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Na przestrzeni wieków na-
zwę miejscowości, w zależności 
od źródła z jakim mamy do czy-
nienia, zapisywano w formach: 
Schigaw (1534), Schygow 
(1574), Schiego�  (1702), Schi-
gau (1725), Zigow (m.in. lata 
30. XVIII w.), Czigau (1746), 
Schigov (lata 60. XVIII w.) 
czy też Schiegrau (1784). Od 
drugiego dziesięciolecia XIX w. 
– Schiegau, a po zakończeniu II 
wojny światowej – Ścigów.

Pierwsze zabudowania Ści-
gowa powstały na obecnej ul. 
Wiejskiej i to ta część wioski 
już w 1758 r. była zabudowana 
i zamieszkana. Ta niewielka po-
czątkowo miejscowość powstała 
przy brzegu opływającej ją od 
południa rzeki Biała. Tutejsze 
osadnictwo w jakiś sposób 
związane mogło być z rybo-
łówstwem, do czego nawiązuje 
m.in. dawna, niemiecka pieczęć 
wiejska oraz niezrealizowane 
plany przemianowania w 1933 
roku nazwy Schiegau na Fi-
schgrund. 

Wróćmy jednak do współ-
czesności i tytułowych „Tajem-
nic Ścigowa”, które dotyczą 
dwóch powojennych obiektów 
położonych na terenie tej miej-
scowości. Są nimi: pomnik o� ar 
wojen światowych i miejscowa 
dzwonnica. W przypadku 
pomnika chodzi tutaj o jego 
wersję z okresu po I wojnie 
światowej, gdzie na dawnym 
postumencie – jak relacjonują 
starsi mieszkańcy – znajdował 
się również imienny wykaz 
mieszkańców poległych w cza-
sie tej wojny. Zaś w przypadku 
dzwonnicy chodzi o wybudo-
waną w latach 70. XIX wieku 
konstrukcję, która na początku 
lat 70. ubiegłego wieku zawaliła 
się i w jej miejsce wybudowano 
nowy obiekt.

Pomnik
Na dzień dzisiejszy nie 

wiadomo dokładnie, w którym 
roku postawiono – nieistniejący 
obecnie – pomnik o� ar I wojny 
światowej. Możliwe, iż podob-
nie jak w przypadku innych 
miejscowości z para� i Racła-
wiczki było to w roku 1923 lub 
też przynajmniej w latach 20. 
ubiegłego wieku. Niestety Ści-
gów jest jedyną miejscowością 
w para� i, w której do dzisiaj nie 
zachował się oryginalny postu-
ment z tamtego okresu. Został 
on zlikwidowany w latach 
60. ubiegłego wieku lub – jak 
relacjonują niektórzy z  miesz-
kańców – na początku lat 70. 
Jeszcze wcześniej, prawdopo-
dobnie krótko po zakończeniu 
II wojny światowej, z pomnika 
miały zostać skute nazwiska 
mieszkańców poległych w 
czasie  I wojny światowej, zaś 
dokładna przyczyna jego likwi-
dacji nie została do dnia dzisiej-
szego wyjaśniona. 

Z jednej strony mówi się, że 
pierwszo wojenny postument, 
jako pamiątka niemieckich cza-
sów, wadził pewnej osobie na-
stawionej wrogo do niemieckiej 
przeszłości i to było przyczyną 
jego likwidacji. Z drugiej zaś 
strony pozyskano informacje, 
które stanowczo temu zaprze-
czają, a jeden z informatorów 
mówił wprost, iż to miejscowi 
działacze Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej (PZPR) 
mieli przyczynić się bezpośred-
nio do likwidacji postumentu, 
chcąc tym samym przypodobać 
się partii.

Co jednak stało się z samym 
pomnikiem? Tego również 
nie udało się jednoznacznie 
wyjaśnić. Według jednej z 
pozyskanych informacji, jego 
pokruszone elementy miały 
zostać wywiezione do Gogoli-
na i posłużyć jako fundament 
pod powstający tam pomnik 
Karolinki i Karliczka, który od-
słonięty został w maju 1967 r. 

Dzwonnica
Współczesna dzwonnica 

wybudowana została w 1971 
r., w miejscu poprzedniej kon-
strukcji, którą ze względu na 
zły stan techniczny chciano 
wyremontować. Niestety w 
trakcie tych prac, w marcu lub 
kwietniu 1971 r., dzwonnica 
zawaliła się (dwa znane źródła 
podają inny miesiąc, w którym 
doszło do tego zdarzenia). 

Przyczyną wybudowania 
pierwotnej konstrukcji miała 
być panująca w wiosce bieda 
i głód, a mieszkańcy poprzez 
jej ufundowanie o� arowali się 
opiece Matki Boskiej Karmią-
cej, której obraz do dzisiaj znaj-
duje się na parterze dzwonnicy. 
Jako czas powstania budowli 
podaje się rok 1870, tj. okres 
trwania wojny francusko-pru-
skiej. 

