią, ul. Długa 2, ( dawniej nr 362), 1935 r. (Wizner) 
Budowniczym domu był mistrz piekarski Józef Wizner. Dom wzniesiono w 1935 r. 
na planie wydłużonego prostokąta, dłuższą elewacją do ulicy, w stronę wscho-
du. Dach naczółkowy pokryty został czerwoną dachówką, elewacje otynkowano 
gładko. Ich duża powierzchnia urozmaicona jest pionowymi pasami podziałów 
i wyodrębnieniem narożników. 

Główne wejście do domu znajduje się z zachodu, od podwórka. Wewnątrz 
zachowany jest typowy układ pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. W miej-
scu, gdzie tradycyjnie umieszczano od północy część inwentarską, znajdowało się 
duże pomieszczenie z zakładem piekarskim.

Przykładem zachowania tradycji budowlanych jest dom mieszkalny z drew-
nianą stodołą pod jednym dachem i stajnią w przyziemiu, zbudowany w 1927 r. 
przy ul. Podlasek 23, (nr 20) (Iskrzycki, Kapias). Przy gospodarstwie tym działała 
w osobnym budynku piekarnia Kuglera. Przy ul. Bronowskiej 6, (nr 23) (Przemyk, 
Kajstura) znajduje się tradycyjny dom, zbudowany w roku 1920 na rzucie prosto-
kąta o wymiarach 24 × 9. Wnętrze posiada tradycyjny układ pomieszczeń z przelo-
tową sienią i częścią stajenną. W szczycie umieszczono symbol Oka Opatrzności. 

Przykładem połączenia tradycji z nowymi trendami w budownictwie jest, mię-
dzy innymi, dom mieszkalno-inwentarski przy ul. Na Łuku 16, (nr 106) (Wizner). 
Wyrazem nowoczesności jest usytuowanie na osi głównej ryzalitu wyodrębniają-
cego zamieszkałą mansardę z trójdzielnymi oknami, dach naczółkowy oraz więk-
sza ilość pomieszczeń mieszkalnych na parterze. Do tradycyjnego budownictwa 
nawiązuje poprzez umieszczenie pod tym samym dachem części inwentarskiej. 

 
W okresie międzywojennym wspólnym wysiłkiem mieszkańców Ligoty 

wzniesione zostały dwa duże budynki użyteczności publicznej. Była to szkoła na 
Miliardowicach oraz Dom Katolicki. 

5. Szkoła nr 2, obecnie przedszkole, ul. Przedszkolna 10, 1925 r.
Piętrowy murowany budynek czteroklasowej szkoły wzniesiony został w 1925 r. 
Posadowiony jest na planie prostokąta, podpiwniczony. Frontowa, węższa elewacja 
skierowana na zachód, ma reprezentacyjny charakter. Wejście główne, okno piętra 
i poddasza ozdobione detalami, umieszczone są na osi centralnej w płytkiej niszy, 
którą obejmują ryzality z pilastrami. Wokół budynku na wysokości okien I piętra 
znajduje się ozdobny gzyms. Czterospadowy dach oparty jest na wydatnym gzym-
sie. Nad wejściem głównym znajduje się facjata o dwuspadowym dachu z owalnym 
oknem umieszczonym we wnęce licowego muru. W elewacjach dłuższych prze-
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strzenie między wysokimi oknami parteru i piętra zdobione są motywem karo.
Na parterze pierwotnie znajdowały się sale lekcyjne, od północy kancelaria, 

pokój nauczycielski i sanitariaty. Pomieszczenia ułożone zostały wzdłuż koryta-
rza. Na piętrze urządzone były dwa mieszkania dla nauczycieli. Po wybudowaniu 
nowego budynku szkoły nr 2 na Miliardowicach i po pracach adaptacyjnych bu-
dynek służy jako przedszkole. 

