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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. 



8

prolog

Miejsca pamięci to w opisywanym badaniu takie miejsca, o których wie, pamięta i opowiada 
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 drugim tomem serii raportów, wydawanych w formie elektronicznej, pre-
zentujących rezultaty działań podjętych w projekcie. Zawiera wyniki interdyscyplinarnych ba-
dań terenowych prowadzonych w gminie Mstów 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



Krajobraz 
kulturowy i fizyczny. 

Charakterystyka gminy

rozdział pierwszy

Irmina Gadowska
Instytut Historii Sztuki

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

Magdalena Majorek
Instytut Archeologii

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

Marek Nita
Instytut Historii

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie



Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy

Gmina Mstów leży w północno-wschodniej części powiatu częstochowskiego, na tere-
nie województwa śląskiego. Zajmuje ok. 120 km2 powierzchni i liczy ok. 10 tys. mieszkańców 
[https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Mstow]. Cechuje ją wysoka różnorodność środowiska 
naturalnego. W większości jest to obszar Płaskowzgórza Częstochowskiego (mezoregion Wyżyny 
Częstochowskiej w makroregionie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej), który wyróżniają kil-
kudziesięciometrowe ostańce wapienia skalnego [Kondracki 1965: 394] (ryc. 1). Północna część 
gminy znajduje się w mezoregionie Doliny Górnej Warty i Wyżyny Wieluńskiej (makroregion 
Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej), zaś wschodnia w mezoregionie Niecki Włoszczowskiej (makro-
region Wyżyny Przedborskiej) [www.mapy.orsip.pl]. 

Unikatowe walory przyrodnicze odnaleźć można w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, 
który obejmuje blisko 40% terenu gminy, oraz na specjalnych obszarach ochrony siedlisk „Natura 
2000: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska i Przełom Warty koło Mstowa”. Utworzony w 1980 r. Park 
Krajobrazowy Orlich Gniazd zabezpiecza w granicach gminy rzadkie formy krasowe, olbrzymie 

Ryc. 1.
Widok z Góry  

Szwajcera w Mstowie 
na Górę Dobrą;  

fot. O. Ławrynowicz, 
maj 2015 r.
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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 również rzadko spotykana roślinność naskalna oraz murawy kserotermiczne 
porastające zbocza wzgórz, a także licznie zimujące w jaskiniach nietoperze [Ostoja Olsztyńsko
-Mirowska 2001].  Do osobliwości przyrodniczych tego obszaru należy też rzadko spotykany 
groszek wschodniokarpacki. W lesie grądowym Gąszczyk (zwanym dawniej Grodziskiem) znaj-
duje się jedno z jego trzech istniejących na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej stanowisk [Hereźniak, 
Krasowska, Ławrynowicz 1970; 1973; Ławrynowicz 1973; Bielińska, Kosiński, Wieczorek-Szmal 
2013: 13–68]. W ostatnich latach udostępniona została ścieżka turystyczna System Srockich 
Jaskiń [Gmina Mstów…2015: 12–13].

Przez gminę przepływa rzeka Warta, która ma swój przełom w okolicach Mstowa (stolicy 
gminy) [Klimek 1966: 26–58] (ryc. 2–3). Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty 
przełomu oraz kilkukilometrowy odcinek poniżej niego objęto ochroną w granicach specjalnego 
obszaru ochrony siedlisk „Natura 2000”, pod nazwą „Przełom Warty w Mstowie”. Liczy on ponad 
100 ha powierzchni. Warta płynie tutaj w głębokiej dolinie, tworząc – szczególnie pomiędzy Ja-
skrowem a Skrzydlowem – liczne starorzecza. Rzeka oraz grąd środkowoeuropejski i subkonty-
nentalny, a także zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, tworzą elementy malowniczej doliny [Wolski, 
Różycki 2012: 68].

Ryc. 2.
Rzeka Warta  

w Mstowie;  
fot. O. Ławrynowicz; 

luty 2015 r.
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Do charakterystycznych elementów krajobrazu – oprócz wzgórz wapiennych i przeło-
mu Warty – warto dodać także jabłoniowe sady, które od lat 30-tych XX w. lokowane są przede 
wszystkim w miejscowościach Zawada, Wancerzów i Siedlec.

Procesy osadnicze na obszarze Wyżyny Częstochowskiej mają bardzo odległą, sięgającą 
paleolitu przeszłość. Źródła archeologiczne potwierdzają bytowanie na tych terenach ludności 
kultur pradziejowych, m.in. łużyckiej z epoki brązu, np. na grodzisku w rezerwacie Gąszczyk nad 
Wartą (ryc. 4). Od wczesnego średniowiecza osadnictwo zaczęło przemieszczać się na wysoczy-
zny, pod uprawę wykorzystywano również przestrzeń międzydolinną [Głowacki, Kopacz 1974].

Większość miejscowości znajdujących się dzisiaj w granicach gminy Mstów, posiada rodowód 
sięgający XIII, XIV i XV w. [Antoniewicz 2000: 31–66; Laberschek 1991: 517–533, 2014: 190–196] 
(ryc. 5). W średniowieczu biegł tędy ważny trakt handlowy ze Śląska do Wielkopolski. Przez wieki 
region, leżąc na pograniczu Małopolski i Śląska, rozwijał się w oparciu o rzemiosło i handel. Nad 
brzegami Warty działały komory celne, regularnie organizowano targi. Nowy szlak wymagał 
odpowiedniego zabezpieczenia. Zaczęto więc już w XII w. budować wzdłuż jego trasy, początkowo 
drewniane, a następnie murowane strażnice obserwacyjne i zamki. Owocem tej nowej polityki 
była fundacja na ruinach starego kościółka nowego warownego klasztoru w Mstowie (obecnie 
w granicach wsi Wancerzów). Miejscowość ta, będąca jednym z najstarszych ośrodków osadnictwa 
polskiego [Laberschek 1992: 1–2, 2006: 139–146], wyróżnia się wśród innych w tym regionie. To 
tu, w drugiej połowie XII w., osiedlili się kanonicy regularni opactwa Najświętszej Maryi Panny 
na Piasku we Wrocławiu, tworząc klasztor kanoników regularnych laterańskich – jeden z najstar-

Ryc. 3.
Rzeka Warta  

w Mstowie;  
fot. O. Ławrynowicz; 

maj 2015 r.
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Ryc. 4.
Badania archeologiczne śladów  

osadnictwa kultury łużyckiej oraz  
wczesnego średniowiecza na grodzisku 

w rezerwacie Gąszczyk; 2012 r.

Ryc. 5.
Teren współczesnej gminy Mstów na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego, 

Karcie Kwatermistrzostwa z ok. 1843 r.; kompilacja; oprac. O. Ławrynowicz
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szych ośrodków życia zakonnego w Polsce (ryc. 6–9)1. Był to w historii Mstowa i okolic moment 
zwrotny. Dzieje tych terenów do początku wieku XIX były ściśle związane z klasztorem, a Mstów, 
za sprawą cudownego wizerunku Matki Bożej, umieszczonego w kościele klasztorno-parafialnym 
w roku 1674, stał się celem pielgrzymek [zob. Mstów. Miasto – klasztor – parafia… 2013].

1 Na przełomie XIII na XIV w. w Mstowie ukształtowała się prepozytura zakonu kanoników regular-
nych laterańskich. Autonomicznym stał się zakon w Mstowie dopiero w 1441 r. [Pobóg-Lenartowicz 
2010: 577–588; 2013: 103–112].

Ryc. 6.
Mstów, most na Warcie,  

przed 1914 r.

Ryc. 7.
Widok na Mstów i klasztor  
w Wancerzowie od strony 

południowej;  
fot. O. Ławrynowicz;  

luty 2015 r.
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Klasztor założono w 1218 r. Wymieniony konwent był właścicielem szeregu wsi: Mstowa, 
Srocka, Jaskrowa, Kobyłczyc, Kuchar, Zawady, Brzyszowa i wielu innych. Swoje dochody czerpał 
z posiadanych młynów karczm, ceł, danin, dziesięcin, a później folwarków [Laberschek 2014: 
123–185]. Zabudowania klasztorne: biblioteka, dormitorium i refektarz zostały umiejscowione 
po północnej stronie kościoła. Pierwotna świątynia pw. św. Augustyna funkcjonowała do XV 
w., wówczas wybudowano nowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w stylu 
gotyckim. Parafia mstowska była w tym czasie bardzo duża, obejmowała 25 miejscowości, które 
leżały po obu brzegach rzeki Warty, na terenie województwa krakowskiego i sieradzkiego [Łatak 
2013b: 123–178].

Ryc. 8.
Widok na klasztor w Wancerzowie od strony południowej (z drogi Olsztyńskiej);  

fot. O. Ławrynowicz; luty 2015 r. 
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Ryc. 9.
Klasztor  

w Wancerzowie  
w krajobrazie jurajskim. 

Widok od strony  
południowo-wschodniej; 

fot. O. Ławrynowicz; 
luty 2015 r.
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Klasztor i kościół wielokrotnie przebudowywano. W pierwszej połowie XVII w. budynki 
otoczono murami i ośmioma basztami warownymi (ryc. 10). Obecnie istniejący kościół konsekro-
wano w 1748 r. Po pożarach, które miały miejsce w 1776 i w 1801 r. został on w XIX w. odbudowany 
i odnowiony [Kantor-Mirski 1929; Detloff 2000; KZSP 1979: 8–17]. 

Budynek świątyni jest trójnawową bazyliką z transeptem, nakrytą sklepieniem kolebko-
wym na gurtach, z wieżami występującymi przed lico fasady. W prezbiterium, nawie głównej 
i transepcie struktura podziałów sklepiennych została podkreślona delikatną dekoracją stiukową. 
Artykulację pionową i podział na przęsła na poziomie ścian przeprowadzono za pomocą pilastrów 
w porządku korynckim, podwójnych w nawie głównej, pojedynczych w prezbiterium i ramionach 
transeptu. W nawach bocznych struktura podziałów jest znacznie prostsza – pilastry nie mają 
wyodrębnionych kapiteli, stanowią je zgrubiałe fragmenty gzymsu. Znajdujący się w kościele oł-
tarz główny, wzorowany jest na późnobarokowym ołtarzu jasnogórskim zrealizowanym w latach 
1725–1728 przez wrocławski warsztat Johanna Adama Karingera, według projektu architektów 
Carla Antonia Baya i Giacomo Antonia Buzziniego [Tatarkiewicz 1966: 158–159; Karpowicz 1995; 
Baranowski 2003: 132; Wardzyński 2009: 12]2. W drugiej połowie XVIII w. ołtarz jasnogórski 
stał się popularnym modelem dla wielu okolicznych świątyń, między innymi Bożogrobców 
w Miechowie, Cystersów w Jędrzejowie, Paulinów w Pińczowie i bardziej odległej Starej Wsi pod 
Brzozowem [Baranowski 2003: 132]. 

2 Wśród wykonawców ołtarza jasnogórskiego wymienić można kamieniarza Adama Kringera i rzeź-
biarza Ignacego Provisore z Wrocławia.

Ryc. 10.
Klasztor  

w Wancerzowie;  
fot. O. Ławrynowicz; 

luty 2015 r.
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W latach 1646–1647 r. w mstowskim kościele umieszczono cudowny obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej, przekazany przez Zofię z Zamoyskich Wężykową-Widawską [Łatak 2000: 53]. 
Stanowi on rytowaną podobiznę obrazu jasnogórskiego, choć dla oglądającego pierwotny charakter 
przedstawienia jest trudny do identyfikacji. Podobnie jak w przypadku innych kopii obrazu z Czę-
stochowy, na wizerunku znanym dziś jako obraz Matki Bożej Mstowskiej, spod srebrnej sukienki 
widoczne są jedynie – pokryte farbą olejną – twarze Maryi i Dzieciątka (ryc. 11). U podstawy 
nastawy ołtarzowej znajdują się cztery figury Ojców Kościoła: św. Ambrożego, św. Grzegorza, 
św. Augustyna i św. Hieronima. 

Ryc. 11.
Obraz Matki Bożej  

Mstowskiej
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Większość wystroju wnętrza pochodzi z czasów, gdy funkcję prepozyta sprawował Ig-
nacy Augustyn Kozierowski (1750–1791) [KZSP 1979: 12] Oprócz ołtarza głównego, w kościele 
znajduje się dziesięć innych ołtarzy pochodzących z połowy XVIII w. Dominują w nich ornamenty 
o charakterze rokokowym. Wśród wizerunków wymienić można podobizny świętych: Augustyna, 
Jana Nepomucena, Ignacego Loyoli, Antoniego Padewskiego, Mikołaja, Józefa, Walentego, Marii 
Magdaleny [KZSP 1979: 12–13]. W latach 1752–1755 ołtarze zostały wyzłocone, a wnętrze świą-
tyni zyskało dekorację w postaci polichromii. W opisie z 1912 r. czytamy: 

W wielkim ołtarzu spostrzegamy nieudolną rzeźbę w drzewie przedstawiającą Wniebowstąpie-
nie Najśw. Panny, które dziadek kościelny z pewną dumą pokazuje zwiedzającym, objaśniając, że 
służyło ono za wzór takiejże figurze kamiennej w głównym ołtarzu, wielkiego kościoła na Jasnej 
Górze […] Malowań al-fresco sklepienia dokonać miał Andrzej Radwański [Witanowski 1912: 234]  

Dzięki żywemu kultowi mstowskiego obrazu, do miasta przybywały liczne pielgrzymki, 
uroczyście obchodzono święta kościelne i zakonne [Łatak 1999; 2000]. 

Bardzo szybko obok powstałego w XIII w. klasztoru rozwija się Mstów oraz okoliczne 
wsie. Mstów posiada targ, komorę celną, karczmy, młyny. Ważnym wydarzeniem w jego dziejach 
jest nadanie w 1279 r. przez księcia Bolesława Wstydliwego praw miejskich na prawie średzkim. 
Prawo to później było wielokrotnie potwierdzane przez królów polskich. Miasto rozmierzono na 
10 łanach mieszczańskich i 2 wójtowskich. W centralnym miejscu starej osady wytyczono rynek 
w kształcie wydłużonego prostokąta, poprowadzono nowe ulice. Władzę w tak urządzonym mie-
ście sprawował dziedziczny wójt i ławnicy. Warto podkreślić, iż Mstów gościł królów polskich: 
w 1364 r. Kazimierza Wielkiego oraz w 1450 i 1474 r. – Kazimierza Jagiellończyka. Położenie na 
szlaku handlowym z Wielkopolski i Śląska w głąb Małopolski sprzyjało rozwojowi gospodarczemu. 
W mieście rozwinęło się też rzemiosło. Powstały zakłady: garncarskie, kowalskie, krawieckie, 
kuśnierskie, szewskie, bednarskie. Zostały uruchomione też młyny. Dużą rolę odgrywał han-
del, który odbywał się na cotygodniowych targach i rocznych jarmarkach. Wielu mieszkańców 
zajmowało się transportem wytworów rzemieślniczych oraz płodów rolnych. Podstawowym 
zajęciem ludności była uprawa roli i hodowla zwierząt [Gminny program… 2013: 9–11; Labers-
chek 2014: 51–122]. Wybitny dziejopisarz Jan Długosz pisał: „Mstów miał 105 gospodarstw i 600 
mieszkańców, wyjątkowo dobrą glebę i klimat. Także zboża i trawy tu lepsze, bydło tłuściejsze 
i piękniejsze, a owce dawały delikatniejszą wełnę” [Herod 2013: 113–122]. Mstów na ówczesne 
czasy stanowił więc dużą siłę ekonomiczną słynącą głównie z produkcji doskonałej jakości weł-
ny oraz jej wyrobów. Funkcjonowały tu również cechy garncarzy, kowali, rzeźników i ślusarzy. 
Współczesnym nawiązaniem do miejskich tradycji Mstowa jest zastosowanie jego dawnego herbu 
jako herbu gminy Mstów. Składa się on z niebieskiej tarczy herbowej, na której wyobrażona jest 
ręka w białym rękawie, trzymająca skrzyżowane złote klucze (ryc. 12). Pierwotny mstowski 
herb wieńczyła biskupia infuła i pastorał, które dosadnie wskazywały, że klucze do bram miast 
dzierżyli kanonicy regularni laterańscy [Sochacki 2013: 28; Kubicki 2012: 48–49].

Pomyślny rozwój tych terenów został na przełomie XVI/XVII w. i w XVII w. zakłócony 
zmianą przebiegu szlaków drogowych, które ominęły Mstów, a przyczyniły się do rozwoju po-
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bliskiej Częstochowy i niedaleko leżącego Olsztyna [Wyrozumska 1977]. Do upadku znaczenia 
omawianego regionu przyczynili się również Szwedzi, którzy w 1655 r. zdemolowali klasztor 
i kościół. W wyniku ich najazdu w 1655 r. miała też zginąć połowa mieszkańców miasta. Dalsze 
straty przyniosła wojna północna w 1709 r. oraz pierwszy i drugi rozbiór Polski w 1793 r., który 
doprowadził do włączenia Mstowa i terenów przyległych w granice Prus [Gadowska, Janik, Ma-
jorek 2016: 28].

Należy dodać, że w okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów opisywany obszar znalazł się 
w pasie szerokiego pogranicza polsko-austriackiego i polsko-pruskiego (do 1742 r.), co w aspekcie 
etnicznokulturowym przynosiło różnorodne kontakty oraz wpływy śląskie, czeskie, niemieckie.

Tereny te wielokrotnie, zwłaszcza w wiekach XVII i XVIII, doznawały zniszczeń związa-
nych z toczącymi się w kraju wojnami, przemarszami wojsk, trapione były przez częste klęski 
żywiołowe i dziesiątkujące mieszkańców zarazy [Sochacki 2013].

Sytuację Mstowa pogłębiały pożary, które miały miejsce w 1736 i 1801 r. Do zubożenia 
miasta przyczyniły się wylewy rzeki Warty. Zaborcy poprzez grabienie, plądrowanie i niszcze-
nie pogłębili degradację podupadłej miejscowości. Pod koniec XVIII w. Mstów liczył zaledwie 
120–130 domów oraz 580–600 mieszkańców [Lustracja… 1963]. Zbyt krótko istniało Księstwo 
Warszawskie, by miasto mogło odbudować swoją dawną pozycję. Dopiero po powstaniu w 1815 r., 
koncesjonowanego przez Rosję, Królestwa Polskiego, w którym znalazło się miasto, mieszkańcy 
próbowali rozwinąć gospodarczo miasto poprzez uruchomienie niewielkich zakładów rzemieślni-
czych, bawełnianych, sukienniczych, szewskich, kaflarskich. O znaczeniu gospodarczym Mstowa 
świadczy fakt, iż w 1819 r. w miejscowości działało 100 warsztatów rzemieślniczych [Kubicki 
2012]. W ówczesnym czasie 80% mieszkańców utrzymywało się z pracy rzemieślniczej. W 1848 r. 
działalność rzemieślniczą prowadziło w mieście 69 tkaczy i 55 szewców. Ogólna sytuacja gospo-

Ryc. 12.
Herb gminy Mstów
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darcza w jakiej znalazło się miasto i region nie sprzyjała jednak dalszemu rozwojowi. Kryzys lat 
40. XIX stulecia zniszczył po raz kolejny rzemiosło produkcyjne, powodując powrót chudych lat. 
Następstwem tego stała się szybka agraryzacja. Mieszkańcy zaczęli także szukać lepszego życia 
w Częstochowie, zatrudniając się w tworzącym się tam wówczas przemyśle [APŁ 1806–1866, sygn. 
780–810; Lipiec 1967: 83–125]. Do regresu w omawianej miejscowości i wielu innych w okolicy, 
przyczyniło się pominięcie ich podczas budowy linii kolejowych w Królestwie Polskim w XIX 
w. Z kolei na mocy dekretu wydanego przez cara Aleksandra I już w 1819 r. doprowadzono do 
kasaty klasztoru. Do ponownego odrodzenia klasztoru doszło dopiero po 170 latach, w 1990 r. 
[Sukiennik 2013: 179–192]. 

Warto zwrócić uwagę, iż mieszczanie mstowscy byli uczestnikami powstania styczniowe-
go [Jurek 1965; Rola 1965; Szwed 1978]. Fakt ten stał się pretekstem do pozbawienia w 1870 r. 
miejscowości praw miejskich, zdegradowania jej do statusu wsi. Władze rosyjskie pozbawiły 
Mstów pełnienia roli administracyjnej, tworząc w sąsiednim Wancerzowie siedzibę gminy. I tak 
już trudną sytuację pogorszył wielki pożar, który miał miejsce w 1879 r., podczas którego spaleniu 
uległy prawie wszystkie budynki mieszkalne i gospodarcze w Mstowie. 

Pod koniec XIX w. ponad 75% ludności utrzymywało się z rolnictwa i hodowli, reszta 
natomiast z handlu i rzemiosła [Kubicki b.d.: 73 i in.]. Dużą rolę w lokalnej społeczności i handlu 
zaczęli odgrywać Żydzi. Od 1697 r. posiadali oni swoją drewnianą synagogę. O ile w początkach 
XIX w. w Mstowie mieszkało 37 Żydów na 886 mieszkańców, to w 1860 r. na 1504 mieszkańców 
było 410 starozakonnych [Kubicki b.d.: 80–81].

W tym samym czasie, gdy Mstów traci na znaczeniu, rozkwitają gospodarczo okoliczne wsie, 
szczególnie po uwłaszczeniu, które miało miejsce w 1864 r. Rozwija się produkcja rolnicza i hodow-
lana. W drugiej połowie XIX w. rozbudowują swoją działalność liczne folwarki. Warto wymienić te 
największe i najlepiej funkcjonujące: w Brzyszowie, Jaskrowie, Krasicach, Kobyłczycach, Kucharach, 
Małusach Małych i Wielkich, Mokrzeszy, Mstowie, Siedlcu, Zawadzie i Wancerzowie. W niektórych 
z nich stosowane są nowoczesne sposoby uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Produkcja rolnicza 
i hodowlana z tych folwarków zbywana jest do rozwijającej się przemysłowo Częstochowy oraz 
Zagłębia Dąbrowskiego i na Śląsk. W niektórych miejscowościach zajmowano się młynarstwem. 
Młyny działały w Mstowie (Chrapoń i Rajsko), Kobyłczycach, Małusach, Mokrzeszy, Zawadzie. 
Z uwagi na występujący powszechnie na tym terenie kamień wapienny, rozwinięto eksploatację 
kamienia, powstały też cegielnie oraz szereg pieców do wypalania wapna [Sobalski 2000]. 

W nową epokę uprzemysłowienia, która dokonywała się w ostatnich 30 latach XIX i począt-
kach XX w., omawiane tereny wchodzą ze znacznym potencjałem rolniczym, czego wyrazem było 
funkcjonowanie wielu dobrze prosperujących folwarków, natomiast z coraz słabszym rzemiosłem, 
które nie mogło być konkurencyjne dla produkcji fabrycznej. Niezbyt imponujący był również 
potencjał ludnościowy. Unikalne dane zawarte w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego 
[SGKP] informują nas o liczbie domów i ludności w latach 80. XIX w. (tab. 1). 
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Tabela 1. Zestawienie liczby domów i ludności  
w poszczególnych miejscowościach gminy Mstów (oprac. M. Nita)

MIEJSCOWOŚĆ LICZBA DOMÓW LICZBA LUDNOŚCI

Jaskrów  
[SGKP 1882: 487]

52 387

Kobyłczyce  
[SGKP 1883: 221]

30 227

Krasice 
[SGKP 1883: 612]

54 622

Kuchary  
[SGKP 1883: 836]

34 256

Łuszczyn  
[SGKP 1884: 53]

21 160

Małusy Małe  
[SGKP 1885: 80–81]

13 101

Małusy Wielkie  
[SGKP 1885: 80–81]

63 331

Mstów  
[SGKP1885: 80–81] 

229 1710

Siedlec [SGKP 1889: 504] 20 146

Srocko  
[SGKP 1890: 158]

19 169

Wancerzów 
[SGKP 1892: 934]

27 287

Zawada  
[SGKP 1895: 469]

35 272

Z powyższego zestawienia wyraźnie widać, iż Mstów mimo utraty praw miejskich, pełnił 
nadal rolę głównego ośrodka skupiającego najwięcej mieszkańców. W tym czasie całą ówczesną 
gminę Wancerzów zamieszkiwały 6863 osoby, a parafia mstowska liczyła 5900 wiernych.

W początkach Wielkiej Wojny tereny te były obszarem trwających przeszło 4 tygodnie walk 
pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. Podczas tych zmagań zginęło wielu żołnierzy po 
obu stronach. Zostali oni pochowani za dworem w Wancerzowie. Czas I wojny światowej zaznaczył 
się także licznymi rekwizycjami, biedą i głodem [Orman i Orman 2015]. 

Po zakończeniu I wojny światowej w niepodległej Polsce – tak w Mstowie, jak i w regionie 
– następują niewielkie zmiany w stosunkach społeczno-gospodarczych. Miejscowości rozwijają 
się powoli. W 1931 r. Mstów posiada 287 budynków (ryc. 13). Mieszka w nich 2105 osób (306 
polskich rodzin – 1423 osoby oraz 134 rodziny żydowskie – 682 osoby). W tym czasie mieszkańcy 
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starają się o przywrócenie praw miejskich. Ich zabiegi są jednak bezowocne. Udaje się natomiast 
unowocześnić wieś poprzez wprowadzenie elektryfikacji pod koniec lat 20. XX w. W latach 30. 
otwarto ponadto stałą linię autobusową do Częstochowy. Uruchomiono 3 nowoczesne kaflarnie. 
Ich właścicielami byli Jan Porębiński, Franciszek Małasiewicz i Stanisław Puczyński. Zatrudniały 
one około 100 robotników. Były to największe zakłady przemysłowe w tej miejscowości. W Msto-
wie prowadziła też działalność siedmioklasowa szkoła podstawowa, istniała agencja pocztowa, 
apteka. Bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej pracą na roli zajmowało się 235 osób. 
W rzemiośle szewstwem parało się 105 osób, stolarstwem – 98, masarstwem – 10, piekarnictwem 
– 6, po 4 krawców, młynarzy, restauratorów, po 3 rymarzy, powroźników, kuśnierzy, cieśli, po 
2 kołodziejów, malarzy, blacharzy i po 1 szklarzu, pachciarzu, rakarzu, zdunie. W administracji 
gminnej pracowało 5 osób, w szkole 10 nauczycieli, w policji 5 osób. W Mstowie pracował też 
lekarz, felczer i aptekarz [Kubicki b.d.: 92, 95, 98].

W całym okresie międzywojnia rozwijały swoją produkcję folwarki ziemskie, nie było 
trudności ze zbytem w rozwijającej się demograficznie i przemysłowo nieodległej Częstochowie.

Ryc. 13.
Widok na Mstów i klasztor od strony południowej (z dzielnicy stodół);  

pocztówka, 20-lecie międzywojenne
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W czasie II wojny światowej teren gminy włączono do Generalnej Guberni. Tragiczny los 
spotkał społeczność żydowską. W Mstowie zostało utworzone getto, z którego w 1942 r.  wy-
wieziono do getta w Radomsku, a następnie zgładzono w obozie masowej zagłady w Treblince, 
ponad 600 osób. 

Represje objęły też ludność polską. Powszechne były wywózki na roboty przymusowe. 
Kilkadziesiąt osób było więzionych w obozach koncentracyjnych. Wielu mieszkańców Mstowa 
i gminy nie powróciło do swoich domów. Mimo niebezpieczeństwa, lokalna społeczność włączyła 
się do walki konspiracyjnej z okupantem [Pietrzykowski 1972: 31, 40, 71, 86, 87, 115, 117, 125; 
Płowecki 1973: 56–59].

Czas wojny przyniósł także zniszczenia obiektów o historycznych walorach. W Mstowie 
na początku okupacji w bożnicy żydowskiej, budynku szkolnym oraz budynkach poklasztornych 
urządzono niemieckie magazyny dla wojska. Pod koniec wojny w bibliotece zorganizowano kuchnię 
i stołówkę dla jeńców, którzy pracowali przy budowie bunkrów. Tereny na wschód od wsi Mstów 
włączono bowiem w linię umocnień mających zagrodzić drogę wojskom radzieckim podążającym 
do Częstochowy. W okolicy miejscowości, wtulonej w kotlinę, wybudowano linię bunkrów, okopów 
strzeleckich i rowów przeciwczołgowych. W pobliżu zespołu klasztornego ulokowano lotnisko 
wojskowe [Pietrzykowski 1972].

