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O 
historii Skorogoszczy mówią 
nie tylko kroniki i dokumenty 

historyczne. Są też legendy o założeniu 
tej osady nad rzeką Nysą Kłodzką. Na-
zwy miejscowe, ich znaczenie, motywy 
i sposób powstania zawsze budziły 
ciekawość ludzi. Dlatego powstawały 
liczne podania nazewnicze. Najpopu-
larniejsza legenda dotyczy nazwy „Sko-
rogoszcz”, która wiąże się z osobą księ-
cia opolskiego. 
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Dawno, dawno temu w miejscu, gdzie później powstała osada 
Skorogoszcz, nieopodal ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry rozciągała 
się  olbrzymia puszcza zwana Przesieką Śląską. Była ona tak piękna 
i bujna iż wkraczając na jej obszar można było się nią zachwycić.

Pewnego letniego ranka z opolskiego grodu władca tej krainy 
wyruszył wraz ze swym orszakiem właśnie tu na polowanie. Słoń-
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ce świeciło mocno, ptaki tworzyły wesołe melodie a wszystkie ży-
jące tam zwierzęta odpoczywały w cieniu rozłożystych wiekowych 
dębów. W zgubnej gonitwie za dziką zwierzyną nie zauważył na-
wet kiedy słońce schowało się za chmurami a w puszczy zrobiło 
się zupełnie ciemno i książę bez świty nagle został zupełnie sam.  
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Nadeszła noc, a on głodny, wyczerpany 
i zmarznięty wciąż nie mógł odnaleźć 

drogi powrotnej. Stracił już wszel-
ką nadzieję, usiadł na starym pniu 
dębowym, gdy wtem w oddali uj-
rzał jakieś małe jasne światełko. 
Podszedł bliżej i zobaczył, że na 
polanie stoi mała drewniana chat-

ka. Zgubiony książę zapukał do 
środka. Drzwi otworzył staruszek, 

który odezwał się do wędrowca tymi 
słowami: 

-Skoro gość przyszedł, to niech wejdzie do 
środka. Na twarzy starca malował się gościnny 

uśmiech na widok księcia.

Na dowód swojej wielkiej wdzięczności i pamiątkę tego 
wydarzenia książę opolski nadał temu miejscu nazwę SKORO-
GOSZCZ, od pierwszych słów jakie usłyszał owej feralnej nocy. 
Darował on również mieszkańcom herb z umieszczonym w poło-
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wie tarczy orłem Piastów opolskich, a na drugiej  połowie tarczy 
malowała się gałązka dębu-symbol dawnej Przesieki Śląskiej.

Tyle mówi legenda w której dzisiaj możemy odnaleźć nie do 
końca zrozumiałe pochodzenie nazwy miejscowej. Te wydarzenia 
związane z szukaniem schronienia przez 
legendarnego księcia przenoszą nas  
w odległe, baśniowe dzieje dawnej 
Skorogoszczy. W podaniu tym 
występuje zarówno zdarze-
nie historyczne – książę na 
polowaniu to w tamtych 
czasach rzecz normalna, 
jak i nawiązanie do zna-
nych i zrozumiałych słów 
(skoro, skory). Wpraw-
dzie w nieco innym zna-
czeniu niż w imieniu, ale 
bardziej dziś znanym i czę-
ściej używanym.
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Co na temat nazwy mówią źródła i językoznawcy? Nazwa 
Skorogoszcz pochodzi z okresu wczesnego średniowiecza. Naj-
starszy zapis, potwierdzony w źródłach pisanych, wystawionych 
przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca pochodzi z roku 1223. 
Zanotowano ją wówczas jako SCOROGOSTOV MOST. Wska-
zuje ona na istniejącą w tym miejscu przeprawę przez rzekę. Języ-
koznawcy zaliczają tę nazwę do grupy 
nazw dzierżawczych. Były one bar-
dzo liczne i żywotne, gdyż stosun-
ki własnościowe zawsze odgrywały 
wielką rolę w życiu społeczeństw. 
Nazwy dzierżawcze najczę-
ściej sygnalizują, kto był 
pierwszym właścicie-
lem osady, i jak się 
nazywał. Wprawdzie 
własność zmienia-
ła się często, zazwy-
czaj jednak nazwa raz 
ustalona bardzo rzadko  
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się zmieniała. Najstarsze zapisy tej nazwy infor-
mują ponadto, że nie tylko położona była w miej-
scu dogodnej przeprawy przez rzekę, ale także  
o tym, iż już wówczas w tym miejscu znajdował 
się most i zapewne właściciel wsi czerpał korzyści, 

czyli pobierał opłaty, myto za przejście i przejazd 
mostem. Pierwsze dwuczłonowe zapisy nazwy w formie 

„Skorogostów Most” mówią nam ponadto, że miejscowość leżała 
przy uczęszczanej drodze. Gdyby często nie korzystali z tej waż-
nej wówczas drogi kupcy i podróżni, to nie zbudowano by mostu,  
a sam wyraz „most” nie stałby się tak ważnym elementem nazwy. 

Jednak użytkownicy języka zawsze dążą do skracania wypo-
wiedzi, zasada ta dotyczy także nazw, zwłaszcza nazw często uży-
wanych, dlatego z czasem wyszedł z użycia człon most z nazwy. 

Nazwa naszej miejscowości powstawała przez wieki i niemal 
w każdej epoce ulegała zmianom. Na współczesną jej formę miało 
wpływ wiele uwarunkowań. Skorogoszcz na przestrzeni wieków 
miała wielu właścicieli, ale tylko nazwisko tego pierwszego zostało 
utrwalone w nazwie tej miejscowości. 
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O tym, że jest to stara nazwa, mówią zarówno jej bardzo 
wczesne zapisy (1223 r.) jak i archaiczność imienia męskiego SKO-
ROGOST, dziś spotykanego już tylko w nazwach, podobnie jak 
Drogobyt czy Siemorad. Imię to było dość rozpowszechnione w języ-
kach słowiańskich, co potwierdzają nazwy łużyckie i czeskie. 
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W czasie zasiedlenia tych okolic przez kolonistów niemiec-
kich zaczęto tę starosłowiańską nazwę przyswajać fonetycznie do 
języka niemieckiego. W 1234 roku występuje jako –SCORO-
GOSTOMMOST, innym razem STAROGOSTOMNOST. 
W 1284r. zapisano SURGOSTH, w 1300 r. SURGOST, a także 
SCHURGAST. W 1376r. zapisano nazwę SCHARGOST, a tak-
że SCHORKOST. Ta ewolucja pierwotnej nazwy miała charakter 
spontaniczny, a asymilacji, przyswojenia nazwy do języka niemiec-
kiego dokonywali mieszkańcy. Nazwa niemiecka SCHURGAST 
dotrwała do 1945 roku. Po wojnie funkcjonował wariant polski 
niemieckiej nazwy SZURGOSZCZ, po raz pierwszy zapisany  
w 1896 r. przez Konstantego Damrotha W 1947 r. ustalono właści-
wą polską nazwę –SKOROGOSZCZ- ze względu na swój histo-
ryczny rodowód, sięgający odległych czasów. 
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