6. Dom Katolicki, ul. Rolników 27, (dawniej nr 138), 1936 r.
Dom Katolicki jest własnością parafii. Zbudowany został w 1936 r. według planu 
sporządzonego w firmie Franciszka Slowaka i Ludwika Alojzego Szuty z Białej178. 
Okazały parterowy budynek skierowany szczytem do ul. Rolników wymurowany 
został z cegły na planie wydłużonego prostokąta o wymiarach 25 × 13 m. Nakry-
ty jest naczółkowym dachem o drewnianej konstrukcji, opartej na gzymsie wień-
czącym ściany. Główne wejście w elewacji szczytowej zaakcentowano portykiem 
z dwoma kolumnami toskańskimi, dźwigającymi prostokątny tympanon. W tej ele-
wacji znajdują się dwa okna na parterze i dwa w szczycie. Nad oknami widnieje data 
pobudowania: 1936, a z boków motyw zdobniczy w formie krzyża. Na osi dłuższych 
elewacji znajdują się boczne wejścia, ozdobione obramieniami i zwieńczone tympa-
nonami. Wysokie obramowane okna rozmieszczone są symetrycznie. Tynkowane 
ściany pomalowane są beżowym kolorem, a detale architektoniczne – białym. 

Wewnątrz znajduje się duża sala widowiskowa ze sceną. Wzdłuż ścian 
umieszczono balkony wsparte na drewnianych filarach i otoczone balustradami. 
Prowadzą do nich kamienne schody. W części szczytowej znajdują się pomiesz-
czenia gospodarcze. 

Budynek znacznie uszkodzony w czasie wojny, wyremontowany został 
w 1946 r. Kilkakrotnie remontowany i modernizowany spełnia funkcję miejsca 
spotkań dla mieszkańców Ligoty. 

7. Pańska Chałupa, ul. Pańska 41, (dawniej nr 186), 1936 r. 
Wielorodzinny dom przy ul Pańskiej 41, zwany powszechnie Pańską Chałupą, 
spełniał w latach międzywojennych funkcję mieszkań służbowych. Budynek ten, 
należący do majątku nr 1, zbudowany został w 1936 r. Jest on następcą budynku, 
o którym z księgi ogłoszeń parafialnych wiadomo, że w nim w maju 1884 r. zmarła 
kumornica i wdowa Marianna Czylok z pańskiej chałupy. Lokalizacja pierwszego 
budynku nie jest znana. 

Dom usytuowany jest geograficznie na osi północ – południe. Wzniesiony 
został na planie wydłużonego prostokąta, podpiwniczony. Ściany z fabrycznej 
czerwonej cegły posiadają 10 cm izolacyjną pustkę powietrzną. Dwuspadowy 
dach nakryty jest czerwoną wypalaną dachówką. Nietynkowane elewacje nawią-
zują zdobieniem do mody z początku XX w. poprzez opaskę gzymsową, półokrą-
głe zwieńczenia wnęk okiennych i drzwiowych oraz lizeny akcentujące wejścia 

 178 Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie 1806-2006, red. J. Miłkowski, Czechowice-
-Dziedzice – Ligota 2006, s. 161.
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i narożniki. Wejścia główne znajdują się w obu elewacjach dłuższych, a układ 
pomieszczeń wewnątrz jest dwutraktowy. Do mieszkań na poddaszu prowadzą 
dwie klatki schodowe. Budynek nadal spełnia funkcję mieszkalną. 

Budownictwo po 1945 r.

Pod koniec II wojny wiele budynków, zarówno drewnianych jak i murowanych, 
zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych. Niektóre z nich rozebrano, inne 
odbudowano. Te, które wojna oszczędziła, trwały w swoim kształcie, a drewniane 
zastępowano murowanymi. Na skutek polityki czasów PRL-u nastąpiło zahamo-
wanie inwestowania w gospodarstwa rolne, toteż domy z oborami z XIX w. nadal 
spełniały swoje funkcje. Od lat siedemdziesiątych XX w. rolnicy zaczęli budować 
okazałe domy, stare zamieniając z czasem na budynki inwentarskie. Wówczas też 
niektóre dziewiętnastowieczne budynki mieszkalno-inwentarskie został przero-
bione na mieszkania, inne wyburzone. 