W latach 60. XX w. rozebrano szczątki spalonej synagogi w Mstowie. Na miejscu kościoła 
św. Stanisława, wzniesionego w XV w. na prawym brzegu rzeki Warty, wybudowano mleczar-
nię. Na lewym brzegu Warty za północnym zboczem Góry Szwajcera ulokowano nowe osiedle. 
Teren ten wraz z urzędem gminy, wybudowanym na miejscu dworu w Wancerzowie, znalazł się 
w granicach Mstowa.

W Polsce Ludowej doszło do istotnych zmian w stosunkach politycznych, gospodarczych 
i społecznych. Zlikwidowano folwarki, duże trudności przeżywało rzemiosło. Nastąpiły też zmiany 
administracyjne. Wyrazem tego było zlikwidowanie w 1952 r. gminy Wancerzów, a powołanie 
w to miejsce gminy Mstów, później przekształcenie jej w 1954 r. w gromadzką radę narodową, 
a następnie w 1973 r. ponownie w gminę Mstów. Obecnie w jej skład jej wchodzi 18 sołectw: 
Brzyszów, Cegielnia, Jaskrów, Jaźwiny, Kłobukowice, Kobyłczyce, Krasice, Kuchary, Kuśmierki, 
Latosówka, Łuszczyn, Małusy Małe i Wielkie, Mokrzesz, Siedlec, Srocko, Wancerzów, Zawada oraz 
3 miejscowości bez statusu sołectwa – Gąszczyk, Pniaki Mokrzeskie, Rajsko.

W przewodniku po gminie Mstów zachwalane są dzisiaj przede wszystkim krajobrazy Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej, prezentowane są różne oferty aktywnego wypoczynku (spływy 
kajakowe, nordic walking, wędkarstwo) oraz informacje o plenerowych imprezach lokalnych 
(m.in. Owocowo w Mstowie, Święto Kwitnącej Jabłoni, Święto Jabłka – wydarzenia akcentujące 
fakt, iż gmina jest „zagłębiem jabłkowym” w regionie) [Otwarta gmina Mstów… 2019]. Przez teren 
gminy przechodzi Szlak Warowni Jurajskich, Szlak Jury Wieluńskiej, Szlak Rowerowy Zygmunta 
Krasińskiego, Szlak Rowerowy Olsztyński i Szlak Konny Jury Wieluńskiej. Spore znaczenie dla 
lokalnego ruchu turystycznego ma znajdujący się na przełomie Warty w Mstowie, oddany do 
użytku w 2011 r., Zalew Tasarki [Wolski, Różycki 2012: 68].
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Przez lata zaznaczał się w Polsce wyraźny dysonans funkcjonalno-przestrzenny między 
osiedlami wiejskimi a miejskimi. Postępujący rozwój uprzemysłowienia i związany z tym proces 
urbanizacji dawno wkroczył już jednak na obszary wiejskie, w których – prócz funkcji rolniczej – 
pojawiły się funkcje: usługowa, mieszkaniowa czy produkcyjna, z czasem przewyższając znaczenie 
funkcji rolniczej lub całkowicie ją wykluczając. Nie inaczej stało się w gminie Mstów. Zachodzące tu 
zmiany dostrzec można „gołym okiem”, m.in. w pojawiających się nowych wzorach zagospodaro-
wania przestrzeni. Wyróżnia się pod tym względem stolica gminy – Mstów. Jego miejski rodowód 
sprawia, że wiele jest w nim obiektów charakterystycznych dla małych miasteczek jurajskich: 
murowane parterowe domy w układzie kalenicowym, w osi środkowej lub skrajnej posiadające 
szeroką sień przejazdową do wnętrza parceli, gdzie znajdują się budynki gospodarcze; zabudowa 
pierzei rynkowych nawet wraz z piętrowymi kamieniczkami.

W XIX w. w okolicy dominuje jednak zabudowa drewniana (ryc. 14–20). Murowane budynki 
posiadał cały kompleks klasztoru i kościoła (dziś w granicach Wancerzowa), pałace w Kłobuko-
wicach, Małusach Wielkich oraz niektóre zabudowania gospodarcze w istniejących folwarkach 
[Wróblewski 2008; KZSP 1974; Karty ewidencji…]. Charakterystyczne dla Mstowa oraz innych 
jurajskich wsi jest wykorzystywanie jako budulca lokalnego kamienia wapiennego. Cegłę stoso-
wano na tym obszarze do elementów dekoracyjnych, taki jak obramienia otworów drzwiowych 
i okiennych, gzymsy, podkreślenia narożników (ryc. 21–22). Elewacje budynków pozostawały 
często nietynkowane, a te, które w tej formie dotrwały do dzisiaj, akcentują malowniczość i swo-
istość regionu.

Ryc. 14.
Zagroda (dom  

i obora) z XIX w.  
w Mokrzeszy;  
lata 60. XX w.
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Ryc. 15.
Dom z pocz. XX w.  

w Mokrzerzy;  
poł. lat 80. XX w.

Na gminę działają jednak nieuchronne siły procesu urbanizacji. Niewiele jest już działek, 
na których, oprócz domu mieszkalnego, znajdują się zabudowania o charakterze gospodarczym 
oraz inwentarskim, związane z hodowlą zwierząt czy rolnymi uprawami. Jeśli takowe się ostały, to 
pełnią one często rolę garaży, przydomowych magazynów i składzików rzeczy wszelakich. Stare 
domy zostały w większości przebudowane – znikają szerokie sienie (likwidacja bram i wprowa-
dzenie wąskich drzwi), powiększane są poddasza i otwory okienne. Mieszkańcy dostosowują 
i organizują swoją przestrzeń w odpowiedzi na zmieniające się rytmy ich codzienności, zawodowe 
obowiązki, potrzeby rodzinno-lokalowe. Na miejscu budynków pamiętających początek XX w., 
i pomiędzy nimi, stawiane są nowe domy, tylko niekiedy cytujące architektoniczne rozwiązania 
projektowe typowe kiedyś dla tego terenu.

Powstają także nowe osiedla. W Strategii Rozwoju Gminy Mstów podkreślana jest funkcjo-
nalna i strategiczna przynależność do obszaru satelitarnego miasta Częstochowy. Zmienia się 
krajobraz – modyfikowany jest dotychczasowy ład przestrzenny, rozbudowywana jest infrastruk-
tura, wytyczane są nowe ulice, które prowadzą do nowych domów, nowych mieszkańców, często 
realizujących swoje życie zawodowe w coraz bliższej Częstochowie [Krupa-Ławrynowicz 2016].
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Ryc. 17.
Dom w Mokrzerzy; 

poł. lat 80. XX w.

Ryc. 16.
Zagroda z pocz. XX w. 

w Jaźwinach;  
poł. lat 80. XX w.
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Ryc. 19.
Dom w Krasicach;  

poł. lat 80. XX w.

Ryc. 18.
Obora w Mokrzeszy; 

poł. lat 80. XX w.



Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy

Ryc. 21.
Mstów, ulica Wolności; 

1967 r.

Ryc. 20.
Stodoła w Krasicach; 

poł. lat 80. XX w.
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Ryc. 22.
Mstów, 

 ulica Częstochowska;  
1967 r.



Diagnoza 
badawcza gminy 

– etnografia

rozdział drugi

Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
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zespół badawczy
gmina Mstów

sezon wiosenny
17–26 kwietnia 2015 r.

Ryc. 1.
Mapa obszarów badawczych gminy Mstów; oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.1.
Obszar badawczy M1 

Mstów;  
oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.2.
Obszar badawczy M2 

Jaskrów;  
oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.3.
Obszar badawczy M3 

Cegielnia – Kuchary  
– Latosówka;  

oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.4.
Obszar badawczy M4 

Wancerzów;  
oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.5.
Obszar badawczy M5 

Kłobukowice  
– Łuszczyn;  

oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.6.
Obszar badawczy M6 Zawada;  

oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.7.
Obszar badawczy M7 

Gordzielów – Krasice; 
oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.8.
Obszar badawczy M8  
Jaźwiny – Kuśmierki  
– Mokrzesz – Pniaki  

Mokrzeskie;  
oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.9.
Obszar badawczy M9  

Kobyłczyce-Górka  
– Kobyłczyce-Okupniki;  
oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.10.
Obszar badawczy M10  

Małusy Małe – Małusy Wielkie; 
oprac. O. Ławrynowicz
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Ryc. 1.11.
Obszar badawczy M11  

Srocko – Brzyszów;  
oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 1.12.
Obszar badawczy M12  

Gąszczyk – Siedlec;  
oprac. O. Ławrynowicz
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Celem oraz głównym metodologicznym drogowskazem w projekcie badawczym Miejsca 
pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej jest zebranie relacji i dokumentowanie miejsc w krajobrazie fizycznym i kulturowym, które 
funkcjonują w dyskursie wspólnotowym (związanym ze wspólnotą na danym terytorium), i jako 
jego elementy budują oraz wpisują się w dziedzictwo kulturowe. W prowadzonych badaniach 
etnograficznych – zgodnie z ustaloną strategią badawczą – wychodzimy z założenia, że pamięć 
i zapomnienie o miejscach w krajobrazie gminy są objęte dyskursem wspólnotowym regulującym, 
które miejsca zyskują status ważnych, a które są go pozbawione; o których warto lub należy wie-
dzieć i pamiętać, a także opowiadać; a które wiedza, pamięć i opowieść mogą pominąć.

Pierwszym składnikiem diagnozy jest w naszym projekcie eksploracja: poszukiwanie 
materiałów badawczych, zdobywanie danych i informacji, poszerzanie i pogłębianie wiedzy 
badaczy. Polega ona na odbywaniu z mieszkańcami gminy spotkań badawczych służących roz-
poznaniu – poprzez opisy i opowieści – miejsc ważnych w krajobrazie gminy, zwłaszcza miejsc 
pamięci i miejsc zapomnienia [Wejland 2016]. Przeprowadzane przez nas rozmowy badawcze to 
wywiady intensywne, z otwartymi pytaniami oczekującymi szczegółowych i wyczerpujących 
opisów, w szczególności opowieści. 

Nasza eksploracja gminy Mstów (podzielonej na 9 obszarów badawczych) trwała od 17 do 
26 kwietnia 2015 roku. Wraz ze studentami etnologii z Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyliśmy 
w 141 spotkaniach badawczych. Przeprowadziliśmy wywiady ze 147 mieszkańcami gminy. Ze-
braliśmy 336 opowieści i relacji o miejscach w lokalnym krajobrazie. Zarchiwizowaliśmy ponad 
100 dokumentów archiwalnych, wykonaliśmy ponad 700 fotografii.

Wywiady etnograficzne z mieszkańcami gminy przeprowadzaliśmy w tandemach badaw-
czych przypisanych do wydzielonych obszarów badawczych. Do swoich obszarów badacze rozwo-

podział  
na obszary  

badawcze
wiosna 2015 r.
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żeni byli specjalnym samochodem, czyli „grantobusem”, albo też dojeżdżali na własną rękę. Dobór 
rozmówców przeprowadzany był w wyniku etnograficznego przejścia tandemu po wyznaczonym 
obszarze badawczym. Polegało ono – w realiach gminy – na zwykłym pieszym wędrowaniu od wsi 
do wsi i od domu do domu, zagadywaniu ludzi napotkanych w sklepach, na ulicy itp. Taki dobór 
oparty jest na dwóch podstawowych kryteriach: dostępności oraz przypisywanej lub zakładanej 
wiedzy, pamięci i zdolności tudzież chęci opowiadania o miejscach ważnych w krajobrazie gminy, 
w szczególności o miejscach pamięci i miejscach zapomnienia znajdujących się na danym obszarze, 
czyli „w okolicy”. Oznacza to, że nie zapewnia on reprezentatywności statystycznej, a zbiorowość 
rozmówców może wykazywać „skrzywienie demograficzne” co do wieku, a być może również co 
do innych cech rozmówców. Taka strategia w konsekwencji prowadzi też do możliwych nadrepre-
zentacji opowieści lokowanych w jednych obszarach i niejako braku opowieści przypisanych do 
innych obszarów. Tak też stało się w gminie Mstów, gdzie zebrane materiały odnoszą się przede 
wszystkim tylko do kilku spośród wyznaczonych obszarów (ryc. 2–6).

Ryc. 2.
„Od drzwi do drzwi, od domu do domu”, czyli etnograficzna codzienność terenowa.  

Na zdjęciu Kalina Wielocha i Sandra Guzek (studentki etnologii).  
Krasice; fot. O. Ławrynowicz; kwiecień 2015 r.
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Ryc. 4.
Małgorzata Płuciennik (studentka etnologii) z rozmówcą w drodze do miejsca  

opisanego w trakcie wywiadu etnograficznego. Okolice Jaskrowa; fot. A. Szrenk; kwiecień 2015 r.

Ryc. 3.
W trakcie wywiadu etnograficznego. 

Kalina Wielocha (studentka etnologii) 
z rozmówczynią we wsi Krasice;  

fot. S. Guzek; kwiecień 2015 r.
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Ryc. 6.
Opracowywanie, porządkowanie, uzupełnianie dokumentacji. Na zdjęciu od lewej: Justyna Badji, Małgorzata Płuciennik,  
Adrian Kaletka, Anna Szrenk, Mateusz Sosnowski (studenci etnologii), dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i nieodzowne  

wyposażenie współczesnego etnografa. Mstów; fot. O. Ławrynowicz; kwiecień 2015 r.

Ryc. 5.
Codzienne spotkanie zespołu. Na 

zdjęciu od lewej: Małgorzata Płucien-
nik, Adrian Kaletka, Anna Szrenk, 

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, 
Kalina Wielocha, Mateusz Sosnowski, 

Monika Kowalczyk, Justyna Badji, 
Anna Szadkowska. Nasza baza  

w Mstowie; fot. O. Ławrynowicz; 
kwiecień 2015 r.
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Wszystkie spotkanie badacze prowadzone w gminie były za zgodą rozmówców rejestro-
wane (nagrywane na dyktafon). Elementem wywiadów było także sporządzanie dokumentacji 
fotograficznej odnoszącej się do miejsc, o których mówili respondenci oraz opracowywania foto-
grafii i dokumentów ze zbiorów prywatnych – oczywiście tych, które korespondowały z treścią 
wywiadu. Każde wskazane i opowiedziane miejsce miało także swoją odrębną dokumentację 
(Karta Opisu Miejsc). Na podstawie rejestracji elektronicznej sporządzany był transkrypt wywiadu.

Wśród miejsc wskazywanych przez mieszkańców gminy Mstów były między innymi daw-
ne posiadłości dworskie, domniemane mogiły żołnierzy i cywilów z czasów II wojny światowej, 
widoczne jeszcze w krajobrazie pozostałości po prowadzonych działaniach wojennych, elementy 
przyrodnicze, z którymi wiążą się legendy i osobiste wspomnienia. Rozmówcy opowiadali nam 
o kapliczkach, przydrożnych krzyżach. Kierowali nas do miejsc będących śladami obecności spo-
łeczności żydowskiej. Dzielili się wspomnieniami dotyczącymi krajobrazów swojego dzieciństwa. 
Sięgali do „opowieści z pamięci”, w których „okolica” bywała zawężona do jednej ulicy, czasem 
do jednego budynku.

Na podstawie materiałów zebranych podczas wiosennych spotkań badawczych z miesz-
kańcami gminy, wybraliśmy 36 obiektów/miejsc do dalszych terenowych prac, przede wszyst-
kim do diagnozy archeologicznej oraz historycznej. Obiekty/miejsca te wpisują się w 5 kategorii 
tematycznych:

1) wieś i dwór;
2) świątynie i kapliczki;
3) cmentarze i mogiły;
4) okopy i schrony;
5) góry i skały.

Kategorie te – i mieszczące się w nich konkretne topografie – są elementem lokalnego 
krajobrazu rozumianego jako konstrukt kulturowy, społeczny oraz czasowy. Dzięki zebranym 
od rozmówców relacjom, kojarzą przestrzeń z pamięcią i doświadczeniem. 

Opowieści mieszkańców gminy Mstów o ważnych miejscach w ich okolicy dowodzą, że 
krajobraz jest czymś więcej niż fizyczną przestrzenią, określonym kartograficznie miejscem czy 
samą przyrodą – jest bardziej konstruktem symbolicznym aniżeli widokiem rzeczy; „światem 
znanym tym, którzy go zamieszkują, przebywają w jego miejscach i podróżują ścieżkami, które 
je łączą” [Ingold 2018: 249]. 

Zebrane przez nas relacje często dotyczyły miejsc już nieistniejących, funkcjonujących 
jedynie w czyjejś pamięci, często różniącej się od pamięci pozostałych. Dla badaczy to szukanie 
śladów, reliktów dawnej obecności wiązało się ze zrozumieniem tego, że krajobraz jest wciąż 
aktualizowanym procesem przebiegającym w czasie. Jest formą zastaną, którą otrzymujemy od 
poprzednich pokoleń i którą w postaci przez nas przetworzonej przekazujemy naszym następcom.
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Drugi etap diagnozy etnograficznej to etap weryfikacji ustaleń z etapu pierwszego – we-
ryfikacji przebiegającej w toku kreowanych dla mieszkańców gminy i wraz z nimi wydarzeń 
[Wejland 2016]. Istotą weryfikacji etnograficznej – w przyjętym tutaj sensie – jest sprawdzenie 
rezultatów uzyskanych dzięki eksploracji etnograficznej, takie jednak, które nie wykracza poza 
dyskurs badanej wspólnoty: ponownie, chociaż inaczej, odwołuje się do niego i poprzestaje na 
zasobach przekazywanej w nim wiedzy zbiorowej. Nie sięga ona zatem do źródeł „zewnętrznych”. 
Zakłada jedynie, że jedne formy i treści dyskursu odsłonią się w toku opartej na wywiadach 
eksploracji etnograficznej, inne zaś ujawnią się, gdy wiedza wspólnoty znajdzie odmienne drogi 
ekspresji, np. w dyskusjach grupowych lub konsultacjach społecznych oceniających kompletność 
i trafność informacji uzyskanych w wywiadach. Zabieg ten nie polega jednak jedynie na „poprawie 
jakości danych”, jest czymś więcej: praktyczną próbą włączenia wspólnoty w badania etnogra-
ficzne. Nie tylko więc stwarza możliwość potwierdzenia przez nią bądź odrzucenia, poprawienia 
i uzupełnienia informacji przekazanych badaczom w opowieściach o miejscach ważnych podczas 
spotkań-wywiadów, lecz daje także szansę na wzmożoną autorefleksję. Zadanie badaczy polega 
tu na pobudzeniu wspólnotowego dyskursu – skierowaniu go na tory co prawda istotne dla nich, 
ale i dla samej wspólnoty: dla jej naznaczonej historią społecznej tożsamości, dla odnajdywania 
przez nią własnych korzeni i pokładów kulturowego dziedzictwa, dla pokoleniowego podtrzy-
mywania zbiorowej pamięci. Wypada przyjąć, że pobudzeniu temu służyć może – podejmowana 
przez nas we współpracy z mieszkańcami gminy – kreacja wydarzeń wspólnotowych. Jej celem 
jest ożywienie podzielanej przez nich wiedzy, wspólnej pamięci i transmisji opowieści, dzięki temu 
zaś wzbogacenie i pogłębienie kulturowej interpretacji miejsc pamięci i miejsc zapomnienia, już 
w wywiadach rozpoznawanych jako obecne w krajobrazie gminy.

Działania angażujące i aktywizujące mieszkańców gminy Mstów realizowaliśmy w czerw-
cu 2015 r. Razem z grupą studentów – członków naszego zespołu – przygotowaliśmy sekwencję 
tematycznych wydarzeń.

zespół badawczy
gmina Mstów

sezon letni
15–28 czerwca 2015 r.
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• Sesja popularnonaukowa Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach 
w gminie Mstów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego (Gminny Ośrodek Kultury 
w Mstowie, 17 czerwca 2015 r.).

Rozpoczęliśmy od zorganizowania w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie otwartej 
dla wszystkich mieszkańców sesji popularnonaukowej. W jej trakcie staraliśmy się przedsta-
wić fragmenty wyników eksploracji etnograficznej i zaprosić mieszkańców gminy do ich oceny. 
Spotkanie to stało się też okazją do „oddania” (czyli zaprezentowania) tego, co „wzięliśmy” (czyli 
usłyszeliśmy) kilka miesięcy wcześniej – lokalnych opowieści i wspomnień. 

Tej idei podporządkowany był scenariusz wydarzenia. Krótko przedstawiliśmy tematy-
kę i cel projektu badawczego, który tłumaczył naszą obecność w jurajskiej gminie. Następnie 
zaprezentowaliśmy główne wątki z uporządkowanego wstępnie materiału, zgromadzonego 
w czasie poprzedniego naszego pobytu w terenie. W wystąpieniach odnosiliśmy się bezpo-
średnio do prowadzonych na Jurze badań oraz do związanych z nimi doświadczeń, sytuacji 
i osób. Uczestnicy spotkań mieli więc okazję zobaczyć dokumentację fotograficzną prezentu-
jącą „etnografa w terenie”. Ci, którzy byli dla etnografów rozmówcami we wcześniejszej fazie 
projektu, niekiedy sami odnajdywali się na niektórych zdjęciach. Ważnym elementem sesji 
były również wystąpienia przybliżające specyfikę warsztatu etnograficznego, czyli krótkie 
omówienie metod, po które sięgaliśmy także w projekcie realizowanym na Jurze Krakowsko
-Częstochowskiej.

Spotkanie to było dla badaczy nie tylko okazją, by wrócić w teren, przypomnieć o sobie 
mieszkańcom, zaprezentować dotychczas zebrany materiał, ale też – co szczególnie istotne – by 
podziękować za wzięcie udziału w pierwszym etapie badań, poinformować o kolejnych planowa-
nych działaniach i zaprosić do nich. Po spotkaniu toczyły się – często już mniej formalne – rozmowy 
z uczestnikami, którzy dopytywali się o tematy prezentowane w trakcie wystąpień, uzupełniali 
je, dzielili się swoją wiedzą i pamięcią. Dodatkowym walorem była też możliwość spotkania się 
z mieszkańcami, którzy byli naszymi rozmówcami, czyli przewodnikami po lokalnej historii, we 
wcześniejszym etapie badań. 

Sesja miała charakter otwarty, adresowana była do wszystkich mieszkańców, a informacja 
o niej zamieszczona była w dostępnych na poziomie lokalnym mediach (strona internetowa oraz 
media społecznościowe urzędu, ośrodka kultury) i dystrybuowana za pośrednictwe m przygoto-
wanych przez nas plakatów. Zorganizowanie sesji było możliwe dzięki życzliwości i gościnności 
gospodarzy lokalnych instytucji, którzy zgodzili się udostępnić nam salę Gminnego Ośrodka 
Kultury (ryc. 7–8).
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Ryc. 8.
Sesja popularnonaukowa dla mieszkańców „Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych badaniach  

w gminie Mstów opowiedzą studenci Uniwersytetu Łódzkiego” (Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie).  
Na zdjęciu Justyna Badji (studentka etnologii); fot. O. Ławrynowicz; 17 czerwca 2015 r.

Ryc. 7.
Plakat zapraszający na sesję popularnonaukową „Miejsca 

pamięci i miejsca zapomnienia. O etnograficznych  
badaniach w gminie Mstów opowiedzą studenci  

Uniwersytetu Łódzkiego” (Gminny Ośrodek Kultury  
w Mstowie, 17 czerwca 2015 r.).  

Aut. A. Krupa-Ławrynowicz
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• Zogniskowane dyskusje grupowe

Do dyskusji grupowych zaprosiliśmy wybranych rozmówców, których poznaliśmy na etapie 
eksploracji etnograficznej. Dyskusje zogniskowane były wokół wybranych miejsc pamięci i miejsc 
zapomnienia. Ich celem było uzupełnienie informacji, weryfikacja, wyjaśnienie niewiadomych 
i wątpliwości, które pojawiły się w fazie opracowywania zebranego materiału badawczego. 

Po metodę wywiadów grupowych sięgnęliśmy także ze względu na ich dynamikę, obecność 
interakcji, możliwość wykorzystania procesów grupowych. Uczestnicy dyskusji, oddziałując na 
siebie, niekiedy weryfikowali swoje poglądy, często dochodzili do wspólnej konkluzji, a to zwięk-
szało trafność uzyskiwanych informacji. Scenariusz spotkań zakładał wykorzystanie zdjęć, map, 
a także cytatów z przeprowadzonych wcześniej wywiadów indywidualnych.

Przedmiotem dyskusji były zatem miejsca, które z jakichś powodów uznaliśmy za niekom-
pletnie udokumentowane, niejasno udokumentowane lub – choć to nie zawsze słuszna pobudka 
metodologiczna – po prostu interesujące. 

W gminie Mstów przeprowadziliśmy trzy dyskusje (ryc. 9–11).

Ryc. 9.
Dyskusja grupowa w Małusach Małych. Na zdjęciu dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Justyna Badji (studentka etnologii)  

oraz mieszkańcy Małus Małych i Małus Wielkich. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Małusach Małych;  
fot. K. Wielocha; 23 czerwca 2015 r.
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Ryc. 11.
Dyskusja grupowa w Mstowie. Na zdjęciu Mateusz Sosnowski i Krystian Kaletka (studenci etnologii) oraz  

mieszkańcy Mstowa. Restauracja „Jabłoniowy Sad”; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; 25 czerwca 2015 r.

Ryc. 10.
Dyskusja grupowa w Jaskrowie. Na zdjęciu mieszkańcy Jaskrowa. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Jaskrowie; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; 24 czerwca 2015 r.
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• Dyskusja grupowa (Małusy Małe, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 22 czerwca 2015 r.).

Rozmówcy – eksperci: 
Tadeusz Mermer, Paweł Zwolski, Mirosław Kasztelan, Bogusław Kluźniak, Marek Wróbel
Moderatorzy: 
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Justyna Badji, Kalina Wielocha
Tematy: 
1) Dwór w Małusach Wielkich
2) Miejsca związane z II wojną światową
3) Góra Skarzawa

• Dyskusja grupowa (Jaskrów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaskrowie, 23 czerwca 
2015 r.).

Rozmówcy – eksperci: 
 Piotr Bednarek, Kazimiera Cierpiałowska, Bogusław Gawron, Maria Kasprzyk, Witold 
Kasprzyk 
Moderatorzy: 
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Małgorzata Płóciennik, Anna Szrenk
Tematy: 
1) Dwór dziedzica Apanowicza (w tym wąwóz Piekiełko, wille na ul. Willowej)
2) Wielki pożar Jaskrowa
3) Groby z czasów II wojny światowej

• Dyskusja grupowa (Mstów, Restauracja „Jabłoniowy Sad”, 53 czerwca 2015 r.).

Rozmówcy – eksperci: 
Urszula Całusińska, Czesław Derda, Tadeusz Wilczyński 
Moderatorzy: 
dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Krystian Kaletka, Mateusz Sosnowski
Tematy: 
1) Dwór w Wancerzowie
2) Miejsca związane ze społecznością żydowską (sklepy, warsztaty, bożnica, cmentarz)
3) Zabudowania w rynku mstowskim
4) Góry (Stróżnica, Dobra, 3 Maja)

W trakcie letniego etapu projektu przygotowaliśmy także wystawę plenerową przedsta-
wiającą wyniki prowadzonych przez nas na terenie gminy badań etnograficznych, połączoną 
z konsultacjami społecznymi.



52

Diagnoza badawcza gminy – etnografia

• Wystawa fotografii połączona z konsultacjami społecznymi Miejsca pamięci i zapomnienia. 
Na podstawie badań etnograficznych w gminie Mstów (teren rekreacyjny Urzędu Gminy 
Mstów, 26 czerwca 2015 r., współorganizacja: Urząd Gminy Mstów, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Mstowie).

Na każdym etapie realizacji (dobór materiałów, opracowanie merytoryczne, redakcyjne 
i graficzne, transport, instalacja, demontaż) ekspozycja przygotowywana była przez członków 
zespołu badawczego, przede wszystkim studentów.

