Agnieszka Oczkowska
Z WIZYTĄ U KRAKOWIAKÓW
ZAGRODY W MUZEUM – NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY
W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC

GARŚĆ FAKTÓW

Skansen w Wygiełzowie utworzono w 1968 roku z inicjatywy dr Hanny Pieńkowskiej piastującej
ówcześnie urząd dyrektora Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Przy jej wkładzie
autorskim powstała „Projektowana sieć parków etnograficznych województwa krakowskiego”, w której
zaproponowała teren pobliski zamkowi Lipowiec na jedną z lokalizacji skansenu mającego ochronić
dziedzictwo regionu krakowsko – nadwiślańskiego. Realizacja podjętych działań związanych z budową
skansenu regionalnego zbiegła się z ukończeniem konserwacji ruin zamku Lipowiec i ich adaptacją dla
celów zwiedzania turystycznego. W oparciu o istniejące Muzeum w Chrzanowie u podnóża malowniczego
wzgórza Lipowiec powstał Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie.
Na terenie skansenu w Wygiełzowie stopniowo, na różnorodnie ukształtowanym terenie zgromadzono
27 zabytkowych obiektów drewnianych wzbogaconych o małą architekturę (kapliczki, studnie, pasieki).
Wśród malowniczej przyrody znajdują się: dwór, zagrody chłopskie z sadami i ogródkami kwiatowymi,
obiekty związane z wiejską produkcją rzemieślniczą, kościół z dzwonnicą, remiza strażacka oraz obiekty
charakterystyczne dla zabudowy małomiasteczkowej. Eksponowane wnętrza mieszkalne wyposażone są:
w dawne meble, sprzęty, naczynia, części ubioru, obrazy i wszelkie inne przedmioty prezentujące bogatą
tradycję zachodniej części małopolski. Prócz zabytków kultury materialnej we wnętrzach znajdują się
eksponaty pokazujące duchowe i społeczne aspekty życia wsi: obrzędowość, magię, wierzenia, a także
medycynę ludową.
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, obok pracy naukowej i
konserwatorskiej, zajmuje się popularyzacją kultury ludowej poprzez zróżnicowaną działalność
animacyjną, do której należą m.in. lekcje i warsztaty muzealne oraz imprezy folklorystyczne. Cyklicznym
imprezom towarzyszą spotkania z twórcami ludowym, rzemieślnikami, występy zespołów a także
kiermasz rękodzieła. Obok ekspozycji stałych, w Muzeum można zwiedzać wystawy czasowe,
przygotowane ze zbiorów własnych lub zbiorów innych muzeów.

Koncepcją programową skansen w Wygiełzowie objął tereny znajdujące się w wąskim pasie niziny
nadwiślańskiej po obu stronach Wisły na zachód od Krakowa aż po granicę województwa i obejmuje
teren powiatu chrzanowskiego, części krakowskiego (zachodnia), wadowickiego oraz oświęcimskiego
(północne), po pasmo Draboża.
Omawiany obszar jest subregionem zamieszkiwany niegdyś przez grupę etnograficzną nazywaną
Krakowiakami zachodnimi. Dzieje ziemi krakowskiej, zwłaszcza rozdzielenie jej granicami zaborów,
odcięcie części regionu od Krakowa, jak również zróżnicowanie geograficzno - przyrodnicze, zaowocowały
wytworzeniem się dwóch podstawowych, dużych i zróżnicowanych wewnętrznie subregionów
określanych, jako Krakowiacy zachodni oraz Krakowiacy wschodni.
Ludowe budownictwo tych terenów niczym odmiany stroju krakowskiego charakteryzowało się dużą
wariantywnością i różnorodnością. Niemniej jednak jego rodzaj, materiał, skala i proporcje były
zharmonizowane z otaczającym go krajobrazem.
Niegdysiejsze budownictwo krakowskie można podzielić na cztery subregiony budowlane: zachodniej
części Małopolski (powiat krakowski, chrzanowski, oświęcimski), Jury Krakowskiej (powiat olkuski,
miechowski, i proszowicki), Pogórza Wielickiego (powita wielicki, myślenicki, część wadowickiego i
suskiego), Powiśla Dąbrowsko – Tarnowskiego (powiat bocheński, brzeski, dąbrowsko – tarnowski i
tarnowski). Do skansenu w Wygiełzowie zostały przeniesione w większości przykłady budownictwa z
terenów subregionu zachodniej części Małopolski. Dla tej części ziemi krakowskiej, nie tylko dla
budynków mieszkalnych, charakterystyczna była konstrukcja zrębowa, rzadziej przysłupowa. Pokrycie
dachowe stosowano we wsi słomiane, w miasteczkach gontowe. Uzupełnieniem drewnianego materiału
budowlanego był kamień wapienny stosowany do fundamentów, piwnic a także niewielkich budynków
gospodarczych.

