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prolog

Projekt badawczy Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych 
terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, realizowany w latach 2014–2019 w ramach modułu 
badawczego 1.1. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, jest terenowym oraz gabinetowym spotkaniem przedstawicieli pokrewnych nauk 
humanistycznych: etnologii (etnografii, antropologii kulturowej) z archeologią, a także etnologii 
i archeologii z historią i historią sztuki. Tematem tego spotkania są miejsca objęte dyskursem 
wspólnotowym, wpisane w krajobraz fizyczny i krajobraz kulturowy pięciu północnojurajskich 
gmin. Projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczych w miejscach, które mogą stanowić im-
puls do wieloaspektowego poznawania historii, kulturowej rzeczywistości, klimatu społecznego, 
lokalnej pamięci, dziedzictwa kulturowego oraz dzisiejszej tożsamości mieszkańców północnych 
terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Terenem badań jest pięć skrajnie północnych gmin Jury (Janów, Mstów, Lelów, Olsztyn, 
Przyrów) leżącej na obszarze historycznej ziemi krakowskiej, dziś zaś w granicach województwa 
śląskiego (część północna) i małopolskiego (część południowa).

W ramach prowadzonych działań badawczych i w związku z przyjętą perspektywą me-
todologiczną, wyodrębnione zostały cztery komplementarne ścieżki badawcze: etnograficzna, 
archeologiczna, historyczna i historyczno-artystyczna.

Badania terenowe zaplanowano według następującego harmonogramu: gminy Mstów 
i Olsztyn (2015 rok); gminy Janów i Lelów (2016 rok); gmina Przyrów (2017 rok).

Przedmiotem podjętych prac badawczych stały się konkretne miejsca w krajobrazie fi-
zycznym i w krajobrazie kulturowym, ważne dla lokalnych społeczności, organizujące ich do-
świadczanie codzienności i niecodzienności, będące dla nich świadkami i śladami przeszłości. 
Dla wykonawców projektu szczególnie interesujące są miejsca wpisujące się w pamięć zbiorową, 
które do tej pory nie funkcjonowały jednak w szerokim dyskursie naukowym, publicystycznym 
itp. Miejsca „oczywiste”, czyli wysycone analizą i interpretacją, takie, które doczekały się już 
opracowań historycznych i krajoznawczych, nie są więc tematem badań. Nie oznacza to jednak, 
że opowieści o nich są w badaniach pomijane lub odrzucane. Interesujące jest bowiem, w jaki 
sposób pamięć o owych miejscach jest społecznie przetwarzana, konstruowana, ale i zatracana.

Dla autorów istotne okazują się zatem te miejsca w krajobrazie gmin, które są przedmiotem 
i tematem dyskursu wspólnotowego (związanego ze wspólnotą na danym terytorium). Dyskurs 
ten reguluje, które miejsca zyskują status ważnych, a które są go pozbawione; o których warto lub 
należy wiedzieć i pamiętać, a także opowiadać; a które wiedza, pamięć i opowieść mogą pominąć. 
Miejsca pamięci to w opisywanym badaniu takie miejsca, o których wie, pamięta i opowiada 
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ogół, a przynajmniej znaczna część wspólnoty. Miejsca zapomnienia są miejscami, o których 
wiedzą, pamiętają i opowiadają nieliczni. Należy zaakcentować, że także pamięć i zapomnienie 
o miejscach w krajobrazie są objęte dyskursem wspólnotowym.

Prace terenowe w każdej z badanych gmin poprzedzone są kwerendą archiwalną i biblio-
teczną, wykonywaną głównie przez historyków i historyka sztuki, wchodzących w skład inter-
dyscyplinarnego zespołu. Badawczy pobyt w terenie każdego roku wpisuje się w ustalony cykl: 
badania etnograficzne (10 dni wiosną oraz 14 dni latem); badania archeologiczne (3–5 tygodni 
latem). 

W wyniku wiosennych eksploracji etnograficznych (spotkania badawcze z mieszkańcami 
gmin) typowane są miejsca pamięci oraz miejsca zapomnienia, które następnie poddawane są we-
ryfikacji podczas badań etnograficznych oraz archeologicznych (nieinwazyjnych i sondażowych) 
organizowanych latem. Refleksja etnografii i archeologii uzupełniana jest i wzbogacana wiedzą 
z zakresu historii regionu oraz historii sztuki. 

Prace etnograficzne i archeologiczne prowadzone w poszczególnych gminach jurajskich 
znajdują swoje zwieńczenie w diagnozie na poziomie pojedynczego miejsca w gminie oraz diag-
nozie zbioru miejsc w gminie. Diagnozy te są efektem dwuetapowego procesu badawczego: etapu 
eksploracji i rozpoznania terenu oraz etapu weryfikacji uzyskanych danych. 

Działania podjęte w „projekcie jurajskim” w swej warstwie koncepcyjnej i metodologicznej 
przyjmują perspektywę interdyscyplinarną. Wpisują się tym samym w coraz silniejszą tendencję 
– widoczną zwłaszcza w studiach nad niedawną przeszłością – do nawiązywania współpracy 
i dialogu między różnymi dyscyplinami naukowymi, z których każda dysponuje innymi, spe-
cyficznymi dla siebie metodami badań rozmaitych rodzajów źródeł i przekazów kulturowych. 
Sięgają przede wszystkim po metody współczesnej antropologii kulturowej oraz nawiązują do 
aktualnych nurtów w archeologii ukierunkowanej na badanie czasów najnowszych.

Interdyscyplinarność działań nie jest jednak „symetryczna”, to znaczy, że o ile podjęte 
przez etnologów badania terenowe mogłyby zostać zwieńczone jedynie diagnozą (wewnątrz) 
etnograficzną, o tyle diagnoza archeologiczna jest ściśle uwarunkowana poprzedzającymi je 
pracami etnograficznymi, polegającymi na wytypowaniu miejsc do badań archeologicznych. Mo-
tywacja etnoarcheologicznej interdyscyplinarności projektu wypłynęła więc przede wszystkim 
z potrzeb archeologii. 

Poszukiwania wspólnej procedury badań czasów najnowszych stały się jedną z przyczyn 
powstania „projektu jurajskiego”. Nie oznacza to jednak, że projekt ten zawęża swoje pole jedynie 
do badań interdyscyplinarnych, rozumianych jako działania połączone. Zarówno archeolodzy, 
jak i etnolodzy zachowują w nim możliwość kreowania własnych, odrębnych celów badawczych. 
Dzięki takiemu podejściu reprezentanci obu dyscyplin, naukowcy oraz studenci, poprzez uczest-
niczenie w bliskich, równoległych procesach badawczych w toku prac terenowych, dotyczących 
tych samych obiektów badań, uzyskują okazję do poznania się oraz czynienia na ich temat mniej 
lub bardziej wspólnych przemyśleń.
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Interdyscyplinarność jako praktyka poznawcza ma więc rozmaite aspekty. Kryje się w niej 
jawny zamiar utrwalenia, chęć stworzenia połączeń między dyscyplinami. Perspektywie tej 
towarzyszy jednak także przekonanie, iż dzięki zapożyczeniom z zewnątrz, refleksja w obrębie 
własnej dyscypliny wzbogaci się, uzupełni. Autorzy badań dokładają więc starań, by interdyscy-
plinarność stała się świadomie obraną perspektywą badawczą. Jest ona realizowana na poziomie 
ustaleń metodologicznych, jako efekt prac zespołowych, ale także w towarzyszącej im praktyce 
dydaktycznej. 

Zaprezentowane powyżej i podjęte w opisywanym projekcie wyzwania, odwołują się do 
czterech głównych celów, jakimi są:

• cel poznawczy – zarejestrowanie spuścizny historycznej i pamięci przeszłości oraz zebra-
nie, a czasem nawet ocalenie materiałów archiwalnych, etnograficznych, archeologicznych, 
które po specjalistycznym opracowaniu zostaną udostępnione naukowcom, muzealnikom 
oraz regionalistom i nauczycielom, by mogli oni korzystać w swojej pracy z informacji dotąd 
nieobecnych w tekstach naukowych i popularyzatorskich;

• cel metodologiczny – wypracowanie metod badawczych, które mogłyby służyć w bada-
niach krajobrazu fizycznego i kulturowego, poprzez zintegrowaną procedurę pozyskiwania 
i analizy źródeł etnograficznych, archeologicznych, pisanych oraz ikonograficznych;

• cel wspólnotowy – zachowanie pamięci o miejscach, których istnienie w społecznej świa-
domości i przypisywane im wartości służą podtrzymywaniu tożsamości indywidualnej 
i zbiorowej. Działania wykonawców projektu wpisują się w ideę etnografii i archeologii 
wspólnotowej, rozumianej nie tylko jako etnografia i archeologia wspólnoty kulturowej, 
ale także jako etnografia i archeologia „na rzecz” badanej wspólnoty. Poprzez kreację 
wydarzeń dla wspólnoty uzyskiwany jest efekt jej zaangażowania, społecznej aktywizacji 
i współudziału;

• cel dydaktyczny – w projekcie uczestniczy kilkudziesięciu studentów i kilkunastu dok-
torantów z Polski i z zagranicy. Biorą oni udział niemal we wszystkich fazach procesu ba-
dawczego, a jako współwykonawcy prezentują wyniki badań na konferencjach naukowych 
oraz są autorami publikowanych tekstów naukowych.
Z wyznaczeniem celów wiąże się dążenie do uzyskania określonych rezultatów. Wśród 

planowanych efektów prac prowadzonych w ramach projektu Miejsca pamięci i zapomnienia. 
Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej znalazły się m.in. 
stworzenie archiwów tematycznych zawierających zebrane i uporządkowane materiały badawcze, 
stanowiące źródło wiedzy dla prac naukowych i przedsięwzięć edukacyjnych, popularyzatorskich, 
upowszechnienie wyników badań w gremiach naukowych oraz poprzez organizowanie działań 
animacyjnych, wreszcie działania wydawnicze.

Publikacja jest trzecim tomem serii raportów, wydawanych w formie elektronicznej, 
prezentujących rezultaty działań podjętych w projekcie. Zawiera wyniki interdyscyplinarnych 
badań terenowych prowadzonych w gminie Olsztyn w 2015 r. – diagnozę etnograficzną i diagnozę 
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archeologiczną oraz towarzyszące im ustalenia z zakresu historii i historii sztuki. Ich podstawy 
metodologiczne zostały opisane w pierwszym tomie wspomnianej serii [Miejsca pamięci… T.1 
2016], zawierającym zestaw procedur badawczych. 

Należy tu zaznaczyć, że tomy dedykowane kolejnym północnojurajskim gminom od-
znaczają się pewną autonomią w sposobie opracowywania zebranych materiałów i formule ich 
prezentowania.  To zróżnicowanie uzasadnia przede wszystkim specyfika każdej z gmin, a więc 
także rodzaj uzyskanych wyników i konieczność znalezienia przez badaczy klucza do ich analizy.

Publikacja adresowana jest nie tylko do specjalistów. Intencją wykonawców projektu 
jest również upowszechnienie wyników badań nad lokalnym dziedzictwem kulturowym wśród 
szerokiego grona odbiorców, w mniejszym lub większym stopniu zainteresowanych niedawną 
przeszłością i badanym regionem.

Na koniec należy z całą mocą podkreślić, że dla badaczy, w ich wędrówce przez historię 
i współczesność północnej Jury, partnerami są mieszkańcy pięciu opisywanych gmin. Na wdzięcz-
ność zasługuje ich zaangażowanie, życzliwość i poświęcony czas. Zebrane w trakcie spotkań 
badawczych materiały (opowieści, wspomnienia, ale także dokumenty w postaci zdjęć, zapisków 
trzymanych w domowych archiwach) są źródłem wiedzy na temat historii wsi oraz gminy, świade-
ctwem pamięci o ludziach i zdarzeniach. Docenienia wymaga także dobra współpraca z lokalnymi 
władzami, instytucjami oraz stowarzyszeniami.

Informacje na temat prowadzonych badań oraz ich rezultatów znaleźć można na oficjalnej 
stronie projektu: http://najurze.uni.lodz.pl/.

Olgierd Ławrynowicz
kierownik projektu badawczego
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Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy

Gminę Olsztyn cechuje wysoka różnorodność środowiska naturalnego. W większości jest 
to obszar Płaskowzgórza Częstochowskiego (mezoregion Wyżyny Częstochowskiej w makrore-
gionie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej), którą wyróżniają kilkudziesięciometrowe ostańce 
wapienia skalnego [Kondracki 1965: 394]. Zachodnia, niewielka część, znajduje się w mezoregionie 
Doliny Górnej Warty (makroregion Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej). Region jest obfito zalesionym 
obniżeniem z powierzchnią podłoża pokrytą piaskami i glinami. W dnie obniżenia płynie rzeka 
Warta [Kondracki 2002: 286].

Unikatowe walory krajobrazowe znajdują się w obrębie zajmującego blisko 80% gminy 
Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000: 
Ostoja Olsztyńsko-Mirowska i Rezerwat Sokole Góry. Fragment utworzonego w 1980 r. Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd zabezpiecza w granicach gminy rzadkie formy krasowe, olbrzymie 
systemy jaskiniowe, przestrzenną zmienność zbiorowisk roślinnych: borów sosnowych, buczyn, 
naskalnej murawy wapiennej oraz bogatą pod względem jakościowym i ilościowym faunę. Osto-
ja Olsztyńsko-Mirowska (utworzona w 2007 r.) to obszar, na który składają się mozaika lasów 
z ukrytymi wśród nich, licznymi ostańcami skalnymi i jaskiniami oraz odlesione wzgórza wa-
pienne. Ostoja jest jednym z największych skupisk jaskiń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
Fenomenem jest unikatowa roślinność naskalna oraz murawy kserotermiczne porastające zbocza 
wzgórz, a także licznie zimujące w jaskiniach nietoperze [Ostoja… 2001]. Podobnie utworzony już 
w 1953 r. Rezerwat Sokole Góry chroni różne typy lasów mieszanych i sosnowych oraz wychodnie 
skał wapiennych i jaskinie. Zespół ostańców pod nazwą Sokole Góry jest skalistym pasmem zło-
żonym z 9 wzgórz. Najwyższe z nich zwie się Pustelnica (399,4 m n.p.m.) [Jakubowski 1971: 132].

Dzieje gminnego mikroświata okalającego Olsztyn rozgrywały się przez wieki w relatywnie 
stałej ramie krajobrazowej tworzonej przez górujące nad wierzchowiną jurajską wapienne ostańce 
i malownicze wzgórza1. W najbliższym otoczeniu Olsztyna ulokowane zostały 4 wsie: od zachodu 
Kusięta i Skrajnica, od wschodu Turów i Przymiłowice. Dalej, w pasie wschodniej rubieży gminy, 
postępując od północy na południe, widzimy wsie Bukowno, Zrębice, Krasawę i Biskupice. Istnienie 
większości tych ośrodków poświadczają źródła historyczne już w średniowieczu – głównie od 
początków XIV w. Najpóźniej w tym kontekście osadniczym paradoksalnie pojawia się Olsztyn, 
będący w początkach swoich dziejów małą osadą leżącą pod murami tak właśnie nazwanego zamku, 
istniejącego już w połowie XIV w. Zamek użyczył osadzie nie tylko nazwy (wcześniej nazywana 

1 Stąd duży udział w lokalnej toponimii nazw wzniesień, jak np. Jodłowa, Kamienne Górki, Lisica, 
Rachowiec, Sowia Góra, Zielona Góra, Góry Towarne, Ostra Góra, Olsztyńskie Skały, Góra Zamkowa, 
Góra Biakło, Sokole Góry, Pańska Góra, Góra Donica [por. Heromiński 1974: 539–540].
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była Olsztynkiem), ale także impulsów niezbędnych dla rozwoju gospodarczego. Tym bardziej, że 
przez długi czas był siedzibą starostwa niegrodowego [Nabiałek 2012]. Mały Olsztynek dopiero 
w 1488 r., na podstawie dokumentu lokacyjnego wystawionego przez Kazimierza Jagiellończyka, 
uzyskuje status miasta na prawie magdeburskim [Antoniewicz 1984: 73] (ryc. 1).

Nowy ośrodek miejski rozwijał się niezbyt intensywnie. Dotychczasowe badania historyczne 
wskazują, że aż do początków XVI w., w przynależnym mu fragmencie dawnego województwa 
krakowskiego, dominującą pozycję gospodarczą posiadał Mstów [Laberschek 2014: 62]. Późno, 
bo dopiero w 1552 r., utworzono w Olsztynie parafię, co ostatecznie wyłączyło sam Olsztyn 
i znajdujące się w jego pobliżu wsie: Bukowno, Kusięta, Przymiłowice i Turów z zasięgu parafii 
mstowskiej [Laberschek 2014: 189]. Pamiętać należy, że wśród podolsztyńskich wsi jedna – Zrę-
bice – posiadała od 1334 r. kościół parafialny. Sytuacja ta nie przydawała „miastu pod zamkiem” 
specjalnego autorytetu. 

Ryc. 1.
Herb Olsztyna

Ryc. 2.
Zamek w Olsztynie, widok z góry  

z krzyżem w Przymiłowicach;  
fot. O. Ławrynowicz; listopad 2015 r.
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Niemniej, do dziś usytuowane na wapiennym wzgórzu pozostałości obronnego zamku 
w Olsztynie, stanowią najbardziej charakterystyczny element lokalnej zabudowy (ryc. 2). Dwaj 
kronikarze, Jan z Czarnkowa i Jan Długosz, przypisywali wzniesienie budowli Kazimierzowi Wiel-
kiemu, jednak w wyniku prowadzonych od czasów powojennych badań, naukowcy skłaniają się ku 
poglądowi stwierdzającemu tożsamość zamku olsztyńskiego z zamkiem nazywanym Przymiłowice, 
wymienianym w dokumentach w 1306 r. Nazwa Olsztyn po raz pierwszy pojawiła się w 1341 r. 
[Kajzer, Kołodziejski, Salm 2001: 346; Błaszczyk 1962: 97–104; Błaszczyk 1972: 266–268; Holcer 
1970: 311–313; Guerquin 1984: 236–238]. Zamek, jak wiele innych na tym obszarze, należał do 
tzw. orlich gniazd, czyli wyżynnych zamków jurajskich budowanych na linii pomiędzy Krakowem 
a Wieluniem. Jego podstawowym zadaniem była obrona, jednak pełnił on także funkcję więzienia, 
o czym napisał Jan Długosz. W 1370 r. Ludwik Węgierski oddał zamek w lenno Władysławowi 
Opolczykowi i wówczas stał się on ośrodkiem okręgu sądowego. 

Zamek w Olsztynie został rozbudowany w XVI w. dzięki starostom Mikołajowi Szydłowie-
ckiemu, Piotrowi Opalińskiemu oraz Janowi i Joachimowi Osieckim. W połowie XVII w. (1656 r.), 
w czasie potopu szwedzkiego, został spustoszony i od tego czasu pozostaje ruiną. W 1722 r. 
zaczęto rozbierać mury obwodowe, by pozyskać materiał budowlany potrzebny do wzniesienia 
kościoła, co było powszechnie praktykowane, szczególne w XIX w. [Kajzer, Kołodziejski, Salm 
2001: 347]. W okresie swojej świetności założenie obejmowało zamek górny, średni i dolny oraz 
dwa podzamcza. Najwięcej miejsca w literaturze przedmiotu poświęcono zamkowi średniemu, 
który składał się z dwóch kamienic mieszkalnych i murów zamykających czworoboczny dzie-
dziniec. Nad obiektem góruje wieża o średnicy 8 m, niegdyś o wysokości 20 m, a po rozbudowie 
za czasów Mikołaja Szydłowieckiego podwyższona do wysokości 26 m [Architektura gotycka… 
1995: 173–174; Kajzer, Kołodziejski, Salm 2001: 347] – do dziś widać jej podwójną strukturę. Jest 
cylindryczna i kamienna w dolnej partii oraz ceglana i ośmioboczna w wyższej strefie.  

Mieszczanie olsztyńscy zajmowali się tyleż rzemiosłem i handlem, co rolnictwem. Agrary-
zację miasta pogłębiły zniszczenia potopu szwedzkiego w XVII w. oraz „ruinacje” wojny północnej 
z początku XVIII w. Na polu gospodarczym Olsztynowi wyrósł nowy konkurent – dynamicznie 
rozwijająca się i słynąca z sanktuarium jasnogórskiego Częstochowa. Pomimo tych ograniczeń 
dla pomyślnego rozwoju, właśnie z okresu od XIV do XVIII w. pochodzą ważne dla olsztyńskiej 
historii lokalnej wydarzenia i postaci: Kazimierz Wielki oraz przypisywana głównie jemu funda-
cja warowni olsztyńskiej, śmierć Maćka Borkowica w tejże warowni, obrona Olsztyna z 1587 r. 
i związany z nią czyn Kaspra Karlińskiego, aktywność fundacyjna Jerzego Dominika Lubomirskiego 
(ok. 1665–1727). Szczególna wartość tych elementów przeszłości związana jest z tym, że będąc 
lokalnymi, tkwią one jednocześnie silnie w systemie ogólnonarodowej świadomości historycznej. 

Działalność rolnicza w otulinie terytorialnej miasteczka przynosiła bardzo umiarkowane 
korzyści ekonomiczne. Ziemia w tym fragmencie Jury nie jest zbyt urodzajna, szczególnie pod samym 
Olsztynem. Nie dość, że bardzo piaszczysta, to jeszcze przez piasek była zasypywana. W lustracjach 
województwa krakowskiego z lat 1659–1664 czytamy: „opowiedały się miesczankowie, iż niema-
ło gruntu piasek im pozasypywał, z którego jednak podatki wszytkie i ciężary Rzeczypospolitej 
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(lubo pożytku nie mają) ponosić muszą” [Lustracja… 2005: 453]. Te niekorzystne uwarunkowania 
naturalne dodatkowo pogarszała rabunkowa gospodarka leśna. Lustratorzy województwa krakow-
skiego w dokumentach lustracji datowanej na 1789 r. stwierdzali w odniesieniu do tych terenów: 

Lasy w całym starostwie olsztyńskim zlustrowaliśmy. W kluczach olsztyńskim i poczeszyńskim 
dopiero od kilku lat zapuszczone widzieliśmy, które ani na budowlą, ani na żaden wyrobek towa-
rów leśnych, nie są zdatne. […] dlaczego niwy wykopane w lasach przez mieszczan olsztyńskich 
i starostę na las zapuścić zaleciliśmy [Lustracja… 1963: 433–434].

Ze względu na łatwy dostęp do wapienia jurajskiego, drewna, gliny, słomy, aż do XIX w. 
materiałów tych używano do budowy wiejskich chałup i dworów, młynów, karczm, spichlerzy. 
Warto wspomnieć, że jeszcze w 1865 r. wszystkie domy mieszkalne w Olsztynie były drewnia-
ne [Mełges, Mełges 2016: 80; Snoch 2003: 69]. W II połowie XIX w., dzięki licznie powstającym 
w okolicy cegielniom, drewno i wapień zaczęły być wypierane przez odporną na warunki atmo-
sferyczne cegłę, która znalazła zastosowanie w architekturze rezydencjonalnej, sakralnej i przy 
wznoszeniu zwykłych domów. Pod koniec stulecia chętnie łączono ją z wapieniem osiągając efekt, 
który „stał się jednym z wyznaczników krajobrazu kulturowego regionu” [Wróblewski 2008: 
285]. Ostatecznie w XIX-wieczną epokę rewolucji industrialnej mikroregion olsztyński wchodzi 
z niezbyt imponującym potencjałem demograficznym i gospodarczym. 

Zobaczmy, jak prezentuje się on w zestawieniu sporządzonym na podstawie danych Słow-
nika geograficznego Królestwa Polskiego:

OLSZTYN – OŚRODEK O TRADYCJACH MIEJSKICH (1862–1886)
ok. 1862: 628 mieszkańców (w tym 93 Żydów);
ok. 1886: 108 domów (2 murowane), 703 mieszkańców;
ok. 1886:  parafia olsztyńska, dekanatu będzińskiego „2 282 dusz”;  

gmina Olsztyn – 4 414 mieszkańców (4 164 katolików, 250 Żydów)
[SGKP 1886: 33–34].

WSIE GMINY OLSZTYN (1880–1895)2

Biskupice – ok. 1880: 72 domy [SGKP 1880: 238];
Krasawa – ok. 1883: 20 domów, 129 mieszkańców [SGKP 1883: 611–612];
Kusięta – ok. 1883: 58 domów, 406 mieszkańców [SGKP 1883: 948];
Przymiłowice – ok. 1888: 58 domów, 470 mieszkańców [SGKP 1888: 222];
Skrajnica  (kolonia i folwark) – ok. 1889:

kolonia: 4 domy, 42 mieszkańców; 
folwark: 2 domy, 10 mieszkańców [SGKP 1889: 715];

Turów – ok. 1892: 38 domów, 394 mieszkańców [SGKP 1892: 649];
Zrębice – ok. 1895: 81 domów, 472 mieszkańców;
Zrębice Żołnierskie – 21 domów, 225 mieszkańców [SGKP 1895: 666].

2 Brak danych dla Bukowna.
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Zauważmy, że najludniejsza w tym zestawieniu wieś Zrębice dysponowała (jeśli w rachun-
ku połączyć Zrębice właściwe i Zrębice Żołnierskie) zbliżonym do Olsztyna potencjałem domów 
i mieszkańców. Pokazuje to mizerną pozycję tego ośrodka na Jurze. W Olsztynie w ostatniej 
ćwierci XIX w., podobnie jak w innych miasteczkach Jury, Żydzi stanowili znaczny procent miesz-
kańców. Ich liczba była mniejsza w porównaniu np. z Lelowem czy też Janowem, niemniej byli oni, 
chociażby na mocy zachowywanej odrębności etnicznej, kulturowej i religijnej, dość wyrazistą 
zbiorowością. Ok. 1900 r. Żydzi olsztyńscy należeli do samodzielnej gminy żydowskiej utworzonej 
w Janowie [Wirtualny Sztetl]. 

W 1870 r. Olsztyn na mocy postanowienia władz carskich, podobnie jak Janów, Lelów, 
Mstów i Przyrów, stracił prawa miejskie. Zawierał się w tej decyzji element represji zaborcy w od-
powiedzi na aktywność regionu w powstaniu styczniowym [Jurek 1965: 126–146]. Jednocześnie 
jednak odnosiła się ona do niskiej oceny potencjału demograficzno-gospodarczego Olsztyna jako 
ośrodka miejskiego [Lipiec 1967: 83–125]. 

Również niełatwa sytuacja panowała w podolsztyńskich wsiach. Reforma uwłaszczeniowa, 
realizowana w Królestwie Polskim od 1864 r., nie przyniosła chłopom zamożności [Sobalski 1974: 
148–149]. Znaczną część spośród nich stanowili bezrolni lub małorolni. Podobnie jak inne lokalne 
środowiska Jury, tak i okolice Olsztyna stały się „ziemią wyjścia” dla potencjalnych robotników, 
zasilających przemysł rozwijającej się nieopodal Częstochowy i Zagłębia Dąbrowskiego. Przelud-
niona i biedna wieś nie była w stanie wyżywić zbyt wielu mieszkańców. Zakłady przemysłowe 
na Jurze nie rozwijały się. Jedynie tam, gdzie jurajskie skały zawierały formacje wartościowsze 
dla przemysłu i budownictwa, powstawały kamieniołomy3. Wszystko to za mało, by stworzyć 
fundament dla elementarnej zamożności mikroregionu. Nastąpił odpływ ludności w poszuki-
waniu lepszych warunków bytowych, co z kolei znalazło odzwierciedlenie w braku znaczących 
inicjatyw budowlanych. Pomimo trudnej sytuacji właściciele istniejących majątków podejmowali 
próby ich uprzemysłowienia budując gorzelnie, browary i młyny, co dawało pewną szansę rozwoju 
podupadającym gospodarstwom.

Szczęśliwie dla rozwoju regionu już przed I wojną światową zaczęto odkrywać, a następ-
nie popularyzować, krajoznawczy wdzięk tej krainy. Ku Olsztynowi oraz innym romantycznym 
i owianym dumną tajemnicą zamkom, zaczynają podążać wycieczki krajoznawców [Twaróg, 
Twaróg 2004: 249–266]. Począwszy od XIX w. gmina Olsztyn była obiektem zainteresowań wielu 
naukowców, pisarzy, malarzy i turystów. W XIX-wiecznych obrazach Franciszka Kostrzewskiego, 
Tadeusza Mączyńskiego, Juliana Celińskiego, Napoleona Ordy, Stanisława Rudnickiego, Kazimie-
rza Alchimowicza, a także Jana Matejki oraz Juliusza Kossaka odnaleźć można przedstawienia 
zamku olsztyńskiego i jego okolic [Michalski, Głazyrina, Zarzeczna 2007: 219–220]. Sprzyjało 
Olsztynowi jego położenie komunikacyjne. Leży blisko Częstochowy, przez którą już od lat czter-
dziestych XIX w. przechodzi kolej warszawsko-wiedeńska. Gdy w 1911 r. zaczęła funkcjonować 
linia kolejowa Częstochowa–Kielce, wówczas do Olsztyna można było dostać się po dojechaniu 
do pobliskiej stacji kolejowej w Turowie. Już przed I wojną światową to dawne miasteczko „pod 

3 Około 1921 r. działa pod Olsztynem kopalnia „szpatu wapiennego” [zob. Złotkowski 2009: 160]. 
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zamkiem” stało się dla wielu częstochowian atrakcyjną wsią letniskową. „Goniec Częstochowski” 
w lipcu 1907 r. w informacji zatytułowanej Nowe letnisko donosił: „W Olsztynie w roku przyszłym 
przedsięwzięta będzie budowa kilku domów, które specjalnie mają być przeznaczone na letnisko 
dla rodzin robotniczych” [„Goniec Częstochowski” 1907: 2]. Tego typu inicjatywy nasiliły się 
w okresie międzywojennym. W dziele popularyzacji tych okolic duży oraz inspirujący udział 
miał Kazimierz Kühn – starosta powiatu częstochowskiego w latach 1920–1932 [Romański 
2014b: 9–11] (ryc. 3). 

Ryc. 3.
Kazimierz Kühn – starosta powiatu  

częstochowskiego w latach 1920–1932
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Wiele dramatycznych epizodów życia przyniósł podolsztyńskim stronom czas wielkich 
wojen światowych XX w. Pierwsza z nich uczyniła Wyżynę Krakowsko-Częstochowską polem 
wielkiego starcia antagonistycznych armii: rosyjskiej oraz niemieckiej i austro-węgierskiej [Orman, 
Orman 2015]. Zostały tutaj po nim wielkie cmentarze żołnierskie, jak ten w podolsztyńskim Cie-
cierzynie. Znacznie okrutniejsza dla miejscowej ludności była jednak II wojna światowa. Działania 
prowadzone w jej toku przyniosły zniszczenia i ofiary wojenne już we wrześniu 1939 r. W trakcie 
tych wydarzeń bolesne straty ponosili zarówno polscy żołnierze, jak i ludność cywilna. Spłonę-
ło kilka domów w podolsztyńskim Turowie, zniszczono część wsi Zrębice. Wielu mieszkańców 
Olsztyna i okolic od 1 do 3 września 1939 r. poniosło śmierć podczas ucieczki przed wojskami 
niemieckimi [Romański 2014a: 22–25].

Tragiczny plon przyniosła mikroregionowi olsztyńskiemu okupacja niemiecka, podczas 
której doszło do eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej, inteligencji polskiej, wywózek 
ludności cywilnej na roboty przymusowe. Wydarzenia te pozostawiły po sobie ślady, jak cmentarz 
na „Szubienicy” pod Olsztynem (ryc. 4) [Romański 2014a]. Bezwzględność okupanta wyzwoliła 
zarówno bierny, jak i czynny opór olsztynian. Już na przełomie 1939 i 1940 r. powstała w Olszty-
nie placówka Związku Walki Zbrojnej, której organizatorem był kierownik miejscowej szkoły 
podstawowej Jan Combik [Romański 2014a: 72]. Właśnie w okolicach Olsztyna i Złotego Potoku 
działała słynna grupa partyzancka por. Jerzego Kurpińskiego, ps. „Ponury”. Jej członkowie znaj-
dowali oparcie wśród mieszkańców Olsztyna, Bukowna, Zrębic i Przymiłowic [Romański 2014a: 
74–75]. 17 stycznia 1945 r. Olsztyn został wyzwolony przez oddziały Armii Czerwonej4.

4 Pamiętnikarz okupacyjnych lat w Olsztynie tak wspomina tę chwilę: „17 stycznia, w dzień urodzin 
matki, Wala nadbiegła bez tchu z rynku i zawołała z odległości 30 m: Rosjanie są na rynku. Są 
w Olsztynie. Widziałam ich!   W pierwszej chwili nie uwierzyliśmy. Nastąpiło to tak nagle, że stra-
ciliśmy poczucie rzeczywistości. Zaraz potem zaczęliśmy się w uniesieniu obejmować i całować. 
Dzieci stały cichutko, wpatrzone w nasze rozradowane twarze. Porwałem je na ręce i zawołałem: 
Wojna się skończyła. Pobiliśmy Hitlera” [Morgens 1994: 193].

Ryc. 4.
Zbiorowe mogiły na wzgórzu Szubienica  

pod Olsztynem,  miejscu  straceń  
dokonywanych przez Niemców w latach 
1940–1945; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
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Wraz z końcem wojny rozpoczął się proces powolnej odbudowy zasobów materialnych 
olsztyńskiej wspólnoty lokalnej (ryc. 5). Odbywał się on w nowych warunkach politycznych, 
społecznych i gospodarczych państwa nazwanego w 1952 r. Polską Rzeczpospolitą Ludową. 
Straty poniesione w okresie okupacji były ogromne. W nikłym stopniu, także ze względów ideo-
logicznych, rekompensowały je tradycyjne formy miejscowej zaradności gospodarczej – rolni-
ctwo, handel i rzemiosło. Z olsztyńskiego krajobrazu zniknęły bardzo ważne dla jego gospodarki 
i kultury społeczności: Żydzi i ziemianie. Pojawiły się też nowe kategorie społeczne – na przykład 
chłoporobotnicy. Ci ostatni byli rolnikami, którzy usiłowali pokonać mizerię życia w niewielkim 
gospodarstwie rolnym, pracując w zakładach przemysłowych okolicznych miast: Częstochowy, 
Kłobucka, Zawiercia. Związane z Olsztynem zakłady przemysłowe, na przykład wapiennik „Flo-
ra” czy też kamieniołom „Kielniki” (zamknięty w latach siedemdziesiątych XX w.), dawały dość 
ograniczone możliwości zatrudnienia.

Malownicze położenie gminy spowodowało, że obszar ten stał się popularny turystycznie 
[Czarnomska 1978; Zinkow 1983; Czaja 1998; Żerański 2003; Michalski, Głazyrina, Zarzeczna 
2007: 215–223; Przyroda parków… 2015; Miszta 2015; Piernikarczyk 2015], jak również osadni-
czo. Mieszkańców gminy przybywa. Dostępne dane ze spisu powszechnego wskazują, że gminę 
Olsztyn w 2011 r. zamieszkiwało 7 869 osób5 [NSP 2011], tymczasem w 2002 r. było to 6 998 
osób [NSP 2003], z czego 69,01% ludności tu się urodziło, a 31,01% stanowili nowi mieszkańcy 
(tab. 1). Procentowy udział ludności polskiej według deklarowanej narodowości oraz używanego 
języka utrzymuje się w okolicach 99%. Atrakcyjność tej jednostki administracyjnej podnosi dobry 
stopień skomunikowana na mapie regionu dzięki biegnącej równoleżnikowo drodze krajowej nr 
46 i linii kolejowej łączącej Częstochowę z Katowicami oraz Częstochowę z Koniecpolem [Ociepa- 
-Kubicka, Pachura 2015: 8].

5 Brak danych procentowych dotyczących ludności wg okresu zamieszkania dla 2011 r.

Ryc. 5.
Odcisk pieczęci Zarządu Gminnego  

w Olsztynie 28 VIII 1946 r.
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Tab. 1. Zestawienie wybranych cech ludności wg spisu powszechnego z 2002 r. 
(opr. własne na podstawie NSP 2003) 

Obecnie w rejestrze zabytków zlokalizowanych na terenie gminy znajdują się baszta i ruiny 
zamku w Olsztynie. Oprócz nich umieszczone są tam: układ urbanistyczny miasta, kościół pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela (wraz z wyposażeniem), cmentarz rzymskokatolicki, drewniany 
spichlerz przeniesiony z Borowna oraz budynek dworu w Bukownie, drewniany kościół św. Idziego 
i dzwonnica w Zrębicach [Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach].

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. w architekturze gminy Olsztyn poja-
wiły się popularne w całej Polsce budynki o zwartej kubicznej bryle, z płaskim dachem, wznoszone 
przy użyciu pustaków i cegieł. Od lat dziewięćdziesiątych zauważalny jest zwrot ku formom trady-
cyjnym, wyrażający się zarówno w architekturze domów, jak i budynków użyteczności publicznej.



Diagnoza 
badawcza gminy 

– etnografia

rozdział drugi

Grażyna Ewa Karpińska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Wiosną dnie spędzaliśmy chodząc parami (tandemami) po wydzielonych obszarach ba-
dawczych, z włączonym dyktafonem w ręku. Każdy tandem miał przydzielone dwa obszary ba-
dawcze, do których docierał na własną rękę lub był dowożony „grantobusem” (ryc. 1–2). Latem 
w poruszaniu się po terenie pomagali nam archeolodzy (ryc. 3).

zespół badawczy
gmina Olsztyn

sezon wiosenny
17–25 kwietnia 2015 r.

Ryc. 1.
Mapa obszarów badawczych gminy Olsztyn;  

oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.1.
Obszar badawczy O1 Olsztyn  

(część północna);  
oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.2.
Obszar badawczy O2 Olsztyn  

(część południowa);  
oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.3.
Obszar badawczy O3 Skrajnica; 

oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.4.
Obszar badawczy O4 Kusięta;  

oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.5.
Obszar badawczy O5 Turów;  

oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.6.
Obszar badawczy O6 Bukowno; 

oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.7.
Obszar badawczy O7 Przymiłowice; 

oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.8.
Obszar badawczy O8  

Zrębice Pierwsze;  
oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.9.
Obszar badawczy O9  

Krasawa – Zrębice Drugie;  
oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.10.
Obszar badawczy O10 Biskupice; 

oprac. O. Ławrynowicz



Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Ryc. 2.
Po terenie rozwoził nas „grantobus”; 
fot. G.E. Karpińska; kwiecień 2015 r.

Ryc. 3.
Latem do wsi podwozili nas też archeolodzy swoimi samochodami; fot. G.E. Karpińska; czerwiec 2015 r.
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Zaglądaliśmy do domów, rozmawialiśmy z ludźmi spotkanymi na drodze, przed skle-
pem, w sklepie, siedzącymi na ławce przed domem (ryc. 4), wychodzącymi z urzędu. Niektóre 
rozmowy odbyły się przez zamknięte drzwi, inne przez otwarte okno. Wielokrotnie nikogo nie 
zastawaliśmy w domu. Wygląd niektórych posesji wskazywał, że nie są zamieszkane przez cały 
rok, tylko wiosną i latem (szczególnie dotyczy to Zrębic). O godzinie 17.00 schodziliśmy do bazy 
na obiadokolację. Wszyscy mieszkaliśmy w jednym domu (ryc. 5). Mieliśmy do swojej dyspozycji 

podział  
na obszary  
badawcze,  

wiosna 2015 r.

Ryc. 4.
Andrzej Jagodziński  

(student etnologii UŁ)  
przeprowadza  

wywiad w Turowie;  
fot. G.E. Karpińska;  

kwiecień 2015 r.
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dużą kuchnię z pełnym wyposażeniem i dużym stołem, przy którym jedliśmy i odbywaliśmy 
wieczorne zebrania (ryc. 6–8), przy sprzyjającej pogodzie pracowaliśmy i odpoczywaliśmy na 
dworze, przed domem (ryc. 9–12). O godzinie 18.00 spotykaliśmy się w kuchni, by zdać relacje 
z efektów całodziennej eksploracji, wymienić się spostrzeżeniami, przekazać adresy potencjalnych 
rozmówców, pochwalić się sukcesami i wyrzucić z siebie nagromadzone w ciągu dnia emocje – 
te pozytywne, jaki i negatywne. Później rozchodziliśmy się do swoich pokoi, do dalszych zajęć: 
wypełnialiśmy Karty Opisu Miejsca (KOM), odsłuchiwaliśmy nagrane wywiady i spisywaliśmy 
wybrane fragmenty, porządkowaliśmy fotografie i pisaliśmy dzienniczek terenowy – to chyba był 
najtrudniejszy element pracy badawczej. Pracy było bardzo dużo, niejeden badacz kładł się spać 
późną nocą, tym bardziej, że każdy różnie radził sobie w terenie i z terenem. Rano, po nocnym 
porządkowaniu materiału z poprzedniego dnia, często trudno było podjąć obowiązki badacza 
terenowego.

Ryc. 5.
Wszyscy mieszkaliśmy w jednym domu; fot. G.E. Karpińska; kwiecień 2015 r.
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Ryc. 6.
Porządkowanie materiałów z terenu;  

na zdjęciu Estera Urban (studentka etnologii UŁ);  
fot. G.E. Karpińska; kwiecień 2015 r.

Ryc. 7.
Przygotowujemy się do spotkań z mieszkańcami; na zdjęciu prof. UŁ. dr hab. Andrzej Paweł Wejland  

oraz Matylda Borczyńska, Maciej Majewski (studenci etnologii UŁ); fot. G.E. Karpińska; kwiecień 2015 r.
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Ryc. 8.
Spotkanie zespołu  

badawczego; na zdjęciu (od prawej) 
prof. AJD dr hab. Maciej Janik,  

Dominika Antczak  
(studentka etnologii UŁ), 

 prof. UŁ. dr hab. Andrzej Paweł 
Wejland; fot. G.E. Karpińska;  

czerwiec 2015 r.