Na terenach rekreacyjnych w sąsiedztwie Urzędu Gminy rozstawiliśmy sztalugi z plansza-
mi. Scenariusz wystawy etnograficznej zakładał prezentację uporządkowaną według obszarów 
badawczych, na które podzielona była gmina. Na poszczególnych planszach przedstawiliśmy fo-
tografie wybranych miejsc, o których mieszkańcy opowiadali w trakcie przeprowadzanych z nimi 
wcześniej wywiadów etnograficznych. Część zdjęć była elementem współczesnej dokumentacji 
przygotowywanej przez badaczy, część pochodziła z lokalnych archiwów i zbiorów prywatnych. 
Na każdej tablicy zamieszczona była mapa obszaru, na którym znajdują się prezentowane miejsca. 
Ilustracjom towarzyszyły krótkie formy narracyjne dotyczące historii i funkcji danych obiektów 
oraz związanych z nimi wydarzeń i ludzi. Wszystkie opisy powstały wyłącznie na podstawie 
wywiadów etnograficznych z mieszkańcami. Były to skróty ich wypowiedzi, zredagowane przez 
badaczy lub bezpośrednie zapisy fragmentów wywiadów. Prosty zabieg graficznego połącznia 
fotografii i opisu z konkretnym punktem na mapie osadzał miejsce (opowieść, wiedzę i pamięć 
o nim) w krajobrazie gminy.

Fotografie miejsc i fragmenty zarejestrowanych w terenie wywiadów etnograficznych 
budowały opowieść we fragmentach, niespójną, szarpaną, ale stanowiącą pewien rodzaj repre-
zentacji zebranego materiału etnograficznego, a co za tym idzie, także wgląd w lokalny dyskurs 
wspólnotowy. Okazało się, że kadry i cytaty miały moc przywołującą wiedzę, pobudzającą pa-
mięć, zachęcającą do rozwinięcia już zasłyszanych opowieści bądź sprowadzenia ich na nowe 
tory. Odwiedzającymi wystawę byli przypadkowi przechodnie oraz ci, którzy przyszli zachęceni 
plakatami informującymi o wydarzeniu, które rozwiesiliśmy w całej gminie. W grupkach znajo-
mych i nieznajomych komentowali wyczytywane na planszach informacje, odgadywali lokalizacje 
opisywanych miejsc. Osiągnęliśmy chyba także efekt niezamierzony, wśród oglądających znaleźli 
się także turyści. Ich odczytywanie opowieści o miejscach pamięci i zapomnienia było jeszcze 
inne – niejako „pierwsze” (ryc. 12–13).

Wystawa połączona była z konsultacjami społecznymi. Nie spełniały one wszystkich 
formalnych i metodologicznych wymagań stawianych formule konsultacji jako metodzie badań 
partycypacyjnych i aktywizujących. W naszym projekcie konsultacje miały formę rozmów z bio-
rącymi udział w wystawie mieszkańcami. Wspólnie z nimi oglądaliśmy prezentowane na tablicach 
materiały, słuchaliśmy komentarzy, dopytywaliśmy, gdy pojawiały się w nich wątki dotychczas 
przez nas nierozpoznane.
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Ryc. 13.
Wystawa „Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych w gminie Mstów” połączona  

z konsultacjami społecznymi. Współorganizatorzy: Urząd Gminy Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie.  
Tereny rekreacyjne przy Urzędzie Gminy w Mstowie; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; 26 czerwca 2015 r.

Ryc. 12.
Wystawa „Miejsca pamięci i za-

pomnienia. Na podstawie badań 
etnograficznych w gminie Mstów” 

połączona z konsultacjami społeczny-
mi. Na zdjęciu dr Aleksandra Krupa-
-Ławrynowicz i Mateusz Sosnowski 
(student etnologii) oraz mieszkanki 
gminy Mstów. Współorganizatorzy: 

Urząd Gminy Mstów, Gminny Ośrodek 
Kultury w Mstowie. Tereny rekreacyj-

ne przy Urzędzie Gminy w Mstowie; 
fot. K. Wielocha; 26 czerwca 2015 r.
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Jako wydarzenie, współorganizowane przez Urząd Gminy w Mstowie oraz Gminny Ośro-
dek Kultury, wystawa trwała jeden dzień. Jej ponowna prezentacja nastąpiła w trakcie wystawy 
organizowanej przez zespół archeologów, członków naszego projektu (11 lipca 2015 r., plac im. A. 
Mickiewicza w Mstowie). Wszystkie materiały tworzące ekspozycję przekazaliśmy do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mstowie.

Adresatami działań popularyzujących wiedzę o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym 
byli także najmłodsi mieszkańcy gminy. Przeprowadziliśmy 7 warsztatów animacyjno-edukacyj-
nych dla dzieci, zakończonych finałem połączonym z prezentacją wykonanych w trakcie zajęć prac.

• Etnograficzne warsztaty animacyjne dla dzieci Poszukiwacze lokalnych skarbów (17–19 
czerwca 2015 r., Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie; 20 czerwca 2015 r., Zawada, 
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i kaplica w Zawadzie; 22–23 czerwca 2015 r., Brzy-
szów, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie; 25 czerwca 2015 r., 
Jaskrów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaskrowie).

• Finał warsztatów dla dzieci z całej gminy Poszukiwacze lokalnych skarbów (Mstów, 26 
czerwca 2015 r.).

Scenariusze wszystkich warsztatów zakładały wykorzystanie w pracy z najmłodszymi 
mieszkańcami gminy Mstów materiałów zgromadzonych w trakcie badań etnograficznych i archeo-
logicznych. Tematyka zajęć dotyczyła lokalnej historii, miejscowych opowieści i legend, dziedzictwa 
kulturowego zapisanego w pamięci i w krajobrazie. Sięgaliśmy po techniki warsztatowe, proste 
narzędzia oraz formy performatywne i artystyczne. Uczestnicy warsztatów m.in. rozwiązywali 
rebusy i zagadki dotyczące miejsc i wydarzeń związanych z najbliższą okolicą, układali kampanie 
promujące ich gminę, projektowali kartki pocztowe przedstawiające wybrane elementy miejsco-
wego krajobrazu, przygotowywali prace plastyczne i rzeźbiarskie inspirowane lokalną historią. 
Zajęcia mogły się odbyć dzięki pomocy i współpracy z lokalnymi instytucjami. Przeprowadzaliśmy 
je w ośrodku kultury, szkołach, świetlicy wiejskiej, remizach, a nawet w kaplicy (ryc. 14–16).

Poprzez organizowane w letnim sezonie badawczym wydarzenia chcieliśmy skierować 
ku lokalnej społeczności impulsy do poszerzenia i pogłębienia wiedzy o miejscach na jej włas-
nym terytorium, czasem do „odzyskania pamięci” i wprawienia w ruch praktyk narracyjnych. 
Wspomagać je mogą – tak podpowiada literatura i doświadczenie – kompetentni teoretycznie 
i warsztatowo lokalni praktycy i entuzjaści „tutejszości” (np. regionaliści), a czasem także badacze 
(np. etnografowie i archeolodzy). Impulsy te mogą sprawić, że miejsca zapomniane lub niepamię-
tane, te więc, o których wie się coraz mniej lub nie wie się, nie pamięta i nie opowiada, zostaną 
włączone w dyskurs wspólnoty – w obszar jej żywej wiedzy, pamięci i opowieści. Dziedzictwo 
kulturowe istniejące potencjalnie przemieni się wówczas w dziedzictwo zaktualizowane, w dys-
kursie wspólnoty ruchliwe i czynne.

Wiara w moc sprawczą etnograficznych działań prowadzonych w gminie Mstów wpisuje 
się w o wiele szersze konteksty i dyskusje dotyczące badań i samej antropologii rozumianej jako 
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Ryc. 15.
Etnograficzne warsztaty animacyjne „Poszukiwacze lokalnych skarbów w gminie Mstów”.  

Na zdjęciach uczestnicy zajęć. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i kaplica w Zawadzie;  
fot. M. Łukowska; 20 czerwca 2015 r.

Ryc. 14.
Etnograficzne warsztaty animacyjne 

„Poszukiwacze lokalnych skarbów  
w gminie Mstów”. Na zdjęciach 

uczestnicy zajęć i Monika Kowalczyk 
(studentka etnologii). Szkoła  
Podstawowa w Brzyszowie;  

fot. M. Łukowska; 22 czerwca 2015 r.
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przedsięwzięcie oparte na praxis. Proponowana przez nas forma aktywności etnograficznej to 
taka, w której badania już od początku są rodzajem działania społecznego, ale i na odwrót, dzia-
łanie społeczne, w ramach organizowanych wystaw, prelekcji i warsztatów, jest też badaniem 
antropologicznym – jest etnografią. 

Doświadczenia etnografii dla lokalnej społeczności w gminie Mstów po raz kolejny ujaw-
niło też wyjątkowy związek badacza i badanej społeczności, budujący doświadczenie „z pierw-
szej ręki”, relację niejednokrotnie wyjątkowo otwartą i zarazem nieformalną. To związek, który 
charakteryzuje się nierzadko zażyłym przepływem poglądów i szczególną komunikacją – wiele 
rzeczy dostępnych jest wówczas dla badacza niejako „poza protokołem”. Wynika to z wyjątkowego 
charakteru relacji badającego w terenie. Można by ją nazwać relacją zaangażowania i współudzia-
łu, o którym pisał m.in. George Marcus [Marcus 2003]. Zaangażowanie rozumiane jest tu jednak 
w sposób zupełnie podstawowy, a jednocześnie niebywale zobowiązujący – jako nieodwołalna 
interakcja, która wyznacza pole dalszych badań. Marcus pokazuje, że w pojęciu współudziału 
mieści się nie tyle sama bliskość i zażyłość, ile właśnie pewien udział w we wspólnym przedsię-
wzięciu jakim są badania. Proces badawczy nie polega tylko na penetrowaniu gotowego, lokalnego 
„terenu”, ale na tym, co powstaje, wytwarza się gdzieś na przecięciu działań badaczy, lokalnej 
społeczności i toczących się ludzkich historii. O tej relacji wspominają niejednokrotnie studenci 
w swoich codziennych zapiskach tworzących dzienniki terenowe. Świadczy o tym – taką odważymy 
się sądzić – także zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców, lokalnego samorządu (szkoły, 
ośrodek kultury) i biznesu, które aktywnie włączyły się w realizację zaplanowanych przez nas 
działań. Życzliwe wsparcie dostaliśmy także od parafii rzymskokatolickiej w Mstowie.

Etnografowie i archeolodzy, choć zakończyli już badania objęte harmonogramem i celami 
wyznaczonymi przez projekt, wciąż wracają do gminy Mstów. Powroty te przybierają formę 
publikacji, ale także kolejnych projektów badawczych – przygotowywanych często w interdyscy-
plinarnej kooperacji i adresowanych do lokalnej społeczności.

Ryc. 16.
Efekty prac wykonanych przez 

uczestników etnograficznych  
warsztatów animacyjnych w gminie 
Mstów; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; 

26 czerwca 2015 r.
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Diagnoza archeologiczna gminy Mstów przeprowadzona została zgodnie z założeniami 
metodycznymi projektu Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych 
terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej [Ławrynowicz 2016a]. Celem podjętych badań było 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy w danym miejscu lub miejscach, znajdują się elementy 
kultury materialnej, mogące potwierdzić, zaprzeczyć lub zmodyfikować wiedzę o przeszłości, 
wypływającą z zebranych przez etnologów relacji mieszkańców gminy. 

Obiektami zainteresowania archeologów stały się struktury materialne przeważnie wy-
tworzone lub przetworzone nie wcześniej niż w XIX w. Badania archeologiczne podzielone były 
na dwa etapy: 

• badania eksploracyjne: zapoznanie się z dostępną bazą źródłową, wykonanie rekonesansu 
terenu gminy, zapoznanie się z wynikami eksploracyjnych badań etnograficznych z sezonu 
wiosennego;

• badania weryfikacyjne, wykorzystujące wstępne wyniki weryfikacyjnych badań etnogra-
ficznych z sezonu letniego.

Po przeprowadzeniu eksploracyjnego etapu prac, w wyniku interdyscyplinarnej dyskusji 
członków zespołu badawczego, wskazane do dalszych badań miejsca stały się obiektami w rozu-
mieniu archeologicznym. Badania weryfikacyjne odbyły się w dwóch sezonach w 2015 r.: letnim 
i jesiennym. Latem teren eksplorowało 16 badaczy (w tym 12 studentów i 3 młodych absolwen-
tów archeologii oraz jedna doktorantka), 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 letnim były niedostępne przez wegetację roślin-
ności drzewiastej i krzewiastej. 

Nieinwazyjne terenowe badania archeologiczne gminy Mstów koordynowali: dr Olgierd 
Ławrynowicz, dr Michał Rak, mgr Magdalena Majorek. W przypadku badań nieinwazyjnych, 
w teren wyruszały dwa zespoły składające się z samodzielnego archeologa i dwuosobowego lub 
trzyosobowego tandemu studencko-doktoranckiego. Zespół Michała Raka rozpoznawał forty-
fikacje niemieckie z I i II wojny światowej, pozostałe obiekty dokumentował zespół Magdaleny 
Majorek. Archeologicznymi badaniami sondażowymi kierowali dr Olgierd Ławrynowicz i mgr 
Wiktor Duda (ryc. 1–5). W przeciwieństwie do zespołu badawczego etnologów, rozdzielonego 
w 2015 r. na dwie grupy działające niezależnie na terenie gminy Mstów i Olsztyn, zespół badawczy 
archeologów stanowił jedną grupę działającą w ramach podgrup równolegle w obu gminach, która 
zakwaterowana była w Mstowie. W trakcie prac terenowych studenci i doktoranci prowadzili 
dzienniki terenowe:

• 3 lipca 2016 r. Adria Łuczak i Marcel Bartczak zapisali:
 O godzinie 8:15 wyruszyliśmy jako zespół nieinwazyjny. Pierwszym naszym przystankiem 
były Krasice. Znajduje się tu Mogiła Kampanii Warszawskiej, którą dokładnie zmierzyliśmy 
i opisaliśmy na Karcie Opisu Miejsca. Był to prostokątny plac z pomnikiem i krzyżem misyj-
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Ryc. 2.
Las koło Krasic; Adam Górecki i Ewelina Miksa podczas dokumentacji odkrytego szkieletu ludzkiego;  

fot. O. Ławrynowicz; lipiec 2015 r.

Ryc. 1.
Góra Skarzawa koło Małus Małych; 

mgr Tomasz Stefańczyk podczas 
dokumentacji odkrytych ludzkich 

szczątków kostnych;  
fot. O. Ławrynowicz; lipiec 2015 r.
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Ryc. 4.
Las Jaskrowski; Adria Łuczak podczas dokumentacji ściany wykopu sondażowego;  

fot. O. Ławrynowicz; lipiec 2015 r.

Ryc. 3.
Mstów, południowy brzeg rzeki 

Warty przy cmentarzu żydowskim; 
wydobyte z dna rzeki fragmenty 

nagrobków; fot. M. Siłakowska;  
czerwiec 2016 r.
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nym. Zostały także wykonane zdjęcia tego obiektu. Następnie udaliśmy się do miejscowości 
Siedlec. Tam znajduje się na terenie prywatnym kamienny relikt, prawdopodobnie świą-
tyni ariańskiej. Mimo tego, że właściciel niechętny był do współpracy, weszliśmy na teren 
i opisaliśmy obiekt. Zdjęcia wykonaliśmy z daleka. W tej samej miejscowości znaleźliśmy 
dom, którego część należała do starej karczmy. Nie wchodziliśmy na prywatną posesję. Opis 
i zdjęcia były robione z daleka. Kolejnym przystankiem, po długiej wędrówce, był Mstów, 
a dokładniej Góra Stróżnica. Tam po znalezieniu ścieżki, zdobyliśmy szczyt. Znaleźliśmy 
tam liczne ostańce kamienne, które mogły skrywać wejście do lochów. Natrafiliśmy także 
na duży piec wapienny. Po dokonaniu dokumentacji opisowej i fotograficznej wróciliśmy 
do bazy.

• 6 lipca 2016 r. Sandra Guzek, Sandra Krakowska i Marta Siłakowska zapisały:
 Dzisiaj Skarzawa. Nie podeszliśmy do tematu zbyt entuzjastycznie. Tam zaczynałyśmy i jedyne 
co utrwaliło się w naszej pamięci to korzenie, kamienie, glina i jeszcze raz korzenie, a także 

Ryc. 5.
Las Jaskrowski; Marcel Bartczak, 

Sandra Guzek, Aleksandra Aniszewska, 
Wojciech Rutkowski i Bartosz Głuszak 

podczas przerwy;  
fot. O. Ławrynowicz;  

lipiec 2015 r.
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brak jakichkolwiek znalezisk. No, może poza tym wapiennym brukiem. Jakże się pomyliliśmy! 
Miejsce to dostarczyło nam dziś takich emocji, że długo nie mogliśmy dojść do siebie. Na po-
czątku ja i Marta dostałyśmy zlecenie podczyszczenia wykopu nr 2. Wykonałyśmy rysunek 
profilu i wtedy podjęto decyzję o przesunięciu głazu dzielącego dwa wykopy – 2 i 3. Sprawa 
nie była łatwa do wykonania. Zaczęliśmy go okopywać ze wszystkich stron. Im dłużej to 
robiłyśmy tym większe miałyśmy wrażenie, że to jedynie czubek góry lodowej. Głaz mocno 
i uparcie tkwił w miejscu, do którego chcieliśmy się dostać. Niezbyt przekonani o skuteczności 
naszych działań zaczęliśmy odsłaniać jego krawędzie. Ku naszemu zdziwieniu pod kamieniem 
zaobserwowaliśmy prawdziwy mikrokosmos. Mrówki, pędraki, szczypawki i inne owady 
niemalże kłębiły się w eksplorowanym przez nas miejscu. Nie podejrzewając, jakie tajemnice 
kryje humus odważnie poczynaliśmy sobie szpadlem niczym Dawid procą w walce z Goliatem. 
Wtem usłyszałyśmy charakterystyczny chrzęst łamanych kości. Zaskoczeni odrzuciliśmy 
ciężkie narzędzia i delikatnie podważyliśmy skłębioną bryłę ziemi i korzeni. Naszym oczom 
ukazała się część czaszki o dziwnym fioletowo-czerwonym zabarwieniu. Zachowując naj-
wyższą ostrożność zebraliśmy połamane przez nas przypadkowo fragmenty kości. Nigdy nie 
widziałyśmy kości w tym stanie rozkładu. Kolor, obecność owadów oraz płytkie położenie (w 
humusie) wzbudziło nasze ogromne zdziwienie. Postanowiłyśmy poinformować kierownika 
badań o naszym znalezisku. Czekając na przyjazd dr. Ławrynowicza żywo dyskutowałyśmy 
o naszym odkryciu. Każdy z nas miał swoją własną teorię. Jedna wyprzedzała drugą w swej 
makabryczności. Przede wszystkim byłyśmy przekonane, iż jest to czaszka ludzka, ponieważ 
ktoś zadał sobie sporo trudu by umieścić szczątki pod kilkusetkilowym głazem. Zauważyły-
śmy również wystającą z profilu jasnoszarą, grubą folię znajdującą się na wysokości wkopu. 
Niestety dr Ławrynowicz oraz mgr Magda Majorek rozwiali nasze nadzieje na ciekawe zna-
lezisko. Według nich są to najprawdopodobniej kości zwierzęce. My wciąż jednak nie tracimy 
nadziei i będziemy dalej szukać dowodu. Jutro podczas dalszej eksploracji odsłonimy kolejne 
fragmenty, które powiedzą nam więcej na temat naszego znaleziska.

Łącznie do prac archeologicznych w podzielonej na 12 obszarów badawczych gminie 
Mstów wytypowano i przebadano 36 obiekty lub grupy (skupiska) obiektów, składających się na 
43 pojedyncze obiekty (tab. 1). Zgodnie z założeniami metodologicznymi projektu [Ławrynowicz 
2016] podzielono je na trzy kategorie:

• kategoria A: 4 pojedyncze obiekty, które wymagały dokładnej dokumentacji oraz poddane 
zostały dodatkowej penetracji: Mstów – lokalizacja i wydobycie z rzeki Warty nagrobków 
pochodzących z cmentarza żydowskiego w Mstowie (obszar M1), lokalizacja i ekshuma-
cja szczątków ludzkich w lesie pod Krasicami (obszar M7), weryfikacja istnienia mogiły 
żołnierskiej na zboczu Góry Skarzawa między Mstowem i Małusami (obszar M1) oraz 
sprawdzenie, czy w miejscu upamiętnienia rozstrzelanych mieszkańców z Częstochowy 
w Lesie Jaskrowskim, przeprowadzona była ekshumacja (obszar M2).

• kategoria B: 23 pojedynczych obiektów wymagających szczegółowej dokumentacji, ba-
danych metodami nieinwazyjnymi, z czego największa liczba przypadła na rejon Mstowa 
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(obszar M1: 12), Małus Wielkich i Małus Małych (obszar M10: 5). Mniej licznie obiekty tej 
kategorii wyznaczone były w rejonie Cegielni (obszar M3: 3), a także Jaskrowa (obszar 
M2:1), Wancerzowa (obszar M4: 1) oraz Siedlca (obszar M12: 1)

• kategoria C: 16 obiektów niewymagających tak szczegółowej dokumentacji jak te z katego-
rii B, badanych metodami nieinwazyjnymi. Najwięcej obiektów tej kategorii wyznaczono 
w rejonie Jaskrowa (obszar M2: 4), Małus Wielkich i Małus Małych obszar (M10: 4) oraz 
Mstowa (obszar M1: 3). Dwa obiekty przypadły na rejon Cegielni (obszar M3), po jednym 
zaś na rejony Wancerzowa (obszar M4), Kłobukowic (obszar M5) i Zawady (obszar M6).

W trakcie badań wykonano Karty Opisu Obiektu (dalej: KOO), których zasadniczymi ele-
mentami były domiar GPS, dokumentacja fotograficzna, opis oraz szkic. Do tej kategorii zaliczono 
słabo zachowane unikalne elementy krajobrazu, miejsca o niezachowanej (niewidocznej) struk-
turze archeologicznej, wymagające weryfikacji ze względu na brak wystarczającej dokumentacji 
w źródłach pisanych i ikonograficznych, tj. miejsca związane ze zmieniającym się krajobrazem 
wsi i dworu oraz powiązanymi z nim elementami: obiektami sakralnymi, sepulkralnymi (z któ-
rych część zaliczona została do kategorii A) oraz naturalnymi wzniesieniami (górami i skałami).

Na uwagę zasługuję fakt, że po badaniach etnograficznych żaden obiekt nie został wytypo-
wany do badań na obszarach M6 (Zawada), M8 (Jaźwiny, Kuśmierki, Mokrzesz, Pniaki Mokrzeskie), 
M9 (Kobyłczyce) i M11 (Srocko, Brzyszów).

Tab. 1. Podział obiektów na kategorie w ujęciu archeologicznym

Kategoria A Kategoria B Kategoria C

Wieś i dwór

Mstów (M1) – dzielnica stodół
Mstów (M1) – rynek i jego zabu-
dowania

Mstów (M1) – rzeźnia
Mstów (M1) – dwór na  
Wancerzowie

Mstów (M1) – stary młyn  
Chrapoń

Jaskrów (M2) – dwór dziedzica 
Apanowicza

Jaskrów (M2) – spalona wieś
Willa Bajka i wąwóz Piekiełko 
(M2)

Cegielnia (M3) – piwnice na 
plony

Cegielnia – targ (M3)

Cegielnia (M3) – wyschnięte 
jezioro, miejsce postojów  
taborów cygańskich

Kłobukowice (M5) – pałac

Małusy Małe (M10) – stara wieś

– studnia
– kuźnia

– staw



65

Diagnoza badawcza gminy – archeologia

Kategoria A Kategoria B Kategoria C

Siedlec (M12) – dawna karczma Małusy Wielkie (M10) – dwór

Świątynie i kapliczki

Mstów (M1) – synagoga 
– ul. Krótka
– przy skrzyżowaniu  
ul. Kościelnej i Ogrodowej

Mstów (M1) – kościół  
św. Stanisława

Zawada (M6) – trasa pielgrzy-
mia z Warszawy na Jasną Górę

Małusy Wielkie (M10)  
– kapliczka

Małusy Małe (M10) – krzyż

Małusy Małe (M10) – krzyż

Cmentarze i mogiły

Mstów (M1) – cmentarz żydowski

– cmentarz żydowski
– chodnik z macew przy  
ul. Kościelnej

Las Jaskrowski (M2) – grób 
wojenny z września 1939 r.

Mstów (M1) – cmentarz  
„halleryczny”

Krasice (M7) – grób „ Ukraińca” 
zabitego przez żołnierzy  
radzieckich w 1945 r

Krasice (M7) – mogiła  
pielgrzymów

Okopy i schrony

Góra Stróżnica koło Mstowa 
(M1)

Góra Chrapoń koło Mstowa 
(M1) – dwa pojedyncze obiekty

Pojedyncze schrony z II wojny 
światowej (M1, M3, M4, M10)  
– 4 pojedyncze obiekty

Wzgórza Borzykowskie koło 
Małus Wielkich (M10)

Góry i skały

Góra Skarzawa koło Małus 
Małych (M1)

Mstów (M1) – Skała Miłości Mstów (M1) – Góra 3 Maja

Mstów (M1) – lochy na Górze 
Stróżnicy

Jaskrów (M2) – Balikowa Skała

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 niedostępne i nieczytelne okazały się niemieckie bunkry i transzeje, które wymagały 



66

Diagnoza badawcza gminy – archeologia

dodatkowych badań jesienią 2015 r. W wizualizacji obiektów wykorzystano wyniki lotniczego 
skaningu laserowego [ang. Light Detection and Ranging, (LiDAR)].

Każdy z obiektów starano się traktować indywidualnie, wypracowując spójny schemat 
działania w zakresie wdrażanej metodyki i sporządzanej dokumentacji. Prace archeologiczne 
wpisywały się w badania archeologiczno-architektoniczne, osadnicze oraz wieloaspektowe 
badania miejsc pochówku. W przypadku obiektów budowlanych analizy dotyczyły ustalenia 
stanu zachowania, wielkości, materiału, z którego zostały zbudowane, sposobu wykończenia, 
formy i treści oraz wykonano ocenę sytuacji terenowej [por. Kajzer 1996: 23   –52]. W ten sposób 
dokumentowano obiekty o charakterze świeckim (domy mieszkalne, budynki użyteczności 
publicznej, zakłady usługowe i przemysłowe, tablice i napisy pamiątkowe), sakralnym (kaplicz-
ki) oraz militarnym (fortyfikacje z obu wojen światowych). Wytypowana do badań przestrzeń 
sakralna, rozumiana jako pojedynczy obiekt bądź też w znaczeniu szerszym – jako obszar wyko-
rzystywany do praktyk religijnych i użytkowany przez pielgrzymów i turystów dokumentowana 
była, w miarę możliwości, także pod kątem intensywności użytkowania. Korzystając z metod 
archeologii osadnictwa [Jankuhn 2004] opisywano ślady antropopresji oraz umieszczano obiekty 
w zarejestrowanej sieci osadniczej. Bardzo pomocne okazały się archiwalne mapy i plany (ryc. 6) 
oraz zdjęcia lotnicze w przypadku lokalizowania nieistniejących już obiektów, np. zabudowań 

Ryc. 6.
Szkic Mstowa; oprac. T. Jurczyk; marzec 1991 r.
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dworskich w Wancerzowie, kościoła św. Stanisława, bożnicy żydowskiej czy pierwotnego zasięgu 
dzielnicy stodół w Mstowie. Zdjęcia archiwalne, szczególnie przedwojennej zabudowy Mstowa, 
okazały się w kilku przypadkach wręcz rozstrzygające, np. przy lokalizacji bożnicy żydowskiej, 
datowania czasu depozycji nagrobków żydowskich w rzece Warcie, czy określania konstrukcji 
najstarszych, nieistniających już budynków dzielnicy stodół w Mstowie.