Układ i charakter zagrody wiejskiej wynikał z posiadanego gruntu oraz poziomu prowadzonej gospodarki
rolnej lub hodowlanej. Przeważającym typem zagrody powszechnym niemal na całej ziemi krakowskiej w
przeszłości była zagroda jednobudynkowa, złożona z domu mieszkalnego i cześć inwentarskiej
mieszczącej się pod wspólnym dachem. Powierzchnią magazynową stanowił strych i dodatkowo
pomieszczenie na końcu budynku zlokalizowane po przeciwnej stronie do stanowiska dla bydła. Okres
pouwłaszczeniowy przyniósł zmiany, nadanie chłopom ziemi wpłynęło na rozwój gospodarki rolnej, czego
wynikiem był wzrost zamożności tej warstwy przejawiający się między innymi w nowych formach
budownictwa. Zagrody pochodzące z drugiej połowy XIX wieku należały już przeważnie do
wielobudynkowych gdzie oprócz chałupy mieszkalnej sytuowano stajnie, chlewy, stodoły, brogi.
Przestrzenny układ wsi omawianego terenu to w większości wielodrożnica lub ulicówka. Na kształt danej
wsi wpływ miało ukształtowanie terenu i wspomniany układ drożny a samą zabudowę mieszkalną
sytuowano na osi wschód – zachód z ustawieniem chałup frontem do południa. Jak notował Seweryn
Udziela opisując Krakowiaków: Chaty krakowiaków były „zwrócone czołem i okienkami w stronę
południową, do słonka, aby w izbie było jasno, aby było wesoło”. Na omawianym terenie nie dostrzeżono
powtarzalnych, ramowych układów zagród, na które przeważnie wpływały miejscowe warunki terenowe.
Jednakowoż dom mieszkalny sytuowano w najbliższym sąsiedztwie drogi.

Budynki mieszkalne krakowskie zwykle określano mianem chałupy (dawniej chyżami), w subregionie
zachodniej części Małopolski wznoszono tradycyjnie w konstrukcji zrębowej, uszczelniając zrąb ścian
mchem, słomą i gliną. Najczęściej stosowano złącze na „obłap” z ostatkami przeważnie wyrównanymi,
występowało również łącznie na zamki ze ściętymi ostatkami. W wielu przykładach poszczególne części
tych samych budynków wykazują różne złącza. W wyniku ograniczenia dostępności budulca na niektórych
obszarach i doskonalenia się narzędzi a także technik w obróbce drewna, od połowy XIX wieku zaczęto
stosować powszechnie wiązanie konstrukcyjne na tzw. rybi lub jaskółczy ogon. Dla chałup wznoszonych
w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa charakterystyczna była konstrukcja przysłupowa z dachem
krokwiowo - płatwiowym. Niestety do programu ekspozycyjnego skansenu w Wygiełzowie jeszcze nie
udało się pozyskać przykładowego budynku o konstrukcji przysłupowej. Ściany budynków mieszkalnych
pokrywano gliną i malowano wapnem lub wapnem z dodatkiem ultramaryny. Bielenie całych ścian
charakterystyczne było dla budynków okolic Krakowa, podczas gdy w południowo – zachodniej części
ziemi krakowskiej ustępowało ono miejsca dekoracji częściowej, gdzie wylepiane i malowane zamszenia
pomiędzy belkami kontrastowały z surowością naturalnych faktur drewna. Podobnie malowano główki
zwęgłowań belek. Białkowanie elewacji wapnem miało na celu nie tylko zwiększyć estetykę, ale przede
wszystkim chronić materiał budowlany przed owadami niszczącymi jego strukturę.