Ryc. 9.
Obiad; na zdjęciu Zuzanna Stasiak, Estera Urban,  

Rajmund Ślązak i Maciej Pogonowicz (studenci etnologii UŁ);  
fot. G.E. Karpińska; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 10.
Przy pracy; na zdjęciu prof. UŁ  

dr hab. Grażyna Ewa Karpińska  
i Zuzanna Stasiak  

(studentka etnologii UŁ);  
fot. A. Krupa-Ławrynowicz;  

czerwiec 2015 r.

Ryc. 11.
Przy pracy; na zdjęciu prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska i dr Olgierd Ławrynowicz;  

fot. A. Krupa-Ławrynowicz; kwiecień 2015 r.
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Prowadząc wywiady z mieszkańcami gminy Olsztyn spotykaliśmy się z sympatią i przychyl-
nym traktowaniem, choć zdarzały się odmowy rozmowy. Nie wpuszczano nas do domu, a nawet na 
teren posesji, tłumacząc się brakiem czasu lub podając inne powody, np. brano  nas za świadków 
Jehowy, mówiono, że „tu nie ma ciekawych miejsc”, „nic nie wiem, nic nie słyszałam”, „mieszkam 
tu od niedawna”, „nie mam czasu na rozmowy”. Odsyłano też badaczy do Marka Romańskiego, 
mieszkańca gminy i nauczyciela historii w tutejszych szkołach, autora książek i artykułów o dzie-
jach gminy Olsztyn. Jednakże większość rozmówców starało się jak najdokładniej opisać nam 
lokalizację miejsc pamięci i znajdujących się tam obiektów, wskazywali również osoby, które ich 
zdaniem posiadały największy zasób wiedzy. Prowadzili nas nieraz w odległe strony, by pokazać 
ważny dla mieszkańców drewniany krzyż, jaskinię, w której ukrywali się w pierwszych dniach 
wojny, czy wskazać okolicę, przez którą przebiegały okopy (ryc. 13). Najczęściej byli to najstarsi 
mieszkańcy danej miejscowości. Wielokrotnie byliśmy goszczeni w domach herbatą, domowym 
ciastem, a niektórych z nas nawet częstowano obiadem. 

Ryc. 12.
Odpoczynek; na zdjęciu Matylda Borczyńska i Estera Urban (studentki etnologii UŁ);  

fot. G.E. Karpińska; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 13.
Rozmówca prowadzi do ważnego miejsca; na zdjęciu Andrzej Jagodziński 

(student etnologii UŁ); fot. B. Weininger; kwiecień 2015 r.

zespół badawczy
gmina Olsztyn

sezon letni
15–28 czerwca 2015 r.
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Wydarzenia, które organizowaliśmy w letnim sezonie badawczym, skierowane były do 
wszystkich mieszkańców gminy: miały na celu włączyć miejscową ludność w przebieg badania 
i w ten sposób rozbudzić lokalną wspólnotową pamięć, zainteresowanie miejscami pamięci ulo-
kowanymi w krajobrazie gminy oraz lokalną historią, wspomóc odbiór tej historii w potocznej 
świadomości miejscowej ludności. 

• Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gmi-
nie Olsztyn opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (Urząd Gminy Olsztyn, 17 czerwca 
2015 r.) (ryc. 14).

Zamysłem sesji było zapoznanie władz i mieszkańców gminy Olsztyn z rezultatami badań, 
które przeprowadzaliśmy w sezonie wiosennym. Kolejno relacje z wiosennej eksploracji zdawali 
studenci etnologii, bo to oni przecież zbierali opowieści. Opowiadali co to jest etnologia i na czym 
polegają badania etnograficzne w ogóle, na czy polegały badania etnograficzne przeprowadzone 
wiosną w gminie i scharakteryzowali ich rezultaty, poinformowali o tym, jakie działania w gminie 
podejmiemy w sezonie letnim (ryc. 15–16).

Ryc. 14.
Plakat informujący o sesji naukowej;  

oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 15.
Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gminie Olsztyn 

opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (17 czerwca 2015 r.); Urząd Gminy w Olsztynie; fot. M. Borczyńska

Ryc. 16.
Referenci podczas sesji naukowej Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach w gminie Olsztyn 

opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (17 czerwca 2015 r.); Urząd Gminy w Olsztynie; fot. M. Borczyńska
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• Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia. Na 
podstawie badań etnograficznych w gminie Olsztyn (Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olszty-
nie, 20 czerwca 2015 r.) (ryc. 17).

Wyselekcjonowaliśmy 30 zdjęć miejsc pamięci z Bukowna, Olsztyna, Przymiłowic i Turowa, 
o których ludzie opowiadali, ale w relacjach zostawili też przestrzeń do uzupełnień, autorefleksji 
oraz do weryfikacji informacji. W tym wydarzeniu wzięli udział lokalni eksperci, czyli nie tylko 
mieszkańcy gminy, z którymi studenci rozmawiali wiosną, ale też historycy i lokalni regionaliści 
(ryc. 18–20).

Ryc. 17.
Plakat informujący o wystawie fotografii; 

oprac. A. Krupa-Ławrynowicz
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Ryc. 18.
W trakcie przygotowywania wystawy Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych 

w gminie Olsztyn (20 czerwca 2015 r.); Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie; fot. G.E. Karpińska

Ryc. 19.
Konsultacje społeczne (20 czerwca 2015 r.); Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie; na zdjęciu z mieszkańcem gminy Olsztyn 

rozmawiają Ada Florentyna Pawlak, Matylda Borczyńska i Maciej Pogonowicz (studenci etnologii UŁ); fot. G.E. Karpińska
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• Zogniskowana dyskusja grupowa (25 czerwca 2015 r., Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie) 

Rozmówcy – eksperci: Józef Łodyga z Turowa, Marek Romański – historyk, Lidia Śmierciak 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Turowie, Kazimierz Tomza z Przymiłowic, Andrzej Zawadzki 
i Danuta Zawadzka z Koniecpola. 

Moderatorzy: Kinga Huszczo i Zuzanna Stasiak
Temat: Żydzi – mieszkańcy Olsztyna i okolic. Wybraliśmy ten temat dlatego, że nasi rozmówcy 

nie poruszali tematu Żydów mieszkających w gminie przed II wojną światową.

Moderatorzy: Estera Urban i Maciej Majewski
Temat: Ważne miejsca podczas II wojny światowej w gminie Olsztyn. Informatorzy bardzo 

często opisywali miejsca związane z II wojną światową, stąd zestawienie ich relacji z wypowie-
dziami ekspertów, których zasobem jest wiedza, doświadczenie zawodowe, również biografia 
związana z regionem. Pozwoliło to umieścić subiektywną wizję mieszkańców w szerszych kon-
tekstach historycznych i kulturowych (ryc. 21–22). 

Ryc. 20.
Konsultacje społeczne (20 czerwca 2015 r.); Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie;  

na zdjęciu prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland opowiada o naszych badaniach; fot. G.E. Karpińska
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Ryc. 21.
Dyskusja grupowa z lokalnymi ekspertami (25 czerwca 2015 r.); Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie; fot. M. Borczyńska

Ryc. 22.
Dyskusja grupowa z lokalnymi ekspertami (25 czerwca 2015 r.); Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie; fot. M. Borczyńska
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• Etnograficzne warsztaty animacyjne dla dzieci Mali etnolodzy – wielcy artyści (18–19 
czerwca 2015 r., Zrębice, Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego; 22 czerwca 
2015 r., Turów, Szkoła Podstawowa; 24–25 czerwca 2015 r., Olsztyn, Szkoła Podstawowa). 

Zajęcia te miały na celu rozbudzić w dzieciach ciekawość przeszłością określonej miejsco-
wości oraz historiami rodzinnymi, miały również poprzez dzieci aktywizować dorosłych członków 
rodziny do pokoleniowego podtrzymywania zbiorowej pamięci oraz do działań na rzecz lokalnej 
tożsamości i lokalnego dziedzictwa. W skład zespołu animatorów wchodzili: Anita Ograbek, 
Katarzyna Martynowska, Maciej Pogonowicz, Ida Wojnarowska, Rajmund Ślązak (ryc. 23–29).

Ryc. 23.
Warsztaty dla dzieci;  

Szkoła Podstawowa w Olsztynie; 
na zdjęciu Katarzyna Martynowska 

(studentka etnologii UŁ);  
fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 24.
Warsztaty dla dzieci;  

Szkoła Podstawowa w Olsztynie;  
na zdjęciu m.in. Anita Ograbek  

i Dominika Antczak  
(studentki etnologii UŁ)  

podczas zajęć z uczniami;  
fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 25.
Efekty warsztatów dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Olsztynie; fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 26.
Uczestniczka warsztatów dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Zrębicach; fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 27.
Wyjście w teren z uczestnikami warsztatów dla dzieci; Zrębice; fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 28.
Ada Florentyna Pawlak (studentka etnologii UŁ) podczas warsztatów dla dzieci;  

Szkoła Podstawowa w Turowie; fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 29.
Rajmund Ślązak (student etnologii UŁ) podczas warsztatów dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Turowie;  

fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 30.
Plakat zapraszający na finał warsztatów dla dzieci Mali etnolodzy – wielcy artyści; oprac. M. Borczyńska
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• Finał warsztatów dla dzieci z gminy Olsztyn Mali etnolodzy – wielcy artyści (Olsztyn, 27 
czerwca 2015 r., rynek) (ryc. 30).

Podczas świętowania Dni Olsztyna na olsztyńskim rynku prezentowaliśmy lokalnej spo-
łeczności prace dzieci – efekt warsztatów animacyjnych (ryc. 31–32).

Ryc. 31.
Finał warsztatów dla dzieci  

z gminy Olsztyn 
(27 czerwca 2015 r.);  

rynek w Olsztynie;  
fot. M. Borczyńska

Ryc. 32.
Finał warsztatów dla dzieci  

z gminy Olsztyn 
(27 czerwca 2015 r.);  

rynek w Olsztynie;  
fot. M. Borczyńska



47

Diagnoza badawcza gminy – etnografia

Dokumentacja zebrana podczas wiosennych spotkań w terenie pozwoliła wyróżnić 29 
miejsc ważnych dla mieszkańców poszczególnych miejscowości w gminie Olsztyn. Lista ta posłu-
żyła zarówno archeologom, jak i etnologom do kolejnego etapu diagnozy badawczej: weryfikacji 
na poziomie pojedynczych miejsc oraz zbioru miejsc w gminie [zob. Wejland 2016a]. Na potrzeby 
raportu, dla większej czytelności, przedstawiamy je w porządku alfabetycznym i uporządkowane 
w 4 kulturowych kategoriach, które opisują krajobraz kulturowy gminy: 

1. Obiekty kultury materialnej
• dom (dom kowala w Olsztynie, dom zamożnego Żyda w Olsztynie); 
• droga (droga do Częstochowy, parcele/aleja spacerowa w Olsztynie, droga zwana kar-

czmarką w Zrębicach);
• dworzec (dworzec kolejowy w Turowie);
• dwór (dwór w Bukownie);
• gorzelnia (dawna gorzelnia w Turowie);
• karczma (dawna karczma w Przymiłowicach);
• młyn (dawny młyn w Turowie);
• okopy i schrony (w lasach koło Turowa, Przymiłowic i Zrębic);
• stodoła (stodoły w Olsztynie);
• szkoła (dawna szkoła w Przymiłowicach).

2.  Obiekty sakralne 
• kapliczka (Bukowno, Bukowno-Warszawka, Przymiłowice);
• kościół (Olsztyn, Turów);
• krzyż (Turów, Bukowno, Bukowno-Warszawka, Bukowno-Okupniki, Przymiłowice);
• obiekty związane z kultem św. Idziego (kościół, krzyż, źródełko w Zrębicach).

3. Obiekty geograficzne
• góra (Sokole Góry, góra k. Przymiłowic);
• jaskinia (jaskinie w Sokolich Górach).

Niezbędnych instrumentów do wyznaczenia takich kategorii dostarczyła nam kultura 
tradycyjna i zasady określające wizję świata tej kultury. W słownikowej formie opisaliśmy naj-
pierw kulturowe znaczenia poszczególnych obiektów oraz ogólne zasady nadawania im znaczeń 
w kulturze tradycyjnej, następnie opatrzyliśmy je krótkimi, wybranymi fragmentami relacji 
mieszkańców gminy. Uznaliśmy, że znaczenia jakie obiektom nadawali ludzie w przeszłości nadal 
są ważne dla człowieka współczesnego.

Sporządzony w raporcie inwentarz miejsc znaczących dla ludzi mieszkających w gminie 
Olsztyn pokazuje, że ważną pozycję zajmują miejsca kultu religijnego (kapliczki, kościoły, krzyże). 
Nie jest to dla etnologów zaskoczeniem, gdyż są to miejsca o dużej kulturowej trwałości. Kaplicz-
ki i krzyże zawsze dla lokalnej społeczności były obiektami kultu religijnego i przestrzennymi 
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punktami orientacyjnymi, były otaczane troską i opieką. Związana z nimi pamięć ma wymiar 
duchowy i osobisty, jest wzmacniana elementami legendarnymi, a utrwalanie przekazu ma 
charakter cykliczny i okolicznościowy (podczas odbywających się nabożeństw majowych czy 
odprowadzania zmarłych). Stan obiektów wskazanych przez informatorów określić należy jako 
dobry (tylko w jednym przypadku miejsce nie należy do często odwiedzanych): noszą znamiona 
drobnych napraw i zabiegów porządkowych, co świadczy o ciągłym szacunku społecznym dla 
tego typu obiektów.

Należy zwrócić uwagę, że niewiele z wymienianych przez ludzi obiektów znajduje się w kra-
jobrazie otwartym: większość stoi w pobliżu zabudowań mieszkalnych lub w obrębie prywatnych 
działek. W kulturze ludowej pod krzyże i kapliczki wybierano ważne dla społeczności miejsca. 
Kilka z nich, jak pamiętali mieszkańcy gminy, postawiono w miejscach, w których zostali zabici 
ludzie w czasie II wojny światowej. Budowniczowie krzyży i kapliczek przeważnie są nieznani. 

Również miejsca związane z wydarzeniami II wojny światowej okazały się ważne dla 
naszych rozmówców. Dominowały opowieści o ukrywaniu się w jaskiniach i okolicznych górach 
całych rodzin, niekiedy z żywym inwentarzem (z krowami). Chroniono się tam przed represjami 
Niemców lub w okresie nasilonych działań militarnych. To nadzwyczajna sytuacja wojny i okupacji 
wygenerowała nowe miejsca do krótkiego „zamieszkania” i dawała złudzenie bezpieczeństwa. 
Do grupy miejsc pamięci związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej zaliczyć należy 
również te, w których Niemcy zabili Polaka lub Polacy zabili Niemca; z czasem oznaczono je stojącym 
do dziś krzyżem. Wśród zebranych relacji dotyczących II wojny światowej jest również opowieść 
o radzieckim samolocie zestrzelonym przez Niemców w górach. Ludzie do dziś opowiadają jak 
wyglądało miejsce po tym wydarzeniu i tą opowieść przekazują następnym pokoleniom. Podkreślić 
trzeba, że relacje mieszkańców wsi i wypowiedzi ekspertów na temat ważnych miejsc z czasów 
ostatniej wojny uzupełniały się wzajemnie lub dostarczały sobie kontekstu oraz przykładu.

Osobną grupę stanowią miejsca pamięci z obiektami, które zakwalifikowaliśmy do kate-
gorii kultury materialnej. Wszystkie obiekty należące do tej kategorii kiedyś organizowały lub 
nadal organizują życie codzienne mieszkańców wsi. Wszystkie odnoszą się do przeszłości, nieraz 
bardzo odległej, która nie jest w zasięgu wspomnień najstarszych rozmówców (karczma, droga 
do karczmy). O niektórych z nich pamięć jest szczątkowa, jest efektem własnego doświadczenia 
lub wiedza o nich pochodzi z innych źródeł (budowa drogi do Częstochowy, szkoła w Przymi-
łowicach, stodoły w Olsztynie, gorzelnia w Turowie, okopy w okolicach Turowa i Przymiłowic). 
Zaznaczyć trzeba, że trwałość niektórych materialnych śladów wydarzeń historycznych (okopy) 
jest większa niż pamięć o nich w lokalnej społeczności. Zachowanie śladów do dziś może być 
związane z umiejscowieniem okopów w trudno dostępnym terenie. 

Żywa pamięć dotyczyła dworca kolejowego w Turowie – miejsce to nadal funkcjonuje jako 
ważne w osobistych wspomnieniach i trudach związanych z dotarciem do dworca, by pociągiem 
dojechać do szkoły lub urzędu w Częstochowie. Z tego dworca Niemcy transportowali do obozu 
w Auschwitz Żydów pochodzących z Olsztyna i okolicznych miejscowości. 
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Pozostałe miejsca w lokalnym krajobrazie kulturowym, wskazywane jako ważne dla wspól-
noty, należały do miejsc „oczywistych”1. Były to Góry Towarne, Pańska Górka, Wzgórze Kierków, 
restauracja Spichlerz pod Olsztynem, kompleks sportowy w Olsztynie, kościoły parafialne, jezioro 
krasowe, Jaskinia Niedźwiedzia, skałki św. Idziego, szlak św. Idziego, ruchoma szopka w Olsztynie, 
staw Borowa w Olsztynie, staw Stok w Bukownie, zamek w Olsztynie, kopalnia piasku, studnie, 
rynek w Olsztynie, grób powstańca w Biskupicach, krypta powstańca w Olsztynie.

W lokalnej pamięci społecznej pozostały sprawy niedawne, natomiast te bardziej odległe, 
jak np. pamięć o miejscach związanych z wydarzeniami sprzed II wojny, a nawet tych z okresu 
II wojny (np. historia dworu w Bukownie), stopniowo znikają z optyki społecznej i prywatyzują 
się, co odbiera pamięci jej społeczny wymiar. Zaobserwowaliśmy opisane przez Marcina Kulę 
zjawisko „filtrowania pamięci”, polegające na fragmentarycznej pamięci wybranych wydarzeń, 
a przemilczaniu innych: dotyczy to przede wszystkim ludności żydowskiej, która przecież sta-
nowiła znaczny odsetek mieszkańców gminy, i miejsc z Żydami związanych. Miejscowa ludność 
milczy na temat obecności żydowskich sąsiadów, w Turowie żaden z rozmówców nie chciał podjąć 
tematu o pochodzeniu nazwy miejsca Żydowskie Górki. Ponieważ występuje ona na mapie gmi-
ny rozpoznaliśmy ją (nazwę) jako kulturowy nośnik pamięci. O Żydach pojawiła się informacja 
przy okazji wskazywania na jaskinie, w których ukrywała się miejscowa ludność w pierwszych 
dniach wojny, gdy wspomniano drogę do Częstochowy (zaznaczono, że mieli ją zbudować Żydzi) 
oraz gdy opowiadano o zabudowaniach mieszkalnych w Olsztynie (wymieniano dom Żyda o na-
zwisku Koziwoda). Dyskusja grupowa zorganizowana w badawczym sezonie letnim utwierdziła 
nas w przekonaniu, że miejsca związane z Żydami nie są włączone w obieg lokalnego życia spo-
łecznego i lokalnej pamięci, pokazała też niedostatek dyskursu lokalnego na ten temat. Miejsca, 
w których mieszkali lub przebywali Żydzi dziś kwalifikujemy do miejsc zapomnienia, jako że mogą 
je wskazać tylko nieliczni mieszkańcy oraz oficjalni „strażnicy pamięci”, czyli lokalni eksperci 
historii. Zdajemy sobie sprawę, że są one ważnym i trudnym zasobem pejzażu kulturowego gminy 
Olsztyn, który czeka na zbadanie.

1 Miejsca „oczywiste” to takie, które doczekały się już opracowań historycznych i krajoznawczych, 
wysycone analizą i interpretacją [zob. Wejland 2016b].
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Diagnozę archeologiczną gminy Olsztyn przeprowadzono zgodnie z założeniami meto-
dycznymi projektu Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej [Ławrynowicz 2016a]. Celem podjętych prac było uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie: czy w danym miejscu, lub miejscach, znajdują się elementy kultury ma-
terialnej, mogące potwierdzić, zaprzeczyć lub zmodyfikować wiedzę o przeszłości, wypływającą 
z zebranych przez etnologów relacji mieszkańców gminy. 

Obiektem zainteresowania archeologów były struktury materialne wytworzone lub prze-
tworzone nie wcześniej niż w XIX w.  Badania archeologiczne podzielono na dwa etapy: 

• rozpoznanie terenu (archeolodzy zapoznali się z dostępną bazą źródłową i wykonali 
wstępny rekonesans gminy);

• badania weryfikacyjne. 
Po przeprowadzeniu pierwszego etapu prac, wskazane do badań miejsca stały się obiektami 

w rozumieniu archeologicznym. Następnie przystąpiono do realizacji etapu drugiego. Badania 
weryfikacyjne prowadzono w dwóch sezonach w 2015 r.: letnim i jesienno-zimowym. Latem teren 
eksplorowało 19 badaczy (w tym 16 studentów i doktorantów), w okresie jesienno-zimowym 
uzupełniano rozpoznanie wytypowanych miejsc w zespole 5 osób (w tym dwoje studentów). Taki 
sposób prowadzenia prac pozwolił na dotarcie do miejsc, które w okresie ciepłym były zasłonięte 
przez bujną roślinność i tym samym nieczytelne na powierzchni terenu. 

Terenowe badania archeologiczne gminy Olsztyn koordynowali dr Michał Rak i mgr Magda-
lena Majorek wspierani przez dra Olgierda Ławrynowicza. Każdego dnia prac w teren wyruszały 
dwa zespoły składające się z samodzielnego archeologa i dwuosobowego tandemu studencko-
doktoranckiego. Zespół Michała Raka rozpoznawał pozostałości fortyfikacji wojskowych z czasów 
II wojny światowej (ryc. 1), pozostałe obiekty dokumentował zespół Magdaleny Majorek (ryc. 2). 
Podczas badań terenowych studenci i doktoranci prowadzili dzienniki terenowe.

Ryc. 1.
Przymiłowice,  

badania nieinwazyjne schronu;  
na zdjęciu Krzysztof Wiliński  

(student archeologii UŁ);  
fot. M. Rak; listopad 2015 r.
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W przeciwieństwie do zespołu badawczego etnologów, rozdzielonego w 2015 r. na 
dwie grupy działające niezależnie na terenie gmin Mstów oraz Olsztyn, zespół badawczy ar-
cheologów stanowił jedną grupę, działającą w ramach podgrup równolegle w obu gminach. 
Zakwaterowana była ona w Mstowie, ponieważ dla tej gminy wytypowano obiekty wymaga-
jące badań sondażowych, a więc transportu większej liczby badaczy oraz sprzętu terenowego 
[Ławrynowicz 2016b].

Aleksandra Uniszewska i Michał Kiełczewski wykonali m.in. następujące notatki z prac 
archeologicznych na terenie omawianej gminy:

• w dniu 22.VI.2015 r.:
Pierwszego dnia badań spotkaliśmy się o godzinie 8.20 i razem z dr. Michałem Rakiem roz-
poczęliśmy nieinwazyjną prospekcję terenową w gminie Olsztyn. Szukaliśmy bunkrów na 
linii Turów – Zrębice. Udało nam się zlokalizować 9 bunkrów betonowych oraz sieć ziemnych 
fortyfikacji […].

• w dniu 24.VI.2015 r.:
O godzinie 8.00 wyjechaliśmy z mgr Magdą Majorek do Bukowna w gminie Olsztyn. Tam weryfiko-
waliśmy miejsca, o których etnolodzy dowiedzieli się od mieszkańców w czasie wiosennych badań. 
[…] W Bukownie znaleźliśmy dwór ogrodzony z każdej strony, nie jest on dostępny dla turystów – 
przekształcono go w budynek mieszkalny. Poza nim obok dworu sprawdziliśmy krzyż drewniany 
[…]. Później udaliśmy się do wsi Warszawka, gdzie odszukaliśmy dwie kapliczki i krzyż. Wszystkie 
te trzy miejsca było odnowione i zadbane dzięki mieszkańcom.

Ryc. 2.
Przymiłowice, badania  

nieinwazyjne krzyża; na zdjęciu  
mgr Marta Krzysiak-Stefańczyk  

i mgr Tomasz Stefańczyk  
(doktoranci archeologii UŁ);  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Łącznie do prac archeologicznych w gminie Olsztyn wytypowano 34 miejsca1 i przebadano 
32 obiekty (tab. 1) (na 7 obszarach badawczych, miejsca koncentrują się w północno-wschodniej 
części gminy), które podzielono na dwie kategorie, wyróżnione zgodnie z założeniami metodo-
logicznymi projektu [Ławrynowicz 2016: 90–107]:

• kategoria B: 16 obiektów wymagających szczegółowej dokumentacji, badanych metodami 
nieinwazyjnymi (5 na obszarze O1, 2 na O2, 3 na O5, 1 na O6, 1 na O8, 1 na O9 oraz 1 na 
pograniczu O6/O7/O8).
 W trakcie badań wykonano Karty Opisu Obiektu (dalej: KOO), której zasadniczymi ele-
mentami był domiar GPS, dokumentacja fotograficzna, opis oraz szkic. Do tej kategorii 
zaliczono słabo zachowane unikalne elementy krajobrazu (dom kowala w Olsztynie, krzyż 
drewniany w Bukownie), miejsca o niezachowanej (niewidocznej) strukturze archeologicz-
nej, wymagające weryfikacji ze względu na brak wystarczającej dokumentacji w źródłach 
pisanych i ikonograficznych, tj. miejsca, w których znajdowały się zabudowania mieszkalne 
i gospodarcze, szlaki komunikacyjne (dom zamożnego Żyda, droga do Częstochowy, aleja 
spacerowa, stodoły w Olsztynie, dawna gorzelnia i młyn w Turowie, dawna karczma i szkoła 
w Przymiłowicach, droga zwana karczmarką w Zrębicach), nieoznaczone miejsca ukrywania 
się ludzi i katastrof (Sokole Góry), schrony i okopy (okolice Przymiłowic, Turowa i Zrębic);

• kategoria C: 16 obiektów nie wymagających tak szczegółowej dokumentacji, jak te z ka-
tegorii B, badanych metodami nieinwazyjnymi (1 na obszarze O1, 4 na O5, 5 na O6, 3 na 
O7 oraz 3 na O9).
 W trakcie badań wypełniono KOO, których zasadniczymi elementami był domiar GPS, 
dokumentacja fotograficzna, krótki opis oraz szkic. Do tej kategorii zaliczono dobrze za-
chowane, nierzadko oznaczone elementy krajobrazu (dworzec w Turowie, dwór w Bukow-
nie, kapliczki w Bukownie, Bukownie-Warszawce i Przymiłowicach, kościoły w Olsztynie 
i Turowie, krzyże w Bukownie, Przymiłowicach, Turowie, obiekty związane z kultem św. 
Idziego) nie wymagające weryfikacji ze względu na wystarczającą dokumentację w źród-
łach pisanych i ikonograficznych. 
Nie wyznaczono obiektów kategorii A, czyli tych, które wymagają dokładnej dokumen-

tacji oraz poddawane są dodatkowej penetracji. Brak miejsc kategorii A wynika najprawdopo-
dobniej ze specyfiki terenu, który z jednej strony sąsiaduje z gminą miejską Częstochowa, tym 
samym stanowi dla niej zaplecze mieszkalne (ludność napływowa może nie znać historii miejsca). 
Z drugiej strony gmina Olsztyn posiada liczne walory przyrodnicze (również wysoką lesistość) 
objęte ochroną prawną, co czyni ją obszarem atrakcyjnym turystycznie, tym samym wyklucza 
lub znacznie ogranicza pełną, wykopaliskową penetrację archeologiczną. Większość badanego 
terenu znajduje się bowiem w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd [zob. Rozdział 1].

1 W trakcie badań terenowych nie udało się zlokalizować dwóch miejsc wytypowanych po bada-
niach etnograficznych: miejsca katastrofy samolotu oraz jaskiń, w których ukrywali się okoliczni 
mieszkańcy [por. Rozdział szósty, nr 33–34].
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Tab. 1. Podział obiektów na kategorie w ujęciu archeologicznym

Kategoria A Kategoria B Kategoria C

brak obiektów

dom kowala, Olsztyn (O1) dworzec kolejowy, Turów (05)

dom zamożnego Żyda, Olsztyn (O1) dwór, Bukowno (O6)

droga do Częstochowy, Olsztyn (O1) kapliczka, Bukowno (O6)

parcele/aleja spacerowa, Olsztyn (O1) kapliczka, Bukowno-Warszawka (O6)

droga zwana karczmarką, Zrębice (O9) kapliczka, Bukowno-Warszawka (O6)

dawna gorzelnia, Turów (O5) kapliczka, Przymiłowice (O7)

dawna karczma, Przymiłowice (O6) kościół, Olsztyn (O1)

dawny młyn, Turów (O5) kościół, Turów (O5)

stodoły, Olsztyn (O1) krzyż, Turów (O5)

dawna szkoła, Przymiłowice (O7) krzyż, Bukowno-Okupniki (O6)

krzyż drewniany, Bukowno (O6) krzyż, Bukowno-Warszawka (O6)

Sokole Góry, miejsce katastrofy 
radzieckiego samolotu, Olsztyn (O2)

krzyż, Przymiłowice (O7)

Sokole Góry, jaskinie, miejsce 
ukrywania się ludzi, Olsztyn (O2)

kaplica, kult św. Idziego, Zrębice (O9)

schrony, Turów (pole) (O5) kościół, kult św. Idziego, Zrębice (O9)

schrony i okopy, Przymiłowice (las) 
(O6, O7, O8)

źródełko, kult św. Idziego, Zrębice (O9)

schrony i okopy, Zrębice (las) (O8) góra z krzyżem, Przymiłowice (O7)

Wśród poddawanych diagnozie obiektów znalazły się te, które były dostępne podczas 
lokalizacji w terenie, jak również takie, których poszukiwania trwały wiele godzin, a nawet dni. 
Najbardziej kłopotliwe pod tym względem okazały się: 

• krzyż drewniany w Bukownie, który został opleciony i przysłonięty gałęziami czereśni;
• dawny młyn i gorzelnia w Turowie oraz obiekty w Sokolich Górach, których lokalizacja 

wskazana przez rozmówców nie była precyzyjna;
• schrony i okopy ukryte w gęstych lasach, nierzadko niemal zupełnie zarośnięte.

Dokumentację tych miejsc uzupełniły badania prowadzone na przełomie jesieni i zimy 
2015 r. W wizualizacji fortyfikacji z II wojny światowej wykorzystano wyniki lotniczego skaningu 
laserowego [ang. Light Detection and Ranging, (LiDAR)]. 

Prace archeologiczne gminy Olsztyn podążały w kilku kierunkach badawczych równo-
cześnie: archeologii zajmującej się architekturą, osadnictwem, śladami konfliktów zbrojnych. 
Wykorzystując metody badań pierwszej z wymienionych powyżej specjalizacji archeologii [Kajzer 
1999: 23   –52], obiekty architektury przeanalizowano pod kątem stanu zachowania, wielkości, 
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Ryc. 3.
Zestawienie zadokumentowanych reliktów umocnień granicznych III Rzeszy z okresu II wojny światowej; oprac. A. Ginter, M. Rak
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materiału, z którego zostały zbudowane, sposobu wykończenia, formy i treści oraz wykonano 
ocenę sytuacji terenowej, w szczególności ukształtowania powierzchni. W ten sposób dokumen-
towano obiekty o charakterze świeckim (dom kowala w Olsztynie, dworzec w Turowie, dwór 
w Bukownie), sakralnym (kapliczki, kościoły, krzyże), militarnym (schrony w okolicy Turowa, 
Przymiłowic, Zrębic). Wytypowana do badań przestrzeń sakralna, rozumiana jako pojedynczy 
obiekt (miejsce święte) bądź też w znaczeniu szerszym – jako obszar obejmujący miejsce (miejsca) 
święte oraz tereny je otaczające, wykorzystywany do praktyk religijnych i użytkowany przez 
pielgrzymów i turystów (obiekty związane z kultem św. Idziego), dokumentowana była także 
pod kątem intensywności użytkowania. Zwracano uwagę na rodzaj kwiatów zdobiących miejsce, 
liczbę zniczy, ogólny porządek lub jego brak. Korzystając z metod archeologii osadnictwa [Jankuhn 
2004] opisywano najbliższe elementy środowiska geograficznego, w tym ślady antropopresji, 
oraz umieszczano obiekty w zarejestrowanej sieci osadniczej (szacowano odległość od zabudowy 
mieszkalnej, gospodarczej, cieków wodnych, szlaków komunikacyjnych). W ten sposób opisano 
drogę do Częstochowy i aleję spacerową w Olsztynie, drogę do karczmy w Zrębicach. Z kolei za-
stosowany aparat badawczy archeologii konfliktów zbrojnych [Ławrynowicz, Żelazko 2015; Kola 
2011; Zalewska 2016], pozwolił uchwycić i typologicznie uporządkować liczne relikty materialne 
związane z linią wschodnich umocnień granicznych III Rzeszy wzniesionych podczas II wojny 
światowej (schrony i okopy w okolicy Turowa, Przymiłowic i Zrębic) (ryc. 3).

Każdy z obiektów traktowano indywidualnie, zważywszy na różne ich rodzaje, jednocześnie 
starając się wypracować pewien schemat działania w zakresie metodyki dokumentacji. Na potrze-
by raportu, miejsca zostały podzielone na obiekty kultury materialnej, sakralne i geograficzne.

Z punktu widzenia archeologa, zbiór badanych obiektów cechuje wysoka różnorodność 
stanu zachowania, datowanie, dostępność dla mieszkańców. Do bardzo dobrze zachowanych należą 
dwór w Bukownie, kościoły w Olsztynie i Turowie, krzyże i kapliczki w Turowie, Przymiłowicach, 
Bukownie-Okupnikach, Bukownie-Warszawce, zespół obiektów związanych z kultem św. Idziego. 
Są to miejsca użytkowane (obiekty o charakterze sakralnym) i zamieszkane (dwór w Bukownie), 
w ostatnich latach odnawiane. W dobrym stanie, choć nie pełniące swej pierwotnej funkcji, są 
dom kowala w Olsztynie, drogi w Olsztynie i Zrębicach, dworzec kolejowy w Turowie, schrony 
i okopy w okolicach Turowa, Przymiłowic i Zrębic. Drewniany krzyż w Bukownie cechuje zły stan 
zachowania. Na obszarze gminy nie zarejestrowano na powierzchni gruntu śladów 6 obiektów 
wytypowanych do badań. Ich lokalizacja była jednak możliwa dzięki wynikom badań etnologów: 
dom zamożnego Żyda i stodoły w Olsztynie, gorzelnia i młyn w Turowie, karczma i szkoła w Przy-
miłowicach. Natomiast opis został wykonany na podstawie źródeł pisanych i dawnych fotografii, 
do których dotarł zespół historyków. 

Ramy chronologiczne zbioru otwierają (początek XVIII w.) i zamykają (początek XXI w.) 
ważne daty z historii kościołów w Olsztynie, Zrębicach i Turowie. Dla części miejsc okres funk-
cjonowania nie był możliwy do ustalenia ze względu na przeprowadzone naprawy i brak cech 
charakterystycznych w bryle obiektu (krzyże i kapliczki), czy brak reliktów architektury na 
powierzchni terenu.
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Miejsca dostępne dla mieszkańców są lepiej zachowane, ale bardziej przekształcone w toku 
procesów naprawczych, remontowych. Te trudno dostępne są mniej zmienione, lecz powoli znikają 
z krajobrazu. Najbardziej zagrożone są obiekty militarne. Ich destrukcja następuje m.in. w wyniku 
działań detektorystów i naturalnych procesów erozyjnych, które powodują woda, wiatr, słońce, 
siła grawitacji oraz organizmy żywe. Wszystkie omawiane obiekty mogą ulec przekształceniu 
w przyszłości w wyniku zmian o charakterze antropogenicznym, jak i naturalnym. 

Podczas badań terenowych archeolodzy zwrócili również uwagę na kilka miejsc niewymie-
nionych podczas wywiadów z mieszkańcami, które prowadzili etnolodzy. Przygotowano dla nich 
analogiczną dokumentację, gdyż wyróżniały się toponimią w penetrowanym obszarze, odmienną 
formą lub funkcją w stosunku do otoczenia (Duży Kamień, Górki Żydowskie, krzyż w Celinach, 
skraj lasu w Bukownie, studnia w Olsztynie, Wzgórze Kierków).

35. Duży Kamień k. Bukowna (ryc. 4–6)
Nieużywany kamieniołom wewnątrz naturalnego wyniesienia skalnego. Wyrobisko naziemne na 
osi południowy-zachód północny-wschód. U podstawy wzgórza znajdują się pustostany z kamienia 
i cegły [nr inw. KOO O6_B_1].

Ryc. 4.
Lokalizacja kamieniołomu Duży Kamień na mapie turystycznej; oprac. W. Duda
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Ryc. 6.
Kamieniołom Duży Kamień; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 5.
Lokalizacja kamieniołomu Duży Kamień na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda
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36. Górki Żydowskie k. Turowa (ryc. 7–9)
Badany obiekt znajduje się na wzniesieniu, jest porośnięty drzewami i krzewami liściastymi. 
Powierzchnia jest niejednorodna, z nierównościami o wysokości do około 50 cm. Od strony połu-
dniowej tego zagajnika są pola uprawne, od strony północnej nieużytki, od zachodu młody zagajnik 
iglasty. Obiekt na osi wschód-zachód mierzy około 120 m, na osi północ-południe około 26 m. Na 
obwodzie rosną starsze, ponad pięćdziesięcioletnie drzewa. Jest to miejsce rzadko odwiedzane, 
wyróżniające się w otaczającym je terenie rolniczym [nr inw. KOO O5_B_1].

Ryc. 7.
Lokalizacja Górek Żydowskich  

na mapie turystycznej;  
oprac. W. Duda

Ryc. 8.
Lokalizacja Górek Żydowskich  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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37. Krzyż w Celinach (ryc. 10–12)
Obiekt zarejestrowano przy skupie złomu na skrzyżowaniu drogi asfaltowej z polną w miejsco-
wości Celiny. Kuty, metalowy, malowany na czarno krzyż o wysokości 1,94 m, został umieszczony 
na postumencie o wymiarach u podstawy 1,65x1,70 m. W przekroju poprzecznym, belka pionowa 
krzyża mierzy 0,8x12cm. Na przecięciu belek znajduje się postać Jezusa ukrzyżowanego. Ramiona 
krzyża zorientowane są na osi wschód-zachód. Postument pomalowano na biało, na nim, u dołu 
krzyża umieszczono kolejną płaskorzeźbę Jezusa. Krzyż najprawdopodobniej postawiono w 1913 
r., co poświadcza niewielka tabliczka u jego podstawy. Miejsce jest zadbane (przyozdobione kwia-
tami) i odwiedzane (znicz) [nr inw. KOO O5_B_8].

Ryc. 9.
Górki Żydowskie; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.



Diagnoza badawcza gminy – archeologia

Ryc. 11.
Lokalizacja krzyża w Celinach na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda

Ryc. 10.
Lokalizacja krzyża w Celinach na mapie turystycznej; oprac. W. Duda
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38. Skraj lasu w Bukownie (ryc. 13, 14, 15)
Nierówności terenu na osi wschód-zachód o długości ok. 200 i szerokości ok 50 m (na osi północ-
-południe). Obszar porośnięty lasem brzozowo-sosnowym. Na badanym terenie występują deni-
welacje o wartości od 0,5 do ok. 2 m. Strop pokrywy glebowej porośnięty jest trawami i mchem. 
Brak widocznych reliktów architektury na powierzchni, niemniej w części zachodniej występuje 
nagromadzenie kamieni (intencjonalnie przygotowanego materiału budowlanego), który porósł 
mech. Miejsce jest odwiedzane przez ludzi, w zagłębieniach często znajdują się współczesne od-
padki [nr inw. KOO O6_B_11].

Ryc. 12.
Krzyż w Celinach;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 14.
Lokalizacja skraju lasu w Bukownie na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda

Ryc. 13.
Lokalizacja skraju lasu w Bukownie na mapie turystycznej; oprac. W. Duda
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39. Studnia w Olsztynie (ryc. 16–19)
Studnia znajduje się przy posesji na ul. Zielonej 6. Została wyremontowana. 
Wokół uchwycono niewielki plac z kostki brukowej. Cembrowinę wykonano z cegły, przy czym 
z zewnątrz, najprawdopodobniej podczas ostatnich napraw, obłożono obrobionym kamieniem 
wapiennym, użyto zaprawy cementowej jako spoiwa. Powyżej poziomu gruntu cegły cembrowiny 
ułożono w wątku główkowym, poniżej poziomu gruntu w wątku mieszanym. Po remoncie studnia 
ma drewniany, dwuspadowy dach, surowcowo analogiczną pokrywę, drewniany kołowrotek do 
wyciągania wody. Obiekt zwrócił uwagę badaczy, gdyż nie spełniał już funkcji użytkowej, wyróżniał 
się pośród budynków mieszkalnych i stanowił atrakcję dla turystów. Studnię najprawdopodobniej 
wybudowano w XX w. (widoczną część wykonano z cegły maszynowej). Brak podstaw do uściślenia 
chronologii [nr inw. KOO O1_B_4].

Ryc. 15.
Bukowno, nierówności terenu na skraju lasu; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
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Ryc. 17.
Lokalizacja studni w Olsztynie na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda

Ryc. 16.
Lokalizacja studni w Olsztynie na mapie turystycznej; oprac. W. Duda
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Ryc. 19.
Olsztyn, wewnętrzna cembrowina studni; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 18.
Olsztyn, studnia; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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40. Wzgórze Kierków k. Bukowna (ryc. 20–22)
Wzgórze porośnięte niską trawą i kilkoma kępami krzewów. Na szczycie znajduje się betonowa, 
trójnożna konstrukcja, prawdopodobnie współczesny element infrastruktury energetycznej. 
Badacze przypuszczali, że nazwa może wskazywać cmentarz żydowski, ale obserwacje terenowe 
tych supozycji nie potwierdziły. Wokół wzgórza znajduje się pole uprawne obsiane jęczmieniem 
[nr inw. KOO O6_B_2].