Największym wyzwaniem terenowym były obiekty zakwalifikowane do kategorii A. 
W trzech przypadkach były to miejsca pochówku, które wymagały współpracy z instancjami 
zewnętrznymi: Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, Oddziałową Komisją Ściągania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach, Oddziałowym Biurem Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa IPN w Katowicach oraz Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Odkryte szczątki 
kostne poddane były analizie z zakresu antropologii fizycznej, zabytki ruchome zaś zabiegów 
konserwacyjnych. Przy lokalizowaniu i wydobywaniu nagrobków pochodzących z cmentarza 
żydowskiego w Mstowie, znajdujących się na dnie rzeki Warty, niezwykle pomocna okazała się 
współpraca z Markiem Dewódzkim, właścicielem firmy DEMAR, który sfinansował użycie koparki, 
a także z Adamem Markowskim, zastępcą wójta gminy Mstów, dzięki któremu odkryte zabytki 
zostały zdeponowane w Urzędzie Gminy Mstów.

W trakcie badań terenowych zarejestrowano zawansowany proces destrukcji wielu obiek-
tów o charakterze zabytkowym. Najbardziej widoczne było to w przypadku pałacu w Kłobukowi-
cach i Dzielnicy Stodół w Mstowie, gdzie dodatkowo wnętrza stojących jeszcze budynków, stanowią 
miejsce wywozu śmieci. Zjawisko zaśmiecania krajobrazu, szczególnie odpadami budowlanymi 
i motoryzacyjnymi, jest bardzo charakterystyczne dla obszarów porośniętych krzewami i drze-
wami. Jedynie miejsca otoczone kultem religijnym (kapliczki, cmentarze) są systematycznie 
porządkowane i czyszczone przez mieszkańców. Członkowie zespołu badawczego byli także wie-
lokrotnie świadkami dewastacyjnej działalności osób poszukujących bez zezwolenia zabytków 
ruchomych z użyciem wykrywacza metali. Zjawisko to w katastrofalny sposób wpływać będzie 
na uszczuplenie naszej wiedzy o dziejach terenu gminy Mstów w przyszłości. Walory archeolo-
giczne, ale i turystyczne gminy Mstów, pogarsza także proces agresywnej ekspansji zabudowy 
mieszkaniowej poza historyczne granice osadnicze, na tereny rolnicze i leśne.

Obok tych negatywnych zjawisk zaznaczyć trzeba pozytywny wpływ na świadomość miesz-
kańców gminy o dziedzictwie kulturowym swej małej ojczyzny takich działań jak umieszczenie 
tablic informacyjnych „Szlak Śladami przeszłości po Gminie Mstów” oraz doraźne akcje sprzątania, 
w których uczestniczą społecznicy (m.in. strażacy, organizatorzy spływów kajakowych, uczniowie).

Zjawiskiem niezwykle charakterystycznym dla obszaru gminy Mstów jest niemal zupeł-
ny brak dostępu do ocalałych obiektów o charakterze dworsko-pałacowym. Można powiedzieć, 
że dziedzictwo kulturowe polskiej arystokracji i burżuazji, tak silnie kształtujące miejscowy 
krajobraz fizyczny do czasów II wojny światowej, a niekiedy i powojennej  reformy rolnej, jest 
praktycznie nieuchwytne dla mieszkańców gminy i przyjezdnych. Zarejestrowanie reliktów tych 
obiektów stanowiło duże wyzwanie logistyczne dla studentów i ich opiekunów. W przypadku 
części obiektów nie można było w ogóle prowadzić terenowych badań dokumentacyjnych. O ogra-
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niczonym dostępie do miejsc turystycznych, występujących w folderach gminnych, można także 
mówić w przypadku terenów należących do skarbu państwa, takich jak Góra 3 Maja (zarośnięty 
szlak turystyczny), Góra Chrapoń z dobrze zachowanymi bunkrami (brak szlaku turystycznego) 
czy Grodziska „Gąszczyk” (brak bezpośredniego szlaku turystycznego od strony gminy Mstów).

Ryc. 7.
Lokalizacja domniemanej 

świątyni ariańskiej na 
mapie turystycznej;  

oprac. W. Duda

Ryc. 8.
Lokalizacja domniemanej 

świątyni ariańskiej  
na mapie LiDAR;  

oprac. A. Ginter, W. Duda
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Podczas badań terenowych członkowie zespołu badawczego zwrócili również uwagę na 
kilka miejsc nieuwzględnionych podczas typowania do dalszych badań na podstawie wywia-
dów etnograficznych z mieszkańcami. Dotyczyło to przede wszystkim pojedynczych elementów 
(obiektów) fortyfikacji niemieckich z II wojny światowej, które jednak zostały włączone do diag-
nozy miejsc. Wyjątkowym obiektem, który przewijał się w rozmowach z mieszkańcami, ale do 
którego badacze nie uzyskali dostępu, jest domniemana świątynia ariańska w Siedlcu (ryc. 7–8) 
[por. Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki w tym tomie]. Wiele zarejestrowanych i opisa-
nych obiektów wymaga dalszych badań, w tym zaawansowanych kwerend źródłowych, które 
niewątpliwie przyczyniłyby się do doprecyzowania wniosków zawartych w diagnozie miejsc. 

Badania w ramach projektu jurajskiego z założenia miały charakter interdyscyplinarny, co 
także odzwierciedlały wspólne działania studentów archeologii i etnologii. Jedną ze wspólnych 
akcji badawczych była zorganizowana 27 czerwca 2015 r. „Sobota z archeologią”, kiedy obie grupy 
studentów wspólnie rozpoczęły badania sondażowe w lesie pod Krasicami (ryc. 9). Studenci obu 
kierunków studiów przygotowywali także działania animacyjne dla młodych mieszkańców gminy 
Mstów oraz wzajemnie inspirowali się organizując wystawy. Ekspozycję prezentującą wyniki 
archeologicznych badań nieinwazyjnych i sondażowych studenci archeologii zorganizowali na 
rynku w Mstowie 11 lipca 2015 r. (ryc. 10–12).

Ryc. 9.
Las koło Krasic; „Sobota z archeologią” (27 czerwca 2015 r.); Marcel Bartczak, Miłosz Kiełczewski (studenci  

archeologii) oraz Monika Stępniak, Patrycja Skupińska, Krystian Kaletka, Małgorzata Płóciennik, Anna Szrenk,  
Mateusz Sosnowski i Monika Kumidaj (studenci etnologii) podczas eksploracji wykopu sondażowego; fot. O. Ławrynowicz
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Ryc. 10.
Plakat zapraszający  

na wystawę archeologiczną; 
oprac. O. Ławrynowicz



Diagnoza badawcza gminy – archeologia

Ryc. 12.
Wystawy prezentująca wyniki badań archeologicznych (11 lipca 2015 r.) w Mstowie; fot. O. Ławrynowicz

Ryc. 11.
Wystawy prezentująca wyniki badań 

archeologicznych (11 lipca 2015 r.)  
w Mstowie; fot. O. Ławrynowicz



Diagnoza 
badawcza gminy 

– historia

rozdział czwarty

Marek Nita
Instytut Historii

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  

im. Jana Długosza w Częstochowie
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Po uwzględnieniu celu, zakresu i założeń projektu jurajskiego oraz wzięciu pod uwagę 
regionalnych zainteresowań badawczych ustalono, iż diagnozą historyczną gminy Mstów zajmie 
się Marek Nita. Początkowo badany region był dla wyżej wymienionego mało znany. Jednak po 
zapoznaniu się z mapami, przewodnikami turystycznymi, opracowaniami, artykułami naukowy-
mi i popularnonaukowymi, stronami internetowymi, stał się on bliski historycznie. Jednocześnie 
w tym samym czasie przeprowadzono wstępną kwerendę w bazach archiwalnych. Od samego 
początku nie wypadała ona zbyt optymistycznie1. Duże znaczenie miało dla badacza bezpośred-
nie poznanie terenu. W tym celu odbyto kilka wyjazdów o charakterze rekonesansowym. Dzięki 
nim bezpośrednio poznano obszar gminy pod względem geograficznym, przyrodniczym i hi-
storycznym. Zapoznano się z najważniejszymi zabytkami tego obszaru: klasztorem i kościołem 
Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie (obecnie w granicach Wancerzowa), dworami 
w Kłobukowicach i Małusach Wielkich. Poznano szlak pielgrzymki warszawskiej zaznaczony 
licznymi krzyżami, kapliczkami i Przeprośną Górkę. Odwiedzono cmentarz rzymskokatolicki 
i kirkut w Mstowie. Podziwiano uroki przyrodnicze Jury – Skałę Miłości, Balikową Skałę i wiele 
innych interesujących miejsc jurajskiej „małej ojczyzny”. Działania te pozwoliły lepiej opracować 
charakterystykę historyczną gminy oraz zakwalifikować do katalogu miejsc pamięci i miejsc 
zapomnienia następujące kategorie tzw. miejsc oczywistych, czyli takich które doczekały się 
opisów i opracowań naukowych oraz popularnonaukowych:

1. zabytki (grodziska, klasztor, kościoły, dwory i zabudowania dworskie, młyny, domy);
2. miejsca upamiętnień – komemoracji i modlitwy (cmentarze, krzyże, kapliczki, figury);
3. osoby (wybitne postacie związane z terenem);
4. wydarzenia (najważniejsze wydarzenia od średniowiecza po czasy współczesne);
5. znaki (herby);
6. nazwy (miejscowe, historyczne, geograficzne).

W sumie wskazano 47 miejsc i dla nich opracowano szczegółowe karty tzw. miejsc oczy-
wistych.

W toku realizacji projektu, po przeprowadzeniu badań etnograficznych, interdyscyplinarny 
zespół badaczy, w toku burzliwych dyskusji intelektualnych, wypracował listę 36 miejsc pamięci 
i miejsc zapomnienia do dalszych badań etnograficznych, archeologicznych oraz z zakresu historii 
i historii sztuki. Miejsca te uporządkowano według pięciu kategorii tematycznych, istotnych dla 
pamięci wspólnoty gminnej:

1 Dokonano przeglądu baz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych SEZAM, PRADZIAD.
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1. wieś i dwór;
2. kościoły i kapliczki;
3. cmentarze i mogiły;
4. okopy i schrony;
5. góry i skały.

Na jakość rozpoznania historycznego wymienionych wyżej obiektów wpłynęły następu-
jące uwarunkowania:

1. zasób źródłowy (archiwalny);
2. dotychczasowy stan opracowania historycznego regionu (zasób biblioteczny);
3. przekaz wynikający z istnienia bądź nieistnienia obiektu;
4. przekaz tradycji ustnej.

Wśród miejsc poddawanych diagnozie były miejsca (obiekty, kompleksy) lepiej i gorzej 
umiejscowione w źródłach archiwalnych oraz opracowaniach historycznych. Najlepiej poświad-
czone w aktach i dokumentach są obiekty sakralne, przede wszystkim nieujęty w diagnozie miejsc 
kościół i klasztor w Wancerzowie oraz wydarzenia z nimi związane od czasów średniowiecza aż po 
współczesność. Wynika z tego, iż Kościół lepiej dokumentuje swoją działalność i lepiej dba o swoje 
archiwalia niż władza świecka. Przykładem tego może być miasto Mstów, dla którego nie zacho-
wały się akta z okresu staropolskiego, niewiele z XIX w., a zupełnie brak dokumentacji z okresu 
1870–1945 [Surma-Jończyk 2013; APŁ 1806-1866, sygn. 780, 810; APŁ 1858–1866, sygn. 789; APŁ 
1868–1869, sygn. 80; APŁ 1868–1870, sygn. 789; APŁ 1870–1871, sygn. 833; APŁ 1886–1895, sygn. 
5319; APŁ 1902–1903, sygn. 6784; APŁ 1903–1904, sygn. 3229; APŁ 1911, sygn. 8309]2. Historyk 
ma do dyspozycji badawczej olbrzymi zasób źródłowy kościoła i klasztoru w Wancerzowie oraz 
dziejów parafii, zgromadzony w Archiwum Archidiecezjalnym im. ks. Walentego Patykiewicza 
w Częstochowie, a nawet do nieistniejącego od niemalże 150 lat kościoła św. Stanisława w Msto-
wie [Dźwigała 2013; Raźny 2013; Wlaźlak 2013; Zbudniewek 2013; AACz, sygn. TP/AD 92; AACz, 
sygn. AP/AD 93; AACz, sygn. TP/AD 168; AACz, sygn. TP/AD 169]3. Problem jest z tzw. świątynią 
ariańską w Siedlcu. Mury pozostały. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce [KZSP] informuje, że był 
to zbór ariański. Brak jednak źródeł historycznych potwierdzających tę wzmiankę [KZSP 1979].

Z drugiej strony, bardzo słabo archiwalia proweniencji kościelnej dokumentują nam miejsca 
komemoracji (kapliczki)4. Dlatego też dziś trudno ustalić, kiedy powstały, z czyjej intencji oraz 
kto był ich fundatorem. Pomocne mogą być w tym, o ile się zachowały, inskrypcje na kapliczkach, 

2 Źródła do dziejów Mstowa znajdują się w Archiwum Państwowym w Łodzi w zespołach: Rząd 
Guberialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny.

3 Akta dotyczące parafii i kościoła znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym im. ks. Patykiewicza 
w Częstochowie w zespołach: Teki Walentego Patykiewicza.

4 Były one wznoszone w XIX i XX w., drewniane i murowane w Krasicach, Małusach Wielkich, Msto-
wie, Jaźwinach, Jaskrowie, Mokrzeszy, Zawadzie, Kobyłczycach. 
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w przeciwnym razie pozostają one anonimowe5. Przykładem tego mogą być kapliczki na trasie 
pielgrzymiej przebiegającej przez gminę (np. w Krasicach, Mstowie). 

Niektóre (obiekty, wydarzenia) są trudno weryfikowalne z powodu milczenia źródeł. 
Odnosi się to szczególnie do bardzo tajemniczego wydarzenia, które miało miejsce w 1792 r. pod 
Krasicami. Otóż w lipcu lub sierpniu tego roku doszło do wymordowania przez wojska zaborcze 
(pruskie lub rosyjskie; nie ma zgodności wśród badaczy) uczestników pielgrzymki warszawskiej. 
W źródłach OO. Paulinów odnotowano tylko fakt jej nieprzybycia na Jasną Górę. Było to jedyne 
tego typu zdarzenie w historii przeszło 300-letniego pielgrzymowania z Warszawy do Często-
chowy [Górny 2011].

Bardzo skromnie udokumentowane w źródłach są obiekty architektury świeckiej. Wyda-
wałoby się, że po działalności dużych majątków ziemskich w XIX i XX w. zachował się materiał 
archiwalny. Archiwalia podworskie jednak z badanego obszaru zaginęły w niewiadomych oko-
licznościach. Dlatego też natrafiono na duże trudności przy opisie dworów w Kłobukowicach 
i Małusach Wielkich. Ten pierwszy dwór ma odpowiednią dokumentację w postaci tzw. kart za-
bytków architektury i budownictwa w oddziale częstochowskim Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków. Natomiast dla drugiego takiej dokumentacji brak. Dotyczy to również nieistniejących 
już dworów w Jaskrowie i Wancerzowie, o których posiadamy bardzo lakoniczne informacje 
[Ewidencja zabytkowych założeń… 1991].

Mstów, będąc jednym z najstarszych ośrodków osadniczych miejskich w skali kraju, legi-
tymujący się 600-letnią działalnością jako miasto, prawie 150-letnią jako wieś, przeszło 60-letnią 
jako ośrodek gminny, może poszczycić się już obszerną historiografią. Dla kształtowania danych 
związanych z opracowywanymi obiektami, szczególnie wartościowe były naukowe opracowania. 
Pierwsza, Jacka Laberscheka, Średniowieczne dzieje Nadwarciańskiego Mstowa, omawia powstanie 
miasta i jego rozwój oraz dzieje klasztoru i parafii do końca XV w. [Laberschek 2014]. Druga to 
Mstów. Miasto – Klasztor – Parafia na przestrzeni wieków, pod redakcją Kazimierza Łataka. Zawiera 
ona wiele zagadnień dotyczących głównie historii klasztoru, od jego powstania w XIII w, aż po 
jego likwidację w początkach XIX w. Niestety opracowania naukowego nie doczekała się do tej 
pory historia Mstowa od XVI w., aż po pozbawianie praw miejskich w 1870 r. Warto zaznaczyć, że 
stosowny materiał źródłowy znajduje się w Narodowym Archiwum w Krakowie (akta i dokumenty 
do końca XVIII w.) i w Archiwum Państwowym w Łodzi (materiał archiwalny dotyczący XIX w.). 
Dużo gorzej przedstawia się okres 1870–1945, ponieważ dla tych czasów Mstów pozbawiony jest 
źródeł archiwalnych. Akta gminy w Wancerzowie dokumentujące ten okres nie zachowały się. 

W diagnozie historycznej wykorzystano też wydane w okresie międzywojennym opraco-
wanie Mariana Kantora-Mirskiego – Warowny klasztor w Mstowie: szkic historyczny z ilustracjami 
[Kantor-Mirski 1929]. Bardzo pomocna w badaniach była popularnonaukowa praca wieloletniego 
nauczyciela mstowskiego, Andrzeja Kubickiego – Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od 
średniowiecza do 1939 roku [Kubicki b.d.]. Pozyskano z niej wiele faktów, których nie odnotowują 

5 Z wyjątkiem kapliczki w Jaskrowie, której fundatorem w 1901 r. był Wojciech Fertacz i w Mokrzeszy 
z 1903 r., której fundatorami byli Agnieszka i Maciej Dziurkowscy.
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inne źródła i opracowania. Trzeba mocno podkreślić, iż publikacja ta, pozostająca aż do 2011 
roku w kilku rękopisach, kształtowała i wciąż kształtuje wiedzę historyczną o Mstowie i okolicy 
wśród lokalnej społeczności. Niektóre wydarzenia przytoczone przez Andrzeja Kubickiego, jak 
np. „powieszenie w 1863 roku na rynku w Mstowie Sobolewskiego wraz z sześcioma współto-
warzyszami”, nie zostało jednak potwierdzone źródłowo. W celu weryfikacji przejrzano księgi 
urodzonych, zaślubionych i zmarłych w Mstowie w latach 1863–1864, nie odnaleziono w nich 
zapisów o śmierci siedmiu osób w jednym dniu [Dubaj 2013: 89-96]. Nie odnotowano też takiego 
faktu w pozostałej literaturze przedmiotu [Rola 1965; Szwed 1978; Kieniewicz 1987; Koszowy, 
Siwek, Wicka 2013]. 

Warto ponadto wspomnieć o popularnonaukowych tekstach inż. Tadeusza Jurczyka. Autor 
ten, pochodzący z Mstowa entuzjasta lokalnej historii, łączył wiedzę o przeszłości gminy ze zbie-
ranymi przez siebie relacjami mieszkańców. Cześć jego opracowań zamieszczana była w gminnej 
prasie w latach 90. XX w. Inne nie doczekały się publikacji i do dziś „kolportowane” są wśród 
mieszkańców w formie odbitek rękopisów i maszynopisów [np. Jurczyk 1992].

Niezwykle cenną pozycją i źródłem wiedzy o przeszłości interesujących nas terenów jest 
album starych fotografii Mstowskie wspomnienia… pisane zdjęciami [2018] wydany z inicjatywy 
Urzędu Gminy Mstów. Zawiera on ponad 560 fotografii, dokumentów oraz ilustracji graficznych. 
Prezentują one miejsca, wydarzenia i życie codzienne w gminie Mstów od lat 20. XIX w. po czasy 
współczesne. 

Wędrując po gminie Mstów, nie tylko historyk zainteresowany Jurą, ale także turysta 
natknie się z pewnością na zainstalowane na terenie całej gminy tablice informacyjne. To efekt 
projektu Śladami Przeszłości po Gminie Mstów. W 2015 r. Urząd Gminy Mstów zainstalował po-
nad 20 tablic prezentujących fotografie oraz krótkie informacje na temat wybranych miejsc 
związanych z historią gminy. Ustawione zostały one w lokalizacjach związanych z pierwotnym 
funkcjonowaniem konkretnych obiektów (dziś już często nieistniejącego lub posiadającego inny 
charakter). Materiały, które stały się podstawą do realizacji tego projektu zbierano od lokalnych 
ekspertów – pasjonatów oraz mieszkańców, którzy nie tylko dzielili się wspomnieniami, ale rów-
nież otwierali swoje domowe archiwa i udostępniali unikatowe, bo niedostępne w tzw. oficjalnych 
opracowaniach, fotografie.

Wróćmy jednak do wyzwań, przed którymi staje historyk chcący rekonstruować lokal-
ne historie związane z lokalnym krajobrazem i wpisanymi w niego miejscami. Trudno na bazie 
jedynie przekazów ustnych potwierdzić badaczowi przeszłości fakt funkcjonowania obiektów, 
które współcześnie nie istnieją (udało się to w przypadku kościoła św. Stanisława w Mstowie) 
lub istnieją, ale wymagają pogłębionych badań interdyscyplinarnych. Na taki fakt wpływa długi 
dystans czasowy oraz niekiedy zakłócenie, zniekształcenie, wynikające z przekazu międzypo-
koleniowego. Przykładem tego mogą być: relikty pożaru w Jaskrowie, wyschnięte „jeziorko” 
w Cegielni – miejsce, w którym zatrzymywany się tabory cygańskie, tunele w Cegielni, lotnisko 
wojskowe Luftwaffe, teren ukrywania się Żydów w okolicach Góry Skarzawa, mogiły cywilów 
i wojskowych niemieckich zamordowanych przez żołnierzy sowieckich w 1945 r. Mimo usilnych 
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poszukiwań źródłowych w Archiwum Państwowym w Częstochowie, Archiwum Archidiecezjalnym 
im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie, Archiwum IPN w Katowicach oraz literaturze 
przedmiotu, nie udało się znaleźć informacji na ten temat. Nie można wykluczyć, iż takie miejsca 
funkcjonowały, że wydarzenia te zaistniały. Tunele to nic innego jak korytarze i jaskinie, lotnisko 
to pas ziemi, na którym awaryjnie mogły lądować samoloty z pobliskiego lotniska wojskowego 
w Rudnikach, miejsca zagłady mogłyby potwierdzić badania archeologiczne.

Historyk nie może zweryfikować źródłowo legend i niektórych przekazów. Odnosi się to do 
następujących obiektów: Skały Miłości i związanej z nią legendy, Balikowej Skały i legendy o za-
padłym kościele oraz Białej Damy w młynie pod Górą Chrapoń. Być może jest w tych przekazach 
„ziarenko prawdy”. Jesteśmy zdani na domysły, hipotezy, często efektowne, ale nie wytrzymujące 
próby działań sprawdzających ich prawdziwość.

Na koniec warto dobitnie podkreślić, iż poznanie gminy Mstów byłoby dużo trudniejsze, 
gdyby nie bardzo cenne i wartościowe opracowanie Jadwigi Borowskiej-Antoniewicz – Zarys hi-
storii Gminy Mstów, stanowiące część dokumentu – Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Mstów [2013]. Autorka włożyła wiele trudu w zebranie i opracowanie rozproszonego materiału 
źródłowego do historii mstowskiej „małej ojczyzny”.
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Gmina Mstów położona jest na północny wschód od Częstochowy, częściowo na obszarze 
Jurajskiego Parku Krajobrazowego. Malownicza okolica urozmaicona ostańcami i wapiennymi 
wzgórzami, z rzeką Wartą wcinającą się nurtem w głęboką dolinę, na przestrzeni wieków stanowiła 
jeden z czynników sprzyjający procesom osadniczym. W 1139 r. w Bulli papieskiej Celestyna III 
po raz pierwszy pojawiła się wzmianka o dzisiejszej stolicy gminy – Mstowie (Mstou) jako miej-
scowości należącej do Kanoników Regularnych opactwa Najświętszej Marii Panny na Piasku we 
Wrocławiu, jednak rodowód osady z pewnością był starszy [Łatak 2013a: 5]. W XI i XII w. przez 
Mstów przebiegał szlak handlowy łączący ziemię krakowską, Śląsk i Wielkopolskę, co przyczyniło 
się do rozwoju handlu i rzemiosła. Dochody z opłat pobieranych w punkcie celnym na moście wpły-
wały do kasy Kanoników Regularnych, ówczesnych właścicieli osady. Dzieje Mstowa i sąsiednich 
wsi nierozerwalnie splatają się zatem z historią konwentu, który na początku XIII w. ufundował 
na lewym brzegu Warty klasztor i kościół. W 1278 r. Bolesław Wstydliwy podjął decyzję o nada-
niu osadzie praw miejskich. W tym czasie na jej terenie odbywały się już targi, funkcjonowały 
karczmy, młyn i folusz. Do XVII w. znaczenie Mstowa jako ośrodka rzemieślniczego, handlowego 
i religijnego nieustannie rosło. W lokalnej gospodarce główną rolę odgrywało rzemiosło spożywcze 
(piekarnictwo, rzeźnictwo i piwowarstwo), szewstwo i sukiennictwo, w mieście działały cechy, 
na rynku odbywały się targi [Laberschek 2014: 88–90]. Okres dostatku i pomyślności przerwał 
szwedzki najazd na Rzeczpospolitą i wojna w latach 1655–1660, której konsekwencje, takie jak: 
zniszczenie tkanki miejskiej, spadek populacji i zubożenie ludności, przyczyniły się do upadku 
prężnie rozwijającego się ośrodka. Próba wyjścia z zapaści przypada na okres Królestwa Kongre-
sowego. W latach 1815–1832 w całym kraju dokonuje się gospodarcza i społeczna transformacja. 
Przede wszystkim rozwija się wspierany przez politykę rządu przemysł, rośnie też znaczenie 
burżuazji. Przyspieszony rozwój kapitalizmu, zauważalny także w niewielkich, prowincjonalnych 
ośrodkach miejskich północnej Jury, zakończył kryzys gospodarczy lat 40. XIX w. 

W 1870 r., kilka lat po powstaniu styczniowym, Mstów utracił prawa miejskie, w wyniku 
czego struktura lokalnej gospodarki zmieniła się na rolniczą. W tym czasie, gdy jego znaczenie 
spada, polepsza się sytuacja okolicznych wsi, takich jak: Brzyszów, Cegielnia, Gąszczyk, Jaskrów, 
Jaźwiny, Krasice, Kobyłczyce, Małusy Małe i Wielkie, Mokrzesz, Kłobukowice, Kuchary, Latosówka, 
Łuszczyn, Pniaki Mokrzeskie, Siedlec, Srocko, Wancerzów, Zawada. W II połowie XIX w. działają 
tam liczne folwarki wdrażające nowe rozwiązania w rolnictwie, funkcjonują cegielnie, niewielkie 
huty i zakłady. 

Sinusoida gminnej prosperity przez stulecia oddziaływała na kształtowanie się pejzażu 
architektonicznego. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że od średniowiecza do okresu 
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nowożytnego, na terenie badanej gminy, najciekawsze realizacje stanowiły układ urbanistyczny 
i obiekty sakralne, podczas gdy od XIX w. były to budynki dworskie oraz przykłady architektury 
przemysłowej (ryc. 1). 

Ryc. 1.
Ołtarz w nawie głównej  

Kościoła Wniebowzięcia NMP; 
fot. O. Ławrynowicz; Wance-

rzów, marzec 2015 r.
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Badania terenowe w gminie Mstów prowadzone były w 2015 r. Tak jak w przypadku innych, 
badanych w omawianym projekcie gmin, na etapie wstępnym wytypowano obiekty o niekwe-
stionowanej wartości, potwierdzonej wpisem do rejestru zabytków lub odnotowane w Katalogu 
Zabytków Sztuki w Polsce [KZSP 1979]. W ten sposób powstał katalog tzw. miejsc oczywistych, 
czyli takich, które objęte są bezsporną wiedzą o krajobrazie fizycznym i kulturowym gminy (ryc. 
2–3). O miejscach oczywistych informacji dostarczają katalogi zabytków, opisy w przewodnikach 
turystycznych, opracowaniach historycznych, także w materiałach promujących gminy.

Ryc. 2.
Kościół św. Wojciecha  

(dziś kaplica na cmentarzu);  
fot. L. Funk; Mstów, lipiec 2013 r.



Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki

Ryc. 3.
Figura Chrystusa  
przed klasztorem  

Kanoników Regularnych 
Laterańskich;  

fot. O. Ławrynowicz; 
Wancerzów, luty 2018 r.
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Tabela 1. Miejsca oczywiste – wstępne rozpoznanie:  
zabytki nieruchome i ruchome

OBIEKT I LOKALIZACJA NUMER REJESTRU ZABYTKÓW 
I DATA WPISU

układ urbanistyczny (rynek i ulice) w Mstowie A/1160/70: 21 XII 1970 (woj. 
katowickie)
A/40/76: 20 II 1978 (woj. 
częstochowskie)
KZSP

kaplica św. Wojciecha (cmentarna) z XVII w. w Mstowie i jej 
najbliższe otoczenie

A/255/60 4 III 1960 (woj. 
katowickie)
A/18/76: 1 III 1978 (woj. 
częstochowskie)
KZSP

zespół poklasztorny kanoników regularnych laterańskich 
w Wancerzowie
– kościół Wniebowzięcia NMP z XVII w.
– dawny klasztor (obecnie plebania)
– dzwonnica
– otoczenie
Ochrona obejmuje obiekty znajdujące się na terenie ogrodzonym 
oraz wyposażenie wnętrza.

A/260/60: 4 III 1960 (woj. 
katowickie)
A/19/76: 1 III 1978 (woj. 
częstochowskie)
KZSP

pałac w Kłobukowicach oraz spichlerz z 
przełomu II poł. XIX w. i I poł. XIX w. brak wpisu/ tylko KZSP

dwór Steinhagenów w Małusach Wielkich z II poł. XIX w. brak wpisu/ tylko KZSP

kapliczka z figurą Chrystusa Ecce Homo w Małusach Wielkich 
z pocz. XX w.

brak wpisu/ tylko KZSP

kapliczka domkowa fundacji Macieja i Agnieszki Dziurkowskich 
z 1903 r. w Mokrzeszy

brak wpisu/ tylko KZSP

pomnik z nieczytelnym napisem i datami: 1847 i 1848 na 
postumencie znajdującym się na cmentarzu w Mstowie

brak wpisu/ tylko KZSP

kapliczka z figurą Jana Nepomucena w Mstowie z XIX w. brak wpisu/ tylko KZSP

kaplica św. Antoniego w Siedlcu fundacji Kajetana Przyłęckiego 
z 1840 r.

brak wpisu/ tylko KZSP

ruiny kaplicy (ariańskiej?) z I poł. XVII w. w Siedlcu brak wpisu/ tylko KZSP

Zgodnie z przyjętą metodologią, przedmiotem głównego zainteresowania badaczy były 
miejsca i obiekty wyłonione na podstawie przeprowadzonych wywiadów etnograficznych. Do 
dalszych badań, a zatem do opisu historyków i historyków sztuki oraz weryfikacji archeologicz-
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nej i etnograficznej, wytypowano 36 miejsc (obiektów, kompleksów). Interdyscyplinarny zespół 
wypracował kategoryzację miejsc, dzieląc je na pięć grup odzwierciedlające główne obszary 
tematyczne, wokół których ogniskowały się zbierane wspomnienia mieszkańców gminy. Część 
z nich ze względu na brak wartości artystycznej została pominięta w diagnozie historyka sztuki. 

Tabela. 2. Kategorie miejsc pamięci w gminie Mstów

WIEŚ I DWÓR ŚWIĄTYNIE 
I KAPLICZKI

CMENTARZE 
I MOGIŁY

OKOPY 
I SCHRONY

GÓRY I SKAŁY

rynek i jego 
zabudowania

kościół cmentarz wojenny okopy z I wojny 
światowej

Góra 3 maja

pałac, dwory 
i zabudowania 
dworskie

bożnica (synagoga) cmentarz żydowski okopy i schrony 
z II wojny 
światowej

Góra Skarzawa

targ trasa pielgrzymia cmentarz 
epidemiczny

lochy pod Górą 
Stróżnicą

rzeźnia kapliczki mogiły wojenne Skała Miłości

młyny krzyże mogiła 
pielgrzymów

Balikowa Skała

kuźnia

stodoły

miejsce postojów

piwnice na plony

Wytypowane obiekty w kilku przypadkach pokrywały się z listą tzw. miejsc oczywistych. 
W obu grupach znalazły się: układ urbanistyczny i rynek w Mstowie, pałac w Kłobukowicach, dwór 
Steinhagenów w Małusach Wielkich, kapliczka z figurą Chrystusa Ecce Homo w Małusach Wielkich. 
Pozostałe obiekty to: zespół podworski i wille w Jaskrowie, nieistniejące (kościół Św. Stanisława, 
synagoga w Mstowie), zachowane w formie szczątkowej (cmentarz żydowski w Mstowie) oraz 
przydrożne krzyże i kapliczki na terenie gminy.  Stopień udokumentowania poszczególnych miejsc 
w źródłach archiwalnych i opracowaniach naukowych jest zróżnicowany. Największy zbiór akt 
i dokumentów dotyczy kościoła i klasztoru Kanoników Regularnych w Mstowie, natomiast infor-
macje na temat majątków ziemskich, zabytków żydowskich czy małej architektury sakralnej mają 
charakter szczątkowy i w znacznej mierze przypadkowy (ryc. 4–5). Ich opisy wykonywane były 
zatem bezpośrednio przez historyka sztuki w terenie lub w przypadku obiektów nieistniejących, 
opierały się na dostępnych, zachowanych źródłach ikonograficznych.

Skromne dane na temat dworów w Małusach Wielkich, Jaskrowie i Kłobukowicach znaleźć 
można w zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach i Częstochowie – są to przede wszystkim 
dokumenty parcelacji i powojenne protokoły przejęcia majątków [APCz 1950, sygn. 83; APK 1920, 
sygn. 4501; APK 1921, sygn. 4501; APK 1926–1927, sygn. 4647; APK 1926–1927b, sygn. 5658; APK 
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Ryc. 4.
Droga z Mstowa do Krasic  

(na wschód od skrzyżowania  
Łuszczyn/Zawada), krzyż;  

fot. Sandra Guzek; kwiecień 2015 r.
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Ryc. 5.
Droga Olsztyńska 
między Mstowem  

a Brzyszowem,  
kapliczka z krzyżem; 
fot. O. Ławrynowicz; 

luty 2015 r.
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1922–1932, sygn. 3587; APK 1926–1933, sygn. 5658; APK 1926–1933b, sygn. 3590; APK: 1930–1932, 
sygn. 4322; APK 1930–1933/1939–1939, sygn. 4318; APK 1936–1938, sygn. 76; APK 1946–1948, sygn. 
48; APK 1946–1949, sygn. 26]. Chociaż przeprowadzone kwerendy nie zawsze przynosiły spodziewane 
rezultaty, należy podkreślić, że dzięki badaniom archiwalnym udało się ujawnić kilka niepublikowanych 
informacji, np. o drewnianej bożnicy i cmentarzu żydowskim w Mstowie [APŁ 1887–1892, sygn. 8985].

Wśród przejrzanych dokumentów znalazła się również wymiana urzędowej korespondencji 
w sprawie ratusza w Mstowie. Stary ratusz – drewniany budynek usytuowany w rynku, rozebra-
no na początku XIX w. Nie wiadomo, jak wyglądał, nie zachowały się żadne opisy ani ikonografia 
obiektu. W I połowie stulecia, aż do lat 60. XIX w., podejmowano starania o urządzenie nowej sie-
dziby magistratu, który chcąc pomieścić kancelarię i areszt policyjny, zmuszony był tymczasowo 
wynajmować lokale w prywatnych domach. Ze względu na brak wystarczających funduszy, kasa 
miejska nie była w stanie sfinansować budowy. Rozwiązaniem mógł okazać się wyrąb brzozowego 
lasu i sprzedaż drewna na licytacji. Wiosną 1844 r. Rząd Gubernialny wydał wniosek, by staro-
drzew należący do miasta wyrąbać i sprzedać, a otrzymany fundusz użyć na meliorację. Miejsce 
po starodrzewie miało zostać zabronowane i obsadzone młodą roślinnością. Brzezinę wycenio-
no na 271 rubli srebrnych, 27,5 kopiejek. Według protokołu licytacyjnego z 1845 r. starodrzew 
zakupił Wincenty Bortkiewicz – kasjer miasta Mstowa, za 370 rubli srebrnych, 53,5 kopiejek, co 
stanowiło kwotę wyższą niż szacowana. Nabywca zobowiązał się także wyciąć drzewo za cenę 
niższą od przewidywanej. W związku z tym, że miasto w dużym stopniu było zmeliorowane, na 
rynku znajdowały się cztery studnie, a wszystkie ulice były wybrukowane kosztem mieszkańców, 
w piśmie do Rządu Gubernialnego, jako główną bolączkę wskazywano brak ratusza. Aby zapo-
biec wynikającym z tego niedogodnościom, magistrat zawarł układ z Bortkiewiczem o nabycie 
od niego domu narożnego, murowanego z kamienia, położonego w rynku pod nr. 121, który po 
wyrestaurowaniu mógł pomieścić biuro magistratu, kasę miejską, areszt policyjny. Dom wraz 
z placem oszacowano na 507 rubli srebrnych i 99 kopiejek. Koszty remontu i dostosowania go 
dla potrzeb urzędu „przybudowanie izb nowych ze stron trzech tudzież na dobudowanie piętra” 
obliczono na 1088 rubli i 50 kopiejek. Całkowity koszt przedsięwzięcia miał wynieść 1596 rubli 
i 79 kopiejek. Biorąc pod uwagę dochód ze sprzedaży lasu i kwotę zdeponowaną w banku, miasto 
było w stanie pokryć wydatki na kupno domu i remont bez potrzeby zaciągania pożyczki. Do 
transakcji jednak nie doszło. Bortkiewicz, deklarując odstąpienie nieruchomości, nie posiadał 
upoważnienia od pozostałych właścicieli. Ostatecznie, magistrat Mstowa przedstawił Rządowi 
Gubernialnemu pomysł zakupienia taniego placu i wystawienia na nim nowego ratusza. Propo-
nowany plac położony był na działce pod numerem 8, którą właściciel – Paweł Klockowski, chciał 
odsprzedać za 300 rubli srebrnych. Plac był wprawdzie zabudowany, ale znajdujący się na terenie 
dom przeznaczono do wyburzenia. Rada miasta argumentowała:

Gdy więc Rząd wyrestaurowanie Ratusza w tym miejscu zatwierdziwszy, niniejszy projekt dozwoli, 
nie tylko że fundusze Kasy Miejskiej dość znacznie oszczędzone będą, ale nadto Miasto mając w sa-
mym środku Ratusz niewymownie się upiększy […] Tym więc sposobem Miasteczko Mstów które 
tak po dzień dzisiejszy nic nie przyozdabia może z czasem zrównać się z miastem klasy wyższej 
[APŁ 1842–1850, sygn. 806].
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Wierzono też, że wystawienie reprezentacyjnego ratusza zachęci zamożniejszych miesz-
kańców miasta do remontów domów. Ostatecznie, plany magistratu nie zostały zrealizowane. 
Nowy ratusz nie został wybudowany, a kilkanaście lat później Mstów utracił prawa miejskie [APŁ 
1842–1850].

Brak archiwaliów i opracowań stanowił duży problem w przypadku rekonstrukcji historii 
i ewolucji wyglądu przydrożnych kapliczek i krzyży. Niektóre – jak kapliczka z barokowo-ludową 
figurą św. Jana Nepomucena w Mstowie (nieujęta w diagnozie), kapliczka domkowa w Mokrzeszy 
(nieujęta w diagnozie) czy neogotycka kapliczka z Chrystusem w Małusach Wielkich są wzmianko-
wane w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce [KZSP 1979: 7, 19], inne doczekały się jedynie lakonicznej 
notatki w gminnej ewidencji zabytków. W tej sytuacji niejednokrotnie pomocne okazywały się 
przeprowadzane w ramach „jurajskiego projektu” wywiady etnograficzne. Dzięki nim udało się 
na przykład odtworzyć dzieje i historię remontu kapliczki z Krasic (nieujętej w diagnozie) (ryc. 6):

Ryc. 6.
Kapliczka domkowa;  

fot. K. Wielocha;  
Krasice, kwiecień 2015 r.
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I.B.: To jest stary obrazek, jak tylko był, cały ten ołtarz, tylko że jak mówię, to jest odnowione. 
Ale na przykład tamten obrazek co jest na samej górze, te aniołki też, to były poreperowane.

S.G.: A ten Jezusek?
I.B.: Ten Jezusek też. I ta skrzyneczka na tackę [do wrzucania pieniędzy]. I obrazek, ale już 

bardzo zniszczony, ta kropielnica też jest oryginalna. Także wiele rzeczy takich starych to by się już 
przewróciło, ona była już bardzo zniszczona i ten dach też zniszczony. […] Zawiasy wymienione.

[…]
I.B.: To też jest zrobione teraz. Tylko tamto jest odnowione IHS. Ale ta wieżyczka jest zrobiona 

nowa. Żeśmy dorwali sponsora, to dość drogo, z miedzi było u kowala robione, i ten sponsor zafun-
dował [nr inw.: M7_R5_W]1.

T.R.: Ta kapliczka to była kiedyś, kiedyś, chyba do tysiąc dziewięćset szóstego roku, wtedy ją 
remontowali, z tyłu było napisane, ona była tu we wsi.

S.G.: A co było napisane z tyłu?
T.R.: Że w tysiąc dziewięćset szóstym ona była przeniesiona, bo była spalona, ona była częściowo 

opalona i tam jest znak z tyłu, że była, że gdzieś był jakiś pożar czy coś. I później był tutaj jakiś dziedzic 
czy coś i ufundował kapliczkę nową, a tą przewieźli mieszkańcy po prostu tam. I ona stała, nie była 
na niczym tylko na czterech kamieniach i że żaden huragan ani nic nie wziął jej. Ja to zauważyłem 
dopiero jak zaczęliśmy remontować to. Myśmy ją podnieśli i tam dopiero są te fundamenty zrobione 
i to wszystko. Co było możliwe, to myśmy odnowili. Ona była kryta, faktycznie to była kryta gontem 
drewnianym, ale już później, kiedyś ktoś tam pokrył blachą. Nie stać nas było na gont drewniany, 
odkryliśmy to później, zakonserwowaliśmy i pokryliśmy tym gontem takim jaki jest teraz. No bo 
w zasadzie, to konserwator się za to nie chciał wziąć. To co w środku, to to wszystko było, niczego nie 
zmienialiśmy. No bo to, co było zrobione, no to wiadomo. Tak wygląda. Ona była nadpalona w tysiąc 
dziewięćset szóstym roku, coś tam było nadpalone, bo tam było z tyłu napisane, że tysiąc dziewięćset 
szósty rok [nr inw.: M7_R6_W].

W diagnozie ujęto 6 krzyży (4 drewniane, 2 metalowe), 3 kapliczki, 1 figurę drewnianą. 
Pod względem artystycznym najbardziej interesujące wydają się: drewniana figura Matki Boskiej 
ustawiona na trasie pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę i kapliczka w typie gloriety z neogo-
tyckimi maswerkami w arkadach i figurą Chrystusa Ecce Homo w Małusach Wielkich. Pierwszą 
cechuje charakterystyczne dla sztuki ludowej uproszczenie i jaskrawa kolorystyka, druga odznacza 
się wysokim poziomem artystycznym, przy zachowaniu pewnych cech rzeźby ludowej.

Przeprowadzone z mieszkańcami gminy Mstów wywiady etnograficzne zawierały także 
wątki związane z historią pałacu Reszków w Kłobukowicach oraz dworów w Krasicach i Jaskrowie 
(ryc. 7). Rozmówcy koncentrowali się na zamieszkujących je osobach, pomijając niestety szczegóły 
wyglądu bryły czy wyposażenia. Interesujący wyjątek stanowi rozmowa na temat modernistycz-

1 Wszystkie transkrypcje przeprowadzonych wywiadów etnograficznych znajdują się w archi-
wum projektu Miejsca pamięci i zapomnienia. Interdyscyplinarne badania północnych terenów Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej.



90

Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki

nej willi wzniesionej w latach 30. XX w. w Jaskrowie przez Cypriana Apanowicza. Dostarcza ona 
informacji na temat powojennej funkcji budynku i jego wnętrza:

A.G.: Przy sklepie jest taka willa, taka wielka.
M.K.: Bo to był Dom Nauczyciela.
W.K.: Dziedzica Apanowicza, bo to był Dom Nauczyciela i tam na dole najmodniejsze apar-

tamenty żeśmy zajmowali. Był to taki dom, jak pani będzie widziała, to u góry tam jest balkon, a tu 
jest taki łuk na dole.

W.K.: Był pokój.
M.K.: Oranżeria.
W.K.: Łuk, i w tym łuku była oranżeria, teść miał palmę taką ładną, jeszcze inne kwiatki. Pięknie 

tam było, a teraz to zostało. Ząb czasu, że tak powiem.
M.K.: Zrobił swoje. Nikt nie inwestował [nr inw.: M2_R5_R6_R7_KOM3].

Ryc. 7.
Dwór w Krasicach; 20-lecie międzywojenne
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Bardzo rzadko rozmówcy – mieszkańcy badanych wsi, podejmowali próbę estetycznej oceny 
opisywanych obiektów, ograniczając się do określeń „bardzo ładny” albo „stary”. Do zupełnych 
wyjątków należy wypowiedź na temat klasztoru:

M.K.: Kościół w Wancerzowie, to jest klasztor starszy niż Jasna Góra, więc miejsce bardzo 
historyczne, piękne architektonicznie, restaurowane teraz. Miejsce, z którym każdy z mieszkańców 
jest bardzo związany, poprzez chrzty, komunie, śluby.

A.Sz.: A jakaś ciekawa historia wiąże się z tym miejscem?
M.K.: Bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa historia. Jeżeli panie tam nie były, a jesteście 

zainteresowane, to naprawdę polecam. Podobno na wzorze architektonicznym jest zbudowana Jasna 
Góra, bo ołtarz jest w ogóle kopią, trudno powiedzieć, co jest teraz kopią w tej chwili, ale jest taki sam 
jak ołtarz jasnogórski [nr inw.: M2_R5_R6_R7_W1].

Niekiedy opinie osób, z którymi prowadzone były wywiady etnograficzne – na przykład 
opis wydarzeń czy osadzenie obiektu w konkretnym miejscu w terenie – były rozbieżne. Z taką 
sytuacją mamy do czynienia w przypadku rozebranej po wojnie synagogi w Mstowie, której 
wyglądu nikt nie pamiętał, a jej podawana lokalizacja różniła się nieznacznie w wypowiedziach 
poszczególnych rozmówców.

Większość obiektów z terenu gminy Mstów, odnotowanych w rejestrze zabytków i Katalo-
gu Zabytków Sztuki w Polsce, posiada dokumentację w częstochowskim oddziale Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach lub w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie. Wśród nich można jednak odnaleźć także takie, o których informacje są bardzo skąpe, a ich 
rozpoznanie i przypisywane im funkcje budzą wątpliwości. Dobrym przykładem ilustrującym 
ten problem są ruiny rzekomej świątyni (kaplicy) ariańskiej w Siedlcu, wspominanej także w roz-
mowach z mieszkańcami (nieujętej w diagnozie). Od czasów nowożytnych zbory protestanckie, 
w tym także ariańskie, organizowano w zaadoptowanych świątyniach innych wyznań, dworach 
lamusach, kamienicach i odrębnych izbach. Niekiedy określenie „kaplica” dotyczyło też grobow-
ców, o czym wspominał anonimowy autor, pisząc o miejscu pochówku Sieniutów pod Jampolem 
[W.M. 1844]. Przypadki profanacji i dewastacji często skłaniały innowierców do lokowania miejsc 
kultu poza murami miast lub w mniejszych miejscowościach, przeważnie położonych na terenie 
majątków współwyznawców. Zakładając, że znajdujące się w Siedlcu ruiny stanowią rzeczywiście 
pozostałości świątyni, ich usytuowanie w pewnej odległości od miasta można tłumaczyć chęcią 
ochrony przed ewentualnym zniszczeniem przez przeciwników herezji. W I połowie XVII w. główną 
przyczyną likwidacji zborów była śmierć lub konwersja opiekunów, po potopie szwedzkim wspól-
noty ariańskie zniknęły z wyznaniowej mapy Rzeczypospolitej, opuszczone przez Braci Polskich 
skazanych na banicję uchwałą sejmu z 1558 r. [Tazbir 1975: 733;1966]. Trwające od końca XVIII 
w. zainteresowanie arianami, często nie poparte rzetelnymi badaniami naukowymi, przyczyniło 
się do mitologizacji Braci Polskich, co sprzyjało powstawaniu i powielaniu błędnych informacji 
na ich temat, np. dotyczących praktyk religijnych i grzebalnych. W narodowej literaturze wątki 
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ariańskie obecne były przede wszystkim w opisach ruin dawnych świątyń, wywołujących na-
strój melancholii i tęsknoty za przeszłością. Janusz Tazbir z sarkazmem zauważał, że „rzekome 
ariańskie zbory czy lokowane w polach grobowce są w tradycji lokalnej osadzone równie mocno 
jak okopy, niemal z reguły wiązane z czasami najazdu szwedzkiego, czy owe karczmy, w których 
miał nocować Napoleon” [Tazbir 1992: 228].
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Wyniki etnograficznych i archeologicznych badań terenowych w gminie Mstów, poszerzone 
o analizy z zakresu historii i historii sztuki, zostały zaprezentowane w diagnozie miejsc w ramach 
pięciu kategorii: wieś i dwór, świątynie i kapliczki, cmentarze i mogiły, okopy i schrony oraz góry 
i skały. Podział ten oddaje specyfikę materiału etnograficznego, zebranego podczas wywiadów 
etnograficznych z mieszkańcami gminy. Miejsca wymieniane przez nich i opisywane jako ważne 
dla lokalnej społeczności, jej dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości, uporządkowano tema-
tycznie, tworząc poniższy katalog. Krótkie charakterystyki wspomnianych kategorii, akcentujące 
ich znaczenie jako elementów krajobrazu kulturowego, znajdują się w rozdziale poświęconym 
diagnozie etnograficznej gminy. 
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WIEŚ I DWÓR

1. Mstów (M1) – rynek i jego zabudowania (ryc. 1–3)

Ryc. 1.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 2.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter
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Ryc. 3.
Mstów, dawny rynek; 

widok z Góry Szwajcera; 
fragment pocztówki  

z lat 20. XX w.

Ryc. 4.
Mstów, dawny rynek;  

pomnik Adama  
Mickiewicza w 1967 r.
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R4_KOM1
Na ten rynek to wozy się kiedyś zjeżdżały […]. W sześćdziesiątych latach pomnik pierwszy 

postawili, a teraz przebudowali rynek. Rynek był kiedyś ładniejszy, bo tu był park. Tu było inaczej, 
ławeczki były, drzewa, róże eleganckie, pomnik Mickiewicza był na środku. Tu handle się odbywały. 
W poniedziałki zawsze były jarmarki (ryc. 4–5).

nr inw.: KOM: M1_R3_KOM4
Mnóstwo ludzi – nie wiem co to było. To jest na rynku, to mogła być jakaś strażacka impreza, 

jaką sikawkę jak kupili, to zgromadzenie było takie, bo kiedyś na tym rynku, tak na środku to stał 
ratusz drewniany (ryc. 6). Mstów się palił, był drewniany. Cały Mstów się spalił, i ten ratusz też się 
spalił. I już więcej ratusza nie postawili. A ten pożar był jeszcze przed wojną światową, to jeszcze za 
carskich czasów, bo tu rządzili Ruscy przez tyle lat, kupę lat. […] Na rynku były dwie studnie, te krę-
cone korbami. Na Garncarskiej ulicy była studnia i na Częstochowskiej. To była jedna tutaj jak stara 
szkoła była, a druga koła cmentarza też na korbę. Nie było kanalizacji, to na rynku gmina wykopała 

Ryc. 5.
Mstów, dawny rynek; pomnik Adama Mickiewicza; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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studnie i każdy chodził. […] Jeszcze po wojnie, to tutaj zawsze na rynku, to przychodził taki z bęben-
kiem i bębnił i ogłaszał wszelkie wiadomości. […] I był taki, który miał budkę przy moście, taki stróż. 
I chodził zawsze wieczorem i patrzył czy się gdzie nie pali, czy nie kradną, to był taki stróż etatowy, 
on się nazywał... Tu mieszkał w rynku, w tym domu na rogu, jak się do szkoły idzie. 

nr inw.: KOM: M1_R14_KOM1
Rozmówca wspomina słowa swojej babci, która opowiadała, że przed II wojną światową 

na rynku mstowskim działała piekarnia żydowska, w której pieczono chleb dla Żydów i Polaków. 
Podobno był to najsmaczniejszy chleb w okolicy, bo pieczony był na drewnie, w dobrych piecach. 

nr inw.: KOM: M1_R11_KOM2
Zaraz po wojnie, za czasów stalinizmu, na rynku mstowskim były usypane wielkie składy węgla 

i drewna, i każdy przychodził i kupował węgla ile potrzebował. Jako dzieci biegaliśmy po tym składzie 
i się bawiliśmy, a w składzie drewna budowaliśmy sobie bazy. Przed wojną wkoło rynku były tylko 
żydowskie sklepy, bo rzadko którego Polaka było stać na sklep przy rynku. Na pewno przed wojną, 
ale chyba też po wojnie odbywały się na rynku jarmarki.

Ryc. 6.
Mstów, dawny rynek; pierzeja północna; zdjęcie zapewne z lat 30. XX w.
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nr inw.: KOM: M1_R3_KOM4
Tam piekarnia Szydłowskiego była z tyłu. Nie pamiętam imion. Ja wtedy, jak Niemcy zabierali 

stąd Żydów, to czterdziesty drugi rok był. Ja miałem 14 lat, to ja znałem wszystkich Żydów, to było 
przecież żydowskie. Naprzeciwko tam było żydowskie, to drugie, tam był…, jeszcze dalej, tam po 
tych schodach też było żydowskie, tam Jankiel… Tu wszystkie te domy to były żydowskie, żydowskie 
– Grymberg, Goliug Żyd. Tu piekarnia była też, Chorzeckich. A tutaj Gawron miał sklep, to Polak był. 
A tu dalej był Glotz, papierosy sprzedawał za okupacji. 

nr inw.: KOM: M1_R6_KOM2
W tym sklepie sprzedawali materiały materiałowe, tekstylia. Jak pani w sklepie mierzyła, to 

wyciągała taką metrówkę i tylko rolkę rozwijała i ciach. Wcześniej Niemiec prowadził ten sklep i tytoń 
tam sprzedawali, kolejki takie były, że aż szyby gwizdały (ryc. 7).

Ryc. 7.
Mstów, dawny rynek; dawny dom Jana Gloca na północnej pierzei w 1967 r.
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[…]
A tu była poczta i ja tam pracowałem. Wcześniej tam była piekarnia, on się nazywał, zdaje się, 

Szydłowski, taaak… Szydłowski. W tysiąc dziewięćset czterdziestym drugim roku Żydów wysiedlili, 
jak ich wysiedlili, to za okupacji pocztę zrobili. Bo przedtem to poczta był gdzie indziej, tam gdzie 
dawna szkoła była. Dawniej pocztę do Częstochowy wozili koniem, wozem. Taki woził, że on to po-
trafił pół litra wódki wypić i ani raz nie przełknąć, lał jak do studni. I siadał tak na ten wóz i wiózł 
do Częstochowy. Rano zawoził i rano przywoził. A później to już PKS-em woził. Po wyzwoleniu to już 
PKS jeździł. Ja w pięćdziesiątym roku poszedłem tam na pocztę pracować.

nr inw.: KOM: M1_R7_KOM3
Dzisiaj GOK, czyli stara podstawówka, tam chodziłem siedem lat, tu z przodu było dla nas 

wejście, a tam z tyłu osobno nauczyciele wchodzili. […] W tym budynku, ale za szkołą wyżej było kino 
„Wygoda”. Trzy razy w tygodniu film puszczali. O godzinie siedemnastej puszczali bajkę dla dzieci, 
a o dziewiętnastej film dla starszych. Zawsze w niedzielę rano bajkę dla dzieci też wyświetlali. Ja to 
za bardzo tam nie chodziłem, zresztą mało kogo było stać, czasem tylko wpuścili cichaczem. Coraz 
mniej ludzi zaczęło chodzić tam, jak telewizory zaczęli wprowadzać. Wtedy to już w ogóle nikt nie 
chciał na to pieniędzy wydawać i kino zamknęli. Tak, było tam kino i pamiętam, że kiedy to kino już 
nie funkcjonowało, to czasem jeszcze dzieci z innych wsi przyjeżdżały lektury oglądać. Pamiętam 
jak w „Pustyni i w puszczy” puścili kiedyś. […] Ten budynek to musi bardzo stary, bo na wszystkich 
zdjęciach jest (ryc. 10–11).