Na obszarze objętym zasięgiem badań merytorycznych twórców skansenu dominował typ chałupy
krakowskiej, szerokofrontowej z sienią na przestrzał nakryty czterospadowym dachem kryty słomą,
osadzonej najczęściej na kamiennej podmurówce dostosowanej swoją wysokością do ukształtowania
terenu. Malowniczość elewacji podkreślały takie detale ciesielskie jak półkoliste nadproża drzwi
frontowych oraz ozdobnie docięte ostatki belek stropowych „rysie”. W przeważającej większości chałupy
odznaczały się typowymi dla regionu proporcjami, z sylwetką dachu nieco wyższego od wysokości zrębu
ścian. Chałupy z okolic Chrzanowa i Oświęcimia charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem w
swoich programach użytkowych. Do najstarszych rozwiązań spotykanych na tym terenie należała
chałupa o jednotraktowym układzie pomieszczeń mieszcząca pod wspólnym dachem część mieszkalną i
stajnię dla bydła. W swej najuboższej wersji składała się z izby mieszkalnej i niewielkiej sieni. Powszechnie
wznoszono natomiast domy o układach półtoratraktowych z izbą i kuchnią w części frontowej oraz z
komorą wydzieloną z części sieni. Były to domostwa średniozamożnych chłopów, które wraz z
wolnostojącymi zabudowaniami gospodarczymi (stodoła, chlewik) tworzyły zagrody wielobudynkowe.
Najbogatsi chłopi wznosili zagrody o większych kubaturach z domami dwutraktowymi, które posiadały
dwie duże izby w trakcie frontowym i dwie komory na tyłach, rozdzielone centralnie położoną sienią na
przestrzał.

[Ryc. 1] Rozplanowanie chałup jednotraktowych.

[Ryc. 2] Rozplanowania chałup
mieszkalnych na obszarze
budownictwa krakowskiego.

Wśród budynków gospodarczych omawianego terenu charakterystyczne były stodoły zrębowe,
ośmioboczne nakryte wysokim, wielopłaszczyznowym słomianym dachem. Zasięg ich występowania na
ziemi krakowskiej ograniczał się do równoleżnikowego pasa od zachodnich granic oświęcimskiego po
okolice Kalwarii Zebrzydowskiej w powiecie wadowickim.
Niewiele można powiedzieć o innych elementach składowych zagród gdyż ich biedniacki charakter
wpływał na brak bardziej reprezentacyjnych obiektów. Stajnie i obory, o ile nie mieściły się pod
wspólnym dachem z izbą mieszkalną, mieściły się w budynkach zrębowych, o dachach siodłowych lub
czterospadowych, krytych słomą, często połączonych z domami mieszkalnymi zaimprowizowanymi
wiatami. W trakcie tworzenia skansenu obiekty tego typu wskutek lichego materiału, zawilgocenia i złego
stanu technicznego nie zakwalifikowały się do przeniesienia. Podobnie było z szopami i wozowniami, jeśli
nie przynależały do budynku mieszkalnego. Dopełnienie obrazu zagrody stanowiły studnia z żurawiem
oraz ogrodzenie – płot w formie sztachet lub żerdzi a także charakterystyczny dla terenów nadwiślańskich
z wikliny.

ZAGRODA JEDNOBUDYNKOWA

Na terenie Muzeum –
Nadwiślański Park
Etnograficzny w
Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec najstarszy typ
zagrody reprezentuje
chałupa z Rozkochowa
(powiat chrzanowski) z
1813 r. Budynek drewniany
o konstrukcji zrębowej z
belkami ścian w węgłach
wiązanych na rybi ogon i
częściowo na obłap z
wystającymi ostatkami.
Dach czterospadowy o
konstrukcji krokwiowej,
pokryty słomą o gładkich
połaciach i schodkowych
narożach.