Ryc. 20.
Lokalizacja Wzgórza Kierków na 

mapie turystycznej;  
oprac. W. Duda

Ryc. 21.
Lokalizacja Wzgórza Kierków  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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W gminie Olsztyn prowadzono także konsultacje naukowe z miejscowymi historykami 
i znawcami regionu. We współpracy z władzami gminnymi oraz parafiami, jeszcze w trakcie ba-
dań terenowych, zorganizowano wystawę (ryc. 23) dotyczącą badań archeologicznych. Wernisaż 
wystawy fotografii Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Archeologiczne badania w gminie Olsztyn 
odbył się 5 lipca 2015 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie (ryc. 24). Następnie 
została ona przeniesiona do Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie, które wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Olsztynie były jej współorganizatorami. Celem tych działań jest długofalowa 
ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Ryc. 22.
Wzgórze Kierków k. Bukowna; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 23.
Ekspozycja wyników badań 

archeologicznych  
(5 lipca 2015 r.);  

rynek w Olsztynie;  
fot. O. Ławrynowicz

Ryc. 24.
Plakat ekspozycji Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. 

O badaniach archeologicznych w gminie Olsztyn  
opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego; 

oprac. O. Ławrynowicz
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Zespół badawczy historyków, związanych z projektem Miejsca pamięci i zapomnienia. Ba-
dania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tworzą prof. AJD dr 
hab. Maciej Janik oraz dr Marek Nita [zob. Janik, Nita 2016a]. Po wstępnym rozpoznaniu celów, 
założeń metodologicznych oraz zakresu badań, uznaliśmy, że wymogi skuteczności pracy uzasad-
niają przypisanie nas obszarów badawczych związanych z poszczególnymi gminami. Diagnozą 
historyczną gminy Olsztyn zajął się Maciej Janik, który od wiosny 2015 r. rozpoczął penetracje 
terenowe zmierzające do ustalenia, adekwatnego dla zainteresowań historyka, katalogu miejsc 
„oczywistych”1 olsztyńskiego mikroświata. W sumie wskazaliśmy 22 miejsca w ramach nastę-
pujących kategorii (tab. 1): 

Tab. 1. Wyjściowe kategorie miejsc „oczywistych”  
przyjęte w diagnozie historycznej

Nazwa kategorii Liczba miejsc

1 Zabytki  6

2 Miejsca upamiętnień (komemoracji)  3

3 Osoby  5

4 Wydarzenia  6

5 Znaki  1

6 Nazwy  1

Razem  22

Ostatecznie jednak wypracowaliśmy inną kategoryzację miejsc, opisujących krajobraz 
kulturowy gminy, i lepiej związaną ze specjalnościami badaczy współtworzących nasz interdy-
scyplinarny projekt. Jeśli ujawniamy w tym miejscu także jedną z kategoryzacji wyjściowych, 
to czynimy to z zamiarem wskazania, że pole realizacji projektu było od początku przestrzenią 
żywą i różnorodną intelektualnie.

W związku z tym, że w dociekaniach historycznych ważne są dane kontekstu historycz-
nego, już na wstępnym etapie podjęliśmy też rozpoznanie determinant rozwojowych północnego 
fragmentu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jego wynikiem było opracowanie Macieja Janika 
Teren badań – charakterystyka historyczna2. Równocześnie historycy in gremio podjęli starania 

1 Miejsca „oczywiste”, czyli takie, które doczekały się opracowań historycznych i krajoznawczych 
[zob. Wejland 2016: 38–50].

2 Opracowanie znajduje się w archiwum projektu [zob. także Gadowska, Janik, Majorek 2016: 19–37].
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rozpoznające archiwalne i biblioteczne zaplecze dokumentacyjne badanych tematów. Starania te 
doprowadziły nas nie tylko do bibliotek, archiwów lokalnych, dawnych map (ryc. 1–4), ale także 
do kwerendy zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego (Rossijskij Gosudar-
stvennyj Istoričeskij Archiv – RGIA) w Sankt-Petersburgu [Janik, Nita 2016b: 207–219].   

Ryc. 1.
Fragment mapy  

okolic Bukowna z 1914 r.

Ryc. 2.
Fragment mapy okolic Olsztyna z 1914 r.
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Ryc. 3.
Fragment mapy okolic Olsztyna z 1940 r.

Ryc. 4.
Fragment mapy okolic Olsztyna z 1962 r.
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Wszystkie wskazywane zabiegi tworzyły bogatą przestrzeń odniesień dokumentacyjnych 
dla miejsc ważnych w pamięci olsztyńskiej wspólnoty lokalnej, podzielonych ostatecznie na obiek-
ty kultury materialnej, obiekty sakralne i obiekty geograficzne. Na jakość diagnozy historycznej 
każdego z tych obiektów wpływał zasób danych zlokalizowanych w 5 formach przekazów: trady-
cji ustnej (narracja mieszkańców), źródłach archiwalnych, źródłach bibliotecznych i przekazach 
przenoszonych przez obiekty w ich lokalizacji naturalnej (in situ). Każda z tych form zasługiwa-
łaby na kilka słów komentarza. Znaczenie podstawowe należałoby oczywiście przypisać narracji 
mieszkańców. To ona stanowiła konkretyzację pamięci żywej, zwracającej się ku obiektom świata 
najbliższego, istniejących dotąd lub obecnych materialnie niegdyś. Bez wątpienia ta pierwsza sy-
tuacja egzystencjalna sprzyja stałemu podtrzymywaniu różnych przekazów tradycji ustnej. Oto 
istnieje naocznie „coś” (kapliczka, krzyż, stary – choć niedawno odnowiony dwór, stary dworzec, 
pozostałości domu), czego trwanie w bliskiej sobie przestrzeni życiowej trzeba jakoś wytłumaczyć. 
W drugiej sytuacji pamięć zbiorowa nie doznaje już oparcia w istniejącym konkrecie materialnym. 
Dobrze, jeśli ów nieistniejący konkret zapisał się w pamięci wielu ludzi, wówczas w tej pamięci 
dość wyraziście trwa. To przypadek rozebranego w latach dziewięćdziesiątych XX w. budynku 
szkolnego w Przymiłowicach. Wielu starszych przymiłowiczan, choć po szkole pozostało jedynie 
puste miejsce, zdolnych było związać je ze szkołą, bo albo do niej uczęszczali, albo znaleźli się 
w umieszczonym tam później przedszkolu. Trudniej na kanwie tradycji lokalnej znaleźć materialne 
ślady obiektów od dawna nie istniejących. Tak było w przypadku gorzelni lub młyna w Turowie. 
Dystans czasowy dzielący przekazy tradycji społecznej od zawartych w niej historycznych miejsc, 
osób i faktów oraz realia procesu transmisji międzypokoleniowej, nieuchronnie prowadziły do 
pewnych zniekształceń zawartych w niej danych. W ten sposób np. mieszkaniec Olsztyna o na-
zwisku Koziwoda, choć prawdopodobnie był zamożnym piekarzem, staje się biednym krawcem, 
a ten przecież nie mógłby posiadać przypisywanego mu solidnego, murowanego domu.

Narracje tradycji ustnej konfrontowane były w takim stanie rzeczy z informacjami za-
wartymi w dokumentacji archiwalnej i bibliotecznej. Dotarcie do nich nie było rzeczą prostą. 
Poszukiwania, choć dość owocne,  często przypominały przysłowiowe szukanie igły w stogu 
siana. Zdarzało się, że interesujące dane znajdowano w materiałach archiwalnych, do których 
nie sięgnięto by w pierwszym odruchu badawczym. Tak więc poświadczenie istnienia młyna 
w Turowie znaleźliśmy w dokumentacji finansowej dóbr Złotolasy z roku 1937. Były tam dlatego, 
że administrator powierzał usługi młynarskie różnym młynom w okolicy, wśród nich także temu 
w Turowie. Z kolei rejestry handlowe dotyczące ziemi częstochowskiej (1928–1930) oraz jedno 
z wydawnictw informacyjno-adresowych przemysłu polskiego z 1930 r. uświadomiło nam, że był 
to młyn parowy, a zatem nie musiał być położony nad ciekiem wodnym, którego brak zastanawia 
miejscowych informatorów.

Wśród poddawanych diagnozom badawczym obiektów, są kategorie lepiej i gorzej osadzo-
ne w dokumentacji archiwalno-bibliotecznej i historiograficznej. Do najlepiej poświadczonych 
źródłowo należą kościoły. To wynik utrwalanych przez wieki praktyk dokumentacyjnych oraz 
świadomie realizowanych przez duchownych zabiegów komemoracji.
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Do najsłabiej udokumentowanych w źródłach pisanych obiektów historycznych należą 
zaś kapliczki, krzyże i figury przydrożne. Najczęściej jedynie te najnowsze posiadają wymaganą 
prawem dokumentację projektową, zezwolenia nawiązujące do prawa budowlanego, wskazania 
fundatora lub fundatorów [Rożałowska 2005: 77]. Jest rzeczą charakterystyczną, że dwa dość 
obszerne opracowania dotyczące tej tematyki, a obejmujące obszar Jury, pozbawione są odniesień 
do źródeł archiwalnych, których praktycznie nie ma [Jaśkiewicz 2003; Liszka 1992]. Nie znaczy to, 
że na ziemiach Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym, władze zaborcze nie usiłowały 
zapanować nad spontanicznymi komemoracjami ludności polskiej. Andrzej Biernat analizując 
pejzaż epigraficzny Królestwa Polskiego w XIX w. stwierdza, że „aż do lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia w krajobrazie wiejskim, znajdowały się krzyże wzniesione w okresie, kiedy 
nie było wymagane zezwolenie” [Biernat 1987: 99]. Zebrany materiał archiwalny umożliwia 
w większym stopniu uwagi o charakterze ogólnym, niż jednostkowe charakterystyki związa-
ne z poszczególnym obiektami. Zauważmy, że zdecydowanie przeważały wśród nich te, które 
pozbawione były napisów [Biernat 1987: 97–98]. Dodajmy też, iż w charakteryzowanej grupie 
nośników komemoracji zachodziły ciągłe zmiany liczbowe. Część z nich przekazów niszczała i nie 
odnawiano ich. Powoływano nowe, często spontanicznie, a geneza ich powstania już po kilku-
dziesięciu latach zacierała się w lokalnej tradycji ustnej. Cenne dane pozwalające na precyzyjną 
atrybucję chronologiczną tych zabytków, określenie ich fundatora, wykonawcy lub programu 
ideowego, znaleźć można w umieszczonych na zabytkach inskrypcjach. Wśród wskazywanych 
w prezentowanej diagnozie krzyży i kapliczek, tego typu wyposażenie tekstowe posiadają tylko 
dwa obiekty: metalowy krzyż z 1947 r. stojący przy kaplicy św. Idziego w Zrębicach, ufundowany 
przez F. Stępnia, oraz krzyż drewniany z 1949 r. przy źródle św. Idziego w Zrębicach z fundacji 
Władysława Walczaka, leśnika z Sokolich Gór. 

W zasobie źródłowym poddanych diagnozie historycznej obiektów, szczególne znaczenie 
należy przypisać relacjom wspomnieniowym. Wyróżnić zwłaszcza należy dwie: Franka Morgensa 
[Morgens 1994] – poświęconą życiu w okupacyjnym Olsztynie opisywanym z punktu widzenia 
ukrywającego się Żyda oraz Hanny Treutler Lesisz – dotyczącą losów rodziny Treutlerów z Bu-
kowna pod Olsztynem [Treutler Lesisz b.d.]. Szczególna pozycja obu tekstów polega na tym, że 
będąc częścią interesującego nas kręgu pamięci lokalnej, są jednocześnie próbą rekonstrukcji 
tej pamięci połączoną z własnymi dociekaniami historycznymi. Te ostatnie charakterystyczne 
są zwłaszcza dla H. Treutler Lesisz. W okresie pobytu w rodzinnym dworze w Bukownie była 
małą dziewczynką. To, co pisze o pochodzeniu swoich rodziców, realiach życia rodziny w czasie 
ostatniej wojny i po wojnie, jest zatem nie tylko artykulacją pamięci własnej, ale i wynikiem 
poszukiwań przeprowadzonych zapewne w kręgu tradycji rodzinnej. Szczegółowa jej pene-
tracja jest niejednokrotnie dla badacza z zewnątrz trudna. Stąd ogromna pożyteczność tego 
typu materiałów, zwłaszcza jeśli posiadają bogatą dokumentację fotograficzną. Nieco inne są 
wspomnienia Morgensa. To zapis przeżyć i obserwacji człowieka już dojrzałego w ramie chro-
nologicznej ujawnionej komemoracji. Jednocześnie są to wspomnienia spisane po latach, a zatem 
zobowiązujące ich krytycznego odbiorcę do tych wszystkich zabiegów źródłoznawczych, które 
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są charakterystyczne dla literatury pamiętnikarskiej powoływanej post factum [Wojtkowiak 
2003: 48–122]. 

Dla kształtowania zbioru danych związanego z prezentowanymi obiektami bardzo istotne 
jest istnienie wartościowych pozycji historiografii regionalnej. Nie dla wszystkich mikroregionów 
Jury historiografia taka istnieje. Szczęśliwie z gminą Olsztyn związać można sporo wartościo-
wych opracowań poświęconych zabytkom i losom historycznym tych okolic. Wydaje się, że lepiej 
wśród nich reprezentowany jest okres staropolski. Tymczasem właściwości badanych przekazów 
pamięci lokalnej bardziej kierowały uwagę historyka ku XIX i XX w. Dla XIX w. wartościowe za-
tem okazywały się hasła ze Słownika geograficznego Królestwa Polskiego. Wydany przez ks. Jana 
Wiśniewskiego w 1936 r. opis historyczny kościołów i zabytków w kilku dekanatach jurajskich 
oraz Zagłębia Dąbrowskiego, odnosił się także do parafii Olsztyn [Wiśniewski 1936]. Nie pozba-
wiona błędów  i ograniczeń związanych z przyjętą konwencją opisu, publikacja ta przekazuje 
jednak niejedną cenną informację, a na ślad innych naprowadza. Oto np. ujawnia ks. Wiśniewski, 
że o pochowanym na cmentarzu w Olsztynie Bolesławie Więckowskim (zm. w 1881 r.)  utrzymują 
się wśród ludu legendy, że „po śmierci widywano go jak jeździł na koniu dokoła cmentarza i to 
w samo południe” [Wiśniewski 1936: 275]. Współcześnie nie znaleziono potwierdzenia żywot-
ności tej opowieści. Innym razem jednak, przekazywany przez Wiśniewskiego przekaz pamięci 
lokalnej dowodzi swojej żywotności aż do dziś. Tak jest w przypadku legendy o objawieniu się 
św. Idziego, która została wykorzystana przez Radę Gminy w Olsztynie w akcji promocji „Ścieżki 
św. Idziego” w Zrębicach.

Ks. Wiśniewski reprezentuje działania regionalistyczne okresu międzywojnia. Dla czasów 
współczesnych na miano „strażnika pamięci lokalnej” zasługuje związany z Olsztynem historyk, 
Marek Romański. W niejednym opracowaniu dowiódł on, iż bardzo bliski związek historyka z przy-
pisaną mu „małą ojczyzną” może owocować atrakcyjną znajomością detalu mikrohistorycznego 
oraz interesującym wykorzystaniem przekazów pamięci lokalnej. Prowadzony przez niego Punkt 
Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn zgromadził m.in. cenny materiał ikonograficzny dzieje te 
ilustrujący w ich fragmencie dotyczącym ostatnich stu lat. Sięgnięcie do tych zbiorów okazało 
się dla mnie bardzo cenne, podobnie jak zwrócenie się ku zbiorom biblioteki zlokalizowanej w ol-
sztyńskim Gminnym Ośrodku Kultury. Wydawałoby się, że największe biblioteki Częstochowy: 
biblioteka Akademii im. Jana Długosza oraz Biblioteka im. Władysława Biegańskiego posiadają 
kompletny zasób regionaliów częstochowskich. Tymczasem wspomnienia Franka Morgensa lub 
pełny zbiór numerów „Grodziszcza – Olsztyńskiego Kwartalnika Informacyjnego” można otrzy-
mać jedynie w olsztyńskiej bibliotece. Wszystko to przekonuje, że w badaniu przekazów lokalnej 
tradycji, ważny jest bezpośredni kontakt historyka ze środowiskiem przekazy te chroniącym 
lub poddającym je zabiegom o charakterze dokumentacyjnym, popularno-naukowym, a czasem 
naukowym.
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Diagnoza historyczno-artystyczna gminy Olsztyn została przeprowadzona w oparciu 
o wytyczne określone na początku prac prowadzonych w ramach projektu Miejsca pamięci i za-
pomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej [zob. 
Gadowska 2016: 118–127]. W latach 2015–2016 zrealizowano dwa wyjazdy terenowe, podczas 
których wykonano fotografie i opisy wybranych miejsc. Wstępny etap prac polegał na przygoto-
waniu wykazu uchwyconych w terenie oraz rozpoznanych w literaturze obiektów, które podzie-
lono na obiekty sztuki/architektury sakralnej, świeckiej i sztuki ludowej (tab. 1) i zamieszczono 
w katalogu miejsc „oczywistych”1. Większość z nich znalazła się na liście miejsc wytypowanych 
na podstawie przeprowadzonych następnie wywiadów etnograficznych z mieszkańcami gminy. 

Tab. 1. Próba kategoryzacji obiektów z gminy Olsztyn w ujęciu historii sztuki

OBIEKTY SAKRALNE OBIEKTY ŚWIECKIE OBIEKTY SZTUKI LUDOWEJ

kościoły
kościół św. Jana Chrzciciela 

w Olsztynie
kościół św. Idziego w Zrębicach
 kościół bł. Honorata Koźmiń-

skiego w Turowie

kaplice i kapliczki
 kaplica św. Idziego w Zrębicach

kapliczka w Przymiłowicach

cmentarze
 brak

dwory 
Bukowno

gorzelnie 
Turów

młyny  
Bukowno, Turów

dworce 
Turów

karczmy 
Przymiłowice

spichlerze
brak

pomniki
brak

Krzyże
Bukowno, Bukowno-Okupniki, Turów, 

Przymiłowice

kapliczki
Bukowno, Bukowno-Warszawka

1 Miejsca „oczywiste”, czyli takie, które doczekały się opracowań historycznych i krajoznawczych 
[zob. Wejland 2016b].
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W powyższej tabeli nie znalazły się wskazywane przez rozmówców w trakcie badań et-
nograficznych: drogi (droga zwana karczmarką w Zrębicach, droga z Olsztyna do Częstochowy, 
aleja spacerowa w Olsztynie), budynki mieszkalne (dom kowala, dom zamożnego Żyda), dawna 
szkoła w Przymiłowicach oraz obiekty militarne i przyrodnicze, których badanie często wykracza 
poza kompetencje historyka sztuki. Większość z wymienionych obiektów i miejsc pozbawiona 
jest wartości artystycznej w rozumieniu historii sztuki. 

Ostatecznie, podział przyjęty na potrzeby badań historyka sztuki został zastąpiony modelem 
typologii wypracowanym w trakcie dyskusji z etnologami, archeologami i historykami, pozwala-
jącym na uchwycenie większej liczby obiektów i ich analizę w szerszej perspektywie. Sporządzona 
przez etnologów na podstawie badań terenowych lista miejsc pamięci (istotnych dla mieszkańców 
gminy), została podzielona według ogólnych kategorii obejmujących obiekty kultury materialnej 
(dwór, dom, dworzec, gorzelnia, karczma, młyn, szkoła, stodoła); obiekty sakralne (kościół, kaplica, 
krzyż, zespół obiektów związanych z kultem św. Idziego (ryc. 1)); obiekty geograficzne (góra, jaski-

Ryc. 1.
Rzeźba św. Idziego w Zrębicach;  
fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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nia). Ich diagnoza opierała się w głównej mierze na bezpośrednich badaniach terenowych, źródłach 
bibliotecznych i utrwalonych przez etnologów przekazach ustnych. Wprawdzie rozmówcy wymieniali 
konkretne budynki, np. karczmę czy gorzelnię w Turowie, ale ich relacje pomijały szczegóły mogące 
być wskazówką dla prowadzonych przez historyka sztuki prac. Relacje te przeważnie potwierdzały 
istnienie obiektu i jego lokalizację (nie zawsze), rzadziej go opisywały. Wobec niewystarczających 
przekazów ustnych i braku archiwalnych materiałów ikonograficznych (fotografie, ryciny) opisanie 
niektórych miejsc okazało się niemożliwe. Ustalona w trakcie prac zespołu badawczego lista miejsc, 
stała się podstawą do stworzenia katalogu zawierającego opisy wytypowanych obiektów. 

Deskrypcja historyka sztuki objęła następujące elementy: bryłę, wnętrze, ikonografię, atrybu-
cję, ewentualne datowanie oraz typologię. W katalogu znalazły się dwa obiekty o znacznej wartości 
artystycznej, wytypowane wcześniej jako miejsca „oczywiste”. Są to wpisane do rejestru zabytków 
kościół św. Jana Chrzciciela w Olsztynie (ryc. 2) i kościół św. Idziego w Zrębicach, wspomniane 
w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego. O świątyni w Olsztynie możemy tam przeczytać: 

Kościół parafialny istniał zapewne w chwili nadania osadzie praw miejskich, stanowił on filię Msto-
wa […]. Po spaleniu wzniesiony na nowo z materyału dostarczonego przez ruiny zamku w 1729 r. 
Poświęcał go Wessel bisk. Inflancki a budowę popierał ks. Jerzy Lubomirski [SGKP 1886: 33].

Ryc. 2.
Olsztyn, kościół św. Jana Chrzciciela;  

objazd terenowy wykonawców projektu;  
fot. M. Majorek; wrzesień 2014 r.
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Notatka dotycząca Zrębic jest krótsza i informuje o istnieniu drewnianego kościoła para-
fialnego [SGKP 1895: 666]. W obu przypadkach brak dokładnych opisów. Znacznie więcej na ten 
temat można dowiedzieć się z pracy ks. Jana Wiśniewskiego dotyczącej zabytków Jury i Zagłębia 
Dąbrowskiego [Wiśniewski 1936]. Ponadto w latach 1956–1957, na zlecenie Instytutu Sztuki PAN, 
przeprowadzona została inwentaryzacja obejmująca m.in. gminę Olsztyn. Na jej podstawie przy-
gotowano charakterystykę obiektów zamieszczoną w Katalogu zabytków sztuki w Polsce [Katalog 
zabytków sztuki… 1979: 21–26, 43–44]. Kościół św. Idziego w Zrębicach był wzmiankowany przez 
Mariana Pokropka – „Kościół św. Idziego, 1950, restaurowany 1889 drew. zręb. szalowany, dach 
dwuspad. gontowy z sygnaturką” [Pokropek 1978: 349] i Ryszarda Brykowskiego [Brykowski 1981: 
79, 281]. Nie wspominają o nim natomiast ani Marian Kornecki, ani Grażyna Ruszczyk [Kornecki 
1999; Ruszczyk 2009] – autorzy opracowań z zakresu sakralnej architektury drewnianej. Wśród 
pozycji poruszających problematykę wyposażenia wnętrz świątyni w Zrębicach i Olsztynie warto 
wspomnieć obszerne opracowanie Michała Wardzyńskiego omawiające działalność ośrodka sny-
cerskiego w Częstochówce i jego wpływ na sztukę dawnej Rzeczypospolitej [Wardzyński 2009].

Odrębną grupę wśród diagnozowanych w ramach projektu badawczego obiektów sakral-
nych, omówionych w przygotowanym katalogu, stanowi zespół krzyży i kapliczek. Ustawiane 
w punktach orientacyjnych, w miejscach bitew, kaźni, na polach i przy ciekach wodnych spełniały 
różnorodną rolę, zaspokajając przede wszystkim potrzeby religijne lokalnej ludności. Typowym 
surowcem używanym do ich wykonania było drewno, w przypadku krzyży jego twarde gatunki, 
np. dąb. Tworząc figurki do osłoniętych przed deszczem i wiatrem wnęk oraz latarni, ludowi ar-
tyści wybierali gatunki miękkie, ułatwiające rzeźbienie, np. lipę lub topolę. Innym, popularnym 
surowcem był kamień. Współcześnie na badanym terenie spotyka się krzyże metalowe, a figurki 
w kapliczkach wykonane są przeważnie z plastiku lub gipsu.

W opisywanym zespole największą grupę stanowiły obiekty powstałe po 1945 r. Wśród 
krzyży można wskazać kilka typów występujących w różnych wariantach. Są to:

1) prosty drewniany lub metalowy krzyż bez figurki Chrystusa;
2) prosty drewniany lub metalowy krzyż z figurką Chrystusa:

• z daszkiem,
• z promieniami,
• z wiatrowskazem;

3)  drewniany lub metalowy krzyż o dekoracyjnym opracowaniu zakończenia belek (np. 
trójlistek):
• z figurką Chrystusa,
• z daszkiem,
• z promieniami;

4) krzyż, którego ramiona stanowi ażurowa, metalowa siatka;
5) krzyż na postumencie.
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Dominującym typem na obszarze badanej gminy jest prosty, pozbawiony ozdób drewniany 
lub metalowy krzyż z figurą Chrystusa pod zaokrąglonym daszkiem. Choć w większości opisanych 
obiektów trudno wskazać charakterystyczne cechy stylowe, różnią się one między sobą nie tylko 
detalami, ale także sposobem opracowania figury Chrystusa (tab. 2). 

Tab. 2. Zestawienie głównych cech figurek Chrystusa w gminie Olsztyn

LOKALIZACJA CHARAKTERYSTYKA

1. Bukowno-Warszawka;
skrzyżowanie ul. Dworskiej, 
Spacerowej i Widokowej

Figurka metalowa, pod daszkiem, głowa przechylona na 
lewą stronę, uniesiona do góry; ciało masywne, perizonium 
udrapowane z lewej strony; ujęcie statyczne.

2. Turów;
ul. Szkolna

Figurka metalowa, pod daszkiem, głowa przechylona na 
lewą stronę, uniesiona do góry; ciało masywne, perizonium 
udrapowane z lewej strony; ujęcie statyczne.

3. Bukowno-Okupniki Figurka metalowa, głowa przechylona na lewą stronę, wyraźnie 
zaznaczone żebra; perizonium udrapowane z prawej strony; 
ujęcie dynamiczne.
Data: 1947 r.

4. Przymiłowice; góra z krzyżem 
(górna figurka)

Figurka metalowa, głowa przechylona na lewą stronę, wyraźnie 
zaznaczone żebra, perizonium udrapowane z prawej strony; 
ujęcie dynamiczne.

5. Przymiłowice; góra z krzyżem 
(dolna figurka)

Figurka metalowa, głowa przechylona na lewą stronę, uniesiona 
do góry; ciało przedstawione schematycznie, perizonium 
udrapowane z przodu i z lewego boku.

6. Bukowno;
okolice dworu

Figura metalowa (żeliwna?), głowa przechylona na lewą stronę, 
oparta na ramieniu, wyraźnie skierowana w dół, zaznaczony 
wypięty tors i zapadnięty brzuch, perizonium drapowane z lewej 
strony.

7. Zrębice;
przy kaplicy św. Idziego

Figura metalowa, głowa przechylona na lewą stronę, wyraźnie 
zaznaczona korona cierniowa, ciało smukłe z zapadniętym 
brzuchem, perizonium udrapowane z przodu opadające z lewej 
strony.

Powyższe zestawienie wraz z porównaniem fotografii przedstawiających badane krzyże 
pozwala dostrzec istotne podobieństwa pomiędzy figurami Chrystusa z Bukowna-Warszawki 
i Turowa oraz Bukowna-Okupnika i Przymiłowic (górny krzyż). Zważywszy na fakt, iż figurki 
były produkowane masowo, na przestrzeni kilku – kilkunastu lat, można przyjąć, że w przy-
padku braku daty, po dokładniejszych badaniach byłoby możliwe ustalenie przybliżonego czasu 
postawienia krzyża.

Wśród diagnozowanych obiektów małej architektury znalazły się również kapliczki. 
Zastosowana w trakcie deskrypcji typologia została zaczerpnięta z prac dotyczących sztuki 
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ludowej w Polsce [Seweryn 1958; Reinfuss, Świderski 1960; Liszka 1992; Fryś-Pietraszkowa, 
Kunczyńska-Iracka, Pokropek 1988; Jaśkiewicz 2003; Spychała 2005]. Dwie najstarsze (Bukowno, 
Bukowno-Warszawka) reprezentują typ domkowy, pozostałe zaś stanowią wersje typu słupowego, 
przeważnie z trójbocznie przeszkloną latarnią na szczycie. Poza rzeźbiarskim przedstawieniem 
Jana Nepomucena w Bukownie, w większości z nich znajdują się figurki Matki Boskiej Niepokalanej 
lub oprawione w ramy wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Dla autorki niniejszej diagnozy analiza krzyży i kapliczek wiązała się z pewnymi trud-
nościami. Jak słusznie zauważył Ksawery Piwocki – „Sztuka ludowa dzięki swojemu upartemu 
konserwatyzmowi i trzymaniu się tradycyjnych form odziedziczonych po przodkach jest ol-
brzymim zbiorem form z różnych epok, począwszy od czasów pradziejowych” [Piwocki 1970: 
242]. W związku z tym, metody badawcze wykorzystywane w historii sztuki nie znalazły tu 
zastosowania. Sztuka ludowa, wyrażając potrzeby duchowe twórców i odbiorców, jest zawsze 
spontaniczna, wymyka się chronologii i jednoznacznej kategoryzacji. W każdym obiekcie można 
znaleźć echa różnych rozwiązań formalnych i stylowych, naśladuje ona wytwory sztuki wyższej 
powielając jednocześnie własne schematy [Piwocki 1970: 152].

Diagnoza historyczno-artystyczna pozostałych miejsc, określonych w projekcie jako obiekty 
kultury materialnej (dwór, budynki przemysłowe, dworzec), opierała się na bezpośrednich bada-
niach w terenie i zaobserwowanych analogiach w formie architektonicznej. Metoda ta sprawdzała 
się w przypadku dostępnych, istniejących budynków, jak np. dworca kolejowego w Turowie. Po-
dobne dworce znajdują się m.in. w Piekoszowie (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki), Żelisławicach 
(woj. śląskie, pow. będziński) i Juliance (woj. śląskie, pow. częstochowski) [zob. http://semaforek.
kolej.org.pl]. Charakterystyka obiektów nieistniejących, wobec braku zachowanych materiałów 
ikonograficznych i niewystarczających przekazów ustnych, była niemożliwa.
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OBIEKTY KULTURY MATERIALNEJ 
Dom

• Etnografia
Dom jest instytucją, która symbolizuje bezpieczeństwo, trwałość, schronienie, twierdzę, 

mieszkanie, gospodarstwo domowe i domowników, rodzinę, ród, Wszechświat, ciało ludzkie, 
gościnność [Kopaliński 1990: 69]. Wszystkie kultury uznają dom za najważniejsze miejsce dla 
człowieka. Współtworzą go trzy elementy: aspekt materialny (budynek, mieszkanie), aspekt 
społeczny (ludzie, domownicy, ich sposoby bycia, wzajemne relacje), aspekt aksjologiczny (utoż-
samianie ze wspólnotą, życiem rodzinnym, symbol własnych korzeni, odtwarzanie porządku 
kosmogonicznego).

Jak pokazują materiały etnograficzne, w XIX w. większość domów mieszkalnych na pol-
skiej wsi było budowanych z drewna. Obok drewna popularnym budulcem była glina, z której 
wykonywano klepiska, piece, ściany z przewodami ogniowymi, stosowano do wyrównywania 
i uszczelniania ścian oraz jako zaprawę murarską. Zygmunt Gloger wyróżnił dwa główne typy 
chat wiejskich: jednoizbowy i dwuizbowy z sienią pośrodku rozdzielającą izbę białą od czarnej 
[Gloger 2006: 108]. W literaturze etnograficznej przyjął się podział na chałupy dwuwnętrzne 
wąskofrontowe (wejście w ścianie szczytowej) i dwuwnętrzne szerokofrontowe (wejście w ścianie 
frontowej) [np. Moszyński 1967a: 560–567], a w ich obrębie zróżnicowanie ze względu na ilość 
izb, usytuowanie urządzeń ogniowych, rodzaj sieni itp. [Pokropek 1976: 58–70].

Wielkość i układ pomieszczeń określały m.in. przynależność do warstwy społecznej, 
zamożność, warunki klimatyczne. Zwykle program domu ulegał zmianie, gdy jego mieszkańcy, 
oprócz uprawy roli, zajmowali się jakimś rzemiosłem, rękodziełem czy rybactwem. W kuchni 
koncentrowało się życie wielopokoleniowej rodziny, tutaj też spano, podczas gdy izbę używano 
jedynie z okazji świąt. Rzadko budowano inne pomieszczenia dla ludzi, których zresztą nigdy nie 
używano na co dzień.
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1. Olsztyn (O1) – dom kowala (ryc. 1, 2, 3, 4, 5)

Ryc. 1.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 2.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 3.
Dom kowala, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 4.
Obszar pomiędzy domem kowala a kuźnią, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Etnografia
Dom kowala wraz z kuźnią stawiano w miejscu łatwo dostępnym dla klientów: na jej gra-

nicy, przy uczęszczanych drogach, najlepiej obok karczmy czy austerii. Związek karczmy i kuźni 
był w niektórych miejscowościach zacieśniony osobą samego kowala, który pełnił też funkcję 
karczmarza. 

Kuźnię zwykle stawiano z dala od budynków mieszkalnych z obawy przed pożarem, jed-
nakże nie było niczym niezwykłym łączenie warsztatu i mieszkania dla kowala. O kuźni w sieni 
budynku mieszkalnego informują m.in. materiały archiwalne z Wielkopolski z XVIII w. [Jasiewicz, 
Pelczyk, 2002: 270–272], a o kuźni w izbie mieszkalnej przeczytamy m.in. w autobiografii, pocho-
dzącego z Rzeszowskiego, Stanisława Pigonia [Pigoń 1947: 93]. W zabudowie XX-wiecznych wsi 
były kuźnie przystawione do budynków mieszkalnych i nie stanowiące z nimi konstrukcyjnej 
całości [Jasiewicz, Pelczyk 2002: 272]. 

W okresie przedrozbiorowym kuźnie znajdowały się w nielicznych wsiach, gdyż wszelkie 
rzemiosło koncentrowało się w ośrodkach miejskich zapewniających lepszy zarobek. Między ko-
walstwem miejskim, zorganizowanym w cechy, a kowalstwem wiejskim była silna konkurencja 

Ryc. 5.
Dom kowala, widok od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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[Reinfuss 1953: 349]. Powszechną formą organizacji kowalstwa na wsi była instytucja kowala 
gromadzkiego lub wioskowego. Ponadto na wsi występowali kowale dworscy, pracujący na po-
trzeby dworu, oraz kowale samodzielni nie krępowani żadnymi powinnościami wobec dworu czy 
gminy [Paprocka 1976: 252]. Kowale wiejscy wykonywali prace i usługi zaspokajające bieżące 
potrzeby wsi, głównie podkuwali konie, naprawiali narzędzia rolnicze i rzemieślnicze, wyrabiali 
gwoździe, haki, siekiery, okuwali drzwi, okna, wozy, niekiedy dla zamożniejszych mieszkańców 
wsi lub na sprzedaż na jarmarkach wyrabiali przedmioty żelazne naśladując wyroby kowali i ślu-
sarzy miejskich: zawiasy, zamki do drzwi, kraty do okien [Reinfuss 1953: 350]. Od drugiej połowy 
XIX w., w miarę zwiększania się narzędzi z żelaza użytkowanych w gospodarstwie wiejskim, rosło 
zapotrzebowanie na kowali – stąd kuźnie były niemal w każdej wsi. 

W kulturze ludowej kowalstwu i kowalowi, ze względu na pracę z ogniem i żelazem, 
niszczenie kształtów po to, by powołać nowe, przypisywano mediacyjność, styczność z zaświa-
tami, powiązania z demonami, czarownicami i złymi duchami [Kowalski 1998: 245–246]. Kowal 
w wiejskiej społeczności był też autorytetem w innych sprawach. Przede wszystkim był znacho-
rem: wyrywał zęby, puszczał krew, naprawiał złamane kończyny, był też specjalistą od schorzeń 
końskich [Biegeleisen 2012: 84, 172].

nr inw. KOM: O2_R20_KOM4
W domu zakupionym parę lat temu przez naszą rozmówczynię mieszkał niegdyś kowal, zaś 

parę metrów dalej (pod kasztanem przy teatrze Stodoła) znajdowała się kuźnia. 
Pan Robert (ekspert):
Kowali było dwóch w Olsztynie, za moich czasów. Jeden był przy rynku a drugi był…i tą kuźnię 

kupił chyba Polkowski i przeniósł ją na ulicę Sobieskiego i tam stoi do dzisiaj. Druga kuźnia była też 
na Sobieskiego u pana Molędzkiego. To były dwie kuźnie i w tej jednej to pewnie trochę tego sprzętu 
było. Pierwsza kuźnia, to przy lodach „Szweja” [?] w tej uliczce.

• Archeologia
nr inw. KOO: O1_B_5
Budynek znajduje się przy ul. Sobieskiego 22 w Olsztynie. Zachowany jest w dobrym 

stanie, choć najprawdopodobniej nie jest zamieszkany. Jest to drewniany dom parterowy kryty 
dwuspadowym dachem z poszyciem z ceramicznej dachówki, z zachowaną oryginalną drewnianą 
stolarką okienną. Dłuższą osią został ustawiony na linii północ-południe, czyli równolegle do ul. 
Sobieskiego. Wejście do domu znajduje się od strony podwórza. Od szczytów nie zarejestrowano 
otworów okiennych ani drzwiowych, z kolei od frontu widoczne są 3 symetrycznie rozłożone 
okna. Obecnie ściany obwodowe domu pomalowane są na kolor jasnobrązowy, a ościeże i ramy 
okien pobielono. Posesja otoczona jest od frontu metalowym płotem siatkowym, malowanym 
na biało. W głębi posesji widoczne jest nowe budownictwo mieszkaniowe. Ok. 7 m na północ od 
omawianego domu znajduje się drugi drewniany budynek, najprawdopodobniej pełniący niegdyś 
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funkcję gospodarczą (kuźnia?). Został ustawiony stroną szczytową w kierunku ulicy, przykryty 
dwuspadowym dachem krytym obecnie papą. 

Brak możliwości wykonania pomiarów obu obiektów, stoją na prywatnej działce. Zareje-
strowano, że brama znajdująca się pomiędzy omawianymi budynkami, nie jest często używana 
– trawy urosły na wysokość ok. 0,5 m (miejsce badano latem). 

• Historia
Wykształcenie dobrego kowala wymagało czasu i podporządkowania się zabiegom eduka-

cyjnym doświadczonego mistrza kowalskiego, w systemie szkolenia cechowego. Później starający 
się o otwarcie własnej kuźni, mógł liczyć na pozytywną opinię swojego dawnego szefa. Tak np. 
Antoni Maciejewski, mistrz kowalski z Kłobucka, potwierdzał 27 lutego 1933 r. na piśmie, „że Pan 
Stefan Małyska syn Pawła lat 25 liczący, także z Kłobucka pochodzący, jako uczeń mój w latach 
od 1925 do 1927, a następnie, jako czeladnik kowalski wykazał dużą umiejętność przy kuciu 
koni systemem rosyjskim, przeto tegoż Małyskę jako pracownika zdolnego, sumiennego i dobrze 
oznajmionego z kuciem koni polecam” [APCz 1930–1933b]. Niektórzy kowale w okolicach Olszty-
na, ze względu na długotrwałość uprawiania swojego rzemiosła, musieli zapisać się w pamięci 
lokalnego środowiska. Stanisław Suk z Turowa, oświadcza 28 II 1935 r., że swój zawód „wykonuje 
samoistnie” od 1 IV 1919 r. [APCz 1930–1933a: 217], Wojciech Barczyk ze Zrębic od 16 sierpnia 
1917 r. (oświadczenie z 31 grudnia 1934 r.) [APCz 1930–1933a: 263]. 

Prowadzona przez kowala kuźnia musiała odpowiadać określonym przepisom. W połowie 
lat trzydziestych ubiegłego wieku odległość warsztatu kowalskiego od drogi musiała wynosić co 
najmniej 6 m [APCz 1930–1933a: 264]. 

Rzemiosło kowalskie było na wsi bardzo cenione, często przechodziło z ojca na syna. W Tu-
rowie i Zrębicach pod Olsztynem w 1946 r. byli kowale, którzy prawdopodobnie odziedziczyli 
kuźnie po swoich przodkach: Marian Suk w Turowie, Bolesław Barczyk w Zrębicach. W większych 
wsiach i miasteczkach jurajskich mamy po kilku kowali. W Olsztynie w 1946 r. jest Kazimierz Wi-
ciński, Józef Molęcki i Marian Bolkowski, zaś w Turowie wspomniany już Marian Suk oraz Antoni 
Tomalski [APCz 1946–1950: 22].

• Historia sztuki
Nie ujawniono archiwalnej i ikonograficznej dokumentacji miejsca.
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2. Olsztyn (O1) – dom zamożnego Żyda (ryc. 6, 7)

Ryc. 6.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 7.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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• Etnografia
Żydowskie domy w miasteczkach i na wsiach niewiele różniły się od domów chrześcijan, 

a standard życia większości ich mieszkańców był bardzo niski. Były to domy drewniane, parte-
rowe, kryte słomą lub gontem, w wielu z nich znajdowały się małe, nędzne sklepiki, czyli izba, 
w której do późnych godzin wieczornych prowadzono handel [Banasiewicz-Ossowska 2007: 88, 
117]. Rodziny bardzo zamożne posiadały duże zagrody, domy z drewna bądź kamienia. 