Kiedy w ubiegłym wieku 
ścigowska dzwonnica zawaliła 
się, ówczesny proboszcz para� i 
– ks. Józef Kurda (1924-2010) 
– tak o tym pisał: „Kiedy w 
1971 nastał nowy sołtys – Hu-

bert Daniel – uprosiłem, aby 
zabrali się do remontu tej ka-
pliczki. Na wieczór pierwszego 
dnia remontu, po dzwonieniu 
na Anioł Pański wieża nagle 
runęła. Prawie odeszli robot-
nicy do domu. […] Zaraz na-
stępnego dnia wioska zabrała 
się do wywozu gruzu. I za kilka 
dni rozpoczęli budowę nowej 

kaplicy. Bez pozwolenia od 
władz, bez dokumentacji, wy-
budowali nową kaplicę, większą 
niż dotychczas i wyższą wieżę z 
dzwonem. […] Robili wszyscy 
ścigowianie. Sami składali o� a-
ry”.

Krótka wzmianka o starej 
budowli znalazła się również 
w Katalogu Zabytków Sztuki 
w Polsce z 1963 r., w którym 
napisano: „[…] Murowana z 
cegły, otynkowana. Kwadrato-
wa, czterokondygnacyjna, w 
przyziemiu sklepiona kolebko-
wo. Kondygnacje rozdzielone 
gzymsami, z wnękami i okien-
kami na osiach elewacji. Dach 
namiotowy kryty dachówką”.

Na najwyższej kondygnacji 
dzwonnicy znajduje się – od-
lany w 1954 r. – dzwonek, o 
czym informują nas znajdujące 
się na nim inskrypcje. Dzwonek 
ten zawieszony został w miejscu 
starego, który w latach 40. w 
trakcie trwania II wojny świa-
towej został skon� skowany na 
przetop do celów militarnych.

Co łączy te dwa 
obiekty?

W 2014 roku, podczas 
jednej z rozmów z mieszkań-
cem Ścigowa, pozyskano cie-
kawą informację, jakoby krót-
ko przed likwidacją pomnika 
o� ar I wojny światowej któryś 
z mieszkańców (rozmówca 
wskazał nawet konkretną oso-
bę) zdołał wymontować górną 
część postumentu i ją ukryć. 
Jeszcze ciekawszą rzeczą jest 
to, iż fragment ten został 
wmontowany w wybudowaną 
w 1971 r. dzwonnicę, gdzie 
znajduje się do dziś. Co to jest? 

Szeroki na 200 cm i wysoki na 
niespełna 50 cm marmurowy 
element w kształcie trójkąta 
ze ściętymi wierzchołkami, na 
którym osadzony jest wysoki 
na 55 cm krzyż. Według pozy-
skanych informacji to właśnie 
ta część pochodzi z dawnego 
pomnika o� ar I wojny świa-
towej.

Od strony frontowej 
zamontowana jest do niej 

tabliczka z rokiem budowy 
obiektu. Okazuje się jed-
nak, że nie tylko! Podczas 
fotogra� cznej dokumentacji 
dzwonnicy w maju 2015 roku 
odkryto, iż pod tą tabliczką 
znajduje się druga, na której 
widnieje rok 1963. Do dziś 
nie udało się ustalić jakie wy-
darzenie może upamiętniać 
ten rok. Jeszcze ciekawiej 
zrobiło się latem 2016 roku, 
kiedy pozyskano jedyne jak 
do tej pory zdjęcie dzwonnicy 
z okresu po II wojnie świato-
wej, które – jak mówił jego 
właściciel – pochodzi z dnia 
poświęcenia obiektu, czyli z 
1971 roku. Gdy przyjrzymy 
się tej fotogra� i z bliska, to 
pod tabliczką z rokiem „1971” 
nie dopatrzymy się drugiej, tej 
która wisi tam współcześnie. 
Czyżby tabliczka z rokiem 
„1963” została w późniejszym 
czasie tam po prostu domon-
towana? 

Licząc na wyjaśnienie tej 
zagadki, załączam tutaj zdjęcie 
(powyżej) odsłoniętej tabliczki. 
Może z pomocą mieszkańców 
Ścigowa posiadających jakieś 
informacje uda się rozwikłać tę 
zagadkę. Jak widać, odpowie-
dzi na to i wiele innych pytań 
nie odnaleziono do dziś.

Dlatego też tak ważnym 
byłoby odnalezienie jakich-
kolwiek fotogra� i, zarówno 
nieistniejącego pomnika jak 
i dawnej dzwonnicy, które 
przybliżyłyby nas do prawdy, 
a może i dały jednoznaczną 
odpowiedź na pewne pytania 
i na zawsze rozwiały tytułowe 
„tajemnice”. 

nad. Robert Hellfeier

Tajemnice Ścigowa
Ścigów – jedno z czterech sołectw leżących na terenie parafi i Racławiczki w gminie Strzeleczki. Miejscowość, o której  dokumenty wzmiankują już w 1531 roku jako 
„Sygow prope Castrum Chrzelitze”, co w tłumaczeniu oznacza „Ścigów w pobliżu chrzelickiego zamku”. 

Msza święta w dniu poświęcenia nowo wybudowanej dzwonnicy (1971 r.)

Zagadkowa tabliczka z rokiem „1963”.

Pomnik o� ar wojen światowych (czerwiec 2016 r.).

Dzwonnica w Ścigowie (maj 2015 r.).
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