[Fot. 1]Chałupa z Rozkochowa in
situ (widok z zewn), Archiwum
MNPE. Fot.: T. Kalarus PKZ
Kraków. Penetracje terenowe.

[Fot. 2] Chałupa z
Rozkochowa. Archiwum
MNPE. Fot. P. Bujakiewicz
2011 r.

Wnętrze jednotraktowe składające się z części mieszkalnej i inwentarskiej. Pod jednym dachem mieści się
komora, izba, sień i stajnia. W izbie polepa, natomiast w komorze i sieni podłoga z desek. W obiekcie zachowany
stary typ urządzenia ogniowego, bez komina zewnętrznego. Dym z otwartego paleniska uchodził na strych za
pomocą „kapy”. W sieni na ekspozycji warsztat do lania świec woskowych składający się z koła od wozu haczykami,
naczyń do polewania gorącego wosku i stolnicy do formowania świec. W izbie odtworzony tradycyjny zestaw i
układ sprzętów reprezentujący najstarszy w skansenie typ urządzenia wnętrza mieszkalnego. Przy drzwiach
rozłożysty piec z starszą częścią z otwartym paleniskiem i okapem oraz nowszą z paleniskiem zamkniętym nakrytą
żelazna płytą z fajerkami. Obok pieca ława, przy której spożywano codzienne posiłki ze wspólnej misy. Po
przeciwnej stronie „święty kąt” z obrazami o treści religijnej i stołem. Wśród mebli rozmieszczonych według XIX
wiecznych wzorców: skrzynia wianna, różnego rodzaju ławy w tym ława z szufladą tzw. „ślufanek” służąca do
spania, półka na naczynia. Nad łóżkiem żerdka do przechowywania ubrań. W izbie wystrój związany z okresem
świąt Bożego Narodzenia z „sadem” inaczej zwanym „podłaźniczką” zawieszonym u powały oraz snopami zboża
rozstawionymi w czterech kątach chałupy, co miało zapewnić błogosławieństwo w dobytku i przyszłorocznych
plonach. W przylegającej do izby komorze sprzęty i narzędzia do przygotowywania pożywienia oraz jego
przechowywania. Stoją tu: „sąsiek” (skrzynia do przechowywania zboża), wialnia, beczki i pojemniki zasobowe,
żarna, stępy, serniczka, maślniczka itp. Na prawo od sieni znajduje się stajnia: w niej żłób i jaśla na paszę dla bydła
oraz koryta dla trzody a także grzędy dla drobiu. Wzdłuż frontowej ściany, pod okapem, gliniana przyzba gdzie
siadali na ławce domownicy i gospodarz reperował sprzęty.

[Fot. 3] Piec w chałupie półkurnej z Rozkochowa.
Archiwum MNPE Fot. P. Bujakiewicz 2009 r.

[Fot. 4] Sień. Chałupa z Rozkochowa. Archiwum MNPE
2012 r.

[Fot. 5] Półka na naczynia. Archiwum MNPE 2012 r.

[Fot. 6] Wnętrze chałupy z Rozkochowa widok na
skrzynię i żerdkę do przechowywania ubrań. Archiwum
MNPE 2012 r.

