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W niedzielę 26 października 2014 r. w sali teatralnej przy plebanii w Liszkach odbyło się
spotkanie promocyjne albumu Liszki - szkice z dziejów, przygotowanego i wydanego przez
członków Stowarzyszenia na rzecz Ziemi Lisieckiej. Spotkanie otworzył prezes Stowarzyszenia
Paweł Miś. Po nim głos zabierali: autor Adam Kowalik, wójt gminy Wacław Kula, sołtys Józef
Kowalik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Liszkach Władysław Szymoniak oraz dyrektor
Oddziału lisieckiego Krakowskiego Banku Spółdzielczego Maria Preneta. Wielką atrakcją
wieczoru był występ chóru działającego przy Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Liszkach,
prowadzonego przez Jana Kowalczyka. Przed i po spotkaniu przybyli goście zaopatrywali się w
egzemplarze promowanego albumu.

Fragment książki:
Tym co Liszki wyróżniało spośród okolicznych wsi, było posiadanie kościoła oraz targu. Leżąca
przy odnodze ważnego szlaku komunikacyjnego, a przy tym pełniąca funkcję centrum parafii,
miejscowość była dogodnym miejscem dla lokalnej wymiany handlowej.
W dni targowe ściągali tu licznie rzemieślnicy i handlarze z dalszych i bliższych okolic, co
naturalnie sprzyjało rozwojowi wsi i bogaceniu się jej mieszkańców. A można było kupić na
targu wszystko, od drobiazgów niezbędnych w gospodarstwie domowych, poprzez zwierzęta
hodowlane po ... domy. Tak, to nie pomyłka. Warszawski Powszechny Dziennik Krajowy z 24
kwietnia 1820 roku donosił o widzianych w Liszkach handlarzach, oferujących na sprzedaż
gotowe domki drewniane, oczywiście rozłożone na pojedyncze elementy. Po zakupieniu przez
klienta, dom
w miejsce żądane odwożą i podług znaków składają, tak że w oka mgnieniu i bez wszelkiego
zachodu, dom stawa pisała warszawska gazeta.
Targi i jarmarki - nawet, jeśli odbywały się w pewnych miejscowościach od niepamiętnych
czasów, - były regulowane odpowiednimi przywilejami. Niestety nie znamy żadnych starych
dokumentów - czy to średniowiecznych, czy nowożytnych - dotyczących targu w Liszkach.
Pierwszy przywilej, o którym zachowała się informacja, został wystawiony 14 czerwca 1791 r.
Przedłożony prawie 30 lat później Senatowi Wolnego Miasta Krakowa został przez parlament
miniaturowego państewka zmodyfikowany i potwierdzony 12 stycznia 1819 roku. Pobliska
Morawica, nie mogąc Senatowi WMK przedstawić przywileju targowego, na który się
powoływała, doczekała się oficjalnego zakazu organizowania zjazdów handlowych, notabene
nie przestrzeganego.
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