Relacje między Żydami i ludnością wiejską opierały się głównie na stosunkach gospodar-
czych. Biedota żydowska miała do czynienia z biedotą chłopską. Zamożni Żydzi byli ważną częścią 
składową aparatu gospodarczego majątku magnackiego lub szlacheckiego: byli bankierami, do-
stawcami wszelkiego rodzaju dóbr użytkowych, od Żyda się kupowało, Żydowi się sprzedawało 
[Hertz 1988: 128, 245]. Bardzo popularnym zajęciem wśród Żydów była arenda. Dzierżawiono całe 
dobra dworskie: młyny, karczmy, gorzelnie, browary, jatki, tartaki, lasy, nawet krowy czy owoce 
z dworskich sadów [np. Bujak 1917: 9–10]. Niewielka liczba Żydów mieszkających na wsi zajmowała 
się rolnictwem. Dla większości było to dodatkowe zajęcie. Na polskiej wsi mieszkali Żydzi wyko-
nujący zawód lekarza lub cyrulika, byli też muzykantami obsługującymi wesela i zabawy [Cała 
1992: 109]. Ośrodkiem wymiany gospodarczej było miasteczko – ośrodek handlowo-usługowy 
i administracyjny. W takich ośrodkach i mniejszych osadach Żydzi nie zamykali się w odrębnych 
dzielnicach, jak to miało miejsce w miastach, lecz mieszkali wśród innych mieszkańców: osiedlali 
się wokół rynku – miejsca targów, oraz na sąsiadujących ulicach, ludność polska mieszkała doo-
koła i obok nich [Bartoszewski 1989: 93]. Mimo codziennych styczności obie grupy żyły swoim 
własnym życiem i własnym rytmem.

nr inw. KOM: O2_R1_KOM5 
[był tam] Dom zamożnego Żyda o nazwisku Koziwoda.

Józef Łodyga z Turowa (ekspert) 
To [dom] jest na rogu, tu w Olsztynie. On [Koziwoda] był właścicielem. To byli ludzie, którzy 

nie mieli ziemi. Najczęściej zajmowali się krawiectwem, malarstwem, szewstwem… […] Ale byli to 
biedni ludzie, część w Olsztynie tutaj była krawcami. […] Nazwisko [Koziwoda] też słyszałem, ale 
słuchajcie państwo Koziwoda to najprawdopodobniej był krawiec i on zajmował się krawiectwem 
albo czapnictwem. 

[…]
Tylko ten Koziwoda miał murowany dom. To była opoka na glince. A opoka to był płaściutki 

kamień, glina w środek, i taka była budowla. Jak chciał wprawić okno – odpadało i pół ściany od razu 
wyleciało. Oprócz tego to były tak, w domach, to kuchnie były z glin zamiast z podłogi.

• Archeologia
Dane etnograficzne nie pozwoliły zlokalizować miejsca na etapie archeologicznych badań 

terenowych. Dzięki kwerendzie historycznej [por. niżej] udało się określić adres (Plac Grunwaldzki 
4 w Olsztynie), przy którym znajdował się do niedawna opisywany budynek. W 2015 r. teren ten 
pełnił funkcję ogródka gastronomicznego.
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• Historia
Koziwoda Joachim (ryc. 8, 9) był w Olsztynie właścicielem dużej piekarni, którą prowadził 

od 1910 r. [APCz 1930–1933b: 292]. W grudniu 1933 r. utrzymywał, że piekarnię tę prowadzi sam, 
bez wsparcia pomocnika [APCz 1930–1933b: 293]. W wymienionym roku w Olsztynie znajdowały 
się trzy piekarnie, należące do Joachima Koziwody, Wolfa Fiszofa oraz Józefa Bocho. Największą 
z nich była ta, która należała właśnie do Koziwody. Jej dzienna produkcja chleba wynosiła 986 kg, 
podczas gdy Fiszof i Bocho szacowali wielkość swojego wypieku na 254 kg. Dawało to piekarni 
Joachima Koziwody drugie miejsce w całym powiecie częstochowskim (razem 73 piekarnie), po 
piekarni Jana Zalwerta w Przystajni, której produkcja dzienna wynosiła 1 080 kg chleba przy 2 
zatrudnionych pracownikach [APCz 1933: 154]. Stosownie do swojej aktywności gospodarczej, 
Joachim Koziwoda był zapewne dość zamożnym człowiekiem.

Ryc. 8.
Dom Joachima Koziwody, w latach sześćdziesiątych XX wieku  

zlokalizowano w nim m.in. restaurację „Pod Zamkiem”;  
fot. ze zbiorów Aleksandry Hadrian



95

Diagnoza miejsc

• Historia sztuki
Ujawniona w trakcie badań fotografia budynku pozwala datować obiekt na I połowę XX w. 

Wzniesiony u zbiegu ulic, był murowany, dwukondygnacyjny, w układzie kalenicowym. Elewacja 
południowa trójosiowa, z gzymsem rozdzielającym piętra. W przyziemiu widoczne trzy arkady. 
Dwie z nich, zwieńczone łukiem koszowym, wypełniały witryny – trzecia, umieszczona pomiędzy 
nimi, węższa i zakończona łukiem pełnym jest  zaślepiona. W drugiej kondygnacji, na osiach skraj-
nych arkad, znajdowały się pary prostokątnych okien rozdzielone kwadratową płyciną. Elewacja 
ściętego narożnika jednoosiowa, z umieszczonym w arkadzie wejściem w przyziemiu i oknem na 
piętrze. Elewacja wschodnia, trójosiowa, o nieregularnym rozmieszczeniu prostokątnych okien 
(3 na parterze, 2 na piętrze). Bryła nakryta dachem trójpołaciowym z wyłomkiem nad ściętym 
narożnikiem. Obiekt reprezentował formy charakterystyczne dla przedwojennej, małomiastecz-
kowej zabudowy. Neoklasycystyczne elementy dekoracji występujące często w budynkach z XVIII 
i XIX w., zostały zastąpione przez zmodernizowany detal w postaci geometrycznych płycin i opasek 
otworów okiennych.

Nie ujawniono archiwalnej i ikonograficznej dokumentacji miejsca.

Ryc. 9.
Rozbiórka domu Joachima Koziwody; fot. ze zbiorów Aleksandry Hadrian
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Droga

• Etnografia
W kulturach tradycyjnych drogę postrzegano jako obszar „pomiędzy”, który porządkując 

przestrzeń dzieli ją i jednocześnie łączy: pośredniczy między miejscami zdefiniowanymi i mający-
mi właściwości, łączy to, co w środku z tym, co na zewnątrz. Nakazuje przechodzenie do czegoś, 
a więc jako fragment przestrzeni kojarzy się z ruchem i czasem. 

Stefan Czarnowski porównując właściwości prawne oraz religijne dróg i granic stawia 
między nimi znak równości [Czarnowski 1956: 221–236]. W kulturach ludowych przypisywano 
drodze – jako granicy – status zmienności, nieokreśloności i pośredniczenia. Traktowano ją jako 
przestrzeń niczyją i publiczną, bo należącą w równym stopniu do każdego, odzwierciedlającą 
znajdowanie się „między”, czyli w stanie zawieszenia i nieokreśloności. Uważano, że na drodze 
wszystko może się zdarzyć, że obowiązują na niej odmienne prawa niż na uporządkowanej „we-
wnętrzności”. Wierzono, że na drodze pojawiały się dusze zmarłych, duchy i upiory, tu działał 
diabeł i czarownice, przynależeli do niej ludzie gościńca, tu mogło spotkać człowieka „coś złego” 
zwłaszcza na zakrętach czy skrzyżowaniach. Na drodze odbywano zabiegi magiczne mające 
chronić przed niebezpieczeństwami nowożeńców, przywrócić zdrowie choremu dziecku, na drogę 
wynoszono przed Nowym Rokiem starą biedę. W polskiej tradycji rozpowszechniony jest zwyczaj 
stawiania przy drodze krzyży, figur świętych i kapliczek. Upamiętniają one czyjąś śmierć, mają 
motywację dziękczynną, są formą sakralizacji przestrzeni. Najmocniej znaczeniowo nacechowano 
rozdroża, albowiem traktowano je jako miejsce, gdzie dokonać się może przejście między różnymi 
strefami [np. Moszyński 1967b: 279, 369, 573, 656, 712].

Specjalnym typem drogi jest gościniec, czyli według słownika „droga, którą jeżdżą obcy, 
kupcy, goście” [Sławski 1954: 327]. „Droga traktowa”, „trakt”, „większa droga”, „droga większa 
komunikacyjna”, „droga przejazdowa od miasta do miasta”, „droga znaczna i szeroka”, „droga 
publiczna”, „droga bita” – są w polskich tekstach folklorystycznych rozwiniętymi eksplikacjami 
wyrazu gościniec [Adamowski 1999: 156]. Gościniec bity – to częsta charakterystyka atrybutywna 
wskazująca na to, że zbudowany on został z kamienia. W tekstach ludowych droga (gościniec) 
łączy realnie i symbolicznie wieś z miastem, rzadziej wieś z inną wsią [Adamowski 1999: 167].

Aleja jest to droga wysadzana drzewami: kasztanowa, lipowa, topolowa; szeroka aleja 
w mieście. 
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3. Olsztyn (O1) – droga do Częstochowy (ryc. 10, 11, 12)

Ryc. 10.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 11.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda



Diagnoza miejsc

Ryc. 12.
Droga do Częstochowy, 

widok obecny od wschodu; 
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.



99

Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw. KOM: O2_R1_KOM4 
Pierwsza wyłożona kamieniem droga w okolicy. Została ufundowana przez miejscowych Żydów. 

• Archeologia
nr inw. KOO: O1_B_6
Drogę, która prowadzi do Częstochowy stanowią obecne ul. Żwirki i Wigury. Droga ta 

pokryta jest nowym asfaltem, po obu stronach jezdni są chodniki wykonane z kostki brukowej. 
Powierzchnia jezdna, jak i chodniki są w bardzo dobrym stanie, najprawdopodobniej niedawno 
były remontowane. Po obu stronach drogi występuje budownictwo jednorodzinne. Są to domy 
jedno- i dwukondygnacyjne. Niewiele z nich pochodzi z I połowy XX w., większość to budynki z II 
połowy XX w. i przełomu XX i XXI w. 

• Historia
Droga bita łącząca Olsztyn z Częstochową budowana była w latach dwudziestych XX w. 

Stanowiła część szerszego założenia komunikacyjnego – drogi łączącej Częstochowę z Lelowem. 
Przedsięwzięciu, któremu patronował ówczesny starosta częstochowski Kazimierz Kühn, przy-
pisywano ważką rolę cywilizacyjną. W październiku 1927 r. „ukończenie setnego kilometra” 
drogi postanowiono uczcić pomnikiem, którego lokalizację oraz wyposażenie inskrypcyjne tak 
charakteryzuje ks. Jan Wiśniewski w swoim opracowaniu zabytków diecezji częstochowskiej:

W pobliżu cmentarza rozwidla się szosa: na lewo prowadzi do Turowa, na prawo do Janowa. 
W środku rozwidlenia stoi ustawiony tu odłam skały na dwóch okrągłych podstawach. Na skale 
czytamy złocony napis: 

Idą czasy 
których znamieniem będzie 

Wyścig pracy 
Jak przed tem był wyścig żelaza 

Jak przed tem był wyścig krwi. J. Piłsudski. 
Z powodu ukończenia budowy  
Setnego kilometra drogi bitej 

Przez Samorząd Powiatu Częstochowskiego 
W dziesiątym roku samodzielnego 

bytu Ojczyzny 
kamień ten w d. 2. X 1927 r. położono 

 [Wiśniewski 1936: 275; por. Romański 2009: 34, 124].

Opisywana droga nie jest jednak przedłużeniem ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie.

• Historia sztuki
Nie ujawniono archiwalnej i ikonograficznej dokumentacji miejsca.
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4. Olsztyn (O1) – parcele/aleja spacerowa (ryc. 13, 14, 15)

Ryc. 13.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 14.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda



Diagnoza miejsc

Ryc. 15.
Parcele/aleja  

spacerowa,  
widok obecny  

od północy;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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• Etnografia
nr inw.: O1_R7_KOM1
etymologia: Początkowo była to ulica porośnięta wzdłuż lasem sosnowym [stąd nazwa 

„suśniki”]

nr inw. KOM: O1_ R5, R6 _KOM3
R6: Ulica, wzdłuż której spacerowano. Organizowano też pochody pierwszomajowe. Również 

głównie niedziele były dniem spotkań w tym miejscu. Gromadziły się tam wtedy koła gospodyń wiej-
skich. Dzisiaj są tam domy. 

R5: W późniejszym okresie wybudowano tam domy przez prawników, lekarzy. Teraz to osiedle 
mieszkalne. 

• Archeologia
nr inw. KOO: O1_B_3
Miejsce zlokalizowano przy ul. Kϋhna, która odchodzi bezpośrednio od rynku w Olsztynie 

w kierunku południowym. Jest to obecnie droga o asfaltowej nawierzchni jezdni z chodnikami 
z kostki brukowej po obu stronach, przy której znajduje się gęsta, w większości współczesna, 
zabudowa mieszkalna. Zachowały się również nieliczne drewniane domy, a także domy muro-
wane z kamienia i cegły. Na niektórych parcelach widoczne są drewniane budynki gospodarcze. 
Poszycia dachowe domów drewnianych są bardzo różne, począwszy od dachówki ceramicznej 
po blachę. Ulica jest zadbana.

• Historia
Wskazany teren, jak się wydaje, należy związać ze zrealizowaną w II połowie lat dwudzie-

stych XX w. inicjatywą pozyskania przez Sejmik Częstochowski części gruntów olsztyńskich, na 
rzecz służącej częstochowianom kolonii letniskowej. „Goniec Częstochowski” z dnia 23 I 1927 r. 
pisał: 

Częstochowski Sejmik Powiatowy uchwalił nabyć od ogółu osady Olsztyn 44, 1814 hektarów nieużyt-
kowych gruntów na założenie osiedla letniskowego. […] Wydzielono więc z gruntów gromadzkich 
stanowiących dziś nieużytki, część ziemi, którą następnie podzieli się na parcele i będzie odsprze-
dawać chętnym, przyczem przestrzegać się będzie, aby cel przyświecający tej akcji, t.j. stworzenie 
letniska nie został wypaczony przez budowanie fabryk lub t.p. zakładów, zanieczyszczających 
powietrze lub też zakłócających spokój, dlatego ziemię tę odsprzedawać się będzie jedynie pod 
warunkami opracowanymi przez Wydział Powiatowy i za jego zgodą. [Olsztyn – letniskiem… 1927: 5]. 

Wg M. Romańskiego część pieniędzy uzyskanych z tak pomyślanej parcelacji przeznaczono 
na budowę, zlokalizowanego właśnie przy ul. Kühna, nowego budynku Urzędu Gminnego z salą 
domu ludowego. Obiekt ten oddano do użytku w 1926 r. [Romański 2009: 124] (ryc. 16).
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Budynki postawione przy ulicy nadawały jej bardziej reprezentacyjny charakter. Przed 
wojną, a także podczas okupacji, była ona nazywana Willową. W swoich wspomnieniach z oku-
pacyjnego Olsztyna Frank Morgens pisze (lipiec 1942 r.): „Spacerowaliśmy też ulicą Willową. 
Była to szeroka, wysadzana drzewami aleja, po obu stronach której stały wytworne, choć nieco 
zrujnowane domy, wybudowane przed wojną przez znaczniejsze polskie rodziny. Spacer tą ulicą 
był przyjemnością, szczególnie dla dzieci” [Morgens 1994: 115]. 

• Historia sztuki
Nie stwierdzono archiwalnej i ikonograficznej dokumentacji miejsca.

Ryc. 16.
Olsztyn  na Mapie Szczegółowej Polski 1:25 000; [Mapa 1940]
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5. Zrębice (O9) – droga zwana karczmarką (ryc. 17, 18, 19, 20, 21)

Ryc. 17.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 18.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda



Diagnoza miejsc

Ryc. 19.
Droga zwana karczmarką, widok od strony wschodniej; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.

Ryc. 20.
Droga zwana karczmarką, widok od strony zachodniej; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.



Diagnoza miejsc

Ryc. 21.
Droga zwana  

karczmarką  
u styku  

ze Szlakiem  
Orlich Gniazd;  

fot. M. Majorek;  
grudzień 2015 r.
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• Etnografia  
nr inw. KOM: O8_R6_KOM5
K.P.: No jeśli chodzi o takie legendy, to zawsze się mówiło, bo ja pochodzę z tego miejsca na-

przeciwko, to ta droga tutaj, to się nazywa karczmarka, tak że dawniej była tutaj karczma. […] ale 
na logikę, no to było, bo jeżeli szlak jakiś tutaj szedł handlowy, to karczma mogła być tutaj.

• Archeologia
nr inw. KOO: O9_B_4
Karczmarką zwano najprawdopodobniej ścieżkę o szerokości do 2 m, prowadzącą obecnie 

do lasu, łączącą się ze Szlakiem Orlich Gniazd. Wejście na ścieżkę znajduje się w Zrębicach Drugich 
przy skrzyżowaniu dróg asfaltowych (ul. Głównej z ul. Orlich Gniazd). Sosnowo-brzozowy las, do 
którego prowadzi ścieżka, cechuje zwarty, ok. siedemdziesięcioletni drzewostan. Na przecięciu 
drogi do karczmy ze Szlakiem Orlich Gniazd widoczne jest regularne, pasowe nasadzenie drzew. 
Na całej długości ścieżki nie uchwycono na powierzchni reliktów architektury.

• Historia
Nie ujawniono dokumentacji archiwalnej oraz historiograficznej miejsca.

• Historia sztuki
Nie ujawniono archiwalnej dokumentacji miejsca.
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Dworzec

• Etnografia
W XIX w. kolej stała się symbolem panowania człowieka nad przyrodą oraz jego nieograni-

czonych możliwości poznawczych, świadczyła o ludzkiej potędze. Wynalezienie kolei było dużym 
osiągnięciem techniki, architektury i sztuki. Budowa dróg żelaznych była ogromną ingerencją 
człowieka w krajobraz: wybudowano sieć torów, mosty, wiadukty, hale warsztatów i zabudowania 
stacyjne [Tomasik 2007: 24].

Ten cywilizacyjny wynalazek musiał otrzymać godną oprawę w postaci dworca. Początkowo 
budynek dla podróżnych był określany mianem „dwór”, „dwór kolejowy”, „zajazd”, gościniec” lub 
„przystań”, co może świadczyć o wysokiej randze, jaką nadawano temu obiektowi [Rymar 2009: 
65]. Należało mu się miejsce eksponowane: zdarzało się, że lokalizowano go na końcu głównej 
ulicy (Amsterdam), w jej pobliżu (Łódź), a nawet przebijano do dworca reprezentacyjną ulicę 
(miasta Francji, Włoch, Niemiec) [Wesołowski 2003: 13]. 

Dworce stały się bramami miast z ich kulturowymi znaczeniami granicy i progu, choćby 
najdalej położone od wielkiej metropolii były postrzegane jako tej metropolii cząstka. Budynki 
dworców były budowlami prestiżowymi i świadectwami nowoczesności, postępu i rangi miasta, 
symbolem zmiany cywilizacyjnej. Od połowy XIX w. powstają budowle wyszukane, w których 
poszczególne elementy są przemyślane, a budynki przepełnione elegancją. Do 1914 r. każde 
towarzystwo kolejowe budujące nowy gmach dworca prześcigało się co do jego wielkości i boga-
ctwa zastosowanych w nim form [Rymar 2009: 73]. Konieczna stała się współpraca inżynierów 
i architektów w dużym stopniu wymuszona rozwojem nowych technologii, zwłaszcza w sferze 
elementów konstrukcyjnych. 

Architektura XIX-wiecznych dworców kojarzyła się z architekturą sakralną (wielkie hale 
ze szkła i żelaza z podporami w środku, wyglądały jakby miały nawy główne i boczne z peronami 
i szynami zamiast ławek dla wiernych; nazywano je „kościołami rewolucji przemysłowej” [Pa-
rissien 1997]), rozwiązaniami nawiązywała do zamków, pałaców, dworków [Rymar 2009: 73]. 
Taki charakter dworce zaczęły tracić na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w., gdy 
upowszechniać się zaczęło podróżowanie samochodem i samolotem. 

Dworce w Polsce w latach dwudziestych XX w. stawiano na miejscu zniszczonych podczas 
I wojny światowej lub na nowo tworzonych liniach kolejowych. Typowy dworzec zapożyczył 
rozwiązania funkcjonalne i architekturę z tradycyjnego budownictwa rezydencjonalnego: na 
osi krótkiej budynku lokowano poczekalnię, kasy biletowe, przechowalnię bagażu, bufet i biuro 
naczelnika stacji, na piętrze znajdowały się mieszkania dla zawiadowcy, dróżnika, naczelnika. 
W przypadku budowli parterowych administracja mieściła się w skrzydłach budynku. Poczekalnia 
była ważną częścią dworca zwłaszcza tam, gdzie liczba przejeżdżających pociągów była ograni-
czona: należało pasażerom stworzyć dogodne warunki do czekania na pociąg. Wraz z rozwojem 
kolejnictwa na dworce wprowadzono telegraf i telefon, które za opłatą udostępniano pasażerom 
[Polskie Koleje…, 1929].
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6. Turów (O5) – dworzec kolejowy (ryc. 22, 23, 24, 25, 26, 27)

Ryc. 22.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 23.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda



Diagnoza miejsc

Ryc. 24.
Budynek dworca w Turowie, widok od zachodu; fot. O. Ławrynowicz; grudzień 2015 r.

Ryc. 25.
Budynek dworca w Turowie, widok od wschodu; fot. O. Ławrynowicz; grudzień 2015 r.
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Ryc. 26.
Zbliżenie na tablicę informacyjną umieszczoną na budynku dworca w Turowie;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 27.
Budynek dworca w Turowie, widok od wchodu; fot. O. Ławrynowicz; grudzień 2015 r.
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• Etnografia
nr inw. KOM: O8_R1_KOM7
J.P.: Tato wcześniej działał w Armii Krajowej. Działał, współpracował z Ponurym. Był tajnym 

współpracownikiem, bo jeżeli miał tutaj w Turowie bocznicę kolejową i miał tutaj wagony, na które był 
ładowany ten piasek formierski, no to jak tory miały być zajęte przez wojsko niemieckie, na transport 
broni, amunicji na front wschodni, no to wtedy ojciec musiał zwolnić tory, nie? No to wtedy musiał 
wiedzieć przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, że coś tutaj się święci, nie? No i wtedy Ponury 
osobiście przyjeżdżał do taty. Także tato był tajnym współpracownikiem, nawet tutaj miejscowe or-
gany Armii Krajowej o tym nie wiedziały. […] No i wtedy i wtedy partyzanci polscy czy to rozkręcali 
szyny, czy to podkładali materiały wybuchowe i wysadzali te, no te transporty, nie? 

Pani Nabiałek (ekspertka)
– Kolej miała iść przez Olsztyn ale obywatele Olsztyna się nie zgodzili. Dlatego poszła przez 

Turów. [Oni] bali się tego, że im pociąg jak przejedzie, to krowy pozabija przez pole. No w Kusiętach 
były dwa wypadki. Kobiety. Przechodziły przez tory. I to nie to że jeden po drugim, tylko lat kilkanaście 
później druga kobieta. […] Dworzec w Turowie nazywał się „Olsztyn” […].

– Olsztynianom nie przeszkadzało to, że nie ma dworca?
– No musieli chodzić cztery kilometry. Mój brat do liceum chodził cztery kilometry do Turowa, 

na stację „Olsztyn”. Po wojnie jeden taki autobus był, to ile ludzi się zmieściło, to tyle jechało. Nikt nie 
przestrzegał żadnych przepisów. Odkryty był i wsiadali.

– To był dworzec w Turowie i Kusiętach…
– W Kusiętach nie było wtedy dworca. Dopiero po wojnie. Tak, to tylko był [dworzec] Często-

chowa i Turów.
– I Turów skąd zbierał ludzi?
– No z tych wszystkich [wsi]: Bukowna, Warszawki, Przymiłowic… Wszyscy chodzili tam na 

pociąg. Pociąg z Kusiąt to się zatrzymywał tu, jak zielona góra jest, to w lesie. Niektóre pociągi się 
zatrzymywały. To chodzili już albo pieszo do Częstochowy, bo co im się było wracać do Turowa, to 
trzy kilometry, cztery czy pięć, bo to zależy gdzie mieszkali. To chodzili prosto do Częstochowy. Pieszo.

• Archeologia
nr inw. KOO: O5_C_2
Dworzec ten jest budynkiem dwukondygnacyjnym, ze strychem; na rzucie poziomym 

wielobocznym. Budulcem jest cegła maszynowa łączona zaprawą wapienną. Dołem widoczna 
jest odsadzka ułożona na rolkę, oddzielająca fundament od części naziemnej obiektu. Zachowała 
się drewniana stolarka okienna oraz drzwi. Dworzec jest nieczynny (stacja jest zredukowana do 
peronu), w części były prawdopodobnie pomieszczenia mieszkalne (dziś zaniedbane). Na murze 
obwodowym budynku, po stronie północnej został umieszczony punkt osnowy geodezyjnej. Po 
stronie wschodniej obiektu znajduje się ślad po ujęciu wody pitnej. Dach budynku jest po remon-
cie, orynnowany. Część okien od strony wschodniej (przy torowisku) jest zabezpieczona kratami. 
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Od strony torów występuje aleja z drzew (klony, kasztanowce i inne liściaste), w alei widoczne 
są również betonowe krawężniki, które tworzyły najprawdopodobniej krawędzie chodników. 
Na południe od dworca stoją murowane budynki gospodarcze pokryte papą i eternitem. Tory 
i perony są po remoncie.

Po drugiej stronie torów zabudowa z lat siedemdziesiątych XX w., z wyjątkiem drewnianego 
domu, który datować można na koniec XIX lub początek XX w.

• Historia
Budynek dworca kolejowego w Turowie powstał na przełomie I i II dekady XX w., w związ-

ku z przeprowadzeniem w tym czasie przez wieś odcinka linii kolejowej łączącej Częstochowę 
z Kielcami (dzisiaj nazywanej umownie koleją Herbsko-Kielecką) [Romański 2009: 51]. Aż do lat 
sześćdziesiątych XX w. stacja funkcjonowała pod nazwą Olsztyn (ryc. 28). W zbliżonym okresie 
powstaje również bardzo efektowny budynek stacyjny w pobliskiej Juliance (gmina Janów), speł-
niający wobec Złotego Potoku hrabiów Raczyńskich podobne funkcje, jak Turów wobec Olszty-
na. W 1914 r., roku wybuchu Wielkiej Wojny, oddano do użytku dworzec w Zawierciu, projektu 

Ryc. 28.
Dworzec kolejowy Olsztyn (dzisiaj Turów), zniszczony podczas działań wojennych jesienią 1914 r.  

Ze zbiorów Antykwarni Niezależna, Częstochowa, ul. Kopernika 4
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Czesława Domaniewskiego [Orman, Orman 2015: 196–197]. Niestety, spłonął już w listopadzie, 
po rozpoczęciu działań wojennych w rejonie Jury. W tym samym czasie poważnie zniszczony 
został także dworzec w Turowie. Po upadku powstania warszawskiego, właśnie tu przywożono 
wysiedlonych mieszkańców totalnie zniszczonej przez Niemców Warszawy. Władze okupacyjne 
zobowiązały gminę Olsztyn do przyjęcia 250 osób, jednak ostatecznie liczba ta wzrosła do 430 
[Romański 2014a: 128–129]. 

• Historia sztuki
Dworzec w Turowie powstał przy okazji budowy linii kolejowej Kielce–Częstochowa 

(1903–1911), a konkretnie odcinka między Herbami a Częstochową (1903 r.) [https://www.
bazakolejowa.pl]. Jego forma architektoniczna nawiązuje do innych budynków kolejowych na 
wspomnianej trasie, takich jak dworce Piekoszów, Żelisławice, Kochanowice, Koniecpol, Włosz-
czowa, Julianka czy Małogoszcz, przy czym 3 ostatnie charakteryzuje nieco większa skala. Nie 
natrafiono na dokładne informacje dotyczące datowania obiektu. Bardzo podobny, choć większy, 
budynek stacji w Małogoszczy został wzniesiony w latach 1915–1916, można zatem przyjąć, że 
dworzec w Turowie pochodzi z tego samego okresu. Na jego styl składają się silnie zredukowane 
detale neorenesansowe oraz rozwiązania charakterystyczne dla architektury przemysłowej, jak 
ceglane elewacje, oszczędna dekoracja i funkcjonalność. W zwieńczeniach pilastrów i podokien-
nikach zauważalne są zgeometryzowane formy, które możemy wiązać z wpływami modernizmu. 
W budynku pierwotnie znajdowały się pomieszczenia prywatne, mieszkalne oraz inne – prze-
znaczone dla obsługi pasażerów. 
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Dwór

• Etnografia
Dwory i dworki, tak te rycerskie, jak późniejsze szlachecko-ziemiańskie czy wiejskie, wy-

wodzą się z architektonicznej tradycji sięgającej antyku. Były charakterystyczne dla europejskiej 
kultury, jednakże na ziemiach polskich uzyskały wyraziste rysy. Były tworzone „podług nieba 
i zwyczaju polskiego” [Rożek 2013: 43–56] oraz zróżnicowane regionalnie [Kajzer 2010].

Najdawniejsze dwory ziemiańskie były wznoszone z drewna, od XVI w. pojawiają się 
murowane. Większość miała osiowe założenie planu zaakcentowane usytuowanym przed wej-
ściem ganeczkiem wspartym na 2 (w najuboższych dworkach) lub na 4 (w bogatszych dworkach) 
słupkach. Narożne alkierze, wyodrębnione z głównego korpusu, były rzadkością spotykaną tylko 
w obiektach pochodzących z XVII w. Posiadały dachy czterospadowe o prostych lub łamanych 
połaciach, dwory zaś z pierwszej połowy XIX w. były przykryte dachami naczółkowymi. Główny 
akcent kompozycyjny kładziono zwykle na ganek lub ryzalit, stolarkę okienną i drzwiową, fakturę 
ścian, ukształtowanie bryły i otoczenie budynków wysoką zielenią. 

Pojęcie „dwór” odnosić się może albo do całego folwarcznego gospodarstwa wiejskiego 
i leśnego, albo tylko do zabudowań mieszkalnych. Gospodarstwo wiejskie składało się zazwyczaj 
z domu mieszkalnego, budynków gospodarczych (pomieszczenia dla zwierząt, szopy, wozownie, 
stodoły, spichlerze itp.) i krajobrazowej oprawy (park, sad, warzywniak, ogród kwiatowy, dzie-
dziniec). W domu znajdowały się nie tylko izby mieszkalne właściciela i jego rodziny, ale także 
rezydentów, ekonomów, służby, dworskiej czeladzi i pokoje gościnne. W czasach gdy do miasta 
było daleko od wsi, a zły stan dróg zimą odcinał dwór od świata, musiał być samowystarczalny. 
W skład gospodarczego zespołu, tzw. folwarku, wchodziły zabudowania inwentarskie, magazy-
nowe i przetwórcze: stodoła, spichlerz, stajnia, wozownia, chlewy, kurniki, wędzarnia. W każdym 
dworze była gorzelnia, alembik do pędzenia nalewek, warzono domowe piwo, odlewano świece, 
sporządzano leki. 

Dwór-folwark tak było określone terytorium ukształtowane w wyniku dziedziczenia, spad-
ków, wiana lub kupna, niezależne od formalnie wydzielonych obszarów wsi, chociaż ze wsiami 
stanowił wspólnotę społeczną i gospodarczą. Pisał Zygmunt Gloger: 

Dwór staropolski powstawał odśrodkowo, rozwijał się i uzupełniał od wnętrza na zewnątrz, a nie 
przeciwnie. Stawał się powoli, rósł, aż stał się i urósł w pełnię. Miał swoją biografię jak człowiek, 
a ta historia jego życia czytała się w jego przystawkach, dobudówkach i przedbudówkach. Nie 
był prędzej skończenie gotów, zanim nie umieścił wśród swoich ścian trzech pokoleń. Miał sto lat 
wzrostu i dojrzewania. Dziad go zaczął, wnuk dopiero ukończył [Gloger 2006: 208]. 

Wspólnota dworu i wsi rozdzieliła się w wyniku reform uwłaszczeniowych, w wyniku 
których powoli dwór zaczął tracić swą wysoką pozycję. 

Od 1944 r. wraz z reformą rolną dwór przestał być dworem. Stał się budynkiem otoczo-
nym zabudowaniami, parkiem lub ogrodem, które nowi właściciele, czyli władza ludowa i lud, 
wprowadzali w nowy, socjalistyczny system gospodarczy. Biografia niektórych dworów została 
wypełniona nową treścią, wiele z nich bezpowrotnie uległo zniszczeniu.
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7. Bukowno (O6) – dwór (ryc. 29, 30, 31, 32, 33)

Ryc. 29.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 30.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 31.
Mur zewnętrzny założenia dworskiego w Bukownie; widok od północnego-zachodu;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 32.
Fragment budynku dworu w Bukownie, stan obecny, widok od zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.



Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw. KOM: O6_R5, R17_KOM5 
T.S.: Dwór jest. Nawet fajnie, bo gościu dostał dotację. Dosyć fajnie go odrestaurował, no.
M.M.: A wcześniej czyj to był dwór? Kto tam mieszkał?
[…]
A.Z.: Trojtler, to już Niemiec był [chodzi o rodzinę Treutlera de Traubenberga]. […] Był z Nie-

miec i w Polsce mieszkał.
M.M.: I on wcześniej był właścicielem tego dworu? On tam mieszkał?
A.Z.: No mieszkał tu.
T.S.: A babcia pracowała dla niego.
A.Z.: No tak. U tego Trojtlera to pracowałam, ale wcześniej nie. Przedtem to byli Polacy, tam 

mieszkali, a teraz to wiem jak tam oni się nazywali? Przecież ja dzieckiem byłam.
[…]

Ryc. 33.
Droga do dworu w Bukownie, stan obecny, widok od zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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M.M.: A po wojnie? Dalej został?
A.Z.: A później to tak było, że ten Trojtler umarł, nawet on się zabił w Krakowie na motorze. 

Trojtlerka miała trzy córy i ona się później stąd wyprowadziła do Częstochowy, a czy ona to sprzedała, 
jak ona to zrobiła to ja trudno mi powiedzieć.

• Archeologia
nr inw. KOO: O6_C_3
Dwór jest niedostępny dla badaczy, z każdej strony ogrodzony, stanowi własność prywatną 

(w trakcie badań nikogo nie zastano). Na posesji zarejestrowano wyremontowany i zamieszkany 
budynek – główny budynek dworu. Ganek obiektu widoczny jest od strony zachodniej, z miejsca 
przy bramie głównej. Budynek ustawiono dłuższą osią na linii wschód-zachód, z głównym wej-
ściem od południa. Od zachodu posesji zamontowano bramę z napędem elektrycznym. Większość 
ogrodzenia jest współczesna, wykonana z metalu. Tylko od północy uchwycono ogrodzenie ka-
mienne, odnowione, o wysokości 1,85 m, przy którym widoczne są niewyremontowane budynki 
gospodarcze. Od wschodu ogrodzenie jest kamienne, najprawdopodobniej oryginalne. Teren wokół 
budynku mieszkalnego jest zaniedbany, zarośnięty. 

• Historia
„Budynek dworu z początku XX wieku, murowany z cegły i kamienia wapiennego” wpisano 

do rejestru zabytków woj. śląskiego pod nr A/533/90 z datą z 21 września 1990 r. (wpis w gra-
nicach zainwestowania działki) [Rejestr zabytków… b.d.].

Bukowno przez wieki było wsią królewską w obrębie dóbr starostwa olsztyńskiego. Znamy 
niektórych dzierżawców tej wsi. W 1686 r. należał do nich Mikołaj Lachowski [Wiśniewski 1936: 
276], w latach 1688–1689 Michał Tęgoborski [Romański 2009: 13], w 1713 r. Jan Gołuchowski 
[Romański 2009: 13], w 1790 r. Antoni Klimkiewicz [Wiśniewski 1936: 277]. Na terenie dóbr 
Bukowno była również karczma, bowiem zanotowano tutaj w 1760 r. „szynkującego Żyda” [Wiś-
niewski 1936: 276]. W 1827 r. w Bukownie było 23 domów i 189 mieszkańców [SGKP 1880: 471]. 

W początkach XX w. długoletnim (22 lata) właścicielem Bukowna był Ludwik Czermiński 
(zm. 22 czerwca 1917 r.), żonaty z Wiktorią Pobóg-Kossobudzką, z którą miał synów Tadeusza, 
Zdzisława, Aleksandra i Artura oraz córkę Jadwigę. Ludwik Czermiński w młodości uczestniczył 
w powstaniu styczniowym. Pochowany jest wraz z małżonką na cmentarzu w Olsztynie [Wiś-
niewski 1936: 275; Wiśniewski 2014: 9] (ryc. 34).

Wydaje się, że jeszcze w latach dwudziestych XX w. dwór w Bukownie należał do syna 
Ludwika Czermińskiego, Aleksandra [Wiśniewski 2014: 10]. Pod koniec lat trzydziestych, zapew-
ne jeszcze przed wybuchem wojny, majątek Bukowno zakupił Roman Treutler de Traubenberg 
(ryc. 35), który od 1936 r. zarządzał dobrami ziemskimi Złotolasy Karola Steinhagena. Obejmowały 
one m.in. folwarki Zagórze, Zalesice, Lusławice, Czerniczno, Stawki i Lipnik [APCz 1936–1943]. 

Nowy właściciel Bukowna urodził się w Górach Wysokich pod Sandomierzem 8 lutego 
1901 r. jako syn Ignacego Treutlera i Salomei z Bielińskich Treutlerowej [Treutler Lesisz b.d.]. 
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Ryc. 34.
Grób Ludwika i Wiktorii Czermińskich,  

właścicieli dóbr Bukowno pod Olsztynem;  
fot. M. Janik; marzec 2015 r.

Ryc. 35.
Roman Treutler, 1944 r.
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W młodości Roman Treutler był legionistą, uczestniczył w wojnie z bolszewikami w 1920 r. Po 
ukończeniu Szkoły Rolniczej w Miłocinie w 1922 r., korzystając przy tym z doświadczeń przeka-
zanych mu przez ojca – ziemianina, Roman Treutler administruje najpierw majątkiem Dębnowola 
koło Warszawy, od 1933 r. majątkiem Jaskrów koło Częstochowy, a wreszcie wspomnianym 
kompleksem Złotolasy. W styczniu 1930 r. Roman Treutler zawiera związek małżeński ze swoją 
kuzynką Jadwigą Bielińską, z którą ma córki Barbarę, Hannę i Romanę. Posada administratora 
Złotolasów była dość intratna. W 1937 r. miesięczna pensja Treutlera wynosiła 550 zł [APCz 
1936–1937]. Zgromadzone oszczędności pozwoliły Romanowi Treutlerowi zakupić niewielki 
majątek w Bukownie. Do dworu, z którym związana była niewielka, czterdziestohektarowa 
posiadłość ziemska, rodzina Treutlerów przeprowadziła się z Zagórza w 1942 r. [Treutler Lesisz 
b.d.: 8]. Przeprowadzkę poprzedził remont zaniedbanego budynku (ryc. 36). Autorka wspomnień 
o rodzicach, Hanna Treutler Lesisz, pisze o swoim ojcu: 

Przebudował dworek przy ogromnej pomocy kuzyna z Krakowa Stefana Treutlera, który był 
budowlańcem. Wybudował zabudowania gospodarcze, doprowadził linię elektryczną nie tylko 
do dworu, ale też do wsi. Wybudował porządne czworaki dla fornali. Zasadził 20-to hektarowy 
sad. Powstała jego własna siedziba – wymarzony dworek – Bukowno. Dworek zbudowany był na 
wzgórzu z przepięknym widokiem na wieś i w dalszej perspektywie na lasy ciągnące się przez 
Złoty Potok aż po Kielce. Wokół posiadłości był sad, który na wiosnę pokrywał się kwieciem i wy-
glądał jak ogromny bukiet. Dworek jak na tamte czasy był nowoczesny z piękną oszkloną werandą, 
siedmioma pokojami, dużą kuchnią i spiżarnią, dwoma wykafelkowanymi łazienkami, w których 
nigdy nie było wody. Nie zdążono wykopać studni, ani doprowadzić wody pitnej do dworu. Wodę 
przywoziło się beczkowozami i wlewało w zbiorniki na poddaszu [Treutler Lesisz b.d.: 6]. 

Ryc. 36.
Dwór Bukowno  

w tрakcie renowacji  
prowadzonej przez  

Romana i Stefana  
Treutlerów,  

początek lat 40. XX w. (?)
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Początkowo, pomimo trudnych warunków stworzonych przez Niemców, majątek w Bu-
kownie bardzo dobrze prosperował. Roman Treutler pozyskał do pomocy przybyłego z Krakowa 
siostrzeńca, Tadeusza Wójcika, który związał się z okoliczną konspiracją AK. Dwór w Bukownie 
stał się oparciem dla miejscowych partyzantów. Od końca 1943 r. rodzina Treutlerów (ryc. 37) 
zamieszkała w wynajętym mieszkaniu w Częstochowie, dworem zaś zarządzał Tadeusz Wójcik 
(pod pseudonimem Antoni Jucha) odwiedzany systematycznie przez właściciela. Wiosną 1944 r. 
Roman Treutler uległ wypadkowi na motocyklu. Odniesiona kontuzja (złamany obojczyk) nie 
była wprawdzie śmiertelna, ale powikłania, które wystąpiły w trakcie leczenia przyczyniły się 
do zgonu właściciela Bukowna. Zmarł 13 grudnia 1944 r. w Zakopanem [Treutler Lesisz b.d.: 8–9]. 

Po upadku powstania warszawskiego w dworze zorganizowano szpital dla potrzebujących 
pilnej pomocy wysiedlonych mieszkańców stolicy: „starców, kompletnie niedołężnych, leżących, 
chorych ” [Romański 2014a: 130, Treutler Lesisz b.d.: 10]. Jak wspominał Mieczysław Prażmow-
ski – szef Rady Głównej Opiekuńczej na gminę Olsztyn, „Szpital ten stanowi ośrodek, z którego 
roztacza się opiekę nad okolicą” [Romański 2014a: 130].  