ZAGRODA NADWIŚLAŃSKA MAŁA

Zespół obejmuje dwa obiekty: dom mieszkalny i stodołę.
Dom mieszkalny z 1862 roku przeniesiony z Podolsza (powiat Oświęcimski). Budynek konstrukcji
zrębowej osadzony na kamiennej podmurówce, nakryty czterospadowym słomianym dachem.
Uszczelnienia między belkami wypełniono gliną i pokryto wapnem z dodatkiem ultramaryny, tak samo
główki zwęgłowań otrzymały niebieskie zabarwienie, co nadaje charakterystycznej malowniczości
domów z omawianego terenu. Niskie, półkoliście zwieńczone odrzwia z zastrzałami (pieskami) prowadzą
do niewielkiej sionki z ceglaną podłogą. Wewnątrz układ pomieszczeń półtoratraktowy o dwóch izbach
rozdzielonych sienią i komorą znajdującą się na tyłach sieni. W kuchni piec wylepiony gliną i typowe
wyposażenie typowe dla pierwszej połowy XX wieku z dodatkową ekspozycją sprzętów do prania i
maglowania ukazującą ponad 100 letnia historię prania. Z sionki na lewo drzwi prowadza do izdebki
reprezentacyjnej, w której znajdują się oryginalne sprzęty, meble i obrazy. W izbie zaaranżowano
ekspozycję ukazującą tradycje Świąt Wielkanocnych. W komorze na tyłach sieni duży bielony piec
chlebowy i wystawa narzędzi związanych z przygotowaniem i wypiekiem chleba (dzieże, niecki, łopaty
piekarnicze, pociosek, pomietło, foremki do wypieku itp.)

[Fot. 7] Skansen w Wygiełzowie. Chałupa z
Podolsza przeniesiona do skansenu, stan z
1973 r. Archiwum WUOZ w Krakowie. Nr inw.
34221 Nr neg. 21941 Autor: T. Chrzanowski,
1973 r.

[Fot.8] Skansen w Wygiełzowie. Chałupa z Podolsza i
stodoła z Przeciszowa w trakcie montażu w skansenie
w 1974r. Archiwum WUOZ w Krakowie. Nr inw. 26278
Nr neg. 23017 Autor T. Chrzanowski, 1974 r.

[Fot. 9] Skansen w Wygiełzowie. Chałupa z
Podolsza. Archiwum MNPE. Fot. P. Bujakiewicz
2019 r.

[Fot.10] Skansen w Wygiełzowie. Chałupa z Podolsza.
Archiwum MNPE. Fot. P. Bujakiewicz 2002 r.

Poniżej chałupy z Podolsza ulokowano stodołę z Przeciszowa (powiat oświęcimski) pochodzącą z połowy
XIX wieku. Budynek drewniany o konstrukcji zrębowej o węgłach łączonych na jaskółczy ogon z
okrąglaków świerkowych ułożonych bez uszczelnienia. Dach posiada poszycie słomiane. Jest to obiekt
dwustronnie wieloboczny – ośmioboczny na podwalinie z pojedynczych kamieni. Wnętrze symetryczne z
dwoma sąsiekami przedzielonymi boiskiem. Na klepisku polepa z ubitej gliny, w sąsiekach z ubitej ziemi.
Stodoła posiada wrota na przestrzał, osadzone na biegunach. Nad wrotami wjazdowymi ruchoma połać
dachu umożliwiająca wjazd załadowanym wozem. Wewnątrz ekspozycja obrazująca cykl obróbki ziarna
(żarna, cepy, stępy, kosa, sierp, wiejaczka itp.).

[Fot. 11] Stodoła z Przeciszowa in situ.
Archiwum MNPE autor nieznany. Fotografia
wykonana w czasie penetracji terenowych
związanych opracowaniem „Materiałów do
założeń regionalnego parku etnograficznego w
Lipowcu” (autorzy Marian Kornecki, Maria
Majka, których najważniejszym zadaniem było
szybkie wytypowanie obiektów
proponowanych do przeniesienia).

[Fot.12] Stodoła z Przeciszowa w trakcie montażu w
skansenie w 1974r. Archiwum WUOZ w Krakowie.
Nr inw. 36279 Nr neg. 23018 Autor: T. Chrzanowski,
1974 r.

[Fot. 13] Skansen w Wygiełzowie Stodoła z
Przeciszowa. Archiwum MNPE. Fot. P.
Bujakiewicz 2010 r.
[Fot.14]. Skansen w Wygiełzowie Stodoła z
Przeciszowa. Archiwum MNPE. Fot. P. Bujakiewicz
2017 r.