Powstające od lat sześćdziesiątych nowe domy robotników przemysłowych, 
a także dwuzawodowych, to jest utrzymujących rodziny z pracy na roli i w prze-
myśle, sytuowano poza częścią rolniczą wsi. Budynki te były kontynuacją moder-
nistycznego stylu lat międzywojennych. Nastąpiło zupełne odejście od dziewięt-
nastowiecznej tradycji budowlanej – domy budowano już nie na planie prostokąta 
lecz kwadratu, najczęściej piętrowe, bez architektonicznego akcentowania części 
frontowej, z płaskimi lub kopertowymi dachami. Powszechne stały się cement 
i stal oraz prefabrykaty w postaci pustaków. W czasach PRL-u dawnych trady-
cji architektonicznych nie chroniono prawem, toteż wznoszenie domów na wzór 
miejski doprowadziło do zmiany krajobrazu kulturowego wsi. Z biegiem dzie-
sięcioleci, a zwłaszcza w XXI w. budownictwo wiejskie i sposób kształtowania 
otoczenia wokół domów w Ligocie i w całym kraju zostało tak zunifikowane, że 
dawne regionalne zróżnicowanie architektoniczne wsi zostało całkowicie zatarte. 

Zaprezentowana lista zachowanych budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i użyteczności publicznej, powstałych od połowy XIX w. do końca lat trzydzie-
stych XX w. nie jest kompletna ze zrozumiałych względów. Opisy budowli służą 
udokumentowaniu odchodzącej w przeszłość tradycji budowania domów, wartej 
zachowania w tym zakresie, jaki jeszcze jest możliwy. Dziś istnieje świadomość 
wartości historycznej zabytkowych budowli, ale nie ma mecenasa, który spowo-
dowałby, że nabiorą one wartości estetycznej przez przywrócenie im pierwotnego 
wyglądu. Dlatego giną i odchodzą z krajobrazu wsi. Wieś traci przez to ciągłość 
tradycji budownictwa oraz odrębność regionalną. Procesu tego nie da się zatrzy-
mać. Lokalne tradycje budownictwa odchodzą w niepamięć.



Zabytki Ligoty ·  453  ·

Dwór, stan w połowie XX w. i poniżej w 2013 r.
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Szkoła Podstawowa nr 1, elewacja frontowa, ul. Bielska 17, 1911 r.

Drzwi frontowe szkoły Kartusze z rokiem wybudowania szkoły  
i z aniołkiem
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Elewacja frontowa szkoły nr 2, obecnie przedszkole, ul. Przedszkolna 10, 1925 r.

Dom Katolicki, ul. Rolników 27, 1936 r.
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Drewniany dom, ul. Zajęcza 56, poł. XIX w.

Dom przy ul. Miliardowickiej 77, 1860 r.
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Dom przy ul. Wolnej 10, obecnie obora, 1846 r.

Zdobienie szczytu domu przy ul. Wolnej 10
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Dom przy ul. Podlasek 21, obecnie budynek gospodarczy, ok. 1860 r.

Dawna gospoda gminna, obecnie budynek mieszkalny, ul. Rolników 35, ok. 1870 r.
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Dom przy ul. Orlej 6, obecnie budynek gospodarczy, 1872 r.

Dom przy ul. Zabrzeskiej 5, ok. 1879, rozbud. 1910 r.
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Dom przy ul. Bronowskiej 46, 1890 r.

Konstrukcja więźby dachowej domu przy ul. Bronowskiej 46, 1890 r.
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Dom przy ul. Długiej 29, 2 poł. XIX w.

Dom przy ul. Bielskiej 59, 2 poł. XIX w.
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Dom przy ul. Księżycowej 9, 2 poł. XIX w.

Dom przy ul. Księżycowej 19,  obecnie budynek gospodarczy, 2 poł. XIX w.
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Dom przy ul. Nad Potokiem 17, obecnie budynek gospodarczy, 2 poł. XIX w.

Dom przy ul. Zawodzie 15, koniec XIX w.
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Dom przy ul. Długiej 13, 1909 r.

Dom przy ul. Wspólnej 18, 1911 r.
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Dom przy ul. Wodospadowej 6, 1911 r.

Medalion z aniołem w szczycie domu przy ul. Wodospadowej 6
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Dom przy ul. Bronowskiej 42, 1913 r.