Ryc. 37.
Rodzina Treutlerów przed dworem w Bukownie, 1943 r.
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Po 1945 r. majątek Treutlerów uległ częściowej parcelacji, część zaś, między innymi dwu-
dziestohektarowy sad wraz z dworem, pozostała w rękach dawnych właścicieli. Jadwiga Treutler 
z trudem utrzymywała własność (ryc. 38). Po latach córka Hanna tak wspominała ten okres: 
„Co jakiś czas Bukowno było przez Państwo konfiskowane za niezapłacone podatki. Hipoteka 
obciążona. Jak już Państwo ograbiło i zniszczyło posiadłość, zmieniały się przepisy i Bukowno 
wracało do nas” [Treutler Lesisz b.d.: 10]. Ostatecznie został dwór został sprzedany w 1970 r. 
Nowi właściciele, niestety, zdewastowali obiekt. W latach dziewięćdziesiątych XX w. dwór został 
kupiony przez Witolda i Małgorzatę Żurków, którzy przeprowadzili udaną renowację budowli 
(ryc. 39) [Treutler Lesisz b.d.: 12].

Ryc. 38.
Dwór w Bukownie po wojnie, lata 50. XX w. (?)
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• Historia sztuki
Dwór powstał prawdopodobnie w II połowie XIX lub w początkach XX w. Został założony 

na planie prostokąta jako obiekt o siedmioosiowej fasadzie, parterowy z użytkowym poddaszem, 
kryty dachem naczółkowym. Cechowała go zwarta, prostopadłościenna bryła z wystawkami na 
osi wejścia. Pierwotnie wygląd budynku wpisywał się w nurt dworkowy wywodzący się ze stylu 
narodowego. Zasadniczym elementem, pozwalającym na takie sklasyfikowanie obiektu, jest 
nawiązujący do form barokowych szczyt, ujęty dwustronnie spływami wolutowymi, który sta-
nowi do dziś dominujący akcent południowej fasady. Styl narodowy czerpał z dorobku rodzimej 
architektury, poszukując inspiracji w gotyku, renesansie i baroku, co znalazło odzwierciedlenie 
chociażby w konkursach architektonicznych na przełomie XIX i XX stulecia. W zorganizowa-
nym w latach 1907–1908 przez Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana” konkursie na dwór 
w Opinogórze, drugą nagrodę i zaszczytną II i V wzmiankę uzyskały projekty odwołujące się 
do tradycji szlacheckiego dworu XVII i XVIII w. [Jaroszewski 1996: 221, 222]. W architekturze 
rezydencjonalnej północnej Jury dominuje neoklasycyzm, neobarokowe elementy pojawiają się 
stosunkowo rzadko, można je spotkać np. w należącym od końca XIX w. do rodziny Raczyńskich 
majątku w Czepurce. Pod koniec lat trzydziestych XX w., z inicjatywy nowego właściciela Bukow-
na – Romana Treutlera, dwór został odnowiony i przebudowany. Podczas prac wzniesiono także 
zabudowania gospodarcze oraz doprowadzono linię elektryczną do dworu i do wsi. Dom posia-
dał 7 pokoi, kuchnię, spiżarnię, 2 łazienki. Przed gankiem znajdował się klomb i rosły dwa stare 
jesiony [Treutler Lesisz b.d.: 6]. Prace remontowo–budowlane zakończyły się w 1942 r., dzięki 
nim budynek zyskał od strony południowej częściowo oszkloną werandę z tarasem o prostych, 
użytkowych formach, charakterystycznych dla architektury modernizmu, które w interesujący 
sposób korespondowały ze starszą neobarokową oprawą wystawki. Budynek jest w całości mu-
rowany i otynkowany, obecnie odnowiony.

Ryc. 39.
Dwór w Bukownie w 2011 r.
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Gorzelnia

• Etnografia
„»Gorzalnią« nazywano budynek do wypalania gorzałki […]” – podaje Zygmunt Gloger. 

Na wyrób wódek miały zezwolenie miasta królewskie, natomiast szlachta w swych dobrach od 
połowy XVI w. mogła produkować i sprzedawać trunki do woli i bez zezwolenia [Gloger 1985a: 
202–203]. Od XVIII w. gorzelnie na ziemiach polskich rozpowszechniają się, czego efektem jest 
zaniedbanie przemysłu browarniczego.

Od XIX w. małe folwarczne gorzelnie, produkujące na zaspokojenie potrzeb własnego 
majątku, zaczęły przeobrażać się w silne przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego. Po-
wstawały gorzelnie rolnicze, czyli zakłady przerabiające na spirytus płody rolne (zboże, a od lat 
dwudziestych XIX w. ziemniaki) wyprodukowane w gospodarstwach rolnych z nimi połączonych. 
Przede wszystkim dzięki coraz powszechniejszej uprawie ziemniaków gorzelnictwo na ziemiach 
polskich otrzymało możliwość pozyskiwania taniego surowca do masowej produkcji spirytusu. 
W XIX w. w większości krajów europejskich wytwórczość ta została objęta kontrolą państwa. 
Również państwa zaborcze na ziemiach polskich ukształtowały swoje „ustawodawstwo spiry-
tusowe” [Grata 2002: 16].

Zdecydowana większość działających w Polsce międzywojennej gorzelni rolniczych nale-
żała do osób fizycznych, głównie właścicieli ziemskich [Grata 2002: 96]. Te z nich, które utraciły 
charakter rolniczy, tudzież gorzelnie wyrabiające drożdże lub pędzące spirytus z owoców, zali-
czano do gorzelni przemysłowych [Grata 2002: 100].
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8. Turów (O5) – dawna gorzelnia (ryc. 40, 41, 42, 43)

Ryc. 40.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 41.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 42.
Teren dawnej gorzelni, widok od północnego-zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 43.
Teren dawnej gorzelni, widok od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Etnografia
nr inw. KOM: O5_R8_KOM1
R8: […] Tutaj naprzeciwko wjazdu do dworu to była gorzelnia, warzyli tam piwo i wódkę na 

pewno też, ja mały byłem to nie pamiętam tak dobrze […]
A.J.: I handlowali też, czy tylko na potrzeby majątku była to gorzelnia?
R8: […] No na handel też, wszędzie handlowali […].

• Archeologia
nr inw. KOO: O5_B_9
Najprawdopodobniej gorzelnia stała na rozległym obszarze na północ od ul. Szkolnej, nad 

ciekiem wodnym i stawem. Brak widocznych na powierzchni reliktów architektury. Staw jest 
w części wschodniej silnie porośnięty roślinnością trawiastą. W części zachodniej teren został 
obecnie zagospodarowany na cele rekreacyjno-sportowe. Wybudowano tutaj niewielki plac zabaw 
wraz zapleczem w postaci ławek, altanek i miejsc na grilla/ognisko.

• Historia
Chociaż nie zdołano ujawnić dokumentacji archiwalnej oraz historiograficznej miejsca, to 

można przyjąć, iż istniejące w lokalnej tradycji ustnej przekazy o istnieniu gorzelni w Turowie, są 
prawdopodobne. Od lat trzydziestych XIX w. wykorzystujące do produkcji spirytusu ziemniaki 
gorzelnie rolnicze stają się wskaźnikiem nowoczesnej gospodarki ziemiańskiej, także w okolicach 
Częstochowy. Jeden z najbardziej postępowych ziemian na tym obszarze, właściciel dóbr maluszyń-
skich pod Radomskiem, hrabia Aleksander Ostrowski pisał w związku z tym: „[...] umiarkowane 
użycie wódki jest dla ludu dobroczynne. Lud nasz [...] wystawiony na deszcze, wichry, mrozy, 
upały przy lichej roślinnej strawie potrzebuje tego bodźca” [Lipiec 1989: 165]. 

Na mapie szczegółowej Polski dla okolic Olsztyna, obejmującej także teren Turowa, gorzelnia 
taka nie jest zaznaczona [Mapa 1940]. Znacznie wcześniej Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
w tomie uwzględniającym Turów [SGKP 1892: 649] odnotowuje w tej wsi jedynie karczmę. Gorzelni 
w Turowie nie zawiera także spis polskich zakładów przemysłu spożywczego z 1930 r. Możliwe 
jednak, iż wydawnictwo to nie uwzględnia wszystkich danych, gdyż dla terenów zbliżonych do 
Częstochowy, zaznacza tylko gorzelnie w Małusach Wielkich, Zagórzu pod Kłobuckiem i Lipiu pod 
Krzepicami [Wydawnictwa informacyjno-adresowe… 1930: 15]. 

• Historia sztuki
Nie ujawniono dokumentacji ikonograficznej pozwalającej na opis obiektu.
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Karczma

• Etnografia
Karczma, obok kościoła i dworu, była bardzo ważnym budynkiem na wsi – często położona 

w środku wsi, choć nierzadko stawiano ją na uboczu. Bywali w niej nie tylko chłopi, ale przyjezdni, 
podróżni i wędrowne dziady. W czasach małej piśmienności, przy każdej karczmie stawiano wie-
chę na znak sprzedawanych w tym miejscu trunków: piwa i miodu, a od XV w. również gorzałki 
[Gloger 1985b: 10]. 

Zygmunt Gloger podkreślał, że już za doby piastowskiej „karczmy pospolite były po wsiach 
i miasteczkach polskich, jako gospody dla podróżnych i miejsca do narad i biesiad miejscowej lud-
ności” [Gloger 1985b: 9]. Natomiast Jan Stanisław Bystroń utyskiwał, że karczma to: „Dom zajezdny, 
gdzie dużo ludzi się przewija, gdzie dużo czasu spędza się bezużytecznie” [Bystroń 1980: 118]. 

Karczma w życiu wsi pańszczyźnianej pełniła ważne funkcje gospodarcze, społeczno-
polityczne i społeczno-kulturalne. Było to miejsce, do którego zaglądali i które odwiedzali wszyscy 
członkowie społeczności wiejskiej, ponieważ do połowy XIX w. jej funkcjonowanie opierało się 
na egzekwowaniu przez szlachtę tzw. przymusu propinacyjnego i przymusu konsumpcyjnego 
[Burszta 1951]. Bezpośrednią ich realizacją zajmowali się karczmarze. W XVII w. zaczęto karczmy 
wypuszczać w arendę Żydom, co bardziej uzależniało ich od właścicieli ziemi [Burszta 1950: 144]. 
Karczmarz dla chłopów był szynkarzem, sklepikarzem, kupcem, udzielał im kredytów, jednocześ-
nie „w swojej garści trzymał życie gospodarcze całej wsi” [Burszta 1951: 174]. Skutkiem działań 
ograniczających udział Żydów w arendzie w Galicji i Królestwie Polskim, liczba karczmarzy 
i szynkarzy żydowskich pod koniec XIX w. znacznie się zmniejszyła.

Jak pisał Józef Burszta w karczmie pańszczyźnianej i późniejszej 

Było coś z niecodzienności, coś z odurzenia i przyjemnego stopienia się w masie, a równocześnie 
coś, co pozwalałoby niektórym na przodowanie tej masie. Karczma była też swego rodzaju forum 
publicznym, na które w niedziele i święta przenosiło się codzienne życie z opłotków i gdzie znaj-
dowało się w pełni ujście we wzajemnych pogawędkach i doskonałe odbicie w przyśpiewkach 
karczemnych [Burszta 1951: 190]. 

W karczmie odbywały się zebrania sąsiedzkie i gromadzkie, sądy wójtowskie, rugi sądowe, 
podsłuchiwanie i obserwowanie nastrojów ludności wiejskiej. W karczmie organizowano wesela, 
chrzciny i stypy, tu odbywały się obrzędy okupywania się panien i kawalerów, zabawy zapustne 
czy dożynki, gromadzono się po uroczystościach kościelnych i odpustach. Dawny typ karczmy 
jako miejsca spotkań całej wsi, zaczął zanikać już w okresie międzywojennym ustępując pola 
domom ludowym i remizom strażackim [Baranowski 1979: 97–98].

Tradycyjna kultura chłopska waloryzowała karczmę, z jednej strony – jako miejsce niczyje, 
z drugiej zaś – publiczne, należące do wszystkich. Uważano, że jest to przestzeń, w której skupia 
się energia ułatwiająca kontakt z zaświatami. Stąd wiele działań obrzędowych musiało odbywać 
się w karczmie, zwłaszcza obrzędy przejścia [np. Maj 1986: 33–43], ale też obrzędy doroczne 
związane z przejściami cyklu kalendarzowego i łączące magię płodności z magią śmierci. Według 
wielu podań karczma była szczególnie niebezpieczna dla nowożeńców i weselników.
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9. Przymiłowice (O7) – dawna karczma (ryc. 44, 45, 46, 47)

Ryc. 44.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 45.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 46.
Teren dawnej karczmy, widok od północnego-zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 47.
Teren dawnej karczmy, widok od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Etnografia
E.W.: Słyszałam, że właśnie tu niby karczma się zawaliła i on [wujek] tam kopał i nic nie wy-

kopał, a ile w tym prawdy to nikt nie wie.
[…]
E.W: Nie no nie wiem naprawdę co powiedzieć, o tej karczmie to słyszałam.
A.R.: I gdzie to jest? Jak tam dojść?
E.W: Nie to tutaj jak CPN stoi.
[…]
E.W: Wcześniej był taki duży dół i drzewami zarośnięty.
A.R.: I wiele lat temu to było?
E.W.: Nie wiem, wiem tylko, że wujek tam kopał i szukał złota, i że nic nie było.

• Archeologia
nr inw. KOO: O7_B_5
W miejscu dawnej karczmy znajduje się obecnie stacja paliw. Teren jest w całości zagospo-

darowany (zaplecze gospodarcze, dystrybutory, parking dla aut). Budynek stacji jest odnowiony, 
obłożony sidingiem, chronologicznie może sięgać połowy XX w. Główne osi budynku, jak i zada-
szenia dystrybutorów przebiegają na osi północny-wschód/południowy-zachód. Całość otoczona 
jest przez las. Od strony ulicy znajduje się pas zieleni z nasadzonymi tujami.

• Historia 
W okolicach Olsztyna, podobnie jak w innych środowiskach lokalnych Jury, karczma była 

częstym elementem krajobrazu wsi, zwłaszcza tam, gdzie pulsowały ruchem jakieś lokalne 
szlaki komunikacyjne. Na mapie Karola Perthèesa z 1792 r. widzimy karczmę na przedpolu 
Zalesia, na rozejściu się dróg do Przyrowa i Sierakowa. W pobliżu Olsztyna, pod Błesznem, na 
mapie zaznaczono karczmę Bugay [Bugaj – przyp. M. J.] położoną na szlaku łączącym Olsztyn 
z Częstochową.

Inna karczma znajduje się przy drodze z Biskupic do Suliszowic [Perthèes 1792]. Niektó-
re z tych obiektów odznaczały się pewną stabilnością egzystencji. Wydana w 1843 r. tzw. Mapa 
Kwatermistrzostwa [Topograficzna karta… 1839–(1843)] potwierdza np. istnienie karczmy Bugaj. 
Obok niej wymienia zaś nieznane Perthèesowi karczmy pod folwarkiem Ciecierzyn i w Skowrono-
wie. Na obu mapach nie zaznaczono natomiast karczmy w Przymiłowicach. Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego stwierdza jednak w odniesieniu do tego miejsca: „wś włość. i karcz. [wieś 
włościańska i karczma – M.J.] odl. 12 w. [wiorst – M.J.] na płd. wschód od Częstochowy, ma 58 
domów, 470 mieszkańców, 1199 mr. [mórg – M.J.]. W 1827 r. było 40 dm. [domów – M.J.], 247 mk.” 
[SGKP 1888: 222]. Z zapisu wynika, że karczma w Przymiłowicach mogłaby istnieć około 1888 r. 
Zachowane źródła obrazują szczegółowo wygląd karczmy staropolskiej z okolic Jury. Dzięki Lu-
stracji z 1789 r. wiemy, że „Karczma w wsi Kusiętach [jest] wjezdna, stara, pod gontami, w której 
izba z komorą, piec, okna, stół, ławy etc. W stajni żłoby, drabiny znajdują się” [Lustracja … 1963: 
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369]. W Ciecierzynie natomiast jest „nad gościńcem janowskim austeryja nowo postawiona. Na 
jednej stronie izby gościenne z kominkami i piecem; na drugiej stronie izba szynkowna z komorą. 
Komin murowany, cały na arkadach. Piwnica murowana i sklepiona. Ta austeria cała gontami 
pobita” [Lustracja… 1963: 369].

• Historia sztuki
Nie ujawniono archiwalnej i ikonograficznej dokumentacji miejsca.
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Młyn

•	 Etnografia
Miejsce, na którym miał stanąć młyn wybierano starannie: w przypadku młyna wietrzne-

go szukano wyniosłości terenu z dala od zabudowań wiejskich oraz otwartej przestrzeni, a przy 
budowie młyna wodnego zwracano uwagę na odpowiednie warunki hydrologiczne. Zygmunt 
Gloger pisał, że „dla wiatraków, potrzebujących szerokich pól, aby miały siłę wiatru, trudniej 
było o miejsce w okolicach lesistych niż dla młynka wodnego o strumień, których było więcej niż 
dzisiaj” [Gloger 1985c: 424]. Wybór miejsca wsparty był zabiegami magicznymi, które zapewniały 
lokalizacji pozytywną waloryzację. Stawianie młyna w jakimś sensie replikowało kosmogonię 
[Adamczewski 2001].

Rozwiązania konstrukcyjne wiatraków warunkowało parcie wiatru. Badacze wyróżniają 
następujące typy młynów: słupowe, wieżowe (zwane holendrami), paltraki, turbinowe [Baranow-
ski 1977: 76; Święch 2005: 39–40]. 

Rozpowszechnienie młynów wietrznych na ziemiach polskich nastąpiło w XIV w., chociaż 
w tym czasie jeszcze ich znaczenie gospodarcze, w porównaniu z młynami wodnymi, było niewiel-
kie. Szczytowy okres ich rozwoju przypada na XIX w., a przełom wieków kończy ten wspaniały dla 
wiatraków okres. Rozwój wielkoprzemysłowego młynarstwa oraz towarzysząca mu dystrybucja 
przetworów zbożowych (sklepy i piekarnie wiejskie), powstanie dużych przedsiębiorstw stosują-
cych nowsze zdobycze techniki, jak np. maszynę parową, a także postępująca kapitalizacja – stały 
się konkurencją dla wiatraków, których liczba zaczęła gwałtownie spadać [Święch 2005: 26–29].

Młyn wodny i wiatrak były ośrodkami życia towarzyskiego wsi i miejscami zawierania 
interesów. Młynarz we wsi i okolicy był autorytetem – zajmował się pracami, których technika 
imponowała i zadziwiała społeczność wiejską, bo tajemniczymi sposobami kazał pracować kołom 
młyńskim, przez co był posądzany o kontakt z piekłem i innymi nieczystymi mocami [Bystroń 
1947: 35]. Również wiatrak wydający odgłosy przypominające zawodzenie, szlochanie, skrzypie-
nie był uznawany za siedlisko mocy piekielnych [Baranowski 1977: 119–124]. Jednakże wysoka 
pozycja społeczna młynarzy kontrastowała z ich oceną w folklorze, w którym byli przedstawiani 
jako ludzie przebiegli, chciwi, skąpi. Młynarz zwykle mieszkał z dala od innych budynków we 
wsi. Dobra kondycja ekonomiczna młynarzy sprawiała, że oni często pierwsi wprowadzali nowe 
narzędzia czy też uprawy w swoim gospodarstwie [Święch 2005: 132–135]. Prawo do zakładania 
młynów należało początkowo do pana feudalnego, a od połowy XIX w. mogli je przejmować chłopi 
na podstawie pozwoleń wydawanych przez władze administracyjne.



Diagnoza miejsc

10. Turów (O5) – dawny młyn (ryc. 48, 49, 50, 51)

Ryc. 48.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 49.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 50.
Teren po dawnym młynie, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 51.
Teren po dawnym młynie, widok od zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Etnografia
nr inw. KOM: O5_R4,R5_KOM2
W Turowie, na terenie dworu, znajdował się młyn zlokalizowany w nieistniejącym już 

budynku gospodarczym.

• Archeologia 
nr inw. KOO: O5_B_10
Najprawdopodobniej młyn stał na rozległym obszarze na południe od ul. Szkolnej, na 

działce w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem OSP w Turowie. Wytypowano do badań dwa 
przylegające do siebie miejsca. Pierwsze – na południe od działki OSP. Obszar ten jest z dwóch 
stron otoczony ciekiem wodnym (pochodzenia antropogenicznego). Na zakolu tegoż znajduje 
się niewielka sadzawka. Obszar ten został splantowany. Na powierzchni widoczny pojedynczy, 
rozbiórkowy materiał budowlany (kamienie i cegły). W północnej części znajduje się studnia 
o betonowej cembrowinie. Poziom wód gruntowych uchwycono na głębokości trzeciej opaski 
cembrowiny od powierzchni terenu (ok. 2 m od stropu cembrowiny). Na powierzchni znajduje się 
wiele współczesnych odpadków: fragmenty tkanin (ubiorów, ręczników, rękawic), etykieta koca 
gaśniczego, butelki plastikowe, fragmenty drewna. Na drewnie widoczne są ślady nadpalenia/
pożaru.

Drugie miejsce, na którym mógł stać młyn, znajduje się od strony zachodniej OSP, na styku 
z omówionym powyżej obszarem. Jest to niezagospodarowana, również splantowana działka, 
najprawdopodobniej przygotowana na cele budowlane. Na powierzchni nie uchwycono reliktów 
architektury.

• Historia 
W pejzażu wiejskim jurajskich stron młyn wodny był budowlą dość pospolitą. Bywały 

młyny różnej wielkości. W podolsztyńskim Turowie w połowie XVII w. mamy więc młyn „na 
stawie Borowym o jednym kole” [Lustracja… 2005: 456]. To niezbyt duży młyn, bo młynarz tu 
„Dni 2 w tydzień robi”, ale już pod Przyrowem na rzece Wiercicy znajdował się młyn „o 3 kołach 
palczastych, pod gontami”. Był tutaj też „ogród młynarzowi pozwolony i kawałek roli pomiedzy 
gronty miejskiemi” [Lustracja… 1963: 428]. Często przy młynie był dodatkowo staw i tartak (piła). 
Mapy okolic Olsztyna od końca XVIII w. [Perthèes 1792] do połowy XIX w. [Topograficzna karta… 
1839–(1843)] nie potwierdzają istnienia młyna w Turowie, chociaż zaznaczają podobne obiekty 
w rejonie Złotego Potoku i innych miejscowości jurajskich. Także na mapie szczegółowej Polski 
dla okolic Olsztyna, obejmującej również teren Turowa, młyn taki nie jest zaznaczony [Mapa 
1940]. A jednak istniał. Jeden z archiwalnych rejestrów handlowych wskazuje istnienie Olsztyń-
skiego młyna motorowego i tartaku w 1928 r. Jego właścicielami jest Sp. z o.o. Tomala, Krzywda, 
Zielonacki i Piątkowski. W spisie polskich zakładów przemysłu spożywczego z 1930 r. figuruje 
jako „Olsztyński młyn parowy, spółka z o.o.” [Wydawnictwa informacyjno-adresowe… 1930: 16]. 
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W dokumentacji wydatków dóbr Złotolasy z czerwca 1937 r., należących do Karola Steinhagena, 
znajdujemy zapis 12 zł „za przemiał” w młynie Turów [APCz 1936–1937: 98b].

Oprócz młynów wodnych w okolicach Olsztyna upowszechniają się po 1918 r. duże młyny 
elektryczne i parowe. Młyny elektryczne powstają w Zalesicach (1922 – dobra hr. K. Raczyńskiego) 
[APCz 1921–1925: 61] i Żarkach (na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w.) [http://
muzeumzarki.pl/o-mlynie-mlynarstwo-w-zarkach.php]. 

Przedsiębiorcy budujący w 1924 r. Stradomski Młyn Parowy „Helenów” zapowiadali, że 
będzie to „nowoczesny automatyczny młyn parowy, jakich w kraju posiadamy niewiele, zaopa-
trzony w maszyny i urządzenia najnowszej konstrukcji, jedyny w Starostwie Częstochowskim 
o wydajności 300-400 korcy przemiału żyta na dobę” [APCz 1921–1925: 131]. Tego typu inicjaty-
wy, z jednej strony obniżały ceny mąki i usług młynarskich, z drugiej jednak strony pogarszały 
sytuację tradycyjnego młynarstwa. Młyn w Turowie był młynem parowym. 

• Historia sztuki
Nie ujawniono dokumentacji ikonograficznej umożliwiającej charakterystykę budynku. 

Młyny, podobnie jak inne obiekty przemysłowe, lokowane w obrębie folwarków na badanym 
terenie, przeważnie były wznoszone z cegły w stylu industrialnym [Wróblewski 2008: 301]. Od-
znaczały się oszczędną lub zredukowaną dekoracją fasad i funkcjonalnym układem pomieszczeń. 
Możliwe, że podobny charakter miał młyn w Turowie.
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Okopy i schrony

• Etnografia
Bunkier to „żelbetowy schron bojowy, także fort drewniany, ziemny lub betonowy”. Może 

być zamaskowany [Słownik języka polskiego 1978].
Schron to „zakryty obiekt fortyfikacyjny przeznaczony do ostrzeliwania wroga, kierowania 

walką, ochrony wojska i sprzętu” [Słownik języka polskiego 1981].
Okopy, jedne z najbardziej pierwotnych obiektów obronnych, kojarzą się z wojną okopową 

– znakiem rozpoznawczym I wojny światowej. Taką wojnę wymusiły okoliczności: w październi-
ku 1914 r. atakujący na froncie zachodnim Niemcy okopali się, by odpocząć, podciągnąć rezerwy, 
uzupełnić amunicję. Okopy traktowali jako środek doraźny. W kolejnych miesiącach i latach okopy 
drążono na wszystkich frontach, stały się one „główną areną walki i wojennej masakry”. Służyły 
obronie przed atakami wroga i umożliwiały przeprowadzenie ataku [Chwalba 2014: 337–338]. 

„Klasyczne” okopy miały 1–2 m szerokości i ok. 2 m głębokości; co kilkadziesiąt metrów, 
w miejscu, w którym magazynowano amunicję, żywność i środki medyczne, ich szerokość wy-
nosiła 3–4 m. Między nimi biegły wąskie rowy dla żołnierzy łącznikowych [Chwalba 2014: 342].

nr inw. KOM: O6_R11_KOM3 
M.M.: Co tutaj za dół zarośnięty taki? Od czego to jest, taki dół? Co to było?
Z.N.: Tu właśnie te, to były te transzeje, okopy.
M.M.: To jeszcze zostało?
Z.N.: Bo tera to zrównali, to zarosło, tam gdzieś szło, chyba tam do tego, tam na dół, do tego 

bunkra.
M.M.: I to z czasów drugiej wojny światowej?
Z.N.: No chyba tak. I to, to wszystko teraz zarosło. 

• Archeologia
W obrębie gminy Olsztyn uchwycono obiekty charakterystyczne dla niemieckiej sztuki 

fortyfikacyjnej z okresu II wojny światowej. Są to schrony w typie: kochbunker, ringstand, regel-
bau; fragmenty okopów oraz stanowisko ogniowe. 
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11. Turów (pole) (O5) – schrony (ryc. 52)

W okolicy Turowa (obszar O5) zarejestrowano 2 dobrze zachowane schrony w typie ko-
chbunker (tab. 1). 

Tab. 1. Zestawienie typów schronów w okolicy Turowa

Typ 
schronu

Obszar 
badawczy/

KOM

Wymiary [m]
Stan 

zachowania
nr inw. KOO

obwód długość szerokość wysokość

kochbunker
O5 5,09 n.d. n.d. 2,15 dobry O5_B_1 Turów

O5 5,09 n.d. n.d. 0,70* dobry O5_B_2 Turów

n.d. – nie dotyczy; b.d. – brak danych; * – uchwycony wymiar

Ryc. 52.
Schrony w typie kochbunker w okolicy Turowa; oprac. A. Ginter, M. Rak
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12. Przymiłowice (las) (O6, O7, O8) – schrony i okopy (ryc. 53, 54, 55, 56)

Ryc. 53.
Schrony w typie 

kochbunker w okolicy 
Przymiłowic;  

oprac. A. Ginter, M. Rak

Ryc. 54.
Schrony w typie 

ringstand w okolicy 
Przymiłowic;  

oprac. A. Ginter, M. Rak
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Ryc. 55.
Schrony w typie  

regelbau w okolicy 
Przymiłowic;  

oprac. A. Ginter, M. Rak

Ryc. 56.
Zestawienie schronów 

w okolicy Przymiłowic; 
oprac. A. Ginter, M. Rak
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 W okolicach Przymiłowic (obszar O6, O7, O8) zarejestrowano 36 obiektów, w tym 6 schro-
nów w typie kochbunker, 6 w typie Ringstand 58C oraz 1 Ringstand 67; 4 w typie Regelbau 668, 
2 w typie Regelbau 701 oraz 17 odcinków okopów o łącznej uchwyconej długości powyżej 900 
m i 1 stanowisko ogniowe (tab. 2). 

Tab. 2. Zestawienie typów schronów w okolicy Przymiłowic

Typ 
schronu

Obszar 
badawczy/

KOM

Wymiary [m]
Stan 

zachowania
nr inw. KOO

obwód długość szerokość wysokość

Kochbunker

O6 5,12 n.d. n.d. 0,77* dobry O6_B_1 Przymiłowice

O6 5,12 n.d. n.d. 1,1* dobry O6_B_2 Przymiłowice

O7 5,08 n.d. n.d. 0,79* dobry O7 _B_1 Przymiłowice

O8 5,15 n.d. n.d. 1,69* dobry O8_B_1 Przymiłowice

O8 5,14 n.d. n.d. 1,55* dobry O8_B_10 Przymiłowice

O8 5,15 n.d. n.d. 1,40* dobry O8_B_11 Przymiłowice

Ringstand 
58C

O8 n.d. 3,05* b.d. 1,82* dobry O8_B_2 Przymiłowice

O8 n.d. 3,05* b.d. 1,96* dobry O8_B_3 Przymiłowice

O8 n.d. 3,08* 0,56* b.d. dobry O8_B_6 Przymiłowice

O8 n.d. 3,07* 0,89* 1,95* dobry O8_B_8 Przymiłowice

O8 n.d. 3,10* 1,10* 1,90* dobry O8_B_19 Przymiłowice

O8 n.d. 3,05* 0,80* 1,96 dobry O8_B_23 Przymiłowice

Ringstand 
67

O7 n.d. 3,70 2,80 0,77* dobry O7_B_4 Przymiłowice

Regelbau 
668

O7 n.d. 7,50 7,40 1,98* dobry O7_B_3 Przymiłowice

O8 n.d. 7,72 7,67 2,67* dobry O8_B_4 Przymiłowice

O8 n.d. 7,70 7,37 2,23* dobry O8_B_5 Przymiłowice

O8 n.d. 7,70 7,64 2,51* dobry O8_B_9 Przymiłowice

Regelbau 
701

O7 n.d. 12,68 6,68 3,50* dobry O7_B_2 Przymiłowice

O8 n.d. b.d. 6,73 3,63* dobry O8_B_7 Przymiłowice

n.d. – nie dotyczy; b.d. – brak danych; * – uchwycony wymiar
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13. Zrębice (las) (O8) – schrony i okopy (ryc. 57)

 W okolicach Zrębic, na obszarze O8, zarejestrowano 4 obiekty, w tym 2 schrony w typie 
kochbunker (tab. 3) oraz 2 odcinki okopów.

Tab. 3. Zestawienie typów schronów w okolicy Zrębic

Typ 
schronu

Obszar 
badawczy/

KOM

Wymiary [m]
Stan 

zachowania
Informacje dodatkowe

obwód długość Szerokość wysokość

kochbunker
O8 5,05 n.d. n.d. 1,0* dobry O8 _B_30 Zrębice

O8 4,94 n.d. n.d. 0,64* dobry O8_B_31 Zrębice

n.d. – nie dotyczy; b.d. – brak danych; * – uchwycony wymiar

• Historia
Zarejestrowane obiekty militarne wchodzą w skład odcinka południowego (Częstocho-

wa–Zawoja) wschodniej, polowej linii obronnej III Rzeszy (OKH, czyli Oberkommando das Heeres, 
nazwało linię B1-Stellung) wzmocnionej punktami oporu i fortyfikacją stałą [Jurga 2013: 12].

Schrony, zwane potocznie bunkrami, stanowią element rozległych fortyfikacji niemieckich 
wykorzystujących walory obronne okolic jurajskich, przygotowywanych w przededniu spodzie-
wanych działań Armii Czerwonej. Intensywne prace przy budowie rowów strzeleckich, przeciw-

Ryc. 57.
Schrony w typie kochbunker w okolicy Zrębic; oprac. A. Ginter, M. Rak
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czołgowych, zasieków i bunkrów rozpoczęto w lipcu 1944 r. 10–15 km na wschód od Częstochowy. 
Budowana przez robotników przymusowych, a także ludność okolicznych wsi, linia fortyfikacji 
przebiegała przez Rudniki, Mstów, Małusy, Turów, Przymiłowice, Olsztyn i Choroń [Romański 
2014a: 117]. Duże schrony obronne powstały na wzgórzach w rejonie Przymiłowic oraz w lesie 
blisko wsi Ciecierzyn, stanowiącym dziś część Zrębic [Romański 2014a: 119]. Opisywane umocnie-
nia interpretowane są jako „unikalne ślady historii z czasów 2. Wojny światowej” oraz świadectwo 
niewolniczej pracy Polaków w okresie okupacji [Siwiński b.d.] (ryc. 58). W jednym z dokumentów 
służących kształtowaniu nowych funkcji miejscowości jurajskich, czytamy o tych schronach, że 
„[…] mogłyby się stać ważną atrakcją na jurajskim szlaku turystycznym. W każdym razie stały 
się zasobem dziedzictwa kulturowego, które jeszcze czeka na swoje odkrycie” [Uchwała… 2009]. 

Ryc. 58.
Bunkier niemiecki koło Ciecierzyna.  

Za: http://krzara.bikestats.pl/ 
406668,Niemieckie-bunkry-z-44r-w-

okolicach-Cz-wy.html  
[ostatni dostęp: marzec 2015]
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Kochbunker to mały, tani w produkcji, niemiecki schron jednoosobowy produkowany 
masowo w fabrykach jako prefabrykat. Schron ten nie chronił strzelca przed bezpośrednim 
uderzeniem pocisku większego kalibru, ale opierał się odłamkom. Kochbunkry obsypywano zie-
mią aż po otwory strzelnicze. Wchodziło się do nich bezpośrednio z okopów, przez niewielkich 
rozmiarów otwory wejściowe [Jurga 2013: 156–157] Występowały w wielu wariantach – jako 
strzeleckie (najczęściej), obserwacyjne lub jako magazyny amunicji. Wersji kochbunkrów jest 
wiele – różnią się „stropami”, otworami strzelniczymi, wymiarami i kształtami [http://artnoise.
pl/bunkry/index.php?kochbunkier,17]. 

Ringstandy przeznaczone były dla karabinów maszynowych, granatników ręcznych, miotaczy 
płomieni, broni ciężkiej, dział i moździerzy, osadzano na nich działa artylerii lekkiej, średniej i ciężkiej, 
a także artylerię przeciwlotniczą. Jednym z typów jest Ringstand 58C (Bauform 201), czyli stosunkowo 
lekki schron bojowy, strzelecki do ognia okrężnego, zwany potocznie „Tobrukiem” [Kaufmann, Kauf-
mann 2011: 323]. Cały schron był umieszczony poniżej poziomu gruntu. Wejście do niego maskowano 
siatką rozwieszoną pomiędzy specjalnymi wbetonowanymi drutami (tzw. świńskie ogonki) a okopem. 
Obiekt składał się z 2 pomieszczeń: izby amunicyjnej i stanowiska bojowego [Jurga 2013: 164–167]

Typ Ringstand 67 konstrukcyjnie zbliżony był do typu 58C, różnił się powiększonymi wymiara-
mi przy zachowaniu tej samej grubości ścian (ok. 40 cm). Schron składał się także tylko z 2 pomieszczeń: 
pomieszczenia bojowego, z otworem zaopatrzonym w zabetonowaną od zewnątrz podstawę (lub tylko 
śrubami do montażu podstawy) do mocowania wieży, oraz pomieszczenia załogi, będącego także pod-
ręcznym składem amunicji. Stanowisko bojowe posiadało 2 wnęki w ścianach, a wyposażenie mogło 
być podobne do schronu Ringstand 58C [http://artnoise.pl/bunkry/index.php?ringstand-58c-d,16]. 
Skompletowane, fabrycznie nowe lub pozyskane z czołgów i wyremontowane wieże montowano na 
miejscu do wcześniej zabetonowanej podstawy (lub samych śrub mocujących).

Obiekty typu Regelbau 668 budowano na planie kwadratu o wymiarach 7,70x7,70 m, zużywając 
przy tym, według instrukcji, 210–230 m3 betonu [Jurga 2013: 188]. Schron ten składał się z 3 pomiesz-
czeń oddzielonych odpowiednio drzwiami dwudzielnymi: wejścia z przedsionkiem, śluzy gazowej 
i izby załogi, z której krótki korytarz prowadzi do szybu wyjścia ewakuacyjnego. Obiekt pełnił rolę 
schronu biernego dla 6 lub 9 żołnierzy. Był zwykle bogato wyposażony (2 anteny, radiostacja, telefon 
forteczny), co pozwalało mu pełnić jednocześnie funkcję lokalnego punktu dowodzenia. Wyposażenie 
socjalne załogi było bardzo ubogie, składały się na nie prycze, szafki na ekwipunek osobisty, składany 
stół i taborety, podręczna apteczka [http://www.rawelin.org/rawelin/schrony.htm]. 

Schronem biernym, lecz przeznaczonym dla polowych armat, dział przeciwpancernych, 
plot lub haubic (od 1 dużego do 4 małych), bez pomieszczeń pomocniczych – był Regelbau 701 
[http://www.fortyfikacje.net/pisz/fort/tysch600.htm]. Jego wymiary zewnętrzne wynosiły 
zwykle 6,70x12,70 m. Do jego budowy zużywano 380 m3 betonu zbrojonego prętami o wadze 
17 ton [Jurga 2013: 186–187].

• Historia sztuki
Obiekty pozbawione wartości artystycznych w rozumieniu historii sztuki.
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Stodoła

• Etnografia
Jedni badacze przypuszczają, że nazwa „stodoła” wywodzi się z języka niemieckiego (Stadel), 

inni źródłosłów znajdują w językach cerkiewno-ruskim i serbskim (stodolja, stodol’). W świetle 
danych językowych i archeologicznych przyjmuje się, że stodoły, czyli budynki przeznaczone 
do przechowywania niewymłóconego zboża i słomy, stawiano obok budynków mieszkalnych 
już we wczesnym średniowieczu [Pokropek 1976: 38]. Kazimierz Moszyński uważa, że stodoły 
pierwotnie były budowlami mieszkalnymi częściowo wykorzystywanymi do przechowywania 
zboża i słomy, w których z czasem wyodrębniono klepisko [Moszyński 1967a: 544]. Na Śląsku 
i w Małopolsce stodoły ustawiano pod wspólnym dachem z domem, jednakże na całym obszarze 
Polski, zwłaszcza w Polsce centralnej, formą dominującą, a na znacznych terenach formą wyłączną, 
są stodoły stojące oddzielnie. 

Etnografowie dzielą stodoły wolnostojące na trzy typy ze względu na kształt i rozplano-
wanie: stodoły wieloboczne (Śląsk, Małopolska, sporadycznie Łowickie i Rzeszowskie), prosto-
kątne lub kwadratowe stodoły wąskofrontowe (na całym obszarze Polski, szczególnie Pomorze 
Zachodnie) i szerokofrontowe – najbardziej powszechna forma [Pokropek 1976: 77–78], zazwyczaj 
symetryczne, z dwoma sąsiekami po obydwu stronach.
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14. Olsztyn (O1) – stodoły (ryc. 59, 60, 61)

Ryc. 59.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 60.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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• Etnografia
nr inw. KOM: O1_R5_KOM1
W latach osiemdziesiątych, kiedy teren był własnością wspólnoty gruntów, w sezonie 

wakacyjnym było to miejsce, gdzie za dnia trwały prace: młócenie zboża. Wieczorami i w dniach 
wolnych od pracy było to miejsce uznane za miejsce do gry w piłkę, zabaw w chowanego i rozrywki. 

nr inw. KOM: O2_R20_KOM1 
Stuletnie stodoły umiejscowione nieopodal wioski. To właśnie w nich mieszkańcy składo-

wali swe zapasy zboża, jednakowoż jakiś czas temu zostały one spalone.

• Archeologia
nr inw. KOO: O1_B_7
Miejsce dawnych stodół znajduje się obok ul. Lubomirskiego (odchodzącej od ul. Mstow-

skiej). Obecnie jest to niezabudowany plac o powierzchni ok. 20 a, wykorzystywany jako parking, 
głównie dla przyczep samochodowych. W większości nawierzchnia została utwardzona drobnym 
tłuczniem kamiennym, przy czym od strony północnej i wschodniej znajdują się także niewielkie 
połacie zajęte przez trawy. Teren jest dostępny do badań archeologicznych. Wokół zarejestrowano 
osiedle domów jednorodzinnych, a w kierunku na północny-wchód: cmentarz.