Ryc. 10.
Mstów, dawny rynek; 

widok w stronę  
ul. Częstochowskiej  

i budynku szkoły (dziś 
GOK-u); zdjęcie zapewne  

z lat 20.–30. XX w.
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nr inw.: KOM: M1_R4_KOM1
W szkole, dzisiaj tam jest ośrodek kultury, na dole była świetlica. A tam zaraz, gdzie kończyła 

się szkoła, była remiza strażacka. Wszystko naokoło żydowskie było, a szkoła to polska była, tak, 
szkoła nasza tutaj. A dalej w tym budynku tam było kino, my tam żeśmy wchodzili na lewo, bo były 
drzwi pożarowe, to my se dorobili klucz i jak wieczorem puszczali film dla dorosłych, to my tam za-
wsze wchodzili. Ja pamiętam jeszcze jedną piosenkę, bo to jedna płyta zawsze leciała, na początek 
i na koniec filmu, „Marenika, Marenika”. 

Dyskusja grupowa z mieszkańcami:
U.C.: Tu gdzie jest ośrodek kultury, to była szkoła. Tak. A tu na dole jak była szkoła, to był przed 

wojną sąd pokoju. Miał taki napis „sędzia pokoju w mieście Mstowie”.
T.W.: Powszechnie na niego mówili „Wańka”.
[…]

Ryc. 11.
Mstów, dawny rynek; budynek szkoły (dziś GOK-u) w 1939 r.
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U.C.: Dalej na prawo można było kupić landrynki. […] Januloka sklep był prymitywny, a Wicka 
to był bardziej okazały. I u tego Wicka landrynki były w pudełkach.

T.W.: W piętrówce takiej wąskiej wysokiej przed okupacją i nawet na początku wojny, sklep 
miała Żydówka. Do niej się latało, ona miała przepyszną chałwę. […] Tam był też sklep żelazny.

[…]
U.C.: Był Oleksików zakład rymarski, i był sklep, i stał zawsze Alfred i sprzedawał wszystko, 

co było potrzebne dla konia.
T.W.: Chomąta. Mówili na niego „krawiec koni”.
U.C.: Było kilku bardzo dobrych rymarzy.
T.W.: Trzech było.

• Archeologia
nr inw.: M1_C1
Dzisiejszy plac Adama Mickiewicza, czyli dawny rynek mstowski, w rzucie poziomym ma formę 

czworokąta, zbliżonego do trapezu o wym. w m: 67 x 79 x 91 x 97 x i pow. ok. 68 arów (ryc. 12). Na 

Ryc. 12.
Mstów, dawny rynek; pierzeja północna; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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jego pierzejach znajduje się niska zwarta zabudowa, maksymalnie dwukondygnacyjna. Budynki 
są zadbane, chociaż stylistycznie bardzo zróżnicowane. Uwagę zwraca brak zabudowy w części 
centralnej rynku, jak również brak widocznych prawidłowości zabudowy na poszczególnych 
pierzejach. Niejednokrotnie sąsiadują ze sobą budynki o metryce XIX- i XX-wiecznej, o poszyciu 
dachowym z papy, blachy, blachodachówki i dachówki. Na poziomie parteru zwykle prowadzona 
jest działalność usługowa lub handlowa, rzadziej mieszkalna. Piętro, o ile występuje, pełni naj-
częściej funkcję mieszkalną. Budynki ustawione są równolegle do osi poszczególnych pierzei. 
Wejścia usytuowane są od frontu.

Od rynku odchodzi sześć ulic, z czego jedna, ul. Wolności, odchodzi skośnie w kierunku 
południowo-wschodnim, pozostałe zaś zgodnie z przebiegiem pierzei. Centralny obszar rynku 
został wyremontowany. Wyłożony jest płytami chodnikowymi i kamieniem łupanym, których 
układ przyjmuje wzór geometryczny. W północno-zachodniej części badanego terenu znajduje się 
pomnik Adama Mickiewicza. Wokół rynku rosną drzewa i posadzono kwiaty. Większość drzew 
ma ponad 60 lat. W zachodniej części znajduje się ujęcie wody pitnej. 

• Historia
Wraz z lokacją miasta w 1279 r. na prawie średzkim, na wiejski układ przestrzenny Mstowa 

nałożone zostało nowe rozplanowanie ulic z centralnie położonym prostokątnym rynkiem. Pozo-
stałością po dawnej osadzie wiejskiej jest skośnie odchodząca w kierunki południowo-wschodnim 
ul. Wolności (dawniej ul. Krakowska) oraz – niewychodząca z narożnika rynku, lecz prawie ze 
środka jego pierzei północnej – ul. Kościelna, zwrócona w stronę mostu na Warcie, i dalej ku 
klasztorowi kanoników regularnych. Obie ulice stanowiły jeden ciąg komunikacyjny z Krakowa 
do Wielkopolski (ryc. 13–14).

Ryc. 13.
Mstów, rynek; Mappa 

Teritorium Miasta Rządo-
wego Mstowa (fragment) 

z lat 1834–1825. Budynek 
zaznaczony w południo-

wo-wschodnim narożniku 
rynku stanowił własność 

miasta. W okresie mię-
dzywojennym znajdował 

się tu urząd pocztowy
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Mstów zaliczany jest do średniowiecznych miast o prostym, dziewięciopolowym układzie 
urbanistycznym, z prostokątnym rynkiem o wymiarach 72 m x 96 m (1,5 x 2 sznurów) oraz 4 
kwadratowymi blokami na pierzejach o krawędziach wynoszących 48 m [Laberschek 2014: 
51–62]. Wokół rynku oraz przy ulicach, na wyznaczonych parcelach, mieszkańcy budowali domy 
i zabudowania gospodarcze, które do końca XIX w. były prawie wyłącznie drewniane. W XV w. 
w mieście istniało 105 domów. W latach dwudziestych XIX w. domów drewnianych było 138, a mu-
rowanych 12. Czterdzieści lat później 1504 mieszkańców mieszkało w 136 domach drewnianych 
i 11 murowanych [SGKP 1885: 779–780].

Do 1811 r. w rynku stał drewniany ratusz. W 1809 r. próbowano go przekształcić na cele 
szkolne, ale budynek był już bezużyteczny, miał zepsuty dach i zwalony komin. „Gdy ratusz miał 
być reperowany, to by więcej wynosiło kosztów, niźli cały ratusz w wartości by był” [Lipiec 1994: 
15]. Dlatego też budynek rozebrano. Uzyskano budulec o wartości 445 zł polskich [Lipiec 1994: 15].

Największe przeobrażenie rynku nastąpiło po wielkim pożarze Mstowa, który miał miejsce 
w 1879 r. Zniszczeniu uległy wtedy zabudowania mieszkalne i gospodarcze niemalże na całym 
terytorium osady:

Ryc. 14.
Mstów, rynek;  

Plan Miasta  
Rządowego Mstowa 

z 1824 r. (fragment)
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Ryc. 15.
Mstów, dawny rynek;  

widok w stronę  
ul. Wolności w 1979 r.

Ryc. 16.
Mstów, dawny rynek; 

wschodni fragment  
pierzei północnej
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Ogień wszczął się w odosobnionym domu, skąd po parkanach, które przewrócić zaniedbano prze-
niósł się dalej i dalej […]. Niepowstrzymany też ratunkiem pożar ogarnął wkrótce całe prawie 
miasteczko i po zwęglonym pokładzie mostu przerzucił się na drugą stronę rzeki i zniszczył wieś 
Wancerzów i 5 domów na folwarku Cegielnia [Pożar 1879: 4].

Na przełomie XIX i XX w. coraz więcej powstawało budynków murowanych. Przy-
puszcza się, że z powodu zagrożenia pożarem oraz wtórnych podziałów parceli, i związa-
nym z tym brakiem miejsca na nowe budynki gospodarcze, właśnie wtedy zdecydowano 
się przenieść stodoły na pobliski stok tworząc dzielnicę stodół [Gminny program… 2013: 
25, 124]. Jak jednak pokazują mapy z XIX w., teren ten zabudowany był już wcześniej [zob. 
poniżej – poz. 9. Mstów (M1) – dzielnica stodół]. Do czasów współczesnych nie zachowały 
się na drewniane zabudowania mieszkalne i gospodarcze na pierzejach rynku. Najstarsze 
murowane domy pochodzą z przełomu XIX i XX [Katalog zabytków sztuki 1979: 8, 19].

• Historia sztuki
Rynek o czworokątnym, zbliżonym do trapezu kształcie, będący pozostałością po średnio-

wiecznym założeniu urbanistycznym z XIII w., do dziś wyznacza centrum Mstowa. Zasadniczą 
zmianą w stosunku do pierwotnego układu lokacyjnego jest brak drewnianego ratusza, rozebra-
nego w 1811 r. Po pożarze w 1879 r., który pochłonął historyczną zabudowę rynku, na miejscu 
zniszczonych domów wzniesiono nowe – murowane, których forma w kolejnym stuleciu ulegała 
dalszej transformacji (ryc. 15–16). Większość obiektów obecnie usytuowanych przy rynku ma 
więc rodowód dwudziestowieczny. Pozbawione cech stylowych, stanowią typowy przykład 
architektury wernakularnej. Najbardziej wartościowe pod względem artystycznym budynki 
zachowały się w południowej części dzisiejszego placu Adama Mickiewicza. Na fasadzie jednego 
z nich, mieszczącego Gminny Ośrodek Kultury, znajduje się tablica poświęcona Tadeuszowi Koś-
ciuszce z 1917 r.

Po 2007 r. na mstowskim rynku przeprowadzono prace rewaloryzacyjne, podczas których 
wymieniono nawierzchnię i wycięto stare drzewa zajmujące wcześniej dużą część placu. Fragmen-
ty wysokiej zieleni zachowano jedynie w narożnikach. Przestrzeń wzbogacono o elementy małej 
architektury: ławki, kamienny stół z szachownicą, pergole na kwiaty. Pomnik Adama Mickiewicza 
z 1955 r., pierwotnie ustawiony w centrum placu, został przesunięty bliżej jego zachodniej pierzei 
[Wróblewski 2014: 85–86].
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2. Mstów (M1) – dwór na Wancerzowie (ryc. 17–19)

Ryc. 17.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 18.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R7_KOM2
Dwór powstał w XIX wieku, dawno, nikt już nie pamięta kiedy. W XX wieku majątek przeszedł 

w ręce najpierw niejakiego Szwajcera, a później Karola Łąckiego. Słyszałem opowieść o dziedzicu, 
który w rozpaczy po przegranej w karty, w trakcie jednej ze swych częstych wizyt w majątku w Ma-
łusach Wielkich, podpalił część dworskich zabudowań, po czym powiesił się na drzewie. […] Ten dwór 
w Wancerzowie tutaj dominował w krajobrazie. W jego skład wchodziły zabudowania gospodarcze, 
czyli czworaki, budynki mieszkalne dla pracowników, pola i łąki (ryc. 20–24). Dziś dwór nie istnieje. 
Trudno odnaleźć jakiekolwiek ślady po nim. Tam teraz są tereny rekreacyjne, tuż obok stoi urząd gminy 
Mstów. Tam jest jedynie jeszcze figura świętego Floriana (ryc. 25). Ona kiedyś stała za nieistniejącą 
już bramą główną, przy alei dojazdowej. 

Ryc. 19.
Dwór na Wancerzowie (dziś Mstów) w 1938 r.
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Ryc. 20.
Zabudowania dworskie 

w Wancerzowie (dziś 
Mstów), widok od strony 

góry Szwajcera  
w kierunku klasztoru; 

zdjęcie z lat 20.–30. XX w.

Ryc. 21.
Zabudowania dworskie w Wancerzowie (dziś Mstów), widok od strony góry Szwajcera w kierunku klasztoru w 1989 r.
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Ryc. 22.
Zabudowania dworskie 

w Wancerzowie (dziś 
Mstów) w 1975 r.; widok 

od strony południowej

Ryc. 23.
Rządcówka i czworaki w Wancerzowie (dziś Mstów) w 1975 r.; widok od strony zachodniej
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Dyskusja grupowa z mieszkańcami:
U.C.: Dwór był na Wancerzowie, bezwzględnie. Tu gdzie jest dzisiaj gmina, to znaczy obok 

tej gminy, tam gdzie są te boiska. Bliżej rzeki. Tutaj od strony drogi była piękna brama, kuta. […] Ja 
nie pamiętam w ogóle dworu, bo on spłonął w ostatnich dniach wojny. Pamiętam tylko podmurówkę 
i schody, takie płaskie szerokie schody. I pamiętam trakt taki, który był wysadzony, bo takich krzewów 
nie było w gminie w Mstowie. Takimi jak dzisiaj tuje, coś takiego. Więc były te drzewka i to był trakt 
od głównej drogi, czyli to od tej drogi do Skrzydlowa. I tam był święty Florian, który jest do dzisiaj 
i tam była piękna brama, kuta brama, którą ktoś zdjął, kto rozumiał się na wartości tego kowalstwa 
artystycznego i zabrał. Może złomiarz, a może do swojego pałacyku.

[…]
T.W.: Po lewej stronie tam były zabudowania dworskie, niskie, takie parterowe, które teraz 

niedawno rozebrali, rozebrane zostały, jak było boisko sportowe, ten plac zabaw. […]

Ryc. 24.
Budynek gospodarczy dworu na Wancerzowie (dziś Mstów) nad lewym brzegiem Warty; zdjęcie z lat 20.–30. XX w.
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Ryc. 25.
Figura św. Floriana  

w okolicy dawnej bramy 
wjazdowej do dworu na 
Wancerzowie do bramy 

od strony ul. Gminnej 
(dziś Mstów),  

fot. A. Krupa-Ławrynowicz; 
sierpień 2016 r.
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U.C.: Zarządca dworu nazywał się Tarnowski, a jego żonę nazwano „panią ciasteczkową”, 
dlatego że po wojnie, co jest też ciekawostką, po wojnie ci ludzie zostali bez pracy. On no jakoś tam 
troszkę na poczcie, później był bibliotekarzem. Dostał pracę w bibliotece, a ona nie i już przymierali 
z głodu bardzo. Mieszkali tu, u Nodzyńskich. Były to niewielkie pensje i ona umiała wypiekać ciastka, 
co nikt tu takich ciastek nie jadał, bo ciasto było drożdżowe czy tam jakieś, a ona robiła, nie zdradzała 
nigdy przepisu nikomu. To były takie napoleonki i miała taką walizeczkę i z tą walizeczką wchodziła 
do domów, pukała i pewne mamy, których było stać, no to taki kwadracik dziecku kupiły. Mnie mama 
nigdy nie kupiła i żałość moja do dzisiaj tkwi. Bo nie stać nas było na to, żeby ciasteczko od „pani 
ciasteczkowej” kupić. […] Ja nie bardzo pamiętam, wiem tylko, bo mi mówiła chrzestna moja, że dwór 
interesował się tym, żeby kobiety rodziły i nie umierały tak przy porodach. I wysłał Fajkierzową do 
Krakowa, żeby skończyła kursy aptekarskie, te akuszerskie, tak to się nazywało. I stara Fajkierzka, to 
po mstowsku teraz ją określam, była przez bardzo wiele lat właśnie taką położną, która jechała. Taką 
specjalną zakupił jej, na dworze jej kupili, bo ona jeszcze to mówiła, taką walizkę lekarską i jechała do 
chorego, do chorej i ciągle miała robotę. […] I tak to było. Więc na pewno dwór się tym interesował, 
ażeby dziecko za darmo nie, no jakoś trzeba było odkupić, odpracować, to chrzestna mi mówiła, że 
musiała jako córka tej Fajkierzowej być we dworze. Tam jej dali bardzo dużo skarpet, pościeli, które 
musiała cerować. I musiała ciężko pracować. […] Tam na dole pod górą, to oni byli komornicy, dzisiaj 
byśmy powiedzieli, i no dworusy, tak to się ich określało. I zdani na łaskę i niełaskę właściwie pana, bo 
nigdzie tej pracy nie było. […] O tym dworze też jeszcze mi opowiadali, że chłopaki pilnowali tam koni 
i jak pilnowali koni, to było tak jak Kuba w „Chłopach” Rejmonta. Musieli spać w tej oborze, w stajni. 
I tam było ich legowisko, życie i oni za te konie odpowiadali. To tyle to wiem. […] Natomiast dwór 
spłonął, na pewno spłonął. Naprzeciwko tego dworu były wielkie ogrody dworskie, takie sady, sad 
i przede wszystkim warzywniak. Tym zajmowali się Wierzbowscy. […] No i były stajnie, obory, stodoły, 
spichlerze, takie murowane. Nawet później były wykorzystywane przez Polskę Ludową. Adamus tam 
sprzedawał nawóz, a u góry były domki, jeszcze pod Górą Szwajcera, gdzie mieszkali Sławęccy. To 
były takie czworaki drewniane, a i one się rozleciały, bo były mchem utykane. Ja nie pamiętam, ale 
Wołkowa mi opowiadała o tym, bo ona tam mieszkała. Mchem to było utykane i gliniana była podłoga. 

[…]
T.W.: Jeszcze jeśli chodzi o dwór, to on spłonął w czterdziestym drugim roku, bo to był garnizon 

niemiecki i nie wiadomo, co tam robili, w każdym razie był pożar i wtedy dziedzic już nie budował 
nowego dworu, tylko już się do tak zwanej rządcówki przeniósł i do wyzwolenia tam w tym zabudo-
waniu został (ryc. 26). Dziedzic przewidywał, że za rok może się jakoś ta sytuacja zmienić i dwory 
pójdą do parcelacji.

K.K.: W czasie tego pożaru nic się nie uratowało?
U.C.: Nic.
T.W.: Nic, to był dwór drewniany i się spalił.
A.K.Ł.: A jaki los był tego dziedzica? Łąckiego.
U.C.: Wyjechali.
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T.W.: Oni wyjechali i osiedlili się koło Gliwic. Tam był taki domek wolnostojący, poniemiecki 
jeszcze. On miał wykształcenie rolnicze i potem pracował w tak zwanym PGR. Bo tam moja znajoma 
była na stażu. No i mówiła, że tak. A ten syn Maciek pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
w Warszawie był. Było ich dwóch, Tomek i Maciek. Tomek był młodszy, ja ich pamiętam. Bo myśmy 
się tutaj kąpali w rzece, przychodzili do nas. Miłe chłopaki. No, ale tak się stało, historia tak zadecy-
dowała o tym.

U.C.: W tych czworakach nie było podłogi. To była glina i wszystkie kuchnie były ulepione 
z gliny w tych murowankach. I później przypadkowi ludzie tam dostawali jeden pokój z taką sionką. 
I w tej sionce trzymali kury początkowo […]. Woda była problemem największym, właśnie tutaj dla 
tego dworu, bo studni nie były, nie było tam w ogóle we dworze studni, tylko trzeba było iść do źródła. 
I trzeba było prać w tym źródle. Przez trzy czwarte roku, jak nie więcej, zimą tak samo, tu z takimi 
kijami i tam płukać. No strasznie ciężko te kobiety pracowały. Nie mówiąc o tym, że trzeba było 

Ryc. 26.
Rządcówka w Wancerzowie (dziś Mstów) w 1975 r.; widok od strony wschodniej
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krowy gnać i gnały te krowy, bo jeszcze później dworusy, nie mówię tego z pogardą, tylko tak to się 
określało, dworusy mieli jeszcze krowy jak ja byłam małym dzieckiem. I podobnie właśnie zaganiali 
tutaj, do tego źródła i tu je poili. Żadnej studni tam nie było.

T.W.: Cały inwentarz, krowy, konie…
U.C.: Wszystko poili w rzece.
T.W.: Pastuch był najęty, taki był Małasiewicz Walenty.
M.S.: I jakie były relacje między ludnością a dziedzicem?
U.C.: Tego ja nie wiem, bo ja nie pamiętam. Tylko mówili w Mstowie, że Styśka, to tak znowu 

po mstowsku określam. Nazywała się pani Stysińska oficjalnie, mieszkała w rynku, taka bardzo wy-
soka kobieta, bardzo taka inna, inna od wszystkich i mówili, że ona była nieślubną córką dziedzica 
Szwajcera. I zresztą w takim geście zawsze była inna. Czyli to już podziedziczyła coś. Współżyli, no 
bo kiedy był ślad w postaci córki. A jak, no to trudno mi powiedzieć, ja tamtych lat nie pamiętam.

T.W.: Dopóki żył ten Szwajcer to ją zawsze wspierał. 
U.C.: No, czyli tak było. Kiedy nastała niepodległość naszej Polski, to wtedy wymyślili, że po-

jedzie bryczką właśnie Stysińska. Ona miała przepiękne włosy. Włosy, które sięgały długo za tyłek. 
Takie włosy, jeszcze jej się te włosy kręciły. Czarne i były białe konie, gdzieś tam zdobyte czy wynajęte, 
zresztą tych koni było mnóstwo. I tę bryczkę podstawiono i właśnie ją wieźli i miała uosabiać właśnie 
tą Polskę, tą wolną Polskę i wszystkie dzieci leciały, zawsze mi to opowiadali. Jak to się cieszyły, że 
jest Polska i wszyscy wiedzieli, że jest Polska, bo Styśka jechała.

• Archeologia
nr inw.: M1_C6
Brak na powierzchni reliktów dawnej architektury dworu. Miejsce zlokalizowano pomię-

dzy ul. Wyzwolenia, 18 Stycznia i Jurajską na podstawie archiwalnych fotografii oraz map. Teren 
dawnych zabudowań dworskich sięga Warty (ryc. 27–31). W rzucie poziomym przyjmuje kształt 

Ryc. 27.
Dwór na Wancerzowie (zaznaczony na żółto) 
i jego zabudowania gospodarcze (zaznaczone 

na czerwono) na mapie WIG z 1933 r.
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trójkąta z podstawą od strony północnej i wierzchołkiem od południa. Obecnie znajduje się tutaj 
plac zabaw i siłownia. Na obwodzie badanego miejsca rosną drzewa co najmniej 80-letnie, które 
najprawdopodobniej wyznaczają granice dawnych zabudowań dworskich. Wokół znajduje się 
współczesna zabudowa mieszkalna. Teren jest zadbany, trawa przystrzyżona, często odwiedzany 
przez mieszkańców. 

Ryc. 28.
Tereny rekreacyjne  
w miejscu dawnych  

zabudowań dworu na 
Wancerzowie (dziś 

Mstów); widok od strony 
południowej

Ryc. 29.
Dwór na Wancerzowie 

(dziś Mstów) w 1938 r.; 
zdjęcie lat 20.–30. XX w.



Diagnoza miejsc

Ryc. 30.
Budynek gospodarczy 

dworu na Wancerzowie 
pod Skałą Miłości (dziś 

Mstów); zdjęcie  
z lat 20.–30. XX w.

Ryc. 31.
Budynek gospodarczy 

dworu na Wancerzowie 
pod Skałą Miłości (dziś 

Mstów); widok od strony 
góry Szwajcera; zdjęcie  

z lat 20.–30. XX w.
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• Historia
Folwark powstał we wsi Wancerzów, która została wydzielona z gruntów mstowskich 

dopiero w XVII lub XVIII w. [Laberschek 2015: 29]. Nazwa miejscowości pochodzi według legendy 
od wału, czyli wzgórza. Dokumenty mówią także o prepozycie klasztoru ks. Marcinie de Vancz 
(z Wałcza). To prawdopodobnie od niego miejscowość nazywano też Wałcerzem. Od połowy 
XVIII w. używa się wyłącznie nazwy Wancerzów. Dzisiaj wieś należy do gminy Mstów, choć od 
1868 r. do 1952 r. siedzibą gminy był Wancerzów [http://www.mstow.pl/gmina-mstow/o-naszych
-miejscowosciach.html]. 

Po 1864 r. folwark należał do gen. Wasyla Zabołockiego, a później do Karola Łęckiego. 
Pod koniec XIX w. zamieszkiwało go 65 osób. Folwark Wancerzów liczył 419 morgów gruntów 
i ogrodów, 58 łąk, 421 lasu. W skład zabudowań wchodził dworek, 8 budynków gospodarczych 
drewnianych (szopy, stodoły, obory), czworaki i rządcówka. Teren dworu był ogrodzony murem 
kamiennym. Od północy znajdował się wjazd przez bramę [Kubicki 2012: 77, 86; SGKP 1892: 934; 
http://www.forumjurajskie.pl]. Po I wojnie światowej w dworze był goszczony gen. Stanisław 
Haller. Dwór w 1944 r. dwór został doszczętnie zniszczony pożarem i rozebrany, ale ślady bramy 
widoczne były jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku. Na uwagę zasługuje fakt, iż rodzinny 
grób Łęckich – właścicieli dworu znajduje się na cmentarzu w Mstowie.

• Historia sztuki
Dwór w Wancerzowie znajdował się w centrum otoczonego kamiennym murem założenia, 

obejmującego także sąsiadujące z nim obiekty gospodarcze. Był to budynek wzniesiony na planie 
prostokąta, murowany, parterowy z poddaszem, kryty dachem naczółkowym z lukarnami. Na 
osiach dłuższych elewacji ganki: północny z portykiem kolumnowym i znajdującym się obok 
tarasem oraz południowy – oszklony. Dachy nad gankami dwuspadowe. Ściany gładkie, pozba-
wione detalu, z symetrycznie rozmieszczonymi otworami okiennymi. Wjazd od strony północnej, 
przez okazałą bramę usytuowaną obok zachowanej do dziś kamiennej figury św. Floriana. Na 
południowy-wschód od dworu posadowiono rządcówkę i czworaki. Zabudowania gospodarcze 
znajdowały się po stronie wschodniej [Gminny program...  2013].
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3. Małusy Wielkie (M10) – dwór (ryc. 32–34)

Ryc. 32.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 33.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
Dyskusja grupowa z mieszkańcami:
B.K.: Przecież ja byłem rok czasu we szkole tam. Tam była szkoła rolnicza po wojnie, ale 

później brakowało, jak my byli, jedzenia, bo to było wszystko, jak Rosjanie byli. No i coraz słabiej, 
słabiej i później szkół więcej nastawało w Mstowie i Częstochowie. I pomału rozleciało się i poszli do 
innych szkół. A wcześniej dwór był dziedzica. […] Dziedzic zmarł przed wojną na parę lat, ojciec był 
na pogrzebie. Bo on był ewangelik. W Częstochowie pochowany był. Dziedzic to tu był we Mstowie 
radnym. Jechał do Warszawy pociągiem. Tutaj leci pociąg. I wykoleił się tam gdzieś. I dziedzic i syn 
zginęli, a dziedziczka, nic jej nie było. Przeżyła, no i była do końca. Dziedzica i syna pochowali. To syn 
był ode mnie dwa lata starszy.

A.K.Ł.: A przed wojną, to jakie były relacje między tymi, którzy byli w dworze, mieszkali a wsią?
B.K.: Dobre, ale dziedzic, no to dziedzic, to miał pieniądze. Tym, co pracowali u niego, to miesz-

kania pobudował. To oficyny na nie mówili. No jeszcze sklep, co jest teraz. To ten sklep jest dziedzica.
A.K.Ł.: I tam kto mieszkał w tym dworze oprócz rodziny Steinhagenów?
M.K.: Pracownicy.

Ryc. 34.
Małusy Wielkie, dwór w 1975 r.
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B.K.: Później był kucharz, bo żem tam do niego nosił różne papiery, lokaj, co podawał dzie-
dzicowi jeść. Tam pokój był osobny, to tam on im podawał i później Maćkiewicz taki był, co mu tych 
ogrodów pilnował. Trzech takich było.