CHAŁUPA SOŁTYSA MIKOŁAJA MARCHEWKI

Chałupa z Przegini Duchownej (powiat krakowski) z roku 1862 reprezentuje najzamożniejszą warstwę
chłopów. Okazała, z drewna modrzewiowego o konstrukcji zrębowej, uszczelniana mchem, na wysokim
podmurowaniu wyrównawczym, obejmującym po prawej stronie piwnicę dostępną od zewnątrz. Dach
czterospadowy kryty słomą, na kalenicy i okapie wspartym na rysiach belek stropowych wzmocniony
gontem. W połaci dwa okienka doświetlające strych. Od zachodu przylega wozownia o konstrukcji
słupowej z szalunkiem z desek pod wspólnym zadaszeniem. Obiekt wybudowany z fundacji Mikołaja i
Marianny Marchewków został pozyskany wraz z wyposażeniem. Do wnętrza prowadzą prostokątne
odrzwia z ryzowanym napisem na nadprożu IHS oraz znakiem krzyża w okręgu i datą R 1862 P. Sień
przelotowa z trzonem kominowym, z której na lewo prowadzą drzwi do izby i alkierza a na prawo do
kuchni z komorą. W izbie reprezentacyjnej meble wzorowane na meblach dworskich podkreślające rangę,
majętność i aspiracje gospodarza: stół z intarsjowanym blatem, szafa, wyściełane krzesła i kanapa, zegar,
komoda. Na domowym ołtarzyku rzeźba Chrzest Chrystusa w Jordanie z symetrycznie ustawionymi po
bokach bukietami (palmami, rózgami) z kwiatów bibułkowych. Mikołaj Marchewka był szanowanym
gospodarzem, kilkakrotnie wybieranym do sprawowania funkcji sołtysa. Podróżował do Rzymu a także
wspierał darami kościoły i klasztory.

Powała w izbie wspiera się na trzech tragarzach, których zawsze była nieparzysta ilość, co miało zapewnić
szczęście domostwu. Na środkowym tragarzu (stragarzu) umieszczano inskrypcje o treści religijnej, datę
budowy, nazwisko fundatorów, oraz cyrklową rozetę:
Pobłogosław Boże to moie mieszkanie zachoway ognia świetyFloryanie d 25 Lipca 1862 roku Dałeś mi
Boże Ztwoiey Opatrzności dajże i temu, który mi zazdrości, Umar Jezus Na Krzyżu tak bardzo zraniony Dla
Ciebie Grzeszniku żebyś był zbawiony, Kto wten dom mieszkalnikeimPamiętay abyś był MatkuBoskiey
miłośnikiem Fondatorowie Mikołay y Mariana Marchewkowie.
Oznaką zamożności i pobożności były również święte obrazy, których na ekspozycji znajduje się ponad 70.
Za izdebką znajduje się alkierz z oknem i łóżkiem przeznaczona dla dorastających córek gospodarza, która
pierwotnie pełniła funkcję komory gdzie przechowywano zapasy żywności i sprzęty gospodarcze.
Również pomieszczenie z prawej strony sieni jest przykładem modernizacji wnętrz. Pierwotnie była tu
kuchnia a za ścianą znajdowała się stajnia. Na początku XX wieku w miejsce zlikwidowanej stajni
urządzono kuchnię, zwiększając tym samym ilość pomieszczeń mieszkalnych. Na wyposażeniu tej izby
znalazły się malowane meble krakowskie kredens i skrzynia w typie skawińskim. Skrzynie wianne,
posagowe stanowiły tradycyjne wyposażenie panny młodej wnoszone przez nią do nowego
gospodarstwa. Stawiało się ją naprzeciw drzwi wejściowych, w widocznym miejscu. Duża, malowana była
powodem do dumy. Z upływem lat przesuwano ją w coraz mniej widoczne miejsce..

[Fot. 15] Chałupa z Przegini Duchownej in situ.
Archiwum MNPE autor nieznany. Fotografia
wykonana w czasie penetracji terenowych
związanych z opracowaniem „Materiałów do
założeń regionalnego parku etnograficznego
w Lipowcu” (autorzy Marian Kornecki, Maria
Majka, których najważniejszym zadaniem było
szybkie wytypowanie obiektów
proponowanych do przeniesienia).