Ryc. 61.
Teren po dawnych stodołach, widok od południowego-wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 62.
Stodoły w Olsztynie, przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku;  

fot. ze zbiorów Grażyny Elmanowskiej

Ryc. 63.
Stodoły w Olsztynie w końcowej fazie swojego istnienia, 1974 r.;  

fot. Władysławy Pałki ze zbiorów Aleksandry Hadrian
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• Historia
Zespoły stodół były charakterystyczne dla miasteczek jurajskich w II połowie XIX w. 

oraz w początkach XX w. Przyczyną ich powstawania była powszechność angażowania się przez 
mieszkańców tych ośrodków w działalność rolniczą, połączona z ciasnotą małomiasteczkowej 
zabudowy i niebezpieczeństwem wystąpienia pożarów. Według Mirosława Zwolińskiego zespół 
stodół w Olsztynie dotyczy „tzw. wspólnoty ośrodka miejskiego” [Zwoliński 1994: 18]. Najpełniej 
do dziś zachował się unikatowy zespół stodół w Żarkach. Podobny kompleks istniał w Mstowie 
w obrębie wzniesienia Góra Ściegna (281 m n.p.m.) oraz właśnie w Olsztynie. Wygląd stodół ol-
sztyńskich dokumentują fotografie ze zbiorów Grażyny Elmanowskiej oraz Aleksandry Hadrian, 
będące w posiadaniu Punktu Dokumentacji Dziejów Gminy Olsztyn (ryc. 62–63).

• Historia sztuki
Ujawniona w trakcie kwerendy historycznej [por. wyżej] dokumentacja ikonograficzna 

prezentuje obiekty pozbawione wartości artystycznych w rozumieniu historii sztuki.
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Szkoła

• Etnografia
Pierwsze szkoły powstawały w średniowieczu. Były katedralne, klasztorne i kolegiackie, 

a ich zadaniem była edukacja późniejszych pracowników Kościoła. W sprawowaniu urzędów 
wystarczał wtedy tzw. chłopski rozum, praktyka oraz umiejętność pilnowania pieczęci w miej-
scu podpisu na dokumencie napisanym przez duchownego. Od XIII w. zaczęły powstawać szkoły 
parafialne. Na przełomie XVI i XVII w. stają się nieźle rozwiniętymi instytucjami działającymi dla 
zaspokojenia potrzeb religijnych. Zadaniem ich jest przygotowanie chłopców do służenia do mszy 
i do śpiewania w chórze kościelnym. Zwierzchnikiem szkoły był proboszcz lub wikary, który do 
dyspozycji szkoły oddawał skromny lokal położony przy kościele, najczęściej w obrębie cmen-
tarza, i opłacał nauczyciela – klechę. Wykształcenie klechy było różne, niektórzy mieli za sobą 
studia akademickie, ale większość była klerykami czy studentami, którzy nie skończyli studiów 
akademickich. Klecha pełnił też obowiązki w zakrystii, pomagał w prowadzeniu akt kościelnych, 
bywał sekretarzem gromady i służącym proboszcza [Bystroń 1947: 341–342]. Aby nauczyć liturgii 
i śpiewu kościelnego musiał znać łacinę – ta umiejętność przedstawiała się różnie.

Na ziemiach polskich podczas zaborów rozwój szkolnictwa wiejskiego był nierównomier-
ny. Zaborcy nie dbali o szkoły widząc w oświacie niebezpieczeństwo politycznego i narodowego 
uświadomienia, zaś lud i ziemiaństwo, uważając szkołę powszechną za zbytek, odnosili się doń 
obojętnie lub niechętnie.
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15. Przymiłowice (O7) – dawna szkoła (ryc. 64, 65, 66)

Ryc. 64.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 65.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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• Etnografia
nr inw. KOM:O7_R11_KOM4 
R.J.: Tutaj była kiedyś szkoła w Przymiłowicach, właściwie przed budynkiem tej remizy. Bu-

dynek był taki drewniany, stary. Tam istniała szkoła też właśnie jeszcze w latach sześćdziesiątych, 
jeśli się nie mylę. I co tam z początku były tylko cztery klasy, czy tam może chyba cztery były, jak to 
istniało. Tak to tam nie było chyba przypisane, że miejscowy musi chodzić tu, bo na przykład z tej 
części miejscowości chodzili do Turowa do szkoły, bliżej Olsztyna, chodzili do Olsztyna, a tutaj chodziła 
powiedzmy mniejsza grupa. [...]

A.R.: A ten budynek jeszcze stoi?
R.J.: Nie, nie ma go już.
[...]
A.R.: A co powstało na tym miejscu?
R.J.: Na tym miejscu to był plac tam jakiś, nazywali kowalski, czy jakiś tam, no nie, od ko-

wala może wyznaczony. A szkoła składała się chyba z czterech pokoi, i jeden pokój zajmował ten 
nauczyciel, z takich jeszcze wcześniejszych zawsze się słyszało nazwisko Strzelecki Leonard bo-
dajże. No to on był takim dyrektorem tej szkoły, czy tak kierownikiem i on tam właśnie mieszkał. 
No ale to lata się zmieniały, on to chyba się nawet wyprowadził chyba gdzieś. Czy jak tam było ta 
szkoła, wszyscy chodzili już do szkoły w Olsztynie już i w tym budynku było przedszkole, to nawet 
jeszcze miałem okazje chodzić tam do tego przedszkola. Było tylko przedszkole. Tylko że to budynek 
powiedzmy sobie wiekowy, no tam wszystko wymagało remontu. No i ten budynek stał przez parę 
lat i potem został rozebrany. 

Ryc. 66.
Teren dawnej szkoły, 

widok od północy;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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• Archeologia 
nr inw. KOO: O7_B_2
We wskazanym miejscu brak reliktów dawnej szkoły na powierzchni. Obiekt znajdował się 

w pobliżu budynku działającej obecnie ochotniczej straży pożarnej, przy ul. Zamkowej 18. Teren 
jest zagospodarowany na cele mieszkaniowe. 

• Historia
Przymiłowice mają piękne tradycje w zakresie oświaty elementarnej. W 1824 r. wieś 

przystąpiła do powołanego w 1815 r. w Olsztynie Towarzystwa Szkoły Elementarnej. W latach 
1815–1863 źródłem utrzymania szkoły była składka mieszkańców Olsztyna i wsi stowarzyszo-
nych. Na lata 1843–1846 składka olsztyńska przyniosła miejscowej oświacie 39 rubli i 45 kopiejek 
gotówką. Do tego dochodziła jeszcze wartość deputatu w naturaliach [Lipiec 1989: 76–77]. 

Nowy budynek wzniesiono w Przymiłowicach dla potrzeb szkoły powszechnej dopiero 
w 1920 r. Spełniał on swoje funkcje do lat siedemdziesiątych XX w., po czym umieszczono w nim 
przedszkole, które z kolei w 1993 r. przeniesiono do nowego budynku. Stary, drewniany budynek 
szkoły został rozebrany [Romański 2009: 43–44]. Od okresu międzywojennego w przymiłowi-
ckiej szkole, przez ponad 30 lat pracował nauczyciel Leonard Strzelecki (ryc. 67). Był on również 
kierownikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie gminy Olsztyn podczas okupacji 
niemieckiej [Romański 2009: 43–44].

• Historia sztuki
Nie ujawniono archiwalnej i ikonograficznej dokumentacji miejsca.

Ryc. 67.
Leonard Strzelecki  
(w środku grupy), 

długoletni nauczyciel 
Szkoły w Przymiłowi-

cach; fot. ze zbiorów 
Marka Romańskiego
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OBIEKTY SAKRALNE 
Kapliczka

• Etnografia
Wyraz kaplica – łacińskie capella, pochodzi od „płaszcza św. Marcina, od jego cappa – capella, 

przechowywanej wraz z innemi relikwjami po nim w osobnym budyneczku, a tę to nazwę przeniesio-
no na wszelkie inne podobne »kaplice«” – wyjaśnia Aleksander Brűckner [1970]. Do Polski wyraz ten 
dostał się przez Czechy. 

Według Zygmunta Glogera możni stawiali przy dworach kaplice z grobami zmarłych, na-
tomiast ubożsi – szlachta, mieszczanie i kmiecie – przy dworach, miasteczkach czy rozstajnych 
drogach „tylko ochronne daszki na słupach dla postaci Chrystusa, Marki Boskiej lub figur innych 
świętych”. Początkowo były drewniane, z czasem budowano je z cegły [Gloger 1985b: 2–3] zdo-
biąc daszkiem z drewna, blachy, niekiedy tynkowano i malowano. Tadeusz Seweryn wyróżnia 
kapliczki nadrzewne, kapliczki słupowe wykonane z kamienia, drewna lub murowane, w postaci 
kolumn z wnękami wewnątrz których znajduje się figura świętego, kapliczki domkowe z dwu- 
lub czterospadowym daszkiem z rzeźbą Matki Boskiej, Jezusa lub świętego w środku [Seweryn 
1958: 19–22]. W formie rozbudowanej kapliczka ma postać niekiedy małej kaplicy. Część z nich 
otoczona jest płotkiem. 

Według Seweryna zwyczaj przybijania kapliczek do drzew przeszedł z Polski do Litwy, 
gdzie przyjął się w związku z czcią dla starych drzew, w których chronili się bogowie. W Polsce 
tradycja zabrania ścinać drzewo, na którym wisi kapliczka [Seweryn 1958: 54].

Kapliczki, podobnie jak krzyże, stawiano w miejscach wybranych, nigdy przypadkowych, 
a wybór zawsze wynikał z intencji fundatora – osób prywatnych lub całych społeczności wiejskich. 
Motywacje ujawniają szczególny stosunek do przestrzeni i jej waloryzację, wydzielanie miejsc 
lepszych i gorszych, obojętnych i nacechowanych. Potwierdzały niezwykłość miejsca, w którym 
je ufundowano, i stawały się szczególnymi punktami w przestrzeni życia codziennego. Najczęściej 
kapliczki stawiało się w miejscach, w których lubią przebywać wampiry i demony, gdzie kończy 
się oswojony teren: na skrzyżowaniach dróg, u wejścia do wsi lub w jej centrum, na granicach 
parafii, przy moście, na brzegu rzeki, skraju lasu. Wszelkie otwarcie na obcy, zewnętrzny świat 
musiało być pilnie strzeżone, by czające się za rogatkami zło nie chciało spustoszyć ziemi i za-
grozić żywym. Chroniły okoliczne domostwa i pola uprawne przed wszelkimi nieszczęściami, 
upamiętniały wydarzenie historyczne. Stojące na rozstajach dróg często pełniły funkcje znaków 
orientacyjnych dla podróżnych. Niekiedy, gdy kościół był znacznie oddalony od ludzkich skupisk, 
pod figurami odbywały się nabożeństwa.

Gest stawiania kapliczki był błagalną supliką, która miała wytyczać ochronne granice, 
bywał pokutnym, oczyszczającym gestem, upamiętnieniem zdarzenia. Kapliczki są wotywnymi 
przedmiotami, a gdy już zostały wzniesione, zaprowadzają albo tylko sankcjonują wcześniej 
ustanowiony przestrzenny porządek, wprowadzają do wiejskiej przestrzeni ład i sens, a wraz 
z nimi bezpieczeństwo budowane w opozycji do świata zewnętrznego pozostawionego poza 
symbolicznie zaznaczonymi granicami świata „dzikiego” i nieuporządkowanego.
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16. Bukowno (O6) – kapliczka (ryc. 68, 69, 70, 71)

Ryc. 68.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 69.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 70.
Kapliczka, widok od południa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 71.
Wnętrze kapliczki, widok od południa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Archeologia
nr inw. KOO: O6_C_10
Obiektem badań była niewielka kapliczka zlokalizowana bezpośrednio przy drodze w kie-

runku Bukowna Długiego. Obiekt jest zadbany, odwiedzany, choć widać na nim jego wieloletnią 
historię. Wewnątrz znajduje się ołtarz, na którym umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochow-
skiej przyozdobiony sztucznymi kwiatami. W środku uchwycono także 3 ławki prostej konstrukcji, 
na podłodze dywan. Do obiektu podłączono elektryczność. 

Kaplicę na planie prostokąta zbudowano z desek, przykryto dachem z eternitu. Zewnętrzne 
ściany pomalowano farbą barwy brązowej. Odnotowano różne odcienie użytej farby, jak również 
fakt, że frontowa ściana była odnawiana jako ostatnia. Dach kapliczki zwieńczono krzyżem z wi-
zerunkiem ukrzyżowanego Jezusa. Krzyż jest orientowany, zwrócony w stronę południową. Drzwi 
kaplicy wyposażono w 2 otwory okienne oraz skobel umożliwiający zamknięcie.

Wymiary: na osi wschód-zachód – 2,5 m; na osi północ-południe – 3,05 m; wysokość – 2,73 
m (mierzona od powierzchni terenu do najwyższego punktu dachu, bez zwieńczenia w postaci 
krzyża).

• Historia
Na międzywojennej mapie szczegółowej Polski (fragment Krasice), przy drodze przebie-

gającej przez Krasice, zaznaczone są 2 krzyże, jeden z nich na wysokości wskazanej kapliczki, ale 
po drugiej stronie drogi [Mapa 1937].

• Historia sztuki
Kapliczka drewniana, naziemna, w typie domkowym [Seweryn 1958: 21; Reinfuss, Świderski 

1960: 20]. Nad drzwiami wejściowymi, metalowy krzyż z figurką Chrystusa (XX w.) wieńczący 
dach. Belki ramion krzyża zakończone uproszczonym trójlistkiem [Spychała 2005: 30]. Chrystus 
znajduje się pod daszkiem z ząbkowanym rantem. Na przecięciu belek widać metalowe promienie 
po 3 z każdej strony. We wnętrzu kapliczki, na ołtarzu ustawiona gipsowa figurka Matki Boskiej 
Niepokalanej w białej sukni i niebieskim płaszczu, ujęta w mandorlę z plastikowych kwiatów.
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17–18. Bukowno-Warszawka (O6) – kapliczki 

• Etnografia
nr inw. KOM: O6_R17_KOM2
A.Z.: Na skrzyżowaniu to jest święty Jan, to taki zabytkowy jest. Każdy tak pokolenie po 

pokoleniu zostaje, to wiem już teraz, to każdy to uzupełnia po prostu. Wymalowane, no, kapliczka 
wpierw to była taka z kamienia, wie pani, takie łoziuchne było, bo jak kto umiał, jaki gospodarz, taką 
se utłukł. A teraz to zbudowali po prostu, no, elegancko. Wymalowana, wyrzeźbiona. Święty Jan tam 
ładnie ustawiony, kwiaty stoją i już jest w innym otoczeniu.

M.M.: A w tej bliższej kapliczce, to kto jest?
A.Z.: Tyż nie wiem, ale to nie za mojego panowania, ona z dawna stała. Tyż jakie pokolenie 

po pokoleniu, a co jedno, to lepiej upiększało, a teraz to już z mojego roku jest ta gospodyni. Mąż już 
nie żyje, no to jej, jej, jej teściu niby to wychodzi, un to odnowił. Po prostu przerobił. Wybudował ją 
z powrotem, odnowił, odmalował i tam takie majowe nabożeństwa się odprawiają.

M.M.: Tam jest Matki Boskiej obraz?
A.Z.: Taaak. Matki Boskiej obraz i jak przyjdzie maj to śpiewamy w tej kapliczce.
M.M.: I to są takie spotkania. Tutaj przychodzą.
A.Z.: Takie spotkania, po prostu modlitewnie, no składamy się tam, ile nas tam jest dziesięć 

czy osiem, sześć, ile tam przyjdzie tam, no i śpiewamy do Matki Boskiej.
[...]
M.M.: Czyli od dawna takie spotkania przy tej kapliczce, przy tej Matki Boskiej?
A.Z.: Tak, no to już jak dawna, jak ona jeszcze tako nie wyremontowano była, no jak ja jeszcze 

była młoda, no to wie pani, że ja już mam osiemdziesiąt siedem lat, no to już kupa wieku. Wpierw 
było inaczej, teraz inaczej.

M.M.: A tam przy tym świętym Janie też jakieś spotkania są? Jakieś modlitwy?
A.Z.: Nie, to wie pan, wie pani co, jak tam nieraz ksiądz poświęca tyn krzyż, tam po przeciwnej 

stronie jest krzyż, nie? To, to spotkania takie, jak ksiądz przejdzie, to msza się odprawia i zbierają się 
tak zewsząd, tak, bo ile tam przyjdzie ludzi. Śpiewają, odmawiają pacierzy.

• Archeologia
Brak dokładnej lokalizacji spowodował, że badacze przyjrzeli się 2 miejscom.
nr inw. KOO: O6_C_6 (ryc. 72, 73, 74, 75)
Kapliczka stoi po północno-zachodniej stronie skrzyżowania dróg asfaltowych (ul. Space-

rowa, Widokowa, Dworska). Postawiona lub wyremontowana prawdopodobnie przez właścicieli 
przylegającej posesji (użyto tej samej farby, ta sama dachówka ceramiczna na poszyciu dachowym). 
Kapliczka przyjmuje formę otwartą, nie ma drzwi, wnętrze zabezpieczone jest metalowym niskim 
płotem. W rzucie poziomym jest prostokątna, o wymiarach 2,04 (na osi północ-południe) na 2,10 
m (na osi wschód-zachód) oraz wysokości 2,9 m. Wewnątrz uchwycono figurkę św. Mikołaja (?) 
oraz fotografię Jana Pawła II. Kapliczkę ozdabiają żywe i sztuczne kwiaty. Nad wejściem w blendzie 
została umieszczona figurka Matki Boskiej.
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Ryc. 72.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 73.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 74.
Kapliczka,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Ryc. 75.
Wnętrze kapliczki, 
widok od wschodu;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.
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Ryc. 76.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 77.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 78.
Kapliczka,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Ryc. 79.
Wnętrze kapliczki, 
widok od wschodu;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.



167

Diagnoza miejsc

nr inw. KOO: O6_C_8 (ryc. 76, 77, 78, 79)
Kapliczka znajduje się przy ul. Spacerowej, ok. 100 m na północ od skrzyżowania ul. Space-

rowej, Widokowej i Dworskiej. W rzucie poziomym przyjmuje kształt prostokąta. Na osi północ-
południe mierzy 3,06 m; drugi pomiar nie był możliwy. Wnętrze kapliczki chronią metalowe, nowe 
drzwi. Szerokość otworu wejściowego wynosi 0,99 m, z kolei wysokość 2,06 m. Wysokość całkowita 
obiektu przekracza 3 m. Wewnątrz widoczne jest kolebkowe sklepienie, bielone ściany, doprowa-
dzono prąd. Na tylnej ścianie znajduje się starannie wykonany drewniany ołtarz z zawieszonym 
centralnie obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz obrazami z wizerunkiem Jana Pawła II 
(po lewo) i Benedykta XVI (po prawo). Wnętrze udekorowano nowymi, sztucznymi kwiatami. 
Przy północnej i południowej ścianie stoją proste ławki, na których leżą teczki z modlitwami do 
nabożeństw czerwcowych. Brak otworów okiennych. Podłoga wyłożona została współczesnymi 
płytkami ceramicznymi. Od zewnątrz, nad drzwiami wisi krucyfiks. Kapliczka jest odnowiona, 
zadbana, częściowo znajduje się na prywatnej posesji. Kryta blachodachówką. 

• Historia
Na międzywojennej mapie szczegółowej Polski (fragment Krasice) nie zaznaczono ka-

pliczek. Występuje natomiast krzyż. Teren nazwany Warszawka figuruje tutaj jako Warszawa 
[Mapa… 1937].

• Historia sztuki
Kapliczka naziemna (nr inw. KOO: O6_C_6), murowana, w typie domkowym [Seweryn 1958: 

21; Reinfuss, Świderski 1960: 20] o dekoracyjnie opracowanej ścianie szczytowej, z wejściem 
zakończonym łukiem pełnym, ujętym dwoma kanelowanymi pilastrami zwieńczonymi jońskimi 
kapitelami, podtrzymującymi częściowe belkowanie. Powyżej, w trójkątnym polu przyczółka 
niewielka nisza z pomalowaną na biało, prawdopodobnie gipsową, figurą Matki Boskiej Niepo-
kalanej, otoczona płaskorzeźbionymi roślinnymi ornamentami z niewielką rozetką usytuowaną 
centralnie nad wnęką. 

W przesklepionym kolebkowo wnętrzu z bielonymi ścianami, znajduje się figura św. Jana 
Nepomucena, pomalowana niezgodnie z kanonem przedstawienia (dwubarwny, karminowo-
brązowy mantolet, fioletowa komża) i pozbawiona atrybutów. Prawdopodobnie znajdująca się 
pierwotnie w lewej dłoni świętego gałązka palmowa, została wyjęta lub zamalowana. Krzyż 
w prawej dłoni zastąpiono współczesnym, drewnianym.

Kapliczka naziemna (nr inw. KOO: O6_C_8), murowana w typie domkowym [Seweryn 1958: 
21; Reinfuss, Świderski 1960: 20]. W jej ścianie szczytowej widoczna jest prostokątna wnęka ujęta 
dwiema półkolumnami o gładkich trzonach, zakończonymi zgeometryzowanymi kapitelami. Po-
między nimi znajduje się wejście, nad którym zawieszono drewniany krucyfiks z metalową figurą 
Chrystusa. Wnętrze ze sklepieniem kolebkowym, z drewnianym ołtarzem na osi wejścia. Ołtarz 
słabo widoczny, drewniany z dwiema kolumienkami i zredukowanymi skrzydłami bocznymi 
na zawiasach. Brak możliwości zbadania ołtarza, który zasłonięty jest obrazami Matki Boskiej 
Częstochowskiej, Jana Pawła II i Benedykta XVI. 
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19. Przymiłowice (O7) – kapliczka (ryc. 80, 81, 82)

Ryc. 80.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 81.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 82.
Kapliczka,  

widok od  
północnego 

zachodu;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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• Etnografia    
nr inw. KOM: O7_R11_KOM5 
R.J.: Jest tu tak samo kapliczka we wsi, taka nieduża, powstała w bodajże dziewięćdziesiątym 

czwartym roku, była budowana, a wcześniej kapliczka znajdowała się tak tutaj w tej miejscowości, 
niedaleko tego domu. Taki był troszkę sad, [kapliczka] taka drewniana, z desek po prostu, trzy ściany 
dach, bez drzwi bez niczego, po prostu taka jak wiata wejście. Ta kapliczka istniała dość długo, jak 
pamiętam, to całe życie była, no i po prostu spaliła się, tu taki chłopak był trochę niepełnosprawny 
poszedł, bo nikt tego specjalnie nie zamykał, no nie. To było takie otwarte, no nie. 

M.Z.: No tak, jak nie było nawet drzwi…
R.J.: Tak, tak, no i tam gdzieś nastawiał tych świeczek zapaliło się i tylko ktoś tam obraz zdążył 

wynieść. I też właśnie powstała taka inicjatywa, bo to się spaliło w dziewięćdziesiątym albo osiem-
dziesiątym roku, albo jakoś tak. No i potem nie było przez dłuższy czas wcale [kapliczki] i została 
wybudowana. […] między innymi jest tam organizowana raz msza, taka za strażaków, w maju, nie 
raz za kogoś zmarłego, żeby nie jechać do Olsztyna.

• Archeologia
nr inw. KOO: O7_C_3
Miejsce zlokalizowano w części wschodniej terenu zabudowanego Przymiłowic, przy rozsta-

ju dróg. Kapliczka jest nowa, murowana, o powierzchni około 16 m2. Wejście znajduje się od strony 
północnej, drzwi są drewniane, dwuskrzydłowe. W trakcie badań obiekt był zamknięty. Kaplicę 
pokryto dwuspadowym, orynnowanym dachem z poszyciem z blachy. Nad wejściem również 
znajduje się niewielkie dwuspadowe zadaszenie. W środku zarejestrowano miejsca do siedzenia, 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zarówno kapliczka, jak i najbliższe otoczenie są zadbane.

• Historia
Nie zdołano ujawnić dokumentacji archiwalnej oraz historiograficznej miejsca.

• Historia sztuki
Kapliczka nowa, wzniesiona w latach osiemdziesiątych lub dziewięćdziesiątych XX w. 

Pozbawiona wyraźnych cech stylowych, nawiązuje do tradycyjnych, skromnych form wiejskiej 
kaplicy z sygnaturką, dwuspadowym dachem i gankiem przy wejściu.
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Kościół

• Etnografia
Kościół – to budynek dostosowany do potrzeb kultu chrześcijańskiego, w węższym zna-

czeniu budowla rzymskokatolicka [Słownik języka polskiego… 1978].
Do Polski nazwa przyszła od Czechów (kostel) i zastąpiła dawniejszą nazwę „cerkiew”. 

Pierwsze kościoły stawiano w warownych grodach. Niegdyś w kościele lub na cmentarzu przy 
kościele chowano zmarłych [Brűckner 1970: 260]. 

Wybudowanie w określonym miejscu kościoła może być wypełnieniem woli objawienia 
sacrum, formą utrwalenia świętości albo wdzięczności konkretnej osoby wobec Boga (intencją 
wotywną). W społeczności religijnej każde wznoszenie świątyni ma również sens ogólniejszy: 
świątynia na ziemi jest „uświęconym obrazem” Kosmosu, odtwarza raj lub świat niebieski.

Na wsiach budynek kościelny górował nad innymi budynkami w całej okolicy i – jak pisał 
Jan St. Bystroń – „choćby był drewniany i ubogi zawsze wydawał się mieszkańcom niskich i cias-
nych chałup czymś nadzwyczajnym, dostojnym i pięknym” [Bystroń 1947: 190].
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20. Olsztyn (O1) – kościół (ryc. 83, 84, 85, 86)

Ryc. 83.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 84.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 85.
Kościół  

pw. św. Jana  
Chrzciciela,  

widok od zachodu;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Ryc. 86.
Kościół  

pw. św. Jana  
Chrzciciela,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.



175

Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw. KOM:O7_R12,R13,R14_KOM1 
K.B.: Tu są ciekawe rzeczy w tym kościele są podziemia, tam są zwłoki dwóch chyba żołnierzy, 

zakonnica jest i jeszcze ktoś. Ale kościół to udostępnia raz na rok, raz na dwa. Te podziemia to tam 
byłam, to ksiądz to w zasadzie opowiadał, że tam leżą dwóch żołnierzy, chyba zakonnica i jeszcze 
ktoś, także tych grobów jest tam pięć.

• Archeologia, 
nr inw. KOO: O1_C_1
Jest to budowla barokowa nieorientowana, dłuższa oś przebiega na linii północny-zachód/

południowy-wschód. Kościół jest odnowiony, otynkowany i malowany. Brak możliwości wejścia 
do naw i prezbiterium świątyni poza godzinami mszy. Wejście główne od naw oddzielono kra-
tami, zza których częściowo widać barokowy wystrój wnętrza. W wejściu głównym znajdują się 
tablice informacyjne, z których wynika, że obiekt budowano w latach 1722–1729. Nad wejściem, 
na elewacji wieży widnieje napis „AD 1726”. Wewnątrz kościoła, pod wschodnią częścią nawy 
południowej, znajduje się krypta, do której prowadzi współczesny metalowy właz umieszczony 
w nawie głównej. Na zewnątrz budynku, na wysokości przyziemia, znajduje się otwór, który dziś 
jest oknem piwnicznym, ale w przeszłości najprawdopodobniej służył jako szyb wentylacyjny 
wskazanej krypty. W wejściu głównym zarejestrowano zawieszone w drewnianych ramach 
przedstawienia dwóch postaci i ich znaki herbowe. Kształt obrazów wskazuje na oprawione 
portrety trumienne (nie ustalono, czy są to kopie czy oryginały). Na w/w portretach przedsta-
wiono księcia Jerzego Dominika Lubomirskiego, zmarłego 28 lipca 1727 r. w Janowcu nad Wisłą, 
pochowanego na Jasnej Górze w Częstochowie, fundatora tego kościoła, oraz jego syna – księcia 
Ferdynanda Lubomirskiego, zmarłego 29 stycznia 1774 r., dobrodzieja kościoła. Ku głównemu 
wejściu do kościoła prowadzą betonowe schody (ok. 12 stopni), a także podjazd dla inwalidów.

Z tablic informacyjnych umieszczonych na placu przykościelnym wynika, że miejsce to ma 
bogatą historię, sięgającą minimum XVI w. Obecnie świątynię, a co za tym idzie i parafię, chroni 
wezwanie św. Jana Chrzciciela. 

Na terenie wokół kościoła brak tzw. malej architektury sakralnej, nie występują również 
pomniki, które potwierdzałyby użytkowanie tego miejsca jako cmentarza. Należy pamiętać o tym, 
że począwszy od XVIII w., głównie z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zakazywano użytko-
wania terenu przykościelnego na pochówki, ale w tym przypadku mogło być inaczej. Wokół placu 
kościelnego rosną stare drzewa liściaste (powyżej 100 lat), które najprawdopodobniej wyznaczały 
teren placu przykościelnego lub cmentarza. Całość obiektu zamknięta jest murowanym płotem, 
z bramą główną od strony ul. Kościelnej.
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• Historia
Parafia olsztyńska została wydzielona z parafii Mstów dosyć późno, bo dopiero w 1552 r., 

64 lata po formalnej lokacji Olsztyna dokonanej w 1488 r. przez Kazimierza Jagiellończyka. 
W kręgu nowego ośrodka parafialnego znalazły się wówczas także podolsztyńskie wsie Bukow-
no, Przymiłowice, Kusięta i Turów [Laberschek 2014: 189]. Erekcja nowej świątyni zaistniała 
dzięki staraniom starosty Jana Ocieskiego, kanclerza wielkiego koronnego [Katalog zabytków 
sztuki… 1979: 21–22]. Istnienie obecnego, murowanego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela poprze-
dzały 2 kościoły drewniane: pierwszy zbudowany został po 1529 r. (a zatem przed powstaniem 
parafii), drugi zaś otrzymał konsekrację w 1633 r. [Katalog zabytków sztuki… 1979: 21–22]. Ich 
pozostałości ujawniły prace remontowe prowadzone w obrębie rynku olsztyńskiego w 2012 r., 
przy ul. Zamkowej. Odkryto wówczas także ludzkie szczątki kostne blisko 700 osobników pocho-
dzących z XVI–XVIII w., potwierdzających istnienie wokół pierwotnego kościoła olsztyńskiego 
przykościelnego cmentarza [Olsztyn k. Częstochowy… b.d.]. Obecny kościół zbudowano w latach 
1722–1729 po pożarze w 1719 r. drewnianego założenia. Jego budowę przypisuje się inicjatywie 
proboszcza Albina Franciszka Łęczyńskiego oraz fundacji Jerzego Dominika Lubomirskiego, ów-
czesnego podkomorzego koronnego i wojewody krakowskiego [Katalog zabytków sztuki… 1979: 
22]. Nowy, murowany kościół został konsekrowany 9 listopada 1729 r., przez biskupa Augustyna 
Wessla [Wolnicki b.d.a]. Do budowy kościoła wykorzystano materiał budowlany pochodzący 
z rozbiórki zamku. W latach 1856–1858 świątynia została odnowiona. Czas budowy kościoła 
wskazuje data 1726 na fryzie belkowania rozdzielającego kondygnacje wieży.

Pod względem zewnętrznej formy architektonicznej obiekt objawia się jako budowla baroko-
wa, takaż kwalifikacja stylowa – ze wskazaniem na późny barok – dotyczy większości wyposażenia 
kościoła. Wewnątrz kościoła zwracają uwagę chrzcielnica z czarnego dębnickiego marmuru z datą 
1732 oraz literami X.G.M.P.T. oraz 2 marmurowe epitafia. Jedno (przy zakrystii) – biskupa tytular-
nego martyropolitańskiego, opata trzemeszeńskiego Michała Kosmowskiego, herbu Kościesza (zm. 
1804 r.) oraz znajdujące się w kaplicy Świętych Aniołów epitafium księdza proboszcza Joachima 
Myszkierskiego (zm. 1825 r.) [Katalog zabytków sztuki… 1979: 24]. W podziemiach kościoła znajduje 
się krypta lokalizowana pod prezbiterium i północno-wschodnią kaplicą. W opisie mamy informację 
o trzech trumnach, „z nich jedna o rokokowych okuciach” [Katalog zabytków sztuki… 1979: 22]. Według 
Mirosława Zwolińskiego jedna z trumien zawiera szczątki kobiety, druga prawdopodobnie zwłoki 
miejscowego proboszcza, ks. Joachima Myszkierskiego (zm. 1825 r.), trzecia zaś zmumifikowane zwło-
ki konfederata barskiego – być może podkomendnego Kazimierza Pułaskiego o nazwisku Zieliński 
[Zwoliński 1994: 33–34]. W II połowie XIX w. jednym z najdłużej pełniących służbę duszpasterską 
plebanów olsztyńskich był ks. Maciej Batorski (od 1867 do 1918 r.). Jego nagrobek, wyposażony 
w skromny żeliwny krzyż, znajduje się na cmentarzu w Olsztynie (zob. ryc. 87). Zawieszone w wejściu 
głównym portrety trumienne Lubomirskich: Jerzego Dominika (zm. 28 lipca 1727 r.) (ryc. 88) oraz 
jego syna – księcia Franciszka Ferdynanda (zm. 29 stycznia 1774 r.) (ryc. 89), wyposażone w tablice 
inskrypcyjne i heraldyczne, są współczesnymi, datowanymi na 1999 r., komemoracjami powstałymi 
z myślą o uczczeniu dobrodziejów kościoła i dla wzbogacenia akcentów historycznych świątyni.
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Ryc. 87.
Olsztyn – cmentarz: 

nagrobek ks. Macieja 
Batorskiego,  

wieloletniego  
proboszcza kościoła 

parafialnego  
pw. św. Jana  
Chrzciciela  

w Olsztynie,  
zm. 25 XI 1918 r.;  

fot. M. Janik;  
marzec 2015 r.
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Ryc. 88.
Komemoracja Jerzego  

Dominika Lubomirskiego, 1999 r.;  
fot. M. Janik; marzec 2015 r.
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Ryc. 89.
Komemoracja  

Franciszka  
Ferdynanda  

Lubomirskiego,  
1999 r.; fot. M. Janik; 

marzec 2015 r.
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Ryc. 90.
Inskrypcja  

na przykościelnym  
nagrobku Józefa  

Piotrowskiego  
(zm. w 1816 roku);  

fot. M. Janik:  
marzec 2015 r.
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Ryc. 91.
Tablica „Ku czci 

pamięci wiezionych 
i pomordowanych 

przez oprawców 
UB, MO, Inf(ormacji) 

Wojsk(owej) …”;  
fot. M. Janik
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W otoczeniu kościoła znajduje się nagrobek Józefa Piotrowskiego (zm. 1816 r.) (ryc. 90) 
[Katalog zabytków sztuki… 1979: 26; Wiśniewski 1936: 272], który zdaje się wskazywać, że jeszcze 
w początkach XIX w. dokonywano tutaj pochówków. 

Ciekawym przyczynkiem do roli pełnionej przez olszyński kościół w systemie lokalnej 
świadomości historycznej, jest zamocowana na jednej ze ścian jego wnętrza tablica „Ku czci 
pamięci więzionych i pomordowanych przez oprawców UB, MO, Inf. [Informacji – M.J.] Wojsk. 
[Wojskowej – przyp. M.J.]” sygnowana przez Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych 
1939–1989 (ryc. 91). 

• Historia sztuki
Obecny barokowy kościół św. Jana Chrzściciela w Olsztynie został wzniesiony w latach 

1722–1729. Do budowy wykorzystano materiał pochodzący z rozbiórki zamku olsztyńskiego. 
Inicjatorem inwestycji budowalnej był ówczesny proboszcz Albin Łączyński, a prace finansowali 
fundatorzy: Jerzy Dominik Lubomirski (podkomorzy koronny, wojewoda krakowski i starosta ol-
sztyński) oraz Wojciech z Kurozwęk Męciński (starosta ostrzeszowski) [Katalog zabytków sztuki… 
1979: 22]. Świątynia jest budynkiem jednonawowym, wzniesionym na planie krzyża, z prezbiterium 
od południowego wschodu i wysoką, dwukondygnacyjną wieżą od strony północno-zachodniej. 
Wieża zwieńczona jest ośmiobocznym hełmem z podwójną latarnią i krzyżem na szczycie. W jej 
dolnej kondygnacji znajdują się na osi nawy – wejście główne, do którego wiodą szerokie schody oraz 
wejście boczne. Frontową elewację wieży zdobią profilowane, uszakowe, ramy z tynku, okalające 
główny portal i znajdującą się powyżej niego prostokątną blendę. Dekorację drugiej kondygnacji 
wieży stanowią 4 pary zdwojonych pilastrów podtrzymujących belkowanie, z których trzy flan-
kują zakończone łukiem okna. Pozostałe zewnętrzne elewacje budynku, pozbawione podziałów, 
charakteryzuje oszczędny detal. Jedynie na południowo wschodniej ścianie prezbiterium i czo-
łowych ścianach kaplic pojawiają się tynkowane ramy nawiązujące do dekoracji wieży. Kościół 
kryty jest dachem z blachy, na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu widoczna jest sygnaturka. 

We wnętrzu kościoła możemy wyodrębnić nawę, prezbiterium oraz 2 kaplice przylegające 
do prezbiterium i umiejscowione w taki sposób, że tworzą ramiona pseudotranseptu. Do kaplic 
przylegają symetrycznie 2 kolejne niewielkie pomieszczenia. Nawa jest dwuprzęsłowa nakryta 
sklepieniem kolebkowym z lunetami. Jej ściany zostały rozczłonkowane pilastrami toskańskimi 
i nakryte odcinkami belkowania. Prezbiterium jest nieco węższe od nawy, także dwuprzęsłowe 
i, podobnie jak nawa, przesklepione kolebkowo z lunetami. Ściany prezbiterium pozbawione zo-
stały podziałów architektonicznych, jednak znajduje się tu polichromia, która imituje pilastry. 
Ukształtowanie sklepień nawy i prezbiterium podkreśla geometryczna, stiukowa dekoracja. 
Kaplice boczne nakryte zostały sklepieniami krzyżowymi. 

Na uwagę zasługuje wyposażenie świątyni, które w większości datowane jest na wiek 
XVIII. Ołtarz główny został wzniesiony przed 1748 r. [Katalog zabytków sztuki… 1979: 23]. Jest 
on jednokondygnacyjny w typie architektonicznym. Retabulum na wysokim cokole, składa się 
z partii centralnej z obrazem przedstawiającym Chrzest Chrystusa oraz flankujących oś środ-
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kową, kulisowo umieszczonych kolumn kompozytowych, nakrytych falującym belkowaniem 
o formach wklęsło-wypukłych. Pomiędzy kolumnami umieszczone zostały figury św. Augustyna, 
św. Stanisława Biskupa, św. Jana Nepomucena oraz św. Jerzego. W zwieńczeniu znajduje się gloria 
z Okiem Opatrzności oraz rzeźbiarskie wyobrażenie 2 aniołów. W partii cokołu ulokowano sceny 
związane z patronem kościoła: Ścięcie Jana Chrzciciela i Herodiadę z głową świętego, uzupełnione 
ornamentami w płycinach. Tabernakulum jest późniejsze, pochodzi z drugiej połowy XVIII w., na 
uwagę zasługuje jego baldachimowa forma z dekoracją o charakterze lambrekinu. Ołtarz główny 
kościoła jest wzorowany na pochodzącym z pierwszej połowy XVIII w. ołtarzu głównym z bazyliki 
sanktuarium jasnogórskiego, który, jak wspomina Mariusz Karpowicz, możemy zaliczyć do klu-
czowych dzieł XVIII-wiecznych ze względu na wysoki poziom artystyczny i skalę odziaływania. 
Ołtarz jasnogórski stał się modelem dla wielu realizacji ok. połowy XVIII w. [Karpowicz 1995: 325] 
zarówno w zakresie kompozycji architektonicznej, jak i figur rzeźbiarskich [Karpowicz 1981: 106, 
107]. Powstał w latach 1725–1728 z fundacji Stanisława Chomętowskiego i jest wynikiem jednej 
z pierwszych inicjatyw artystycznych podjętych przez o. Konstantego Moszczyńskiego, ówczesnego 
prowincjała zakonu paulinów po koronacji obrazu w 1717 r. [Jaśkiewicz 1983: 372]. 
Pierwszym obiektem, który został określony jako podobny do ołtarza jasnogórskiego, jest ołtarz 
z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mstowie z 1745 r. [Katalog zabytków 
sztuki… 1979: 12]. Także ołtarz w Olsztynie możemy zaliczyć do naśladownictw ołtarza czę-
stochowskiego. Elżbieta Jackiewicz wyodrębnia 3 typy naśladownictw ołtarza jasnogórskiego 
ze względu na formę: całościowy, w zakresie struktury architektonicznej, w zakresie rzeźby 
[Jackiewicz 1995: 355]. Ołtarz olsztyński zaliczyć należy do drugiego z typów i trzeba zaznaczyć 
ponadto, że posiada on nieco inny rzut poziomy (zbliżony do litery „S”) [Jackiewicz 1995: 362, 
363] oraz bardziej horyzontalną kompozycję. Oddziaływanie ołtarza jasnogórskiego wynikało 
z wielu czynników. Z pewnością istotny był sam poziom artystyczny dzieła, ale również ranga 
sanktuarium, w którym się znajdowało, a także jego znajomość wśród artystów i fundatorów. 
Naśladownictwo ołtarza w kościele olsztyńskim należy łączyć z postacią fundatora Jerzego Do-
minika Lubomirskiego, który był także wielkim dobrodziejem twierdzy jasnogórskiej [Jackiewicz 
1995: 383]. Również w ołtarzu znajdującym się w jednej z kaplic bocznych olsztyńskiego kościoła 
można odnaleźć elementy nawiązujące do ołtarza jasnogórskiego [Jackiewicz 1995: 370].
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21. Turów (O5) – kościół (ryc. 92, 93, 94, 95, 96)

Ryc. 92.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 93.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 94.
Kościół pw.  

bł. Honorata  
Koźmińskiego,  

widok od południa;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.



Diagnoza miejsc

Ryc. 95.
Kościół pw.  

bł. Honorata  
Koźmińskiego,  

widok od północnego-
wschodu;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.

Ryc. 96.
Krzyż misyjny przy kościele  

pw. bł. Honorata Koźmińskiego,  
widok od południa;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Etnografia
nr inw. KOM: O6_R17_KOM3
Filia kościoła w Olsztynie istnieje w Turowie od niedawna. Powstała po zbiórkach pieniędzy 

mieszkańców okolicy, którzy wcześniej musieli jeździć aż do Olsztyna. Kościół w Turowie skrócił 
mieszkańcom Bukowna drogę na niedzielną mszę o pięć kilometrów. Msze odbywają się tylko raz 
w tygodniu, w niedzielę. 