[…]
A.K.Ł: I ta dziedziczka została sama, to było przed wojną, i ona dawała sobie radę?
B.K.: Przed wojną była, dokąd wojna nie nastała. A jak wojna nastała, to też nie uciekła, bo 

całą wieś spalili Niemce. Małusy Wielkie były spalone w odwecie, bo partyzanci zabili Niemca.
[…]
BK: Dziedziczka była dokąd byli Niemce, dokąd Ruscy nie weszli, a jak Ruscy weszli, to się 

bała, bo to gułag. Ale dziedziczka, dokąd byli Niemce, to ona się nie bała, bo u niej tam był cały sztab. 
Pilnowali tych pracowników, co kopali te rowy przeciwczołgowe. […] A dziedziczka, to jak Ruscy 
weszli, to walizkę wzięła, złota jakie miała i poszła do Warszawy. No i żyła tam do końca, i później ją 
przywieźli do Częstochowy jak umarła i pochowali.

[…]
A.K.Ł.: A z tym dworem co się stało po wojnie?
B.K.: A z dworem, po wyzwoleniu zaraz, no zaraz nie, ale założyli tą szkołę rolniczą. Trochę 

tam gdzieś rozdali, ileś tam hektarów zostawili na te kołchozy. Na te spółdzielnie, PGR-y i nas było 
trzydziestu, czy czterdziestu, co my poszli do tej szkoły rolniczej, to była rolnicza szkoła. No i był tam 
dwór. To my mieli ileś tam dni w tygodniu, co my uczyli się na salach, tam w tych pokojach, a kilka 
dni, to my znowu robili w polu. Jako praktyka. To my wozili końmi i kosili my kosami, ale były takie 
żniwiarki, to ja pamiętam, bo żem później też kupił. […] A maszyna się została po dziedzicu i też 
my młócili. No, ale tak do roku my byli. Później brakowało i skończyło się to wszystko. No a później 
było, że rozdawali te hektary. Sprzedawali je chłopom. A ci, co się zostali, no pracownikami byli, tam 
z dworu, no dworoki mówili tak na nich, nieładnie, no to oni dostawali trzy i pół hektara, każden je-
den dostawał. I później oni gospodarzyli. Później to kupowali znowu, no bo niektórzy to sprzedawali.

A.K.Ł.: A w samym dworku, w samym budynku, to co tam się mieściło wtedy?
B.K.: Wtedy, po wyzwoleniu, to my mieli szkołę. Tam, w tych pokojach, bo pokoje stały. Do 

spania my mieli u góry, cztery tam takie, północ, południe, na wszystkie strony i sale były do uczenia, 
kuchnia była, bo to została po dziedzicu i to wszystko. Jak szkoła była, to były kucharki. Kobiety dwie, 
czy trzy. A później powstał PGR, spółdzielnie rolnicze.

nr inw.: KOM: M10_R7_KOM1
Za murem stał kiedyś pałacyk należący do dziedzica. Tam znajdowały się biura Rolniczej Spół-

dzielni Produkcyjnej. Wokół był park. Było prowadzone tam gospodarstwo rolne. Hodowano kury, 
brojlery, byki, świnie. Wcześniej był OZDR, gospodarstwo rolne, które podlegało pod Hutę Częstocho-
wa. Były tam baraki, do których przyjeżdżały dzieci hutników na kolonie. Jeszcze kiedy spółdzielnia 
funkcjonowała, dbano o porządek na terenie dworku. Ludzie przycinali krzaki, kosili trawę, grabili 
liście. Cały teren naprzeciwko dworu służył wypasowi zwierząt i zawsze był wykoszony. Spółdzielnia 
upadła, ponieważ brakowało dofinansowań, ludziom na wypłaty.



122

Diagnoza miejsc

nr inw.: KOM: M10_ R8R9_KOM5
Do czasu, kiedy Niemcy stacjonowali w okolicy, w dworze przebywała dziedziczka. Prowadzono 

tam gospodarstwo rolne. Podczas wojny dziedziczka dawała śniadanie Ślązakom, którzy tu zostali przy-
wiezieni do budowania okopów i na roboty. Kiedy ktoś się skaleczył lub zachorował, szło się do dziedziczki 
po lekarstwa. A po wyjeździe dziedziczki założono tam szkołę rolniczą. W dawnych pokojach dziedzica 
uczniowie mieli swoje posłania. W kuchni urzędowały cztery kucharki. Ale z powodu braku jakichkolwiek 
dotacji szkoła popadała w biedę. Następnie założono tam spółdzielnię. Podobno założycielami byli dawni 
pracownicy dziedzica. Rosjanie zabrali dziedziczce część pól i rozdali chłopom z Kobyłczyc, Zawady 
i Małus. Spółdzielnię przekształcono w punkt usługowy. Jego pracownicy jeździli do pracy między innymi 
do fabryk. Byli to głównie chłopi, ale tacy, którzy nie byli w stanie utrzymać się z rolnictwa. A później 
majątek od spółdzielni wykupił senator i on nim rozporządza. Całość zagrodził murem i pozwala, by 
zabudowania niszczały. Nic konkretnego się tam nie dzieje, chociaż senator obiecywał, że utworzy w tym 
miejscu dom starców. Niektóre budynki, które funkcjonowały za czasów dziedzica zostały wyburzone ze 
względu na ich zły stan techniczny i zastąpiono je nowymi. To każdy mówi, że ponieważ wielu rolników 
miało tylko jeden lub dwa hektary pola, a w Częstochowie nie było pracy dla wszystkich chętnych, dwór 
był bardzo ważnym miejscem tu dla mieszkańców. Za czasów dziedzica ludzie nie dostawali pieniędzy, 
tylko odbierali deputat w naturze. Później dopiero pracowano za kilka złotych dziennie.

• Archeologia
nr inw.: M10_C2
Zabudowania dawnego dworu stanowią własność prywatną. Bliższy dostęp do obiektu 

okazał się niemożliwy (ryc. 35–36). Przed budynkiem znajduje się okrągły klomb z roślinnością 

Ryc. 35.
Małusy Wielkie, dwór; 

widok od strony  
południowej;  

M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.
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Ryc. 36.
Małusy Wielkie, dwór; 

widok od strony  
południowej;  

M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.
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krzewiastą i drzewami, które obecnie pełni rolę „ronda” dla pojazdów. Teren wokół porośnięty 
jest krzewami i drzewami. Najprawdopodobniej założenie tego budynku było prostokątne w rzucie 
poziomym. Od strony wschodniej znajduje się powojenna dobudówka. Otwory okienne budynku 
głównego są w większości pozabijane płytami pilśniowymi. Podejście z tyłu dworu jest niemożliwe, 
ponieważ teren jest gęsto porośnięty roślinnością. Mury obwodowe wykonano z cegły, widoczne 
są ślady remontu, dach kryty jest eternitem i blachą. Budynek został otynkowany, pomalowany 
na biało, w dolnej części na brązowo. Od strony południowej znajduje się ganek (główne wejście), 
którego dach wsparty jest na filarach, pomiędzy którymi są schody betonowe prowadzące ku 
wejściu. Budynek dworu jest głęboko podpiwniczony. Od strony zachodniej znajdują się drzewa, 
które zapewne formowały parkową aleję.

W części wschodniej założenia dworskiego znajdują się budynki gospodarcze. Przy drodze 
prowadzącej od bramy do dworku znajdują się budynki z okresu funkcjonowania PGR. Z przekazów 
mieszkańców, którzy zainteresowali się wizytą badaczy na terenie dworu wynika, że posiadłość 
należy obecnie do jednego z senatorów.

Całość jest obecnie ogrodzona wysokim murem kamiennym, bramy wjazdowe są pozamy-
kane. Przy murze od strony drogi wychodzącej na wschód z Małus Wielkich znajduje się kapliczka 
z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego [zob. poniżej – poz. 19. Małusy Wielkie (M10) – kapliczka].

• Historia
Dwór pochodzi z II poł. XIX w. Właścicielami majątku byli Ignacy Thurkur, później Ka-

rol Błaszczykowski, a od III ćw. XIX w. rodzina Steinhagenów. Do wybuchu II wojny światowej 
i później – w latach powojennych, gospodarstwo w Małusach miało charakter typowo rolniczy. 
Przeważała w nim uprawa zbóż i drzew owocowych. W 1913 r., na wystawie w Częstochowie, 
dominium należące wówczas do Aleksandra Steinhagena otrzymało list pochwalny od Często-
chowskiego Towarzystwa Rolniczego za kolekcję nasion [Nagrody. W dziale rolniczym 1913: 3]. 
W 1914 r. Steinhagen uzyskał zezwolenie na założenie w Małusach ochronki dla dzieci [Ochronka 
w Małusach 1914: 3].

W dniu 22 marca 1919 r. we dworze doszło do napadu rabunkowego. Bandyci ukradli 
biżuterię, zegarki, kilkaset marek i rubli, wcześniej zabijając właściciela strzałem z rewolweru 
[Napad na dwór w Małusach Wielkich 1919: 3]. Parę dni później szajkę ujęto w Częstochowie, przy 
ulicy Pięknej, w suterenie domu należącego do kuzynki zamordowanego [Schwytanie bandytów 
1919:3]. Aleksander został pochowany w Małusach (ryc. 37). Pod koniec lat 30. XX w. jego zwłoki 
przeniesiono do kaplicy rodowej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Częstochowie [Stein-
hagen 2005: 21]. Majątek odziedziczył syn Aleksander Władysław, który w październiku 1925 r. 
wystawił dwór na publiczną licytację. Nabywcą został Adolf Steinhagen, jego pasierb i plenipotent 
[APK 1930–1932; APK1926–1927].

Adolf Steinhagen był akcjonariuszem i członkiem rady nadzorczej fabryki papieru i celulozy 
Steinhagen i Saenger w Myszkowie, przez pewien czas piastował też stanowisko prezesa Związku 
Ziemian okręgu częstochowskiego. W Małusach mieszkał na stałe, prowadząc gospodarstwo, 
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a swoje doświadczenia związane z pracą na wsi opisywał i publikował w rolniczych magazynach 
[Steinhagen 1933: 608]. W dniu 7 czerwca 1939 r. zginął wraz z jedenastoletnim synem Krzysz-
tofem w katastrofie kolejowej pod Pruszkowem [Echa katastrofy pod Pruszkowem 1939: 3].

Po zakończeniu II wojny światowej majątek przeszedł na własność państwa. Jego obszar 
wynosił wówczas 129,5 ha, z czego grunty orne zajmowały 86,5 ha, pastwiska 5 ha a sady 8 ha. 
W dobrym stanie przetrwały zabudowania: dwór, budynek mieszkalny dla administracji, domy 
dla służby, 2 stajnie, 2 obory, chlewnia, 2 spichlerze (w tym jeden dwukondygnacyjny), 4 stodoły, 
kuźnia, szopy, chlewik służby, silos, cieplarnia i garaż [APK 1946–1948]. Od 1945 r. w budynku 
administracyjnym na terenie dawnego zespołu folwarcznego funkcjonowała szkoła, o której 
przeniesienie postulowali zarządzający gospodarstwem, motywując prośby potrzebami personelu 
pracującego w majątku [APCz 1950–1950; APK 1946–1948].

Ryc. 37.
Nekrolog Aleksandra Steinhagena
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Ryc. 39.
Małusy Wielkie,  

rządcówka  
w trakcie rozbiórki  

w latach 80. XX w.

Ryc. 38.
Małusy Wielkie,  

rządcówka w 1975 r.
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Ryc. 41.
Małusy Wielkie, gorzelnia dworska w 1987 r.

Ryc. 40.
Małusy Wielkie, budynek spichlerz dworski w 1987 r.
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• Historia sztuki
Zespół dworski w Małusach Wielkich składał się z rządcówki, parku, spichlerza, stodół, go-

rzelni i stawów rybnych (ryc. 38–41). Wybudowany na potrzeby właścicieli dwór to obiekt w stylu 
eklektycznym z elementami neorenesansowymi, wzniesiony na planie prostokąta, murowany, 
dwutraktowy, podpiwniczony, kryty dwuspadowym dachem. W jego partii środkowej od strony 
północnej i południowej, widoczny wysunięty do przodu ganek z nadbudowaną wystawką. Fasada 
pięcioosiowa z wejściem na osi centralnej. Na zewnętrznych elewacjach symetrycznie rozmiesz-
czone otwory okienne, ujęte profilowanymi obramieniami, z gzymsem na nadprożach. Pod nimi 
poziome prostokątne płyciny. Rytmiczny podział ścian podkreślają znajdujące się pomiędzy ok-
nami gładkie pilastry. Horyzontalny akcent fasady stanowi biegnący przez całą jej długość gzyms, 
rozdzielający parter i niskie poddasze z niewielkimi oknami na osiach. Ganek dwukondygnacyjny, 
poprzedzony betonowymi schodami, od frontu, w partii przyziemia, otwarty trzema arkadami, 
z dwoma prostokątnymi otworami okiennymi w ścianach bocznych. Ponad łukami arkad i okien 
gzyms odcinkowy. Pomiędzy kondygnacjami ganka przebiega gierowany, profilowany gzyms. 
Powyżej, na osi centralnej fasady, prostokątne okno flankowane powtarzającymi jego kształt 
prostokątnymi niszami. Podobne okna umieszczone zostały w ścianach bocznych wystawki. 
Narożniki facjaty zaakcentowane kanelowanymi pilastrami. Do ścian szczytowych budynku 
przylegają niskie przybudówki, przeznaczone na pomieszczenia gospodarcze. Otoczenie dworu 
stanowi park o pow. 5,6 ha, obsadzony jaworami, lipami, jesionami, dębami i bukami.



Diagnoza miejsc

4. Kłobukowice (M5) – pałac (ryc. 42–46)

Ryc. 42.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 43.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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Ryc. 44.
Kłobukowice, dworek;  

widok od strony  
południowej;  

zdjęcie archiwalne

Ryc. 45.
Kłobukowice, dworek;  

widok od strony  
południowej;  

zdjęcie archiwalne
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M5_R2_KOM1
Tu jest pałacyk, który ktoś wykupił i to wszystko niszczeje, ludzie wyrzucają różne śmieci, co 

kto ma, to wyrzuca za płot, bo wiedzą, że tam nikogo nie ma. Tam się nie da nawet przejść, a powi-
nien być piękny park. Dziesięć hektarów tego obszaru to jest coś pięknego. Tam zaczęli budowę, no 
nie skończyli tego. Żeby się ktoś za to wziął, to by było bardzo dobrze dla nas, dla wszystkich, nawet 
przejeżdżających. I to wszystko niszczeje, rynny pourywane, leje się woda. Także to by było bardzo 
piękne, gdyby ktoś się za to wziął. […] A kiedyś to był centralny punkt we wsi. Zawsze ludzie szli do 
tego pałacyku, spotykali się. Tam były wybory sołtysa, były zebrania. Ktoś kupił teren, nie ma wejścia. 
Kiedyś był tam Związek Młodzieży Wiejskiej. Jeszcze przedtem, bardzo dawno, był dom dziecka. Przez 
kilka lat byli zielonoświątkowcy. A na samym początku jakieś Reszki byli.

nr inw.: KOM: M5_R3_KOM1
Tutaj jak ja pamiętam, to od pięćdziesiątego trzeciego roku była jednostka wojskowa, a ja 

mieszkałem tam dalej jako dziecko. I u nas się dom palił, bo matka chleb piekła i słomiane było, isk-

Ryc. 46.
Kłobukowice, spichlerz; widok od strony północno-wschodniej; zdjęcie archiwalne
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ra poleciała i to się zapaliło. I stąd przylecieli żołnierze. Oni tutaj handlowali ogórkami. Później po 
nich to było dwóch takich gospodarzy i tutaj tym gospodarowali, ale to zmieniono na dom dziecka. 
Dom dziecka był szesnaście lat. I tam jakieś przekręty robili. Później była spółdzielnia produkcyjna. 
Produkowali pomidory, ogórki kisili, no ale znowu kradli. I znowu się nie opłacało. Z krzaka powinno 
być, tak słyszałem, siedemnaście kilo pomidorów, a było trzy. I to się nie opłacało. I wtedy wziął to 
Związek Młodzieży Wiejskiej. […] A historia tego budynku była taka, że tu byli Kłobukowscy i nie mieli 
dzieci, i od ich nazwiska to nazywa się wieś Kłobukowice.

• Archeologia
nr inw.: M5_C1
Obiekt znajduje się wewnątrz założenia parkowo-pałacowego, po południowej stronie 

drogi w Kłobukowicach (ryc. 47–48). Na całe założenie składa się XVIII-wieczny spichlerz, pałac 
w stylu eklektycznym z końca XIX w., zabudowania gospodarcze z XIX i XX w., założenie parkowe. 
Obiekt nie jest obecnie użytkowany. Część budynków niszczeje, zieleń parkowa nie jest zadbana.

Ryc. 47.
Kłobukowice, dworek; widok od strony północnej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Budynek spichlerza położony jest dłuższą osią na linii południowy-zachód – północ-
ny-wschód. Jego długość wynosi 23,5 m. Zbudowany został w stylu neogotyckim. W dol-
nych partiach został częściowo otynkowany. Cegły użyte do budowy nie tworzą wątku. 
Przykładowe wymiary cegieł z poziomu parteru w cm: 6,5 x 12,3 x 25,3; 6,5 x 12,4 x 25,3;  
6,7 x 12,3 x 25,1. Budynek chroni dwuspadowy dach, ze stropem drewnianym od strony we-
wnętrznej, od zewnątrz pokryty jest blachą i orynnowany. Od strony południowej znajduje się 
wejście do piwnicy i na pierwsze piętro budynku, do którego prowadzą betonowe schody. Światło 
otworu wejściowego piwnicy ma szerokość 182 cm. Łączna długość pomieszczeń piwnicznych 
wynosi 21,62 m, a szerokość 12,11 m (mierzone wewnątrz obiektu). Lica wewnętrzne murów 
piwnicy od strony południowej i częściowo wschodniej są otynkowane. Do fundamentowania 
i części przyziemnej użyto kamieni. W murze południowym uchwycono 6 otworów okiennych, 
w północnym 7. W chwili obecnej światło okien ma kształt prostokąta, wcześniej były one łu-
kowato wysklepione. Piwnicę wsparto dwoma rzędami kolumn (po 6 w rzędzie), w przekroju 

Ryc. 48.
Kłobukowice, spichlerz; widok od strony północno-wschodniej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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poprzecznym czworokątnych (86 cm x 86 cm). Wykonano pomiary wysokości względnych (przy 
użyciu altymetru) części piwnicznej w jej narożnikach i części centralnej. Punkt „0” (wysokość 
względną) ustalono w otworze wejściowym (na progu) piwnicy. Powierzchnia terenu wokół 
spichlerza znajduje się 162 cm powyżej punktu „0”. Próg otworu wejściowego na piętro znajduje 
się 338 cm powyżej punktu „0”.

Piętro budynku zbudowane z cegieł. Przykładowe wymiary w cm: wozówki: 6,6 x 28,3; 
6,4 x 28,0; 6,5 x 28,3; główki: 6,5 x 14,6; 6,5 x 14,0; 6,5 x 14,0. Szerokość muru obwodowego piętra 
w przekroju poprzecznym wynosi 64 cm. Od strony południowej i północnej uchwycono po 7 
ostrołukowo wysklepionych otworów okiennych. Brak stolarki okiennej i oszklenia. Dolne partie 
otworów okiennych północnych zarejestrowano na wysokości 109 cm od poziomu domniemanej 
podłogi piętra. Szerokość światła okiennego wynosi 103 cm. Okna południowe znajdują się na 
wysokości 37 cm od podłogi, szerokość światła okiennego 113 cm. Po stronie wschodniej znajdują 
się dwa prostokątne otwory okienne o szerokości 180 cm i wysokości 210 cm, na wysokości 27 cm 
od podłogi. Dodatkowo, od strony wschodniej i zachodniej, pod dachem są dwa niewielkie okna.

Na południowy-zachód od spichlerza zlokalizowano budynek pałacowy. Położony jest on na 
osi północny-zachód – południowy-wschód, ma zaburzoną, wielokątną bryłę. Jego długość wynosi 
42,5 m, szerokość 8,5 m. Północna część zabudowania ma dwie kondygnacje, a południowa jedną. Po 
stronie wschodniej znajduje się czterokondygnacyjna wieża, ośmiokątna w rzucie poziomym. Obok 
wieży, w części północnej znajdują się dwa wejścia. Wejście główne prawdopodobnie zlokalizowane 
było w południowej dobudówce. Zachowana jest drewniana stolarka okienna, okna są oszklone. 
Obie części budynku mają dach dwuspadowy, w części północnej kryty blachą, w południowej 
papą. Budynek został w XX w. otynkowany w sposób analogiczny do dolnych części spichlerza.

Nieopodal uchwycono również obiekt o charakterze mieszkalnym. Wybudowany na osi 
wschód-zachód budynek dwukondygnacyjny ze strychem, znajduje się w części wschodniej zało-
żenia. Powstał na planie prostokąta. Jego długość wynosi 19 m, szerokość 12 m. Wejście znajduje 
się od strony północnej. Zachowała się drewniana stolarka okienna, okna oszklone. Obiekt został 
przykryty dwuspadowym dachem obitym blachą. Obok budynku, po stronie zachodniej przebiega 
ścieżka prowadząca w kierunku doliny rzeki.

Kolejny obiekt to powojenny wielokątny w rzucie poziomych budynek dwukondygnacyjny, 
wybudowany z cegieł i pustaków ceglanych. Kryty dwuspadowym dachem o blaszanym poszyciu. 
Plac przy budynkach mógł być prawdopodobnie parkiem maszyn. 

• Historia
Pałac w Kłobukowicach został wzniesiony w II połowie XIX w. [Katalog zabytków sztuki 

w Polsce 1979: 4]. Pod koniec stulecia jego właścicielem był Ludwik Krygier, który 20 lutego 1899 r. 
sprzedał dobra Kłobukowice-Kuchary (wraz ze znajdującymi się w nich budynkami) Edwardowi 
i Janowi Reszke – słynnym śpiewakom operowym, oraz ich szwagrowi – Adamowi Michalskie-
mu za sumę 72000 rubli [Małolepsza 2010: 245]. Bracia Reszke, podejmując decyzję o zakupie 
Kłobukowic, byli już posiadaczami kilku dworów i folwarków położonych niedaleko Borowna, 
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gdzie od lat 70. XIX w. mieszkała wraz z mężem ich najstarsza siostra, Emilia Michalska. W latach 
1885–1886 Edward Reszke nabył od Franciszka Rzewuskiego, Bartkowice i Pacierzów. 10 lat 
później stał się właścicielem dóbr Garnek, wcześniej należących do rodziny Moraczewskich. Jego 
starszy brat Jan, w 1895 r. kupił pobliski majątek Skrzydlów (dziś w sąsiedniej gminie Kłomnice) 
z parkiem i murowanym dworem, w pobliżu którego dobudowano spichlerz, stajnie i drewnianą 
willę zaprojektowaną przez znanego architekta Françoisa Arveuf. W kolejnych latach w posiadaniu 
braci Reszke znalazły się: Chorzenice, Witkowice, Zdrowa, Michałów i Wymysłów [Małolepsza 
2010: 212– 255]. Jan Reszke, na stałe mieszkający w Paryżu, zamierzał po zakończeniu kariery 
wrócić do Polski i urządzić w Kłobukowicach szkołę śpiewu, ostatecznie plany te nie doczekały 
się realizacji [APK 1920].

W 1909 r. w kłobukowickim pałacu zamieszkali Janina – córka Emilii z Reszków i Adama 
Michalskiego oraz jej mąż Karol Konstanty Skarbek herbu Abdank. Młoda para prowadziła dom 
otwarty, organizując bale i spotkania towarzyskie. Ich rozrzutny tryb życia, a przede wszystkim 
skłonność do hazardu, jaką już przed ślubem wykazywał Skarbek, w krótkim czasie doprowadziły 
do zadłużenia majątku. W obawie przed licytacją, Jan Reszke odkupił od Michalskiego jego część 
Kłobukowic. Skarbkowie mieszkali w pałacu aż do 1913 r. [Małolepsza 2010: 327], a według relacji 
lekarza polowego, Władysława Magowskiego, bywali tam jeszcze w listopadzie 1914 r. [Magow-
ski 2011: 107]. W Kłobukowicach i Skrzydlowie początek wojny spędził też schorowany Edward 
Reszke, zajmując jedną z willi zbudowanych w parku obok skrzydlowskiego pałacu [Magowski 
2011: 107]. W czasie jego nieobecności majątkiem zajmowali się pełnomocnicy. Początkowo był 
to Jan Zbijewski, a następnie – od 1900 r. Adam Michalski – szwagier i właściciel pałacu w Borow-
nie. O Michalskim, jako panu (!) Kłobukowic wspomina anons prasowy zamieszczony na łamach 
„Wsi Ilustrowanej” w styczniu 1910 r., informujący o robotach asenizacyjnych wykonanych tam 
na jego zlecenie, przez warszawskie przedsiębiorstwo Alberta Konrada Wettlera specjalizujące 
się w instalacji kanalizacji, centralnego ogrzewania i wodociągów pneumatycznych, biologicznym 
oczyszczaniu ścieków i urządzaniu łazienek [Z higieny i asenizacji 1910: 55]. 

Po śmierci Edwarda w 1917 r., należącą do niego część Kłobukowic odziedziczyły córki: 
Janina, Emilia i Helena. To one podjęły decyzję o sprzedaży dóbr swemu stryjowi Janowi, który 
w 1920 r. stał się ich jedynym właścicielem. 

Jan Reszke, ostatnie lata życia spędził wraz z żoną w Nicei, gdzie zmarł 3 kwietnia 1925 r. 
W sporządzonym trzy lata wcześniej testamencie zapisał zakupione w Polsce majątki córkom 
swego brata Edwarda „na pamiątkę jego wyjątkowej (…) serdeczności” [APK 1926–1933b]. Kło-
bukowice i Skrzydlów przypadły w udziale Emilii z Reszków Danilczuk, której mąż – Aleksan-
der, administrował odziedziczonymi dobrami. W 1926 r. rozpoczęto parcelację części majątku 
[APK 1926–1927b; 1926–1933], w latach 30. pałac w Kłobukowicach został wydzierżawiony 
i przeznaczony na kolonie dla ubogich dzieci [U „kolonistów” nad Wartą 1938: 4–5; Trzy godziny 
w Kłobukowicach 1938: 4–5; Grządzielski 1994: 229–230; Małolepsza 2010: 300–301]. W ciągu 
dwóch lat poprzedzających wybuch II wojny światowej ośrodek przyjął w wakacje dwa turnusy 
(ok. 1000 kolonistów).
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W 1939 r. Rada Miejska w Częstochowie uchwaliła zakup nieruchomości na własność 
miasta. W czasie wojny opiekę nad Kłobukowicami sprawowało „Społem”. W tym okresie, przy 
współfinansowaniu miasta, przeprowadzono elektryfikację obiektu. 13 stycznia 1942 r. Janina 
i Adam Nieniewscy, spadkobiercy Reszków, odsprzedali miastu niepodzielną część Kłobukowic 
za sumę 20 tys. złotych [Rybicki 1965: 226–226]. Po powstaniu warszawskim mieszkali w pałacu 
profesorowie oraz dzieci ewakuowane z Warszawy . W 1947 r. Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet 
wystąpiła do Kolegium Zarządu Miejskiego o przekazanie jej pałacu na zorganizowanie kolonii 
letnich. W odpowiedzi Kolegium zobowiązało Ligę do przeprowadzenia niezbędnego remontu za-
budowań. W przypadku braku funduszy, rozważano oddanie Kłobukowic innym zainteresowanym 
[W trosce o los mieszkańców naszego miasta 1947: 4]. W kolejnych latach majątkiem zarządzała 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna i Państwowe Gospodarstwo Rolne z Małus Wielkich. W budynku 
mieściła się szkoła i dom dziecka. W latach 80. został on przejęty przez Związek Młodzieży Wiej-
skiej, obecnie stanowi własność prywatną [Kwiatkowska 2004: 3]. Adaptacja wnętrz pałacowych 
na ośrodek kolonijny a potem sierociniec wpłynęła na zatarcie ich pierwotnego wyglądu. Częsta 
zmiana właścicieli oraz brak środków inwestycyjnych systematycznie pogarszały jego stan.

