
Moczydło, nieistniejąca osada Czarny Kamień
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6. Opis

Czarny Kamień znajduje się około 1,5 km na południowy zachód od Moczydła. Osada złożona z jednego gospodarstwa 
zaznaczona jest w tym miejscu na rosyjskiej mapie z roku 1914 (jako osada służbowa) oraz na mapach WIG z roku 1925 
(gajówka) i 1934 (zwykła osada). Według relacji mieszkanki Łutowca przytoczonej przez autorów II tomu Historii lokalnych na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w czasach powstania styczniowego na Czarnym Kamieniu był jeden dom, w którym 
mieszkał Dzieża i do którego przychodzili powstańcy. Byli to ludzie z wielkimi brodami. (…) Domownicy grzali im wodę w 
wielkich baliach i oni moczyli stopy w tej wodzie, a spali na podłodze na rozłożonej słomie (Baryła 2017 s. 12). Według 
miejscowych legend ze skał znajdujących się na zachód od osady rozbójnicy napadali na kupców i podróżnych wędrujących 
traktem z Żarek do Niegowy. W miejscu dawnej leśniczówki znajdują się dzisiaj ruiny. Na zachód od nich stoją dwa 
niezamieszkane domy, prawdopodobnie powojenne (jeden w ruinie). 

Autorzy Historii lokalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej podają, że Czarny Kamień obejmował teren rozciągający się 
wokół szczytu wzniesienia przy drodze krajowej nr 798 między Niegową a Żarkami. Po stronie gminy Niegowa były tam trzy 
domy, a po stronie gminy Żarki – trzynaście (Baryła, Suchan 2017 s.7). Gdzie indziej cytowana jest mieszkanka Łutowca: Dla 
nas, mieszkańców Łutowca, Czarny Kamień to miejsce w odległości ze dwa kilometry od wsi, ale tylko po prawej stronie drogi 
w kierunku Żarek. Nie pol lewej, bo po lewej to dla nas Jaworznik (tamże, s. 12).

W tej samej książce znajdują się informacje o krzyżu i strachach na Czarnym Kamieniu. Krzyż stał przy dawnej drodze z 
Żarek do Niegowy, której przebieg w rejonie Czarnego Kamienia różnił się nieco od przebiegu obecnej szosy asfaltowej. Jeden
z mieszkańców relacjonował, że krzyż był drewniany i stał na samej górce przy naszym polu (…). Gdy byłem dzieckiem, to 
ktoś tam zapalał świeczki, ale z czasem już nie. Potem to miejsce zarosło. Krzyż się przewrócił jakieś pięć lat temu (tamże, s. 
65). Krzyż ten nadal figuruje na mapach, w terenie nie odnaleziono jego śladów.

Mieszkanka Łutowca wspomina, że Na Czarnym Kamieniu jest strach. Jak się idzie w stronę Żarek, to po prawej stronie, 
blisko szczytu. (…) Tam było coś ziemne, jakby grób. I świeciła się świeczka. Kto ją stawiał to nie wiem. (…) Ja tam raz 
widziałam jakby czarnego psa. Około ze sto metrów od asfaltu leżał pies, albo coś podobnego do psa. Do południa to było. Nic
pies nie szczekał, tylko szkliły mu się wielkie ślepia. Popatrzyłam w te ślepia i zdrętwiałam ze strachu. (…) Domy jeszcze były 
na Czarnym Kamieniu wtedy (tamże).

Opowieść o rozbojach w rejonie Czarnego Kamienia została zamieszczona w książce Podania i opowieści z Zagłębia 
Dąbrowskiego: ...Moja mama urodziła się w Niegowie i dużo mówiła o tym miejscu, które nazywają Czarny Kamień. Jest to 
skała jakby okopcona, położona jest przy szlaku z Żarek do Lelowa. To było dobre miejsce do napadów. Cała droga - i do 
Niegowy, i do Żarek - jest na widoku, bo skała stoi na górze. Ona jest już właściwie w lesie, tak że z drogi nie widać, co się za 
nią dzieje. Przy samej skale furmanka musiała zwolnić, bo to pod górę i podcinanie konia było daremne. Ludzie znali to 
miejsce i we środy, jak jechali z jarmarku w Żarkach, to przeważnie w większych grupach, ale i tak rabusie niejednego tam 
napadli. Raz w nocy poszli jej bratańce, ale to się źle skończyło. Jeden nie wrócił stamtąd żywy. Po śmierci był cały czarny. A 
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ci drudzy nie chcieli nic mówić. Czy co zobaczyli? Czy im się zdawało, że coś zobaczyli i umarł na serce z przestrachu...
(Czubalowie 1984 s. 162).
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