Dom przy ul. Nad Potokiem 23, 1912 r.
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Dom przy ul. Czechowickiej 26, 1913 r.

Dom przy ul. Rolników 41, znacznie przebudowany, 1913 r.
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Dom przy ul. Burzej 45, 1917 r.

Dom przy ul. Miliardowickiej 28, 1925 r.
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Dom przy ul. Bronowskiej 6, obecnie budynek gospodarczy, 1920 r.

Oko Opatrzności Bożej w szczycie budynku przy ul. Bronowskiej 6
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Dom przy ul. Miliardowickiej 8, 1928 r.

Dom przy ul. Podlasek 23, 1927 r.
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Dom przy ul. Na Łuku 16, obecnie budynek gospodarczy, ok. 1930 r.

Dom przy ul. Bronowskiej 26, 1928 r.
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Dom przy ul. Miliardowickiej 57, ok. 1930 r.

Dom przy ul. Miliardowickiej 26, ok. 1930 r.
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Dom przy ul. Nowy Świat 1, 1934 r.

Dom przy ul. Grabowej 4, ok. 1930 r.
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Dom przy ul. Długiej 2, 1935 r.

Pańska Chałupa, ul. Pańska 41, 1936 r.
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Wozownia z gospodarstwa przy ul. Zabrzeskiej 5, obiekt 22 w Muzeum „Górnośląski  
Park Etnograficzny” w Chorzowie

Stodoła w gospodarstwie przy ul. Zabrzeskiej 5, 1934 r.
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Stodoła w gospodarstwie przy ul. Nowy Świat 1, 1936 r.

Stodoła w gospodarstwie przy ul. Miliardowickiej 26
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Piwnica przy domu, ul. Wodospadowa 6

Międlica do lnuStudnia cembrowana kamieniami przy domu,  
ul. Wodospadowa 6

Noże – szatkownica do kapusty, 1927 r.
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Dąb – pomnik przyrody na cmentarzu w Ligocie

Lipa – pomnik przyrody przy ul. Burzej

Dąb – pomnik przyrody przy ul. Bielskiej
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Młoda kobieta w stroju śląskim

Państwo młodzi w dniu ślubu, lata 30-te XX w.

Państwo młodzi w dniu ślubu, pocz. XX w.

Państwo młodzi w dniu ślubu, lata 30-te XX w.
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Państwo młodzi w dniu ślubu, lata 30-te XX w.
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Książka ta pragnie ocalić od zapomnienia to, co tak bliskie 
sercu każdego człowieka. Z biegiem lat najczęściej nasze 
myśli biegną do tego miejsca, które było najpiękniejsze, pełne 
ciepła, dawało poczucie bezpieczeństwa. Do rodzinnego 
domu. Drugim takim miejscem dla ludzi wierzących jest 
inny dom – kościół. Miejsce, gdzie człowiek spotyka się 
z Bogiem i gdzie celebruje się najważniejsze chwile w życiu.

Niniejsza publikacja ukazuje te domy nie tylko jako obiekty zabytkowe, ale miejsca 
gdzie toczy się nasze życie. W przestrzeń naszej ziemi wpisane są również krzyże 
i kaplice. Za każdym z nich jest jakaś historia, którą możemy opowiedzieć. Bywa 
też, że została ona zakryta przez upływający czas i niedoskonałość ludzkiej 
pamięci. 

Wiele z tych rzeczy obrazują zdjęcia, zarówno archiwalne jak i współczesne. 
Ukazują zmiany jakie następowały z biegiem lat. Został na nich zatrzymany czas, 
a wraz z nim ludzie, przedmioty, duch epoki, miejsca, które dziś wypełnione są 
inną rzeczywistością. 

W tej książce zawarte jest wiele godzin pracy, w które wpisana była nadzieja, 
że wniesie ona do serc i umysłów czytelników szacunek do minionych czasów, 
do pokoleń tworzących je ludzi. Będzie może kolejnym krokiem do ukochania tej 
pięknej ziemi i zachętą do włączenia się w sztafetę ludzi niosących dobro.
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