• Archeologia
nr inw. KOO: O5_C_4
Obiekt znajduje się przy ul. Szkolnej. Wykonany jest z betonowego pustaka ściennego, stoi na 

ceglanym fundamencie. Ramy okien są plastikowe, brak witraży. Dłuższą osią postawiony został 
na linii północ-południe. Od strony południowej znajduje się główne wejście do świątyni i wieża. 
Po obu stronach głównego wejścia, na zewnętrznej elewacji znajdują się tablice informacyjne 
o następującej treści: „KOŚCIÓŁ P.W. BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, ZBUDOWANY STARANIEM 
KS. PRAŁATA RYSZARDA GRZESIKA ORAZ WIERNYCH TUROWA I BUKOWNA KONSEKROWANY 
PRZEZ J.E. KS. ABP. STANISŁAWA NOWAKA METROPOLITĘ CZĘSTOCHOWSKIEGO DN. 30.11.2011 
R.” oraz „KAMIEŃ WĘGIELNY POD BUDOWĘ KAPLICY P.W. BŁ. HONORATA KOŻMIŃSKIEGO PO-
ŚWIĘCIŁ J.E. KS. ABP DR STANISŁAW NOWAK DN. 24.VI.1995”. Teren wokół kościoła nie został 
w całości zagospodarowany. Wokół bryły budynku ułożono ścieżkę z kostki brukowej, pozostałą 
część działki obsiano trawą, przez którą przebijają się liczne chwasty.

Na placu przykościelnym (w południowo-zachodnim narożniku) znajduje się krzyż drew-
niany na kamiennym fundamencie, orientowany: ramiona na osi wschód-zachód, wizerunek Jezusa 
zwrócony w kierunku południowym. Stan zachowania krzyża oceniono na dobry, choć widoczne 
są dość liczne zniszczenia drewna. Wokół krzyża posadzono rośliny ozdobne.

• Historia
Kościół pw. bł. Honorata Koźmińskiego został wybudowany w latach 1995–2005 staraniem 

ks. Ryszarda Grzesika, według projektu architektonicznego Alicji Flak. Jest to kościół filialny 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie [Wolnicki b.d.a].

• Historia sztuki
Budynek kościoła cechuje zwarta bryła bez wyodrębnionego na zewnątrz prezbiterium. 

Dominującym akcentem symetrycznej fasady jest wyrastająca nad głównym wejściem, wysunięta 
przed lico ściany, wysoka wieża z prostokątnymi przeszkleniami, najprawdopodobniej pełniąca 
funkcję dzwonnicy. Na jej szczycie znajduje się krzyż. Obiekt nawiązuje do dawnych, jednowieżo-
wych budowli sakralnych, tym samym wpisuje się w charakterystyczne dla lat dziewięćdziesiątych 
XX w. dążenie do przywrócenia kościołom tradycyjnych form i układów przestrzennych [Wróbel 
2005: 141–142]. Współczesne interpretacje dawnych rozwiązań architektury sakralnej miały na 
celu utrwalenie tradycji i podkreślenie ciągłości wiary [Sowińska 2006: 39]. Inspiracją dla twór-
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cy turowskiej świątyni mógł być kościół św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, jest on jednak za mało 
charakterystyczny, by uważać go za wzorzec, posiada też pewne elementy, jak niskie zakrystie 
przy prezbiterium, których nie ma w Turowie. Zważywszy na zachowawczą formę budynku można 
przyjąć, że najbardziej nowoczesnym jego fragmentem są elewacje boczne o silnych przeszkleniach 
zgodne z koncepcją przenikania wnętrza i strefy zewnętrznej [Sowińska 2006: 17]. Swoisty rytm 
wprowadzają w nich widoczne na zewnątrz elementy konstrukcyjne.
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Krzyż

• Etnografia
Krzyż symbolizuje oś świata, cztery strony świata, połączenie przeciwieństw, życie i nie-

śmiertelność, siłę stwórczą, wieczność, cierpienie, udrękę, śmierć [Kopaliński 1990: 174]. W chrześ-
cijaństwie stał się symbolem męki i śmierci Chrystusa. Prawdopodobnie z połączenia znaczeń 
postaci boskich i światła wziął się zwyczaj umieszczania krzyża na postumentach i wysokich 
słupkach na tle nieba (na szczytach domów i obiektów sakralnych). Krzyże, podobnie jak kapliczki, 
stawia się w miejscach wybranych, nigdy przypadkowych, wybór zawsze wynika z intencji fun-
datora – osób prywatnych lub całych społeczności wiejskich. Motywacje ujawniają szczególny 
stosunek do przestrzeni i jej waloryzację. 

Krzyż pojawia się w działaniach związanych z budową domu, świątyni czy zakładania 
wioski. Najczęściej stawia się go na skrzyżowaniach dróg, u wejścia do wsi lub w jej centrum, na 
granicach parafii, w miejscach ważnych dla danej społeczności. Chroni okoliczne domostwa i pola 
uprawne przed atakami demonów i wszelkimi nieszczęściami, upamiętnia wydarzenie historyczne, 
ostrzega, że w pobliżu znajduje się „miejsce straszne” (cmentarz epidemiczny, miejsce tragicznej 
śmierci) lub miejsce nieczyste (przebywa dusza zabitego lub grasują demony). Tadeusz Seweryn 
wyróżnia krzyże postawione w celu wspomożenia duszy niewinnie zabitego, krzyże pokutne oraz 
krzyże dziękczynne [Seweryn 1958: 10]. Krzyże pokutne były fundowane jako zadośćuczynienie 
za popełnione zło – w średniowieczu prawo nakazywało ustawienie ich własnoręcznie przez 
sprawcę w miejscu dokonania zbrodni. Krzyże dziękczynne stawiano jako wota – wzniesione 
w określonej intencji. Pod krzyżami przy drogach chowano zmarłych. Bardzo wysokie krzyże 
wbijano w ziemię, by w miarę gnicia drzewa w podłożu można je było wielokrotnie dokopywać. 
Dokopywania dokonywano zawsze jesienią, po Zaduszkach [Gloger 1985c: 108]. 

Etnografowie wyróżniają pięć typów krzyży: krzyż niezdobiony, powstały z przecięcia belki 
dłuższej z krótszą; krzyż z gałkami zdobionymi na końcach belek i nakryty daszkiem z blachy lub 
z deszczułek; krzyż z kapliczką umieszczoną na skrzyżowaniu belek; krzyż, do którego poziomej 
belki przybite jest narzędzie męki, a do pionowej drewniana zapaska z rzeźbionymi figurami; 
krzyż o dwóch równoległych belkach, posiadający znaczenie magiczne jako odżegnywacz zarazy 
[Seweryn 1958: 11].
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22–24. Turów (O5) – krzyż

• Etnografia
nr inw. KOM: O6_R15_KOM4
Oddział polskich żołnierzy obsługujących działo ustawione na wzgórzu Kierków, po ostrzelaniu 

przez Niemców zaczął uciekać. Jeden z żołnierzy został wtedy zastrzelony. Pochowano go w Celinowie.

Nr inw. KOM: O5_R8_KOM2
Tu na końcu wsi jest taki ceglany dom i jest krzyż i taka historia, że jest wrzesień trzydziesty 

dziewiąty rok i wojska już nadciągają i tu byli żołnierze z karabinami maszynowymi i tych Niemców 
to tak ze sto zabili. No i przyszło więcej tych Niemców i tych dwóch Polaków uciekło, a tego jednego 
Dębika zabili i pochowano go tutaj przy tym krzyżu. Po wojnie to go ekshumowano i pochowano na 
cmentarzu w Olsztynie. Dębik się nazywał.

• Archeologia
Brak dokładnej lokalizacji spowodował, że badacze przyjrzeli się 3 miejscom.
nr inw. KOO: O5_C_3 (ryc. 97, 98, 99, 100)
Pierwsze z nich znajduje się w zachodniej części ul. Szkolnej. Drewniany krzyż stoi na 

prywatnej działce ze współczesnym domem mieszkalnym, ustawionym w odległości ok. 6 m na 
wschód od drewnianego domu datowanego na koniec XIX – początek XX w. Na drewnianym obiek-
cie zarejestrowano tabliczkę z napisem „Turów 82”. Belka poprzeczna krzyża przebiega na osi 
wschód-zachód. Postać Jezusa została wykonana z metalu. Dolną część pionowej belki osadzono 
w metalowej ramie i razem wkopano w podłoże.

Ryc. 97.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda
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Ryc. 98.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda

Ryc. 99.
Krzyż, widok od południa;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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nr inw. KOO: O5_C_5 (ryc. 101, 102,103, 104)
Drugie z miejsc, reprezentowane w terenie w formie słupa z kapliczką zwieńczoną krzy-

żem, znajduje się po północnej stronie ul. Szkolnej, przy rozwidleniu ul. Długiej i ul. Nowej. Cały 
obiekt jest niewielkich rozmiarów: około 2,8 m wysokości; wsparty na betonowej podstawie 
o wymiarach 79x93 cm. Całość wykonana została z żelaza (widoczne rdzawe produkty korozji). 
Poszczególne elementy zostały ze sobą zespawane. Kapliczka jest zadaszona, przeszklona z trzech 
stron, w środku znajduje się figurka Matki Boskiej i drobne sztuczne kwiaty. Na dwuspadowym 
dachu umieszczony został krzyż o trójlistnych zakończeniach.

Ryc. 100.
Zbliżenie na postać ukrzyżowanego Jezusa, widok od południa;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 101.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 102.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 103.
Krzyż,  

widok od południa;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Ryc. 104.
Zbliżenie  

na figurkę  
Matki Boskiej  
Niepokalanej,  

widok od południa;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Ryc. 105.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 106.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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nr inw. KOO: O5_C_6 (ryc. 105, 106, 107)
Trzecie z miejsc, reprezentowane w terenie w formie kapliczki umieszczonej na dwustop-

niowym, betonowym podwyższeniu (murowanym słupie), znajduje się ok. 150 m na wschód od 
skrzyżowania ulicy Długiej z Nową, po północnej stronie drogi, na prywatnej posesji. Kapliczka 
jest przeszklona z trzech stron, wewnątrz znajduje się obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Czterospadowy dach został zwieńczony niewielkim krzyżem o trójlistnie zakończo-
nych ramionach i promieniach odchodzących z punktu przecięcia belki poprzecznej i podłużnej. 
Kapliczkę wykonano z metalu, pomalowano na czarno.

Ryc. 107.
Zbliżenie na reprodukcję  

obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej;  
fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Historia
Nie ujawniono materiałów archiwalnych.

• Historia sztuki
Krzyż prosty (nr inw. KOO: O5_C_3), drewniany, z figurą Chrystusa umieszczoną pod wy-

giętym łukowato daszkiem o ząbkowanym rancie. Chrystus przedstawiony z uniesioną głową.
Kapliczka słupowa (nr inw. KOO: O5_C_5), w postaci oszklonej trójstronnie latarni z malo-

waną figurką Matki Boskiej Niepokalanej znajduje się pod wielospadowym daszkiem, wspartym 
czterema skręconymi prętami. Nad nią umieszczono dekoracyjny ornament w postaci połowy tar-
czy słonecznej z promieniami z wygiętych metalowych elementów. Zewnętrzne krawędzie daszku 
ze wszystkich stron dekorowane ząbkowaniem. W części frontowej daszek zwieńczony krzyżem 
z metalowymi, pomalowanymi na złoty kolor trójlistkami na końcu ramion oraz promieniami 
na przecięciu belek. Narożniki podstawy latarni połączone ze słupem za pomocą dekoracyjnych 
esowatych, metalowych elementów, które występują także u podstawy konstrukcji kapliczki.

Kapliczka słupowa (nr inw. KOO: O5_C_6), z latarnią na postumencie, trójstronnie prze-
szklona, zamknięta czterospadowym dachem zwieńczonym krzyżem z promieniami na przecięciu 
belek. Wewnątrz papierowa reprodukcja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Obiekt zadbany, 
odnowiony, brak możliwości określenia czasu powstania na podstawie cech formalnych.
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25. Bukowno (O6) – drewniany krzyż (ryc. 108, 109, 110, 111)

Ryc. 108.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 109.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 110.
Drewniany krzyż, 

widok od zachodu;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.



Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw. KOM: O6_R14_KOM1
Stary, drewniany, ponad siedemdziesięcioletni krzyż. Był wielokrotnie niszczony przez 

wiatr, jednak okoliczni mieszkańcy stale go odnawiają, a także przystrajają kwiatami.

• Archeologia
nr inw. KOO: O6_B_4
Krzyż odnaleziono w zaroślach na północny-wschód od dworu w Bukownie, został przy-

słonięty przez rosnącą obok czereśnię. Jest on niewidoczny ze ścieżki, mimo że stoi ok. 1,5 m od 
niej. Belka poprzeczna orientowana jest na osi wschód-zachód. Postać ukrzyżowanego Jezusa 
zwrócona jest w kierunku południowym. Krzyż udekorowano sztucznymi kwiatami. Słup pionowy 
ma przekrój czworoboczny o wymiarach 0,16x0,19 m. Krzyż wkopany lub wbity bezpośrednio 
w ziemię. Stan zachowania obiektu określono jako słaby. Na drewnie występują liczne spękania, 
figurka Jezusa jest uszkodzona, a cała konstrukcja pochylona. Obiekt słabo widoczny (zasłonięty 
zaroślami), zapewne rzadko odwiedzany.

Ryc. 111.
Zbliżenie na postać ukrzyżowanego Jezusa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Historia
Prawdopodobnie jest to ten sam krzyż, który zaznaczono na mapie szczegółowej Polski 

z 1937 r., jako jeden z dwóch umieszczonych na ramionach szlaku komunikacyjnego przebiegają-
cego przez teren dworu w Bukownie [Mapa… 1937]. 

• Historia sztuki
Prosty, drewniany krzyż. Na skrzyżowaniu ramion metalowa figura Chrystusa z oderwanym 

lewym ramieniem i głową pochyloną w dół. Możliwe, że krzyż pochodzi z tego samego okresu co 
budynek dworu w Bukownie.
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26. Bukowno-Okupniki (O6) – krzyż (ryc. 112, 113, 114, 115)

Ryc. 112.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 113.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 114.
Krzyż, widok od  
południowego- 

zachodu;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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• Etnografia
nr inw. KOM: O6_R15_KOM5
Pod krzyżem spotykali się ludzie i odprawiali nabożeństwa majowe. Dzisiaj pod krzyżem 

spotykają się mieszkańcy wsi przed Wielkanocą, kiedy ksiądz święci pokarmy.

• Archeologia
nr inw. KOO: O6_C_9
Miejsce znajduje się nieopodal przystanku PKS na trasie Bukowno-Okupniki. Metalowy 

krzyż umieszczony jest na ceglanym słupie. Poszczególne elementy krzyża zostały ze sobą ze-
spawane. Pod słupem znajduje się betonowa podstawa o wymiarach 75×93 cm. Wokół krzyża 
postawiony został betonowy płot o wysokości maksymalnej 0,5 m. Wewnątrz ogrodzenia grunt 
obsadzono żywymi kwiatami. Umieszczony w górnej części krzyża, na blasze stylizowanej na 
chorągiew, napis (1947) wskazuje rok, w którym postawiono obiekt.

• Historia
Brak tego miejsca na międzywojennej mapie szczegółowej Polski (fragment Krasice) [Mapa… 

1937]. Teren Bukowno-Okupnik widnieje tutaj jako Bukowno Nw. [Nowe? – przyp. M.J.].

• Historia sztuki
Krzyż metalowy, o ramionach zakończonych trójlistkiem ze sterczyną i wiatrowskazem 

w formie chorągiewki na szczycie. Trzon krzyża, podobnie jak ramiona, wykonany z ażurowej stali, 
ujęty od dołu metalowymi elementami w postaci esowato wygiętych prętów. Figura Chrystusa 
z głową uniesioną do góry i dynamicznie ujętym perizonium.

Ryc. 115.
Zbliżenie na  

umieszczoną  
na krzyżu  
chorągiew  

z datą 1947,  
widok od wschodu;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.
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27. Bukowno-Warszawka (O6) – krzyż (ryc. 116, 117, 118, 119)

Ryc. 116.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 117.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 118.
Krzyż,  

widok od wschodu;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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• Archeologia
nr inw. KOO: O6_C_7
Obiekt został zadokumentowany, ponieważ pojawił się relacji ustnej dotyczącej kapliczki 

w Bukownie-Warszawce (por. nr 17). Jest to metalowy krzyż, malowany na brązowo, stoi po połu-
dniowo-zachodniej stronie skrzyżowania ul. Spacerowej, Widokowej, Dworskiej. Belka poprzeczna 
krzyża przebiega na osi północ-południe. Figurka Chrystusa zwrócona jest na wschód. Krzyż 
umieszczono na betonowej podstawie o wymiarach 1,5x1,5 m. Obiekt chroni żelazne ogrodzenie 
o wysokości maksymalnej 0,86 m. Średnica belek krzyża wynosi 0,1 m. Prawdopodobnie krzyż 
znajduje się na nieogrodzonej prywatnej działce. Teren dookoła jest zadbany, trawa przystrzyżona.

• Historia
Na mapie szczegółowej Polski z 1937 r (fragment Krasice) nie zaznaczono kapliczek. Wy-

stępuje natomiast krzyż. Teren nazwany Warszawka figuruje tutaj jako Warszawa [Mapa… 1937].

• Historia sztuki
Krzyż przydrożny pochodzący z XX w., pozbawiony dekoracji, ustawiony na skrzyżowaniu 

dróg, mógł pełnić rolę znaku orientacyjnego lub wyznaczać granicę wsi [Jackowski 2002: 37–38] 
Na przecięciu belek metalowa figura Chrystusa z głową w centrum przecinających się promieni, 
nad nim zaokrąglony daszek o ozdobnym ząbkowanym rancie. Na krzyżu brak inskrypcji pozwa-
lającej na określenie okoliczności jego ustawienia czy ewentualnego fundatora.

Ryc. 119.
Zbliżenie na postać 

ukrzyżowanego Jezusa;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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28. Przymiłowice (O7) – krzyż (ryc. 120, 121, 122, 123)

Ryc. 120.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 121.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 122.
Krzyż,  

widok od północy;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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• Etnografia
nr inw. KOM: O2_R12_KOM2 
J.Z.: Właśnie tam przy tym krzyżu też został rozstrzelany żołnierz, tylko właśnie nie wiem, 

czy to rosyjski czy Polak. Nie wiem i tam też jakiś pomnik był postawiony, czy jest jeszcze ten pomnik, 
nie mam wiedzy na ten temat, natomiast wiem, że tam jest krzyż.

• Archeologia
nr inw. KOO: O7_C_1
W części zachodniej Przymiłowic, po południowej stronie drogi prowadzącej do Olszty-

na, na skraju lasu, stoi krzyż drewniany malowany farbą olejną w kolorze jasnego brązu. Belka 
poprzeczna krzyża ustawiona jest na osi wschód-zachód. Na skrzyżowaniu belek zamontowano 
wizerunek ukrzyżowanego Jezusa wykonany z metalu, drugie przedstawienie leży z tyłu krzyża, 
pod nim znajduje się metalowy obraz z Ostatnią Wieczerzą. Krzyż usytuowany jest na niedużym 
wzniesieniu, za którym znajduje się las. Ścieżka za krzyżem w kierunku południowym, kieruje do 

Ryc. 123.
Zbliżenie na blaszkę z wyobrażeniem Ostatniej Wieczerzy;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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polany, na której uchwycono ślady po dwóch wykopach ok. metrowej długości oraz głębokości nie 
przekraczającej 0,4 m. W jednym z nich zarejestrowano kołek drewniany, analogiczny do kołka 
geodezyjnego przeznaczonego do tyczenia wykopów. 

• Historia
Nie ujawniono dokumentów źródłowych omawianego miejsca.

• Historia sztuki
Krzyż drewniany, z figurą Chrystusa pod blaszanym daszkiem. Z tyłu w jego dolnej partii, 

niski, wkopany w ziemię, drewniany słupek podobnej szerokości co podstawa krzyża, scalony 
z nią metalową obręczą. Na nim zniszczona blaszka z wyobrażeniem Ostatniej Wieczerzy, na-
wiązującym kompozycyjnie do fresku Leonarda da Vinci, przypominająca pamiątki ze sklepów 
z dewocjonaliami. Figurka Chrystusa z głową podniesioną do góry, dynamicznie ujęte perizonium.
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Obiekty związane z kultem św. Idziego

• Etnografia 
Idzi z Saint-Gilles, pustelnik i mnich frankijski, zaliczany w poczet najważniejszych świę-

tych wspomożycieli. 
O św. Idzim wiemy niewiele; źródła podają różne daty jego urodzin i śmierci. Uzyskał 

od króla Gotów kawałek ziemi koło Arles nad Rodanem i pozwolenie wzniesienia tam kościoła. 
Klasztor zbudowany wokół kościoła, który z czasem stał się ważnym centrum życia religijnego, 
dał początek nazwania miejscowości jego imieniem (St. Gilles). W XI–XIII wieku klasztor i kościół, 
leżące na szlaku do św. Jakuba z Composteli, stały się celem licznych pielgrzymek [de Voragine 
2000: 409; Gorys 2007: 163].

Św. Idzi jest patronem ułomnych i ubogich, żebraków i trędowatych, karmiących matek, 
chorych (zwłaszcza psychicznie) i macierzyństwa. Opiekuje się myśliwymi i pasterzami bydła, 
zabłąkanymi oraz zwierzętami, chroni przed niepłodnością ludzi i zwierzęta. Jest patronem wie-
lu miast, m.in. Grazu, Brunszwiku, Edynburga, Norymbergi i Tuluzy oraz działającej od 1968 r. 
wspólnoty Comunità di Sant’Egidio podejmującej akcje humanitarne, pokojowe i ekumeniczne.

W sztuce przedstawiany w habicie lub stroju pontyfikalnym z pastorałem (oznaka godności 
opata), czasem w towarzystwie anioła ze zwojem pergaminu. Jego atrybuty to łania i strzała (miał 
osłonić przed strzałami oswojoną łanię, której mlekiem się żywił) [Święty… 2009: 259].
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	 29. Zrębice Drugie (O9) – kaplica 

Ryc. 124.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 125.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 126.
Kaplica św. Idziego w Zrębicach, widok od zachodu; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
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• Archeologia (ryc. 124, 125, 126, 127)
nr inw. KOO: O9_C_2
W odległości ok. 600 m na północny-zachód od kościoła pw. św. Idziego, przy szlaku tury-

stycznym, kierując się z ul. Głównej w ul. Orlich Gniazd, po prawej stronie znajduje się kamienna 
kaplica. Zachodnia część główna w rzucie poziomym jest okrągła, z analogiczną częścią wschodnią 
oraz z dobudowanym od zachodu wejściem. Kaplica posiada obecnie dwa otwory okienne, łuko-
wato wysklepione, w które wmontowano okna plastikowe; dach jest kryty papą. W trakcie badań 
obiekt był zamknięty. Wnętrze chronią zakratowane dwuskrzydłowe drewniane drzwi. W obecnej 
formie obiekt funkcjonuje najprawdopodobniej od początku XVIII w. Obok, po zachodniej stronie, 
stoją krzyż misyjny z 1997 r. oraz krzyż metalowy z betonową podstawą ufundowany w 1947 r. 
Ramiona krzyży orientowane są na osi wschód-zachód. Postać Chrystusa na krzyżu metalowym 
orientowana jest na południe, na krzyżu drewnianym brak przedstawienia Jezusa. Krzyż metalo-
wy mierzy powyżej 3 m wysokości, z kolei krzyż drewniany ok. 7–8 m. Przekrój poprzeczny belki 
pionowej drewnianego krzyża przyjmuje kształt prostokąta o wymiarach 18,5×19 cm. 

Omawiane miejsce znajduje się na niewielkim wyniesieniu. Jest dobrze oznakowane tury-
stycznie (tablice informacyjne). Teren wokół jest zadbany.

Ryc. 127.
Kaplica św. Idziego w Zrębicach, widok od południa; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
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• Historia
Kaplica niegdyś drewniana, obecnie murowana. Według Jana Wiśniewskiego [Wiśniew-

ski 1936: 471] i lokalnej tradycji ufundowana przez leśniczego Gosławskiego na początku XIX w. 
niedaleko wsi Zrębice. W pobliżu znajduje się ujęcie źródła, którego woda, za sprawą św. Idziego, 
posiadała moc ozdrowieńczą podczas zarazy. Obok kaplicy stoją 2 krzyże: misyjny z 1997 r. oraz 
metalowy, na betonowej podstawie, którego fundatorem był w 1947 r., według inskrypcji na 
cokole, F. Stępień (zob. ryc. 128).

•	 Historia	sztuki
Budynek w obecnej formie powstał w 1947 r. Nawiązuje on do wczesnopiastowskich 

kaplic-rotund, których przykład stanowi kaplica św. Mikołaja i Wacława w Cieszynie. Co ciekawe, 
właśnie w 1947 r. Zygmunt Gawlik rozpoczął prace nad reromanizacją rotundy cieszyńskiej oraz 
rekonstrukcją kościoła św. Jana Chrzciciela w Siewierzu. W okresie powojennym (millenialnym) 
szczególnie interesowano się początkami państwa polskiego, także architekturą tego okresu, co 
mogło mieć wpływ na przebudowywane i odnawiane obiekty sakralne. Wyjątkowa archaizująca 
forma kapliczki św. Idziego mogła też wynikać z przekonania o związku pomiędzy starożytną 
architekturą rotund a żywotem świętego (architektura odpowiednia dla okresu, w którym żył 
i jego eremickiego stanu).

Ryc. 128.
Fragment jednego z krzyży w otoczeniu kaplicy św. Idziego w Zrębicach, widok od południa;  

fot. M. Janik; marzec 2015 r.
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30. Zrębice Drugie (O9) – kościół 

Ryc. 129.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 130.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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• Archeologia (ryc. 129, 130)
nr inw. KOO: O9_C_1 
Kościół drewniany, ustawiony dłuższą osią na linii północ-południe, część prezbiterialna 

znajduje się od strony południowej, wejście główne od północy, a zakrystia od strony południowo
-wschodniej. Podczas badań obiektu elewacja była poddawana zabiegom konserwatorskim, naj-
prawdopodobniej odbywała się dezynsekcja spuszczeli i kołatek, czyli szkodników, które często 
niszczą zabytkową materię drewnianą. Stolarka okienna jest drewniana, znakomicie zachowana. 
Kościół pokryto gontem. Obiekt jest zadbany. Widoczne są na licu zewnętrznym elementy, które 
naprawiano, wymieniano z zachowaniem sztuki konserwatorskiej. Typ konstrukcji trudny do 
ustalenia ze względu na szalowanie strony zewnętrznej związane z pracami konserwatorskimi. 
Przy kościele znajdują się tablice informacyjne według których niektóre elementy świątyni sięgają 
końca XVI w. Na tablicach tych umieszczono także dane dotyczące historii parafii, jak i zabytków 
wewnątrz obiektu. Wejście główne oddzielono od nawy kratami. W dniu badań kościół była za-
mknięty. Do wejścia prowadzą trzy stopnie betonowych schodów i ścieżka z kamienia. Wnętrze 
jest czyste, zadbane, użytkowane przez parafian. Obok kościoła, na placu przykościelnym, od 
strony północno-zachodniej, znajduje się drewniana dzwonnica. Brak śladów pochówków wokół 
kościoła, teren splantowany, porośnięty przystrzyżoną trawą. Na obrzeżach placu kościelnego 
znajdują się drzewa (lipy) – pomniki przyrody, które zapewne wyznaczały granice cmentarza 
przykościelnego, oraz 2 drewniane krzyże misyjne.

Ryc. 131.
Kościół pw.  
św. Idziego,  

widok od południa;   
fot. M. Janik;  

marzec 2015 r.
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• Historia
Zrębice są starą wsią królewską zlokalizowaną w obrębie starostwa olsztyńskiego. Pa-

rafia zrębicka odnotowana została już w 1334 r. Kościół w obecnej formie zbudowany został 
staraniem ks. Wojciecha Bulińskiego w 1789 r., na miejscu starszego i bardzo już zniszczonego 
[Katalog zabytków sztuki… 1979: 43]. Obiekt jest wybitnym zabytkiem sakralnej architektury 
drewnianej (ryc. 131, 132). Związano też z nim bardzo wartościowe wyposażenie z okresu od 
XV do XVIII w. Niestety, w 1998 r. dokonano kradzieży obrazu Matki Bożej z XV w. oraz rzeźby 
Jezusa Zmartwychwstałego [Drewniany kościół… b.d.]. Obok kościoła, któremu towarzyszą 
zabytkowe lipy, znajduje się drewniana dzwonnica dźwigająca dzwon z 1632 r (il. R6_624). 
Według J. Wiśniewskiego dzwon ten zdobi napis: Ad majorem Dei gloriam et in bonorem B.V.M. 
et Omnium Sanctorum 1632 r. [Wiśniewski 1936: 471]. W latach osiemdziesiątych XIX w. kościół 
został odnowiony dzięki zabiegom ks. proboszcza Lalewicza [Wiśniewski 1936: 469]. W ostatnich 
latach do ważniejszych prac przeprowadzonych w tej świątyni można zaliczyć m.in.: renowację 
pokrycia dachu (impregnacja gontów) i wnętrza, wymianę instalacji elektrycznej i nagłośnienia 
[Wolnicki b.d.b]. 

Kościół był w przeszłości i jest obecnie centrum popularnego w miejscowej wspólnocie 
lokalnej kultu św. Idziego, którego ludowe wątki związane są także z istniejącą nieopodal wsi 
kaplicą św. Idziego oraz studnią (źródłem) św. Idziego. W Planie odnowy miejscowości Zrębice 
Pierwsze Gmina Olsztyn czytamy: 

[…] w Zrębicach kult św. Idziego jest bardzo żywy. Z okazji odpustu w dniu 1 września do kaplicy 
pośród pól, a następnie studni i skałek św. Idziego pielgrzymują nie tylko miejscowi, ale i osoby 

Ryc. 132.
Kościół pw.  
św. Idziego,  

widok od  
północnego- 

wschodu;  
fot. M. Janik;  

marzec 2015 r.
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spoza parafii. W kancelarii parafialnej odnotowano kilka niezwykłych zdarzeń. Ludzie, którzy nie 
mogli mieć dzieci zaświadczają, iż wypicie i obmycie się wodą ze studni św. Idziego pomogło im 
w otrzymaniu upragnionego potomka [Uchwała… 2009]. 

Kult św. Idziego stał się motywem przewodnim do wyznaczenia w 2007 roku szlaku kul-
turowego w kolorze zielonym z Olsztyna do Zrębic o nazwie „Dróżki św. Idziego”.

• Historia sztuki
Obecny budynek kościoła pw. św. Idziego [Wardzyński 2009: 178] został wzniesiony 

w 1789 r. na miejscu starszej, zniszczonej świątyni [Brykowski 1981: 281]. Inicjatorem budowy 
był ksiądz Wojciech Buliński. Kościół ma konstrukcję zrębową, jest szalowany i wzmocniony 
lisicami [Katalog zabytków sztuki… 1979: 43]. Obiekt jest jednonawowy, z węższym prezbiterium 
zamkniętym trójbocznie. Belka tęczowa posiada proste formy i w partii górnej esownicowe deko-
racje w formie spływów. Na belce znajduje się krucyfiks. Chór muzyczny jest wsparty na dwóch 
słupach, a jego pierwotna forma zostało mocno przekształcona. Pierwotny ołtarz główny, który 
powstał jeszcze w starym kościele (najprawdopodobniej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych 
XVII w.), po powstaniu nowej świątyni w 1789 r. uległ rozebraniu, a jego elementy wtórnie wy-
korzystano do budowy 2 bocznych ołtarzy znajdujących się przy tęczy [Wardzyński 2009: 80]. 
Ołtarz wspominany jest przez Grzegorza Augustynika i Jana Wiśniewskiego [Augustynik 1905: 
54, 57; Wiśniewski 1936: 469]. Obecny ołtarz główny, poświęcony św. Idziemu, pochodzi z końca 
XVIII w. (ryc. 133), na co wskazują późnobarokowe elementy: rokokowe zwieńczenia bocznych 
bramek czy kratka regencyjna w polu głównego obrazu. Pomimo tego można w nim dostrzec de-
tal charakterystyczny dla epoki wcześniejszej jak ornament małżowinowo-chrząstkowy. Rzeźby 
przedstawiają świętych: Antoniego Pustelnika oraz Pawła. W predelli ołtarza znalazły się wy-
obrażenia świętych Grzegorza, Agnieszki i Jadwigi, w obrazie głównym zaś św. Idziego. Ostatni 
z wymienionych został przeniesiony do kościoła w 1782 r. z niezachowanej kaplicy św. Idziego 
[Katalog zabytków sztuki… 1979: 43]. Boczne ołtarze wzniesiono po powstaniu świątyni w 1789 
r., z wykorzystaniem elementów siedemnastowiecznego ołtarza głównego. W lewym ołtarzu, 
w polu głównym, znajduje się obraz Chrystusa Bolesnego oraz wizerunek nieokreślonego świę-
tego w zwieńczeniu [Katalog zabytków sztuki… 1979: 43]. Ciekawszy jest ołtarz znajdujący się po 
prawej stronie. W predelli ukazani zostali 4 święci. Na obrazie głównym możemy zobaczyć scenę 
Narodzenia w typie Adoracji Dzieciątka, jest to motyw, który pojawia się w sztuce w XV w. i staje 
się typowy dla malarstwa XVI i XVII stulecia. Kompozycja ta jest treściowym i teologicznym 
uzasadnieniem dla umieszczenia powyżej sceny Pokłonu Trzech Króli. Oba przedstawienia łączy 
wyeksponowany motyw mistycznego światła prowadzącego wiernych ku epifanii. Pozostałościa-
mi siedemnastowiecznego wyposażenia wcześniejszego kościoła jest także figura św. Stanisława 
z Piotrowinem, ustawiona wtórnie na współczesnej konsoli, przy zachodniej ścianie prezbiterium. 
Według danych zaczerpniętych z archiwaliów pochodzi ona z nieistniejącego ołtarza bocznego 
świętych Łukasza i Stanisława [Wardzyński 2009: 178].
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Ryc. 133.
Ołtarz w kościele  

pw. św. Idziego;  
fot. M. Majorek
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Źródełko

• Etnografia
Źródło to miejsce wypływu wody podziemnej i często początek strumienia. W polskiej 

tradycji ludowej obraz źródła jest zdominowany przez cechy świętości i czystości. Źródło powstaje 
za sprawą Jezusa, Matki Boskiej, świętych, na miejscu niezwykłych zdarzeń – dlatego jest miej-
scem kultu, miejscem świętym, bo objawia tajemną moc [Słownik stereotypów… 1999: 265–267]. 
Panowało przekonanie, że źródlana woda pochodzi z „tamtego świata”, świata niepodlegające-
go czasowości, biologii i jakiejkolwiek zmianie; ma zatem cechy „tamtego świata”: jest świeża 
i dziewicza [Kowalski 1998: 639]. Uważano, że „żywa woda” stwarza warunki do podejmowania 
kontaktu z zaświatami.

Źródła mają charakter epifaniczny i znajdują się pod stałą opieką bóstw. Przypisuje się im 
cechy cudowności i świętości, które pochodzą od istoty boskiej lub osoby świętej patronującej 
źródłu. Gdy w źródle wykąpał się święty lub trafiły do niego jego szczątki, źródło nabierało niezwy-
kłych uzdrawiających mocy [Kowalski 1998: 640], zwłaszcza w chorobie oczu [Biegeleisen 2012: 
124, 152]. Wierzono też, że woda ze źródła dodaje urody i chroni od złego, zapewnia pomyślność 
i uświęca [Słownik stereotypów… 1999: 269, 275–278]. Źródła czystej wody objęte były licznymi 
zakazami, których niedotrzymanie powodowało utratę jego niezwykłych mocy: nie mogli wody 
tej czerpać ludzie „nieczyści” (np. położnice, kobiety w czasie menstruacji), nie wolno wrzucać 
przedmiotów kalających jego czystość, prać ubrań czy poić zwierząt. Dlatego obudowywano je 
kamieniami lub ujmowano w studnię.

Miejsce, w którym bije źródło uznaje się za cudowne. Zwykle jest otoczone drzewami: 
dębami, sosnami, choiną. Uważano, że szczególną moc ma woda tryskająca spomiędzy korzeni 
drzew, zwłaszcza korzeni lipy. W ludowym modelu kosmosu miejsce wyznaczone przez drzewo 
i źródło jest środkiem świata. W pobliżu wody budowano świątynie, kapliczki, krzyże, święte 
figury, ludzie modlą się, odprawiają nabożeństwa.
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31. Zrębice Drugie (O9) – źródełko 

Ryc. 134.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 135.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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• Archeologia (ryc. 134, 135, 136)
nr inw. KOO: O9_C_3 
W odległości ok. 200 m na północ od kaplicy św. Idziego, przy tym samym szlaku turystycz-

nym – pod nazwą „Ścieżki świętego Idziego” – po zachodniej stronie, znajduje się studnia, obecnie 
o betonowej cembrowinie na powierzchni, przykryta dwuspadowym dachem z klapą zamkniętą 
na kłódkę. Średnica cembrowiny mierzy ok. 1 m. Niestety, nie ma możliwości sprawdzenia budulca 
podziemnej części obiektu. Miejsce jest stosunkowo słabo oznakowane, latem mało widoczne ze 
szlaku, oddalone o ok. 15 m od utwardzonej kamieniem drogi.

W badanym miejscu, oprócz studni, stoi drewniany krzyż na kamiennej podstawie ufun-
dowany 8 maja 1949 r. przez Władysława Walczaka, leśnika z Sokolich Gór, o czym informuje 
wmurowana w podstawę metalowa tablica. Krzyż przyozdobiony jest girlandą sztucznych 
kwiatów.

Ryc. 136.
Tablica u podstawy krzyża przy źródełku św. Idziego;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Historia
Ze źródłem (ryc. 137) związane jest następujące podanie: 

[…] bardzo dawno temu wybuchła w okolicy straszliwa zaraza dziesiątkująca ludzi i dobytek domo-
wy. Wielu opuszczało zarażone domy i wynosiło się na mieszkanie do lasu. Kiedy gromadka tych 
nieszczęśliwych biedaków modliła się w lesie, błagając o zmiłowanie Boskie, na tej skale, którą 
dotąd pokazują, zjawiła się postać poważnego starca w ubiorze pustelniczym. Zjawisko to jednych 
przestraszyło, a w drugich rozbudziło wiarę, że to znak miłosierdzia Boskiego. Owa świetlana po-
stać, był to św. Idzi, który zachęcił wszystkich do pokuty, jeśli chcą, aby zaraza ustąpiła, a następnie 
wskazał im źródełko blisko skały bijące, z którego woda miała służyć jako lekarstwo przeciwko 
zaraźliwej gorączce. Wszyscy widzieli to objawienie, powrócili do wsi i opowiedzieli, co potrzeba 
czynić, aby przebłagać zagniewanego Boga. Lud wziął się do pokuty, jak niegdyś mieszkańcy Niniwy; 
a gdy zaraza ustała, postanowili na te pamiątkę zbudować kaplicę św. Idziemu. To postanowienie 
doprowadził do skutku ks. Bartłomiej Magdaliński, o czym czytamy w wizycie Komorowskiego, 
Officyała generalnego Dyecezyji Krakowskiej, odbytej 25 stycznia 1748 roku. Wśród największej 
posuchy źródło to nie wysycha i dotąd przez lud pobożny jest uczęszczane [Wiśniewski 1936: 471]. 

• Historia sztuki
Obiekt pozbawiony wartości artystycznych w rozumieniu historii sztuki. Znajdujący się 

w pobliżu krzyż metalowy, ustawiony jest na masywnej, szerszej u dołu i węższej u góry podstawie 
imitującej kamienny nasyp. Wykorzystanie postumentu o takim kształcie jako podstawy krzyża, 
przypomina podobny obiekt w pobliskich Celinach z 1913 r (por. Rozdział 5). Sposób opracowania 
dolnej partii (widoczne kamienie) może mieć związek z wyglądem kapliczki.

Ryc. 137.
Źródełko św. Idziego  

w Zrębicach;  
fot. M. Janik;  

czerwiec 2015 r .
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OBIEKTY GEOGRAFICZNE 
Góra

• Etnografia
Góra jako miejsce sakralne występuje we wszystkich tradycjach: na niej dochodzi do ob-

jawień, budowane są obiekty kultu religijnego. W mitach kosmogonicznych góra łączy wszystkie 
sfery Kosmosu (piekło, ziemię i niebo) i stanowi uniwersalne imago mundi, wyznacza oś świata 
i wskazuje na możliwości mediacji, przekraczania granicy między światem górnym, ziemią i świa-
tem dolnym. Znalezienie się na niej miało umożliwić nawiązanie kontaktu z bogami i zdobycie 
wiedzy niedostępnej na co dzień; to były okoliczności konieczne dla działań magicznych, uzdro-
wicielskich i wróżebnych. Symboliczna wartość góry jest do dziś bardzo duża: we wszystkich 
krajach chrześcijańskich jest miejscem religijnych obrzędów. 

Góra we wszystkich kulturach, z powodu swego ogromu i majestatyczności, postrzegana 
była jako miejsce święte i siedziba bogów, postaci świętych oraz sił nieczystych: duchów, potępień-
ców, strachów, boginek, diabła i czarownic. W tradycji ludowej w ścisłym związku z działaniem 
mocy nieczystych występuje motyw ukrytych w/na/pod górą skarbów, we wnętrzu gór przebywa 
śpiące wojsko, ukrywają się królowie i osoby zaklęte, znajdują się zapadnięte zamki, kościoły, 
kaplice, wypływają źródła leczniczej wody, dają schronienie zbójnikom i partyzantom, są prze-
strzeniami miłości i śmierci. Wierzono, że góry są siedzibą królestwa zmarłych, miejscem grobów 
i cmentarzy, na których pochowani są przodkowie i bohaterowie. Dla ludzi góra jest rzeczywistą 
i symboliczną przeszkodą, ale także miejscem schronienia [Słownik stereotypów… 1999: 86].