[Fot.16] Chałupa z Przegini Duchownej, w trakcie
montażu w skansenie w 1973r. Archiwum WUOZ w
Krakowie. Nr inw. 24219 Nr neg. 21939. Autor:
T.Chrzanowski, 1973 r.

[Fot.18] Skrzynia
w typie
skawińskim
chałupa z
Przegini
Duchownej.
Archiwum
MNPE. Fot. M.
Kowalski 2013 r.

[Fot. 17] Skansen w Wygiełzowie.
Chałupa z Przegini Duchownej.
Archiwum MNPE. Fot. P. Bujakiewicz
2017 r.

[Fot.19] Kredens
chałupa z Przegini
Duchownej. Archiwum
MNPE 2012 r.

ZAGRODA OKOŁOWA

Zagroda okołowa ze Staniątek (powiat wielicki) z 1855 roku z wolno stojącą stodołą z II poł. XIX wieku.
Prezentuje ona odmienny typ subregionalny architektury z okolic położonych na wschód od Krakowa.
Obiekt pierwotnie był typowany do planowanego w Tarnowie skansenu, lecz gdy jego realizacja nie
doszła do skutku, aby zachować i ochronić przed zniszczeniem ten cenny przykład zagrody przeniesiono
okół na teren skansenu w Wygiełzowie. Zabudowa w czworobok wokół dziedzińca gospodarczego,
tworzy okół zamknięty, drewniany, konstrukcji zrębowej, nakryty dachami cztero- (nad częścią
mieszkalną) i trójspadowymi ze strzechy. Składa się z budynku mieszkalnego, dwóch obórek, dwóch
chlewów, stajni z wozownią oraz wiaty z ogrodzeniem i bramą wjazdową. W frontowej połaci dachu
okienko zaopatrzone w drzwiczki do podawania słomy i siana na strych. Okna od fasady posiadają
dekoracyjnie obramowanie pomalowane na niebieski kolor. W obrębie zagrody odtworzono wyposażenie
z I połowy XX wieku typowego rolno – hodowlanego gospodarstwa zamieszkałego przez
wielopokoleniową rodzinę.

[Fot.21] Zagroda okołowa ze Staniątek in situ. Archiwum
MNPE. Fot. J. Brzozowski PKZ Kraków.
Fotografia wykonana w czasie penetracji terenowych
terenowych związanych opracowaniem „Materiałów do
założeń regionalnego parku etnograficznego w Lipowcu”
(autorzy Marian Kornecki, Maria Majka), których
najważniejszym zadaniem było szybkie wytypowanie
obiektów proponowanych do przeniesienia.

[Fot. 20] Zagroda okołowa ze Staniątek in situ.
Archiwum MNPE. Fot. J. Brzozowski PKZ Kraków.
Fotografia wykonana w czasie penetracji terenowych
związanych opracowaniem „Materiałów do założeń
regionalnego parku etnograficznego w Lipowcu”
(autorzy Marian Kornecki, Maria Majka), których
najważniejszym zadaniem było szybkie wytypowanie
obiektów proponowanych do przeniesienia. (W
terenie w pracach Mariana Korneckiego, Marii Majki
pomagali Tadeusz Chrzanowski, Aleksandra Kydryńska
i Janusz Smólski).

[Fot.22] Skansen w Wygiełzowie. Zagroda okołowa ze Staniątek jesień. Archiwum MNPE.
Fot. P. Bujakiewicz 2020 r.

Wnętrze mieszkalne półtoratraktowe z centralnie usytuowaną sienią przelotową. Z prawej strony
kuchnia z glinianą polepą zmniejszającą ryzyko zaprószenia ognia. Na ścianie, przeciwległej względem
drzwi wejściowych, obrazy z wizerunkami świętych zawieszone pod kątem, dolną krawędzią wsunięte za
listwę, tak zwaną spongę, pomalowaną na kolor czerwony, któremu przypisywano niezwykłą moc
przyciągania złego spojrzenia. Ściany dodatkowo udekorowane według mody z początku XX wieku,
papierowymi wycinankami zwanymi „gwiazdami”. Przy drzwiach piec z zapieckiem, na którym wyrastało
w dzieży ciasto na chleb, a zimową porą wygrzewali się na nim starsi domownicy i dzieci. Z kuchni drzwi
prowadzą do komory zaaranżowanej na warsztat stolarski z zestawem narzędzi do wyrobu mebli, okien,
drzwi. Po przeciwnej stronie sieni izdebka „paradna” pełniąca funkcję reprezentacyjną, w której
przyjmowano ważnych gości, sypiała w nim od czasu do czasu rodzina, przyjezdna z miasta, tu również
przyjmowano księdza po kolędzie. Izdebka wyposażana była zazwyczaj w ładniejsze, nowsze meble w
odróżnieniu od kuchni gdzie znajdują się przedmioty o użytecznym charakterze, przydatne do
codziennych prac. Meble znajdujące się na wyposażeniu pomalowane na ówcześnie modny jasno
orzechowy kolor. Na pobielonych ścianach oleodruki z wizerunkami świętych ustrojone bibułkowymi
woskowymi kwiatami. Odświętny wystrój podkreśla zawieszony u powały „pająk”. Za izdebką komora
przeznaczona do przechowywania zapasów żywnościowych oraz drobnych sprzętów. Znajdują się tu m.in.
serniczka, maślniczka, centryfuga służąca do odwirowywania śmietany od mleka a także wnyki. Drzwi na
tyłach sieni prowadzą na dziedziniec gospodarczy, na którym składowano obornik. Pod okapem strzechy
przechowywano sprzęty do połowu ryb, koszyki, grabie, tragacz, koryta, brusek do ostrzenia, sieczkarnię,
wialnię. Przy drzwiach do stajni zawieszone chomonta dla koni i jarzma dla krów. W wozówce
umieszczono miedzy innymi wóz drabiniasty do wyjazdu w pole, wóz z wiklinowymi półkoszkami
wyplatanymi z wikliny używany do wyjazdów na jarmark i do kościoła oraz mały ręczny wózek do
zwożenia plonów z pobliskich pól.

[Fot.24] Zagroda
okołowa
kuchnia. Widok
na obrazy i okno.
P. Bujakiewicz
2010 r.

[Fot. 23] Zagroda okołowa kuchnia.
Widok na obrazy i kredens. Fot.
Dominika Wachałowicz-Kiersztyn,
2020.

[Fot.25] Okno zagroda okołowa.
Archiwum MNPE 2012 r.

[Fot.27] Zagroda
okołowa, komora
za „paradną”
izdebką. Fot.
Dominika
WachałowiczKiersztyn

[Fot. 26] Zagroda okołowa. „Paradna”
izdebka. Fot. Dominika WachałowiczKiersztyn, 2020.

[Fot.29] Skansen Wygiełzów Zagroda okołowa ze
Staniątek. Dziedziniec gospodarczy. Fot. D.
Wachałowicz-Kiersztyn.
[Fot. 28] Skansen Wygiełzów Zagroda okołowa ze
Staniątek. Dziedziniec gospodarczy. Fot. D.
Wachałowicz-Kiersztyn.

Stodoła ze Staniątek
(powiat wielicki) z 1865 r.
ze względów
przeciwpożarowych
usytuowano poza
zabudową okołu.
Konstrukcja ścian słupowo
– ramowa wzmocniona
zastrzałami. Obiekt
symetryczny w kształcie
prostokąta, z boiskiem
pośrodku i sąsiekami po
bokach. Stodoła nakryty
dachem czterospadowym
z słomianym poszyciem.
Nad wrotami ruchomy
okap umożliwiający wjazd
załadowanego wozu.
[Fot. 30] Stodoła ze Staniątek. Archiwum MNPE 2012 r.