Na wierzchołku góry często znajdują się też sakralne atrybuty. Jest to przede wszystkim 
krzyż, który na górze ma swój początek, bo pochodzi z rosnącego tam drzewa, czasem zwanego 
drzewem krzyża świętego albo ze znajdującego się pod górą cudownego źródła. Krzyż ustawiają 
też ludzie na różne intencje błagalne lub dziękczynne, np. za wybawienie od zarazy albo jako 
wyraz religijności [Adamowski 1999: 63].
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32. Przymiłowice (O7) – góra z krzyżem (ryc. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144)

Ryc. 138.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 139.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter,  

W. Duda
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Ryc. 140.
Krzyż,  

widok od południa;  
fot. M. Majorek;  

grudzień 2015 r.
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Ryc. 141.
Zbliżenie  

na tabliczki  
pielgrzymie;  

fot. M. Majorek;  
grudzień 2015 r.
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Ryc. 142.
Zbliżenie  

na tabliczki  
pielgrzymie;  

fot. M. Majorek;  
grudzień 2015 r.
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Ryc. 143.
Zbliżenie  

na tabliczki  
pielgrzymie;  

fot. M. Majorek;  
grudzień 2015 r.
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• Etnografia        
nr inw. KOM: O7_R12,R13,R14_KOM6 
K.B.: Tu u nas to jest taka górka w Przymiłowicach z tym krzyżem, tam też pielgrzymki przy-

chodzą, no nie.

• Archeologia
nr inw. KOO: O7_C_6
Górę z krzyżem zlokalizowano po północnej stronie drogi biegnącej przez Przymiłowice 

do Olsztyna. Na naturalnym wyniesieniu, z wychodniami kamienia wapiennego na powierzchni, 
znajduje się krzyż drewniany w metalowej konstrukcji. Wzmocnienie metalowe wykonano w celu 
zabezpieczenia krzyża przed dalszym zniszczeniem. Widoczny jest ślad po złamaniu konstrukcji 
drewnianej obiektu. Zarówno belka pionowa, jak i poprzeczna krzyża w przekroju poprzecznym 
jest czworoboczna. Belka pionowa krzyża przebiega na osi wschód-zachód. Krzyż zwrócony jest 
ku stronie południowej (w kierunku zamku w Olsztynie), przy czym brak na nim przedstawienia 

Ryc. 144.
Wapiennik na południe od krzyża, widok od południa;  

fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
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ukrzyżowanego Jezusa. Od strony południowej znajdują się liczne plakietki pielgrzymie (piel-
grzymek rowerowych i pieszych), minimum 17 sztuk. Najstarsza uchwycona plakietka nosi datę 
1984. Pomiędzy plakietkami z datami znajdują się także gwoździe (6 sztuk).

Na południowym stoku wyniesienia znajduje się także konstrukcja kamienno-ceglana 
(najprawdopodobniej wapiennik) w rzucie poziomym okrągła, o średnicy zewnętrznej 2,1 m. 
Maksymalna uchwycona wysokość konstrukcji wynosi 6 m, szerokość waha się od 3,8 do 5,7 
m. W dolnej części znajduje się łukowato wysklepiony otwór (łęk), obłożony cegłą maszynową. 
Otwór został zamurowany i zasypany na głębokości ok. 1,1 m mierząc od południowego czoła 
konstrukcji. Wewnątrz domniemanego wapiennika zarejestrowano liczne, wrzucone w ostatnich 
latach worki plastikowe z odpadami.

• Historia
Wg związanego z Olsztynem historyka regionalisty Marka Romańskiego1, krzyż powstał 

w początkach lat osiemdziesiątych XX w., z inicjatywy podążającej na Jasną Górę w Częstochowie, 
pielgrzymki rzeszowskiej. 

• Historia sztuki
Nie ujawniono dokumentacji archiwalnej i ikonograficznej miejsca. Obiekt pozbawiony 

cech stylowych.

1 Rozmowa przeprowadzona przez badacza 6 lutego 2016 r. 
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33. Olsztyn (Sokole Góry) (O2, O9, O10)– miejcie katastrofy radzieckiego samolotu

• Etnografia
nr inw. KOM: O10_R12_R13_R14_R15_KOM1
To był rosyjski, ruski. No rozbił się tu niedaleko […]. No zestrzelony był. […] To tam niedaleko 

jak my mieszkamy, w Górach Sokolich. […] to niedaleko było drogi. Ale w Górach Sokolich no, […] pod 
Sokolimi Górami. […] las już wyrósł, ale tam jest posadzony las w tym miejscu, ale on jeszcze, bo jesz-
cze ja go sadziłam nawet ten las. No ale już widać w którym miejscu, bo jest taki nie wyrośnięty. […]

Pozbierali wszystko i żelastwo tylko się tak… Nawet ludzie tam jeszcze byli nieraz tym, to włosy, 
na czymś wisiały, mój Boże. Rozbili się, buty takie, jakieś takie zdjęcie tam było nawet, tego na tym…

nr inw. KOM: O7_R10_KOM1 
W czasie II wojny światowej samolot radziecki został strącony przez stacjonujących w okoli-

cach Przymiłowic Niemców.

• Archeologia
Nie odnaleziono śladów pozwalających sprecyzować miejsce katastrofy samolotu.

• Historia
Epizod zestrzelenia przez Niemców radzieckiego samolotu w rejonie Sokolich Gór pod Ol-

sztynem w okresie II wojny światowej, nie został odnotowany w prasie tego okresu, jak również 
w literaturze pamiętnikarskiej oraz opracowaniach historycznych. Rozpoznawcze penetracje 
okolic Olsztyna prowadzone przez radzieckie siły powietrzne zauważono już w drugiej połowie 
sierpnia i we wrześniu 1944 r. [Płowecki 1974: 223]. Przegląd „gadzinowego”, niemieckiego „Kuriera 
Częstochowskiego” za rok 1944 [„Kurier Częstochowski” 1944] nie ujawnił wskazanego zestrze-
lenia. Nie wspomina o nim także, cenna dla rekonstrukcji realiów życia w Olsztynie w okresie 
niemieckiej okupacji, relacja Franka Morgensa [Morgens 1994: 193–196].

• Historia sztuki
Ewentualny obiekt prawdopodobnie pozbawiony byłby wartości artystycznych w rozu-

mieniu historii sztuki.
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Jaskinia

• Etnografia
Jaskinia to wydrążona w ziemi lub skale ciemna i wielka dziura, często prowadzi do 

mrocznej, pozbawionej światła pieczary. Pozostaje w styczności z takimi obiektami, jak góra i las. 
W wyobrażeniach mitologicznych jaskinia stanowi przejście między jasnym światem ludzi a tajem-
niczym wnętrzem ziemi i podziemiem [Słownik stereotypów…, 1999: 140, 142], reprezentuje świat 
podziemny, jest siedzibą bogów, herosów i krainą umarłych, wchodzenie do niej i wychodzenie 
odwzorowywało wędrówkę w zaświaty i drogę narodzin [Kowalski 1998: 181]. W wielu kulturach 
jaskinie, jako miejsca uświęcone i znajdujące się poza światem śmiertelników, były miejscami 
ofiarnymi i obrzędowymi, przede wszystkim odprawiano w nich obrzędy dotyczące zmarłych. 

W tradycji judeo-chrześcijańskiej jaskinia funkcjonuje jako miejsce objawienia Boga, miejsce 
schronienia zwierząt i ludzi. Według relacji folklorystycznych jest to miejsce ukrytych skarbów, 
działania demonów, diabła, smoków i węży, wróżek, elfów i krasnoludków, przebywania ludzkich 
dusz zmarłych, również dusz pokutujących, zbójców. W tekstach ludowych mówi się też o jaskini 
jako o miejscu schronienia ludzi – dotyczy to przede wszystkim czasu ostatecznego, końca świata, 
miejscu objawień i przebywania osób świętych [Adamowski 1999: 134–136].
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34. Olsztyn (Sokole Góry) (O2, O9, O10) – jaskinie, miejsce ukrywania się ludzi

• Etnografia
Nr inw.: O10_R12_R13_R14_R15_KOM4
[…] to mi jeszcze moja teściowa opowiadała, że na jedną noc w Sokole Góry poszli, do tych 

skalnych takich, tam jaskinie są, no to oni się tam przechowali. Nie zabierali dobytku swojego, tylko 
po prostu uciekali z domu. Chroniąc jak gdyby swoje życie, no bo nie wiedzieli jaka będzie, jakie będzie 
zachowanie, prawda […].

Nr inw. KOM: O2_R1_KOM10
J.W.: Myśmy tak uciekali do lasu, na Sokole Góry, tam jest ta pieczara taka, tam dużo rodzin 

z tymi krowami uciekali. [...] krowy wiązali, jeszcze mój ojciec, bo ja miałem sześć lat, wiązał te krowy 
do tych drzew, a wszystko tak mama z tym, bo to brat miał wtedy pół roku, żeśmy w tej pieczarze 
nocowali. […] Ze dwa dni chyba siedzieliśmy, ale trzeba było wracać do domu, bo tam ani wody, choć 
oni tam te krowy doili, no to się przetrzymało, trzeba było wracać, no i już, no i z powrotem przyszli-
śmy. Tam mało kto został, tam na te Towarne, też uciekali po tych laskach. Ta ludność uciekała, bo 
taki postrach był przed tymi Niemcami. Bo to pierwsza linia, to jak jechali to patrzyli, gdzie się kto 
pokazał, to już był rozwalony, taki musiał być wyczyszczony teren.

• Archeologia
W trakcie badań terenowych nie ustalono, w których konkretnie jaskiniach ukrywali się 

mieszkańcy okolic. 

• Historia
Sokolimi Górami nazwano miejsce znajdujące się na południe od Olsztyna i charakteryzujące 

się, z jednej strony, licznym występowaniem porośniętych lasem jurajskich skał, z drugiej strony 
zaś obfitością jaskiń (Maurycego, Pod Sokolą Górą, Olsztyńską, Wszystkich Świętych, Koralową, 
Studnisko). Według niektórych przekazów [Sikorska 2002: 14] w pierwszych dniach września 
1939 r. część mieszkańców Olsztyna udawała się kierunku Sokolich Gór w nadziei, że znajdzie tam 
schronienie przed najeźdźcą. W okresie likwidacji gett w Częstochowie i Koniecpolu (wrzesień – 
październik 1942 r.), w Sokolich Górach – to przypuszczenie – miała się chronić również ludność 
żydowska [Romański 2014a: 107].

• Historia sztuki
Ewentualny obiekt prawdopodobnie pozbawiony byłby wartości artystycznych w rozu-

mieniu historii sztuki.
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Dziękujemy naszym rozmówcom, mieszkańcom gmin jurajskich za poświęcony nam czas, 
dzielenie się wspomnieniami, udostępnianie pamiątek z domowych archiwów. Jesteśmy wdzięczni 
za tę wspólnie odbytą wędrówkę śladami historii i czasów współczesnych badanej gminy Olsztyn.    

Współpraca z lokalnymi władzami oraz instytucjami przyczyniła się do sprawnej realizacji 
naszego projektu. Pragniemy złożyć podziękowania dla:

• Tomasza Kucharskiego (Wójt Gminy Olsztyn),
• Moniki Kosielak (Kierownik Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Gminy Olsztyn),
• Marioli Matysek (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie),
• Grażyny Bednarek (Dyrektor Szkoły  Podstawowej  w Olsztynie),
• Andrzeja Nabiałka (Dyrektor Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie),
• Lidii Śmierciak (Dyrektor Szkoły  Podstawowej  w Turowie),
• Grzegorza Trąbskiego (Dyrektor Szkoły  Podstawowej  im. Jarosława  Dąbrowskiego w Zrę-

bicach),
• Marka Romańskiego (nauczyciel historii w Zespole Szkół w Kusiętach),
• Ks. Włodzimierza Białka (proboszcz parafii św. Idziego Opata w Zrębicach),
• Ks. Ryszarda Grzesika (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie),
• Ks. Jana Lisieckiego (proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Choroniu),
• Agroturystyki „Jurajskie Klimaty" w Olsztynie,
• Anety Jeleń (właścicielka „Catering Jeleń" w Zrębicach),
• Józefa Łodygi, Kazimierza Tomzy, Danuty Zawadzkiej, Andrzeja Zawadzkiego za udział 

w zogniskowanych dyskusjach grupy ekspertów w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie,
• wszystkich, którzy wspierali nas w realizacji badań oraz służyli radą.

Ryc. 1.
Studenci etnologii UŁ 
– członkowie zespołu 

badawczego przed 
zamkiem w Olsztynie: 

Maciej Majewski,  
Estera Urban,  

Ada Florentyna Pawlak,  
Ida Wojnarowska,  

Kinga Huszczo,  
Zuzanna Stasiak,  

Dominika Antczak;  
fot. M. Borczyńska,  

czerwiec 2015 r.
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W szczególności dziękujemy studentom i doktorantom archeologii i etnologii Uniwersytetu 
Łódzkiego biorącym udział w badaniach w sezonie wiosennym i letnim.

• Sezon wiosenny – etnologia
Matylda Borczyńska, Kinga Huszczo, Andrzej Jagodziński, Maciej Majewski, Anita Ograbek, 

Aleksandra Redlewska, Zuzanna Stasiak, Estera Urban, Borys Weininger, Mateusz Zatylny.
• Sezon letni – etnologia

Dominika Antczak, Matylda Borczyńska, Kinga Huszczo, Maciej Majewski, Katarzyna Mar-
tynowska, Anita Ograbek, Ada Florentyna Pawlak, Maciej Pogonowicz, Zuzanna Stasiak, Rajmund 
Ślązak, Estera Urban, Ida Wojnarowska.

• Sezon letni – archeologia
mgr Bartosz Głuszczak, mgr Marta Krysiak-Stefańczyk, mgr Tomasz Stefańczyk, mgr Marta 

Siłakowska (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie); Marcel Bartczak, Adam Górecki, Sandra 
Guzek, Miłosz Kiełczewski, Sandra Krakowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Adria 
Łuczak, Maciej Malinowski, Ewelina Miksa, Wojciech Rutkowski, Piotr Stanałowski, Aleksandra 
Uniszewska (Uniwersytet Wrocławski), Krzysztof Wiliński.

• Sezon jesienny – archeologia
Ewelina Miksa, Krzysztof Wiliński.

Ryc. 2.
Studenci archeologii UŁ – członkowie zespołu badawczego podczas przerwy w prowadzeniu badań, przed 

Jaskinią Stajnia w gminie Niegowa: Sandra Guzek, mgr Marta Siłakowska (Uniwersytet Zachodnioczeski  
w Pilznie), Wojciech Rutkowski, Marcel Bartczak, Adria Łuczak, Aleksandra Uniszewska  

(Uniwersytet Wrocławski), Miłosz Kiełczewski; fot. P. Stanałowski, lipiec 2015 r.
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Rozdział pierwszy 
Irmina	Gadowska,	Maciej	Janik,	Magdalena	Majorek	

Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Ryc. 1. Herb Olsztyna.
Ryc. 2. Zamek w Olsztynie, widok z góry z krzyżem w Przymiłowicach; fot. O. Ławrynowicz; 

listopad 2015 r.
Ryc. 3. Kazimierz Kühn – starosta powiatu częstochowskiego w latach 1920–1932 [www.

olsztyn-jurajski.pl/kategorie/kazimierz_kuhn].
Ryc. 4. Zbiorowe mogiły na wzgórzu Szubienica pod Olsztynem,  miejscu  straceń dokonywa-

nych przez Niemców w latach 1940–1945;  fot. M. Janik; marzec 2015 r. 
Ryc. 5. Odcisk pieczęci Zarządu Gminnego w Olsztynie 28 VIII 1946 r. [Starostwo Powiatowe 

Częstochowskie. Referat przemysłu, sygn.: 98/318: 22]; fot. M. Janik.

Rozdział drugi 
Grażyna	Ewa	Karpińska	

Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Ryc. 1. Mapa obszarów badawczych gminy Olsztyn; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy 

Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 1.1. Obszar badawczy O1 Olsztyn (część północna); oprac. O. Ławrynowicz na podstawie 

mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 1.2. Obszar badawczy O2 Olsztyn (część południowa); oprac. O. Ławrynowicz na podstawie 

mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 1.3. Obszar badawczy O3 Skrajnica; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydawni-

ctwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 1.4. Obszar badawczy O4 Kusięta; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydawnictwa 

Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 1.5. Obszar badawczy O5 Turów; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydawnictwa 

Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 1.6. Obszar badawczy O6 Bukowno; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydawni-

ctwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 1.7. Obszar badawczy O8 Przymiłowice; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
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Ryc. 1.8. Obszar badawczy O9 Zrębice Pierwsze; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy 
Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.9. Obszar badawczy 10 Krasawa – Zrębice Drugie; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie 
mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 1.10. Obszar badawczy O10 Biskupice; oprac. O. Ławrynowicz na podstawie mapy Wydaw-
nictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 2. Po terenie rozwoził nas „grantobus”; fot. G.E. Karpińska; kwiecień 2015 r.
Ryc. 3. Latem do wsi podwozili nas też archeolodzy swoimi samochodami; fot. G.E. Karpińska; 

czerwiec 2015 r.
Ryc. 4. Andrzej Jagodziński (student etnologii UŁ) przeprowadza wywiad w Turowie; fot. G.E. 

Karpińska; kwiecień 2015 r.
Ryc. 5. Wszyscy mieszkaliśmy w jednym domu; fot. G.E. Karpińska; kwiecień 2015 r.
Ryc. 6. Porządkowanie materiałów z terenu; na zdjęciu Estera Urban (studentka etnologii UŁ); 

fot. G.E. Karpińska; kwiecień 2015 r.
Ryc. 7. Przygotowujemy się do spotkań z mieszkańcami; na zdjęciu prof. UŁ. dr hab. Andrzej 

Paweł Wejland oraz Matylda Borczyńska, Maciej Majewski (studenci etnologii UŁ); fot. 
G.E. Karpińska; kwiecień 2015 r.

Ryc. 8. Spotkanie zespołu badawczego; na zdjęciu (od prawej) prof. AJD dr hab. Maciej Janik, 
Dominika Antczak (studentka etnologii UŁ), prof. UŁ. dr hab. Andrzej Paweł Wejland; 
fot. G.E. Karpińska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 9. Obiad; na zdjęciu Zuzanna Stasiak, Estera Urban, Rajmund Ślązak i Maciej Pogonowicz 
(studenci etnologii UŁ); fot. G.E. Karpińska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 10. Przy pracy; na zdjęciu prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska i Zuzanna Stasiak (stu-
dentka etnologii UŁ); fot. A. Krupa-Ławrynowicz; czerwiec 2015 r.

Ryc. 11. Przy pracy; na zdjęciu prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska i dr Olgierd Ławryno-
wicz; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; kwiecień 2015 r.

Ryc. 12. Odpoczynek; na zdjęciu Matylda Borczyńska i Estera Urban (studentki etnologii UŁ); 
fot. G.E. Karpińska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 13. Rozmówca prowadzi do ważnego miejsca; na zdjęciu Andrzej Jagodziński (student 
etnologii UŁ); fot. B. Weininger; kwiecień 2015 r.

Ryc. 14. Plakat informujący o sesji naukowej Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnogra-
ficznych badaniach w gminie Olsztyn opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego; oprac. 
O. Ławrynowicz.

Ryc. 15. Sesja naukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach 
w gminie Olsztyn opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (17 czerwca 2015 r.); Urząd 
Gminy w Olsztynie; fot. M. Borczyńska.

Ryc. 16. Referenci podczas sesji naukowej Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnogra-
ficznych badaniach w gminie Olsztyn opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (17 
czerwca 2015 r.); Urząd Gminy w Olsztynie; fot. M. Borczyńska.
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Ryc. 17. Plakat informujący o wystawie fotografii Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie 
badań etnograficznych w gminie Olsztyn; oprac. A. Krupa-Ławrynowicz.

Ryc. 18. W trakcie przygotowywania wystawy Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań 
etnograficznych w gminie Olsztyn (20 czerwca 2015 r.); Gimnazjum im. K. Karlińskiego 
w Olsztynie; fot. G.E. Karpińska.

Ryc. 19. Konsultacje społeczne (20 czerwca 2015 r.); Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie; 
na zdjęciu z mieszkańcem gminy Olsztyn rozmawiają Ada Florentyna Pawlak, Matylda 
Borczyńska i Maciej Pogonowicz (studenci etnologii UŁ); fot. G.E. Karpińska.

Ryc. 20. Konsultacje społeczne (20 czerwca 2015 r.); Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie; 
na zdjęciu prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland opowiada o naszych badaniach; fot. 
G.E. Karpińska.

Ryc. 21. Dyskusja grupowa z lokalnymi ekspertami (25 czerwca 2015 r.); Gminny Ośrodek 
Kultury w Olsztynie; fot. M. Borczyńska.

Ryc. 22. Dyskusja grupowa z lokalnymi ekspertami (25 czerwca 2015 r.); Gminny Ośrodek 
Kultury w Olsztynie; fot. M. Borczyńska.

Ryc. 23. Warsztaty dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Olsztynie; na zdjęciu Katarzyna Marty-
nowska (studentka etnologii UŁ); fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 24. Warsztaty dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Olsztynie; na zdjęciu m.in. Anita Ograbek 
i Dominika Antczak (studentki etnologii UŁ) podczas zajęć z uczniami; fot. M. Borczyń-
ska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 25. Efekty warsztatów dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Olsztynie; fot. M. Borczyńska; 
czerwiec 2015 r.

Ryc. 26. Uczestniczka warsztatów dla dzieci; Szkoła Podstawowa w Zrębicach; fot. M. Borczyń-
ska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 27. Wyjście w teren z uczestnikami warsztatów dla dzieci; Zrębice; fot. M. Borczyńska; 
czerwiec 2015 r.

Ryc. 28. Ada Florentyna Pawlak (studentka etnologii UŁ) podczas warsztatów dla dzieci; Szkoła 
Podstawowa w Turowie; fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 29. Rajmund Ślązak (student etnologii UŁ) podczas warsztatów dla dzieci; Szkoła Podsta-
wowa w Turowie; fot. M. Borczyńska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 30. Plakat zapraszający na finał warsztatów dla dzieci Mali etnolodzy – wielcy artyści; oprac. 
M. Borczyńska.

Ryc. 31. Finał warsztatów dla dzieci z gminy Olsztyn (27 czerwca 2015 r.); rynek w Olsztynie; 
fot. M. Borczyńska.

Ryc. 32. Finał warsztatów dla dzieci z gminy Olsztyn (27 czerwca 2015 r.); rynek w Olsztynie; 
fot. M. Borczyńska.
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Rozdział trzeci 
Magdalena	Majorek	

Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Ryc. 1. Przymiłowice, badania nieinwazyjne schronu; na zdjęciu Krzysztof Wiliński (student 

archeologii UŁ); fot. M. Rak; listopad 2015 r.
Ryc. 2. Przymiłowice, badania nieinwazyjne krzyża; na zdjęciu mgr Marta Krzysiak-Stefańczyk 

i mgr Tomasz Stefańczyk (doktoranci archeologii UŁ); fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 3. Zestawienie zadokumentowanych reliktów umocnień granicznych III Rzeszy z okresu 

II wojny światowej; oprac. A. Ginter, M. Rak.
Ryc. 4. Lokalizacja kamieniołomu Duży Kamień na mapie turystycznej; oprac. W. Duda.
Ryc. 5. Lokalizacja kamieniołomu Duży Kamień na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda.
Ryc. 6. Kamieniołom Duży kamień; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 7. Lokalizacja Górek Żydowskich na mapie turystycznej; oprac. W. Duda.
Ryc. 8. Lokalizacja Górek Żydowskich na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda.
Ryc. 9. Górki Żydowskie; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 10. Lokalizacja krzyża w Celinach na mapie turystycznej; oprac. W. Duda.
Ryc. 11. Lokalizacja krzyża w Celinach na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda.
Ryc. 12. Krzyż w Celinach; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 13. Lokalizacja skraju lasu w Bukownie na mapie turystycznej; oprac. W. Duda.
Ryc. 14. Lokalizacja skraju lasu w Bukownie na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda.
Ryc. 15. Bukowno, nierówności terenu na skraju lasu; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
Ryc. 16. Lokalizacja studni w Olsztynie na mapie turystycznej; oprac. W. Duda.
Ryc. 17. Lokalizacja studni w Olsztynie na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda.
Ryc. 18. Olsztyn, studnia; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 19. Olsztyn, wewnętrzna cembrowina studni; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 20. Lokalizacja Wzgórza Kierków na mapie turystycznej; oprac. W. Duda.
Ryc. 21. Lokalizacja Wzgórza Kierków na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda.
Ryc. 22. Wzgórze Kierków k. Bukowna; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 23. Ekspozycja wyników badań archeologicznych (5 lipca 2015 r.); rynek w Olsztynie; fot. 

O. Ławrynowicz; lipiec 2015 r.
Ryc. 24. Plakat ekspozycji Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O badaniach archeologicznych 

w gminie Olsztyn opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego; oprac. O. Ławrynowicz.
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Rozdział czwarty 
Maciej	Janik	

Diagnoza badawcza gminy – historia
Ryc. 1. Fragment mapy okolic Bukowna z 1914 r.; Karte des Westlichen Russlands 1:100 000 

(1892–1921), arkusz: Koniecpol, godło E38, http://igrek.amzp.pl/details.php?id=16633) 
[ostatni dostęp: listopad 2016 r.].

Ryc. 2. Fragment mapy okolic Olsztyna z 1914 r. Karte des Westlichen Russlands 1:100 000 
(1892–1921), arkusz: Herby/Tschenstochow, godło D38; http://igrek.amzp.pl/details.
php?id=14208  [ostatni dostęp: listopad 2016 r.].

Ryc. 3. Fragment mapy okolic Olsztyna z 1940 r.; Mapa szczegółowa Polski 1:25 000, arkusz 
Olsztyn, http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K_german/4528_I_Ol-
sztyn_1940.jpg [ostatni dostęp: czerwiec 2016 r.].

Ryc. 4. Fragment mapy okolic Olsztyna z 1962 r.; AMS M751, M753 Poland, M752 East Prussia 1:50 
000, arkusz: Częstochowa, godło:  2919 I; http://igrek.amzp.pl/details.php?id=11796197 
[ostatni dostęp: grudzień 2016 r.].

Rozdział piąty 
Irmina	Gadowska	

Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Ryc. 1. Rzeźba św. Idziego w Zrębicach; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 2. Olsztyn, kościół św. Jana Chrzciciela; objazd terenowy wykonawców projektu; fot. 

M. Majorek; wrzesień 2014 r.

Rozdział szósty 
Grażyna	Ewa	Karpińska,	Magdalena	Majorek,	Maciej	Janik,	Irmina	Gadowska	

Diagnoza miejsc
Ryc. 1. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 2. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 3. Dom kowala, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 4. Obszar pomiędzy domem kowala a kuźnią, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 

2015 r.
Ryc. 5. Dom kowala, widok od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 6. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 7. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
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Ryc. 8. Dom Joachima Koziwody, w latach sześćdziesiątych XX wieku zlokalizowano w nim 
m.in. restaurację „Pod Zamkiem”; fot. ze zbiorów Aleksandry Hadrian.

Ryc. 9. Rozbiórka domu Joachima Koziwody; fot. ze zbiorów Aleksandry Hadrian.
Ryc. 10. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 11. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 12. Droga do Częstochowy, widok obecny od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 13. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 14. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 15. Parcele/aleja spacerowa, widok obecny od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 16. Olsztyn na Mapie Szczegółowej Polski 1:25 000; Mapa szczegółowa Polski 1:25 000, arkusz 

Olsztyn, http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K_german/4528_I_Ol-
sztyn_1940.jpg [ostatni dostęp: czerwiec 2016 r.].

Ryc. 17. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 18. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 19. Droga zwana karczmarką, widok od strony wschodniej; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
Ryc. 20. Droga zwana karczmarką, widok od strony zachodniej; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
Ryc. 21. Droga zwana karczmarką u styku ze Szlakiem Orlich Gniazd; fot. M. Majorek; grudzień 

2015 r.
Ryc. 22. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 23. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 24. Budynek dworca w Turowie, widok od zachodu; fot. O. Ławrynowicz; grudzień 2015 r.
Ryc. 25. Budynek dworca w Turowie, widok od wschodu; fot. O. Ławrynowicz; grudzień 2015 r.
Ryc. 26. Zbliżenie na tablicę informacyjną umieszczoną na budynku dworca w Turowie; fot. 

M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 27. Budynek dworca w Turowie, widok od wchodu; fot. O. Ławrynowicz; grudzień 2015 r.
Ryc. 28. Dworzec kolejowy Olsztyn (dzisiaj Turów), zniszczony podczas działań wojennych 

jesienią 1914 r. Ze zbiorów Antykwarni Niezależna, Częstochowa, ul. Kopernika 4.
Ryc. 29. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 30. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
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Ryc. 31. Mur zewnętrzny założenia dworskiego w Bukownie; widok od północnego-zachodu; 
fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 32. Fragment budynku dworu w Bukownie, stan obecny, widok od zachodu; fot. M. Majorek; 
czerwiec 2015 r.

Ryc. 33. Droga do dworu w Bukownie, stan obecny, widok od zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 
2015 r.

Ryc. 34. Grób Ludwika i Wiktorii Czermińskich, właścicieli dóbr Bukowno pod Olsztynem; fot. 
M. Janik; marzec 2015 r.

Ryc. 35. Roman Treutler, 1944 r.; H. Treutler Lesisz, Wspomnienia. Dom rodzinny – Bukowno. 
Rodzice Jadwiga z Bielińskich i Roman  Treutler de Traubenberg, s. 2, http://www.wie-
trzykowski.net/Wspomnienie_o_Moich_Rodzicach.pdf [ostatni dostęp: styczeń 2017 r.]. 

Ryc. 36. Dwór Bukowno w takcie renowacji prowadzonej przez Romana i Stefana Treutlerów, 
początek lat 40. XX w. (?); H. Treutler Lesisz, Wspomnienia. Dom rodzinny – Bukowno. 
Rodzice Jadwiga z Bielińskich i Roman  Treutler de Traubenberg, s. 6, http://www.wie-
trzykowski.net/Wspomnienie_o_Moich_Rodzicach.pdf [ostatni dostęp: styczeń 2017 r.].

Ryc. 37. Rodzina Treutlerów przed dworem w Bukownie, 1943 r.; H. Treutler Lesisz, Wspomnienia. 
Dom rodzinny – Bukowno. Rodzice Jadwiga z Bielińskich i Roman  Treutler de Traubenberg, 
s. 25, http://www.wietrzykowski.net/Wspomnienie_o_Moich_Rodzicach.pdf [ostatni 
dostęp: styczeń 2017 r.].

Ryc. 38. Dwór w Bukownie po wojnie, lata 50. (?); H. Treutler Lesisz, Wspomnienia. Dom ro-
dzinny – Bukowno. Rodzice Jadwiga z Bielińskich i Roman  Treutler de Traubenberg, s. 6, 
http://www.wietrzykowski.net/Wspomnienie_o_Moich_Rodzicach.pdf [ostatni dostęp: 
styczeń 2017 r.].

Ryc. 39. Dwór w Bukownie w 2011 r.; H. Treutler Lesisz, Wspomnienia. Dom rodzinny – Bukowno. 
Rodzice Jadwiga z Bielińskich i Roman Treutler de Traubenberg, s. 6, http://www.wietrzy-
kowski.net/Wspomnienie_o_Moich_Rodzicach.pdf [ostatni dostęp: styczeń 2017 r.]. 

Ryc. 40. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 41. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 42. Teren dawnej gorzelni, widok od północnego-zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 43. Teren dawnej gorzelni, widok od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 44. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 45. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 46. Teren dawnej karczmy, widok od północnego-zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 47. Teren dawnej karczmy, widok od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 48. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 49. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 50. Teren po dawnym młynie, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 51. Teren po dawnym młynie, widok od zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 52. Schrony w typie kochbunker w okolicy Turowa; oprac. A. Ginter, M. Rak na podstawie 

danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 53. Schrony w typie kochbunker w okolicy Przymiłowic; oprac. A. Ginter, M. Rak na pod-

stawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 54. Schrony w typie ringstand w okolicy Przymiłowic; oprac. A. Ginter, M. Rak na podstawie 

danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 55. Schrony w typie regelbau w okolicy Przymiłowic; oprac. A. Ginter, M. Rak na podstawie 

danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 56. Zestawienie schronów w okolicy Przymiłowic; oprac. A. Ginter, M. Rak na podstawie 

danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 57. Schrony w typie kochbunker w okolicy Zrębic; oprac. A. Ginter, M. Rak na podstawie 

danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 58. Bunkier niemiecki koło Ciecierzyna. Za: http://krzara.bikestats.pl/406668,Niemieckie

-bunkry-z-44r-w-okolicach-Cz-wy.html [ostatni dostęp: marzec 2015].
Ryc. 59. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 60. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 61. Teren po dawnych stodołach, widok od południowego-wschodu; fot. M. Majorek; czer-

wiec 2015 r.
Ryc. 62. Stodoły w Olsztynie, przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku; fot. ze 

zbiorów Grażyny Elmanowskiej.
Ryc. 63. Stodoły w Olsztynie w końcowej fazie swojego istnienia, 1974 r.; fot. Władysławy Pałki 

ze zbiorów Aleksandry Hadrian.
Ryc. 64. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 65. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 66. Teren dawnej szkoły, widok od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 67. Leonard Strzelecki (w środku grupy), długoletni nauczyciel Szkoły  w Przymiłowicach; 

fot. ze zbiorów Marka Romańskiego.
Ryc. 68. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
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Ryc. 69. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 70. Kapliczka, widok od południa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 71. Wnętrze kapliczki, widok od południa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 72. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 73. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 74. Kapliczka, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 75. Wnętrze kapliczki, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 76. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 77. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 78. Kapliczka, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 79. Wnętrze kapliczki, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 80. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 81. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 82. Kapliczka, widok od północnego-zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 83. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 84. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 85. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, widok od zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 86. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 87. Olsztyn – cmentarz: nagrobek ks. Macieja Batorskiego, wieloletniego proboszcza koś-

cioła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, zm. 25 XI 1918 r.; fot. M. Janik; 
marzec 2015 r.

Ryc. 88. Komemoracja Jerzego Dominika Lubomirskiego, 1999 r.; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
Ryc. 89. Komemoracja Franciszka Ferdynanda Lubomirskiego, 1999 r.; fot. M. Janik; marzec 

2015 r.
Ryc. 90. Inskrypcja na przykościelnym nagrobku Józefa Piotrowskiego (zm. w 1816 roku); fot. 

M. Janik; marzec 2015 r.
Ryc. 91. Tablica „Ku czci pamięci wiezionych i pomordowanych przez oprawców UB, MO, 

Inf(ormacji) Wojsk(owej) …”; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
Ryc. 92. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
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Ryc. 93. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 94. Kościół pw. bł. Honorata Koźmińskiego, widok od południa; fot. M. Majorek; czerwiec 
2015 r.

Ryc. 95. Kościół pw. bł. Honorata Koźmińskiego, widok od północnego-wschodu; fot. M. Majorek; 
czerwiec 2015 r.

Ryc. 96. Krzyż misyjny przy kościele pw. bł. Honorata Koźmińskiego, widok od południa; fot. 
M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 97. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 98. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 99. Krzyż, widok od południa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 100. Zbliżenie na postać ukrzyżowanego Jezusa, widok od południa; fot. M. Majorek; czer-

wiec 2015 r.
Ryc. 101. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 102. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 103. Krzyż, widok od południa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 104. Zbliżenie na figurkę Matki Boskiej Niepokalanej, widok od południa; fot. M. Majorek; 

czerwiec 2015 r.
Ryc. 105. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 106. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 107. Zbliżenie na reprodukcję obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej; fot. M. Majorek; czer-

wiec 2015 r.
Ryc. 108. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 109. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 110. Drewniany krzyż, widok od zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 111. Zbliżenie na postać ukrzyżowanego Jezusa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 112. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 113. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 114. Krzyż, widok od południowego-zachodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 115. Zbliżenie na umieszczoną na krzyżu chorągiew z datą 1947, widok od wschodu; fot. 
M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 116. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 117. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 118. Krzyż, widok od wschodu; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 119. Zbliżenie na postać ukrzyżowanego Jezusa; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 120. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 121. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 122. Krzyż, widok od północy; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 123. Zbliżenie na blaszkę z wyobrażeniem Ostatniej Wieczerzy; fot. M. Majorek; czerwiec 

2015 r.
Ryc. 124. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 125. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 126. Kaplica św. Idziego w Zrębicach, widok od zachodu; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
Ryc. 127. Kaplica św. Idziego w Zrębicach, widok od południa; fot. M. Janik; marzec 2015 r .
Ryc. 128. Fragment jednego z krzyży w otoczeniu kaplicy św. Idziego w Zrębicach, widok od 

południa; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
Ryc. 129. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 130. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 131. Kościół pw. św. Idziego, widok od południa; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
Ryc. 132. Kościół pw. św. Idziego, widok od północnego-wschodu; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
Ryc. 133. Ołtarz w kościele pw. św. Idziego; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 134. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 135. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 136. Tablica u podstawy krzyża przy źródełku św. Idziego; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 137. Źródełko św. Idziego w Zrębicach; fot. M. Janik; marzec 2015 r.
Ryc. 138. Lokalizacja obiektu na mapie topograficznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
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Ryc. 139. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 140. Krzyż, widok od południa; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
Ryc. 141. Zbliżenie na tabliczki pielgrzymie; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
Ryc. 142. Zbliżenie na tabliczki pielgrzymie; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
Ryc. 143. Zbliżenie na tabliczki pielgrzymie; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.
Ryc. 144. Wapiennik na południe od krzyża, widok od południa; fot. M. Majorek; grudzień 2015 r.

Podziękowania
Ryc. 1. Studenci etnologii UŁ – członkowie zespołu badawczego przed zamkiem w Olsztynie: 

Maciej Majewski, Estera Urban, Ada Florentyna Pawlak, Ida Wojnarowska, Kinga Husz-
czo, Zuzanna Stasiak, Dominika Antczak; fot. M. Borczyńska, czerwiec 2015 r.

Ryc. 2. Studenci archeologii UŁ – członkowie zespołu badawczego podczas przerwy w pro-
wadzeniu badań, przed Jaskinią Stajnia w gminie Niegowa: Sandra Guzek, mgr Marta 
Siłakowska (Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilznie), Wojciech Rutkowski, Marcel 
Bartczak, Adria Łuczak, Aleksandra Uniszewska (Uniwersytet Wrocławski), Miłosz 
Kiełczewski; fot. P. Stanałowski, lipiec 2015 r.
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Places	of	Memory	and	Oblivion.		
Interdisciplinary	Studies	in	the	Polish	Jurassic	Highland	

Research	report		
Volume 3 

Olsztyn	Commune

Abstract
The publication is the third volume of the series of reports published in an electronic form, 

presenting the results of activities carried out in the research project Places of Memory and Ob-
livion. Interdisciplinary Studies of the Northern Areas of the Polish Jurassic Highland, implemented 
in 2014–2019 within the National Programme for the Development of Humanities of the Polish 
Ministry of Science and Higher Education.  It contains the characteristics of Olsztyn commune, the 
description of its cultural and physical landscape (chapter one), the commune research diagnosis 
in the scope of ethnography (chapter two), archaeology (chapter three), history (chapter four), and 
art history (chapter five). A large part of this publication is the diagnosis of the places, presented 
in a form of a catalogue with the division into material culture objects, religious buildings and 
geographical objects (chapter six), 34 places in total. 

Within the material culture objects the following groups were distinguished:
• a house (the blacksmith’s house in Olsztyn, the house of an affluent Jew in Olsztyn); 
• a road (the road to Częstochowa, the land plot/pedestrians’ alley in Olsztyn, the road called 

‘the innkeeper’ in Zrębice);
• a station (the railway station building in Turów);
• a manor (the manor house in Bukowno);
• a distillery (the former distillery in Turów);
• an inn (the former inn in Przymiłowice);
• a mill (the former mill in Turów);
• entrenchments and bunkers (in the forests near Turów, Przymiłowice and Zrębice);
• a barn (the barns in Olsztyn);
• a school (the former school in Przymiłowice).

Among religious buildings the following were distinguished:
• shrines (Bukowno, Bukowno-Warszawka, Przymiłowice);
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• churches (Olsztyn, Turów);
• crosses (Turów, Bukowno, Bukowno-Warszawka, Bukowno-Okupniki, Przymiłowice);
• objects connected with the veneration of St. Giles (the church, the cross, the spring in  

Zrębice).
Geographical object are represented by:

• a mountain (Sokole Mountains, the mountain near Przymiłowice);
• a cave (the caves in Sokole Mountains).

The list served both archaeologists and ethnologists for the next stage of the research 
diagnosis: a verification at the level of single places and sets of places in the commune. During the 
field research archaeologists also paid attention to a few places not mentioned during interviews 
with the residents carried out by the ethnologists. They stood out toponymically in the studied 
area, their form or function differing from their surroundings (Duży Kamień, Górki Żydowskie, 
the cross in Celiny, the forest edge in Bukowno, the well in Olsztyn, Kierków Hill), at the same time 
supplementing the archaeological research diagnosis of the commune  (chapter three).

The previous reports contained an interdisciplinary methodology proposal and a set of 
ethnographic and archaeological research procedures connected with the findings in the scope of 
history and art history (vol. 1) as well as the results of the research carried out in Mstów commune 
(vol. 2). In the successive volumes the results of research carried out in the communes of Janów 
(vol. 4), Lelów (vol. 5), and Przyrów (vol 6) will be presented. The whole work will be concluded 
with a separate paper published in print, containing among others multi-perspective deliberations 
on communes included in the project.

Translated by Karolina Ojrzyńska-Stasiak