• Historia sztuki
Pałac w Kłobukowicach jest budynkiem murowanym, jedno i dwu kondygnacyjnym, wznie-

sionym na rzucie przylegających do siebie dwóch prostokątów. Dominantę kompozycyjną obiektu 
stanowi usytuowana od wschodu ośmioboczna wieża z attyką i krenelażem. Północne (wyższe) 
i południowe (niższe) skrzydło, nakryte są dachami dwuspadowymi ze sterczynami w ścianach 
szczytowych. Ściany są otynkowane, urozmaicone boniowaniem imitującym układ kamieni 
w murze. Otwory okienne i drzwiowe zostały ujęte profilowanymi obramieniami i zwieńczone 
trójkątnymi naczółkami. W północnym skrzydle, podział kondygnacji podkreśla gzyms obiegający 
elewację. Od strony zachodniej pałacu znajduje się ganek z 4 filarami i balkonem, przed, którym 
niegdyś usytuowany był dziedziniec z klombem. Do skrzydła południowego przylega przybudówka 
z wejściem. Elewację zakończonej attyką ośmiobocznej wieży, różnicują umieszczone naprze-
miennie, ujęte łukami okna i blendy w żłobkowanych obramieniach. Poszczególne piętra wieży 
oddzielają profilowane gzymsy. Dach i więźby są dwuspadowe. Styl obiektu można określić jako 
eklektyczny z elementami neorenesansowymi i dekoracyjnymi formami architektury obronnej. 

Całkowita kubatura budowli wynosi 1962 m3 i 577,4 m2 użytkowych [Katalog za-
bytków sztuki 1979: 4–5].

Niewiele wiadomo o wnętrzach i oryginalnym wyposażeniu pałacu. Według opisu z 1921 r. 
był on „murowany, kryty dachówką, o szesnastu pokojach i wszelkich nowoczesnych ubikacjach 
(wanna, klozet, itp.) w czasie wojny zniszczony, obecnie odrestaurowany” [APK 1921].

W dalszej części wymienione zostały zabudowania gospodarcze znajdujące się na terenie 
majątku – spichlerz, szopa na narzędzia, kuźnia i stelmarnia, obory, chlewiki, owczarnia, stajnia 
i wozownia, dwa murowane domy mieszkalne, murowane czworaki i dwa sześcioraki [APK 1921]. 
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Krótką charakterystykę pałacu i jego otoczenia zamieścił w 1938 r. „Goniec Częstochowski”. Autor 
artykułu poświęconego koloniom letnim relacjonował swój przyjazd i pobyt w ośrodku: 

Pokonawszy szczęśliwie najgorszy odcinek drogi, rychło znaleźliśmy się w pięknej alei, prowadzącej 
do Kłobukowskiego dworu […]. Za chwilę zajechaliśmy przed front białego „pałacu”, gdzie na dużym 
dziedzińcu ustawiły się już dzieci z wychowawczyniami na czele, zajmując trzy boki czworoboku. 
Niżej, na lewo, połyskiwała szara tafla Warty […]. Nie ma tam żadnych „luksusów”, ale jest to co 
najważniejsze: czystość i porządek i dużo powietrza […]. O ile dopisuje pogoda, chłopcy myją się 
w rzece, w dni chłodniejsze, słotne korzystają ze specjalnie urządzonej pod studnią umywalni 
[…]. Idziemy do jadalni urządzonej w murowanym budynku po dawnej (zapewne) ujeżdżalni […] 
Pięknie jest doprawdy w tym cichym zakątku. Nie dymią tu fabryki i nie sypią kurzem w oczy auta. 
Gdzie skierować oczy wszędzie miła zieleń trawy i drzew. Jest duży sad co prawda obecnie mocno 
zaniedbany, są nawet drzewa morwowe [U „kolonistów”… 1938: 4–5].

Obok pałacu znajduje się spichlerz. Jest on położony w zespole obiektów podworskich tuż 
przy drodze z Mstowa do Skrzydlowa. Budynek w stylu neogotyckim, wolnostojący, dwukon-
dygnacyjny, podpiwniczony. Wybudowany w konstrukcji szkieletowej z kamienia wapiennego 
i cegły. Jego bryłę nakryto dwuspadowym dachem z drewnianym stropem. Wnętrze budowli 
oraz artykulacja ścian zewnętrznych uległy daleko idącym przekształceniom. Charakterystycz-
nym elementem dłuższych elewacji bocznych były ostrołukowe płyciny z niewielkimi otworami 
okiennymi w górnych partiach i kwadratowymi oknami w dolnych. Od strony południowej usy-
tuowano wejście flankowane szerokimi żłobkowanymi pilastrami w wielkim porządku. Ciekawe 
są sklepienia kolebkowe wsparte na słupach w piwnicach. Całkowita powierzchnia wynosi 504 
m2. Data powstania nie jest znana. Prawdopodobnie pochodzi z II poł. XIX w. [Katalog zabytków 
sztuki 1979: 4–5; Karta Gminnej Ewidencji Zabytków 2012]. Wraz z pełniącymi podobną funkcję 
obiektami w Jaskrowie (rozebrany), Małusach (rozebrany) i Złotym Potoku, reprezentował typ 
spichlerza dwukondygnacyjnego spotykany w okolicach Częstochowy od XVI po I połowę XIX w. 
[Wróblewski 2008: 300–301]. Obecnie wnętrze stanowi hala pozbawiona stropu wydzielającego 
kondygnacje. Konsekwencją likwidacji poziomów spichlerza była konieczność przebicia otworów 
okiennych, które teraz całkowicie wypełniają arkady. Z pierwotnego układu wnętrz zachowała 
się piwnica z dwunastoma masywnymi filarami dźwigającymi sklepienia żaglaste. Do wschodnie, 
szczytowej ściany spichlerza przylegały nieistniejące dziś dobudówki [Katalog zabytków sztuki 
w Polsce 1979: 5]

Wokół pałacu w Kłobukowicach znajduje się rozległe założenie parkowe o zróżnicowanym 
drzewostanie z klonami, lipami, jaworami i kasztanowcami. Obsadzenie terenu wieloma gatun-
kami drzew wskazuje na świadome kształtowanie krajobrazu, co było zgodne m.in. z zaleceniami 
Franciszka Ksawerego Giżyckiego – autora popularnych wśród polskiego ziemiaństwa książek 
o budowlach i ich przyozdabianiu [Giżycki 1827]. Giżycki był zwolennikiem stylu gotyckiego 
w wiejskich siedzibach, nie tylko w obiektach mieszkalnych, ale także w zabudowaniach folwarku 
[Jaroszewski 1981: 63]. Obecnie park jest zaniedbany, a jego pierwotna kompozycja nieczytelna.
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5. Jaskrów (M2) – dwór dziedzica Apanowicza (ryc. 49–53)

Ryc. 49.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 50.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



Diagnoza miejsc

Ryc. 51.
Jaskrów, rządcówka  

od strony południowo- 
-zachodniej w 1976 r.

Ryc. 52.
Jaskrów, spichlerz i obora 

w 1985 r. od strony  
północnej (podwórza)
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• Etnografia
Dyskusja grupowa z mieszkańcami:
B.G.: Ja z przekazów moich rodziców, szczególnie mamy i babci, bo babcia pracowała w tym 

dworze jako sprzątaczka, to wiem, że cały czas była mowa o Apanowiczu i Apanowicz do wybuchu 
drugiej wojny tutaj był. […] Natomiast później, po wybuchu wojny, no wiadomo, że ten zakręt histo-
ryczny był bardzo ostry i później ślad zaginął, zniknęli. Mieli jednego syna, Maćka. On się później po-
kazał podobno, przed samym wyzwoleniem, czy już jak Rosjanie wyzwolili, tutaj gdzieś na wsi u kogoś 
przenocował, na parę dni wrócił, ale widział, co się dzieje i zniknął. Apanowicz wybudował studnię 
dla Jaskrowa. Bo Jaskrów jest ubogi w wodę, nie było studni, ale Apanowicz wybudował studnię dla 
Jaskrowa, studnię w lesie. Była wieża ciśnieniowa, była pompa, była studnia wykopana. Jak chłopi 
potrzebowali wodę, to też tam przyjeżdżali i tę wodę tam pobierali za zgodą zarządcy.

[…]
B.G.: Również ich własnością były te wszystkie domy przy ulicy Willowej pod lasem. Tutaj 

pod lasem to były ich letnie rezydencje, gdzie się odbywały rauty. Babcia opowiadała też, że ich tam 
zabierano do sprzątania do szykowania, tam się zjeżdżali, różne rauty się odbywały w porze szcze-
gólnie letniej.

[…]
B.G.: Po wojnie tutaj było jakiś czas gospodarstwo, a później było Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Częstochowie, zakład zamiejscowy w Jaskrowie. I tutaj najpierw 
były uprawy krzewów, szklarnie, konie mieli. Nigdy kółek rolniczych tu nie było. […] Były potężne 

Ryc. 53.
Jaskrów, spichlerz od 

strony południowej  
(ul. Starowiejskiej);  
zdjęcie archiwalne
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szklarnie, tu było kilkaset metrów pod szkłem. Dyrekcja i siedziba była na Barbary, a tutaj był zakład 
produkcyjny, hodowano przenajróżniejsze odmiany krzewów, te klony japońskie, jakieś nowe odmiany 
miłorzębu i wysyłano nawet do różnych krajów Europy, do Szwecji i tu była wysoka kultura. Duża 
reprodukcja cebul tulipanów z nawodnieniem. I tu mieszkali ci pracownicy, to zostało skomunalizo-
wane, po prostu upaństwowione.

M.K.: Ale były też, pamiętam, krowy, mieli wszystko. Ja jeździłam tutaj po mleko.
B.G.: Tak, tak, oni końmi tam obrabiali, nie było ciągników. Pan Bednarek był takim stajennym, 

nie można powiedzieć, nadworny stajenny w tym zakładzie. Kowal był, pan Jaksender. Miał kuźnię tam, 
on te konie podkuwał, te rzeczy wszystkie robił. I oni, oni prowadzili tutaj tą uprawę tych krzewów, 
a w szklarniach uprawę kwiatów.

M.K.: W starym dworze, za czasów jeszcze Apanowicza, też była kuźnia. Był spichlerz potężny.
K.C.: Piwnice były i studnie.
A.K.Ł.: A w czasie drugiej wojny światowej, co się działo z dworem?
B.G.: Niemcy, Niemcy, Niemcy. Mieli siedzibę na pewno, na pewno mieli siedzibę Niemcy, bo 

babcia opowiadała, że właśnie tutaj jakiś tam ten swój terytorialny oddział niemiecki mieli.

• Archeologia
nr inw.: M2-C4
Zabudowania dworskie w Jaskrowie dostępne są od strony południowej. Powierzchnia 

obiektu przekracza 100 arów. Teren od strony południowej otocza mur z cegieł wypalonych 
w zakładzie „Michalina” na Bugaju w Częstochowie (ryc. 54–58). W części północno-zachodniej 
znajdują się obecnie zamieszkane budynki. W części południowo-wschodniej zarejestrowano 

Ryc. 54.
Jaskrów, rządcówka od 

strony południowo- 
-zachodniej;  

fot. O. Ławrynowicz;  
luty 2018 r.
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nieużytek porośnięty trawami, krzewami i drzewami, przy czym widoczne są relikty zabudowy 
(nie ustalono funkcji tego obiektu). W części centralnej stoi otynkowany budynek z cegły z dwoma 
kominami. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Plac podzielony jest betonowymi płotami. Jeden 
na osi wschód-zachód, a drugi prostopadle do niego. Od strony wschodniej badanego miejsca 
znajdują się współczesne domy mieszkalne.

Ryc. 55.
Jaskrów, rządcówka  

od strony zachodniej; fot. 
O. Ławrynowicz;  

luty 2018 r.

Ryc. 56.
Jaskrów, rządcówka  

od strony wschodniej; fot. 
O. Ławrynowicz;  

luty 2018 r.
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• Historia
Istnienie folwarku w Jaskrowie odnotowane jest w Słowniku Geograficznym Królestwa 

Polskiego. W jego skład wchodziły 4 domy, 410 mórg ziemi. Zamieszkiwało go 57 osób [SGKP 
1882: 487]. Według informacji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, folwark zajmował obszar 
1269 mórg ziemi, z tego 462 ziemi ornej, 23 łąk, 160 pastwisk, 590 lasów, a w skład zabudowań 

Ryc. 57.
Jaskrów,  

istniejące zabudowania  
gospodarczo-mieszkalne 

dworu od strony wschodniej;  
fot. O. Ławrynowicz;  

luty 2018 r.

Ryc. 58.
Jasków, cegła  

z zakładu „Michalina”  
na Bugaju w Częstochowie 
w konstrukcji dworskiego 
budynku gospodarczego; 

fot. M. Majorek,  
czerwiec 2015 r.
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folwarcznych wchodziło 10 budynków, z czego 4 murowane. Dwór i zabudowania folwarczne 
znajdowały się w Jaskrowie przy dzisiejszych ul. Starowiejskiej i Częstochowskiej. Pałac spłonął 
podczas I wojny światowej i w późniejszym okresie go nie odbudowano. Do czasów współczesnych 
zachowały się niektóre zabudowania folwarczne. Właścicielem tego majątku w XIX w. był Ludwik 
Szaniawski, a potem Abram Kohn.

Zimą 1905 r. we dworze dokonano napadu, podczas którego złodzieje ukradli klejnoty 
i gotówkę na sumę 3000 rubli [Rozboje w okolicach Zawiercia 1905: 4]. Wydarzenie to odbiło się 
szerokim echem w prasie. 25 czerwca 1912 r. cały folwark kupili Kazimierz i Cyprian Apanowiczo-
wie. Od 17 maja 1918 r. jedynym właścicielem stał się Cyprian Apanowicz (1874–1954), absolwent 
Instytutu Politechnicznego w Charkowie, w okresie międzywojennym dyrektor Okręgowej Elek-
trowni w Częstochowie spółki „Siła i Światło”. W Jaskrowie w dwudziestoleciu międzywojennym 
działało „Towarzystwo Przemysłu Leśnego i Stolarnia Mechaniczna”. Przedsiębiorstwem tym 
zarządzali Cyprian Apanowicz, Ludwik Tencer i Antoni Wrona.

W latach I wojny światowej folwark znalazł się na linii walk, w wyniku czego dwór spło-
nął, a budynki folwarczne zostały częściowo rozebrane lub zburzone pociskami. Ogółem, według 
ustaleń Komisji Szacunkowej Miejscowej, straty wojenne w Jaskrowie wyniosły 100 tys. rubli [APK 
1930–1933; 1939]. W latach 1917–1920 przy pomocy Państwowego Banku Odbudowy, folwark 
został odbudowany, a w 1927 r. zelektryfikowany. W okresie międzywojennym dobra jaskrowskie 
utrzymywały się dzięki produkcji mleka, uprawie zboża i buraków oraz chowowi trzody chlew-
nej. Według publikowanych sprawozdań za lata 1933–1934 w folwarku hodowano konie i bydło 
rasy nizinnej czarno-białej [Sprawozdanie z działalności…1934: 45]. Majątek składał się z trzech 
części, z których wschodnia obejmowała grunty orne, zachodnia – tereny leśnie, a południowa, 
położona nad rzeką Wartą – łąkę i kamieniołomy. Na początku lat 20. XX w. obszar jaskrowskiego 
dominium liczył 932 morgi i 228 prętów [APK 1922–1932]. 

24 grudnia 1936 r. w Jaskrowie wybuchł wielki pożar, w wyniku którego spłonęły stolarnia 
i 20 wagonów drzewa, zniszczeniu uległy także maszyny. Straty wyceniono na ponad 100 tysięcy 
złotych. Trwający do późnych godzin wieczornych pożar nie objął tartaku i zabudowań mieszkal-
nych [Olbrzymi pożar w Jaskrowie 1936: 8]. W 1938 r., na skutek parcelacji areał folwarku zmniej-
szył się do 859 mórg i 68 prętów [APK 1936–1938]. W tym samym roku zabudowę gospodarstwa 
stanowiły: nowy dom mieszkalny, dwie stodoły, obora, stajnia, kilkukondygnacyjny spichlerz 
bramny, obora i dwa domy dla służby, stelmarnia, kuźnia, cieplarnia (murowane z kamienia miej-
scowego) oraz tartak elektryczny [Wróblewski 2008: 301]. Znajdująca się tam wcześniej stolarnia 
została przeniesiona do Częstochowy.

Cyprian Apanowicz wraz z inżynierem Ludwikiem Tencerem i Antonim Wroną zarządzali 
działającym w Jaskrowie „Towarzystwem Przemysłu Leśnego i stolarnią mechaniczną (ryc. 59–60) 
[„Przegląd Budowlany” 1936: 549]. Firma miała centralę w Częstochowie oraz przedstawicielstwo 
w Warszawie [„Przegląd Budowlany” 1937: 25; Przewodnik gospodarczy województw… 1938: 97]. 

Według protokołu zdawczo odbiorczego przejęcia majątku Jaskrów na rzecz Państwowych 
Nieruchomości Ziemskich pow. Częstochowski, w latach 1946–1949 ogólna powierzchnia dóbr 
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Ryc. 59.
Reklama Towarzystwa 

Przemysłu Leśnego  
i stolarni mechanicznej  

w Jaskrowie

Ryc. 60.
Pracownice folwarku  

w Jaskrowie z Cyprianem 
Apanowieczem;  

zdjęcie z lat 20.–30 XX w.
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wynosiła 74,3 ha (w tym gruntów ornych 51 ha, łąk 5,3 ha, ogrodów 2,5 ha, terenów zabudo-
wanych 4 ha, drogi i rowy zajmowały 1 ha a nieużytki 10,5 ha). Wśród zachowanych budynków 
gospodarczych wymieniano dom administracyjny, 6 domów dla służby, stajnię, 3 obory, 2 stodoły, 
suszarnię, spichlerz piętrowy, 2 magazyny, wozownię, szopę, silos oraz kamienną studnię i ogro-
dzenie długości 200 m [APK 1946–1949].

• Historia sztuki
Budynek rządcówki został wzniesiony w latach 1917–1920, w pobliżu miejsca, gdzie stał  

dawny dwór, spalony w czasie działań wojennych. Był przeznaczony na tymczasowe mieszkanie 
właściciela lub administratora majątku [APK1922–1932; APK 1936–1938: 76; APK 1930–1933/1939–
1939]. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, na rzucie wielokąta. Elewacja północna jest 3-osiowa. 
Cechuje ją oszczędna (nawiązująca poprzez uproszczone formy do klasycyzmu) dekoracja w postaci 
gładkich lizen akcentujących naroża i oś centralną oraz profilowanych obramień otworów okien-
nych z uszakami (prawdopodobnie dodanych współcześnie). Elewacja wschodnia jest 3-osiowa. 
W osi trzeciej ryzalit z prostokątnymi oknami o dekoracji rozwiązanej analogicznie jak w ele-
wacji północnej. W osi 1 i 2 otwory okienne są prostokątne, o nieregularnych wymiarach (efekt 
wtórnych przekształceń), pozbawione dekoracji. W osi 2, w poziomie przyziemia, prostokątny 
ganek przylegający do ryzalitu, od strony południowej wsparty na dwóch kolumnach, pierwot-
nie ujęty tralkową balustradą. Do ściany rządcówki przylega parterowa przybudówka łącząca ją 
z jednopiętrowym budynkiem wzniesionym z wapienia i cegły, krytym dwuspadowym dachem.
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6. Jaskrów (M2) – Willa Bajka i wąwóz Piekiełko

Ryc. 61.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 62.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



148

Diagnoza miejsc

• Etnografia
Dyskusja grupowa z mieszkańcami:
Willa Bajka (ryc. 61–62)
M.K.: Apanowicz w tym ostatnim budynku na Willowej mieszkał, gdzie później był Dom Na-

uczyciela.
W.K.: To była rezydencja Apanowicza, nazywała się „Bajka”. Potem huta to przejęła i remonto-

wała, tam mieszkali jej pracownicy, urzędnicy. Ale kiedyś była piękna brama i było napisane „Bajka”. 
Pamiętam ten napis. Teraz ten budynek jest troszkę zrujnowany[…]

M.K.: Pamiętam, bo myśmy też mieszkali w tej „Bajce”, bo moi rodzice jak przeszli na emeryturę, 
dostali mieszkanie w Domu Nauczyciela, właśnie w tej „Bajce”. To tam były trzy kondygnacje. „Bajka” 
po wojnie została nadbudowana, ona nie była tak wysoka, to huta dołożyła jedno piętro.

nr inw.: KOM: M2_R3_KOM4
Dom na zdjęciu to pierwsza tak zwana willa na ulicy obecnie Willowej (ryc. 63). Nazwa „Bajka”, 

jak opowiadają moi rodzice, dotyczyła całej dzielnicy, to jest tej części Jaskrowa, w której mieszkał 
przed drugą wojną właściciel ziemski, pan Apanowicz. Ten dom ze zdjęcia miał kiedyś numer jeden, 
zaś willa właściciela numer cztery – późniejszy dom nauczyciela, w którym mieszkałem. Po wojnie, 
wjeżdżając na tę ulicę podobno była jeszcze tablica „Bajka”. Sama wieś Jaskrów, jeszcze do lat siedem-
dziesiątych–osiemdziesiątych składał się z odrębnych dzielnic, każda ze swoją numeracją. Obecnie 
wprowadzono nazwy ulic, a starsi ludzie i tak po swojemu.

Według mnie ten dom [na zdjęciu] (ryc. 64), to obecny budynek przy ulicy Willowej siedem, 
być może nazywany „Willą Bajka”. Jest on mocno zmodyfikowany, a cechą charakterystyczną jego 

Ryc. 63.
Modernistyczna,  

przebudowana willa  
z 1930 r. przy ul. Willowej 7 

od strony zachodniej;  
fot. O. Ławrynowicz;  

luty 2018 r.
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pierwotnej wersji była widoczna nadbudówka na dachu (pokój mieszkalny) oraz dwa balkony-tarasy. 
Według mnie zdjęcie jest zrobione z obecnej ulicy Willowej patrząc na ścianę południową budynku. 
Zresztą mieszkałem w tym domu na piętrze, razem z rodzicami przez pewien czas, gdy Dom Nauczy-
ciela był remontowany.

Piekiełko (ryc. 65–66)
M.K.: Pamiętam jak mój tata dowiedział się od kogoś, że tam w tym Piekiełku goście dziedzica 

balowali często przy jakiś lampionach.
W.K.: Tam miał powstać jakiś zamek, czy jakiś staw do kąpieli.
M.K.: Tu miejscowi jak oglądali wieczorem harce przy tych lampionach, to nazywali to miejsce 

Piekiełko, stąd się wzięła nazwa Piekiełko.
B.G.: Od rozpusty do późnych godzin.

• Archeologia
nr inw.: M2_C1 Jaskrów – Willa Bajka
Międzywojenne domy mieszkalne położone są między domami jednorodzinnymi z lat 

70.–90. XX w. oraz nowszymi na 300-metrowym odcinku wschodniej pierzei ul. Willowej miedzy 

Ryc. 64.
Modernistyczna willa przy ul. Willowej 7 od strony południowo-zachodniej; zdjęcie z lat 1930–1936
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Ryc. 65.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 66.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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ul. Częstochowską i Boczną. Wśród kilku budynków o chronologii przedwojennej, uwagę zwraca 
odnowiony dom pod nr. 7 [zob. wyżej] oraz zaniedbany pod nr. 23 (ryc. 67–68). Otoczenie ma 
charakter wypoczynkowy. Od strony zachodniej ulica bezpośrednio graniczy z lasem. Jedynie 
w okolicach ul. Bocznej znajduje się wcięte w las małe osiedle współczesnych domów oraz sklep 

Ryc. 67.
Modernistyczny dom 

wielorodzinny  
z lat 30. XX w.  

przy ul. Willowej 23  
od strony zachodniej; fot. 

O. Ławrynowicz;  
luty 2018 r.

Ryc. 68.
Modernistyczny dom 

wielorodzinny  
z lat 30. XX w.  

przy ul. Willowej 23  
od strony wschodniej; fot. 

O. Ławrynowicz;  
luty 2018 r.



Diagnoza miejsc

spożywczy. Nowe domy pobudowane są także na wschodniej pierzei ul. Willowej w jej dalszej 
południowej części, skąd odchodzą liczne przejścia do wąwozu Piekiełko (ryc. 69), stanowiącego 
część Lasu Jaskrowskiego.

nr inw.: M2_C3 Jaskrów – wąwóz Piekiełko
Wąwóz Piekiełko znajduje się w południowo-wschodniej części Lasu Jaskrowskiego. Jest 

to naturalne obniżenie terenu zorientowane w przybliżeniu na osi północ-południe, najprawdo-
podobniej powiązane z rzeką Wartą (być może pozostałość liniowego cieku wodnego). Obszar 
porośnięty jest lasem liściastym (głównie brzozą powyżej 50 lat). Runo ubogie. Obniżenie terenu 
wynosi ponad 5 m, stanowiąc naturalne dojście nad szeroki, trawiasty brzeg rzeki Warty [zob. 
niżej – poz. 35. Jaskrów (M2) – Balikowa Skała].

• Historia
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej w Lesie Jaskrowskim odbywały się polowa-

nia, o czym w styczniu 1913 r. informował „Goniec Częstochowski” [Kronika Myśliwska 1913: 3]. 
W 1938 r. na łamach tej samej gazety ukazała się wzmianka o wielkiej zabawie ludowej z loterią 
fantową zorganizowanej w Lesie Jaskrowskim przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wyczerpach. 
Do tańca przygrywać miała orkiestra straży z Częstochowy, organizatorzy gwarantowali bufet 

Ryc. 69.
Las Jaskrowski, wąwóz „Piekiełko”; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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[Zabawa ludowa w Jaskrowie 1938: 4]. Być może zabawa ta odbyła się właśnie w Wąwozie Piekiełko, 
położonym obok osiedla nowych domów mieszkalnych.

Nazwa „Piekiełko” być może jest echem złej sławy Lasu Jaskrowskiego, o której głośno 
było już na początku XX w.: 

Zajścia w lesie Jaskrowskim. Pod takim tytułem „Goniec Częst.” w Nr 219 drukuje list pra-
cowników fabryki szkła „Paulina” w Wyczerpach.

„Onegdaj o g. 6 rano do lasu Jaskrowskiego na grzyby poszedł p. Józef Filingier, majster fabryki 
szkła z Wyczerp z córką i zięciem p. Józefem Marzec, na co mieli bilety wejścia, opłacone po rublu 
i kop dziesięć w dominium Jaskrów. 
P. Filingier poszedł nie tyle na grzyby, ile naocznie się przekonać o tem, co już słyszał nieraz. Otóż 
w lesie Jaskrowskim sprzedanym niedawno przez żyda – chrześcijaninowi, są tak zwani czerkiesi, 
zamiast t. zw. leśnych.
Czerkiesi ci ciągle zaczepiają młode kobiety i dziewczyny w lesie i zmuszają je do swych rozkazów. 
Tak się miało onegdaj w niedzielę 10 sierpnia. Po wejściu do lasu p. Flingiera i jego rodziny zaraz na 
wstępie przyszedł czerkies nazwiskiem Zalwaił Kostojow i zamiast sprawdzić tylko, czy każdy ma 
bilet, najpierw poszedł do młodej kobiety i zaczął z nią po swojemu. Na wołanie podbiegł ojciec i mąż 
i ci zapobiegli całej niewesołej historii, za co rozgniewany czerkies zażądał biletów. Na nieszczę-
ście owa młoda kobieta zapomniała z sobą biletu, czerkies więc siłą ciągnął ją z sobą do Jaskrowa, 
czemu znów zapobiegł ojciec oddając córce własny bilet, a sam chciał pójść do dworu. Czerkies nie 
chciał się na to zgodzić, chciał on koniecznie kobietę sam lasem zaprowadzić do dworu. Po długim 
przeciągu czasu zabrał jednak p. Filingiera a córkę wraz z mężem puścił. Zamiast jednak prosto 
iść z p. F. do dworu w Jaskrowie, prowadził go po całym lesie od g. 6 rano do 11 przed południem, 
ciągle mu powtarzając „ja tiebja… ubiju, zaczem ty nie puslił baryniu”. 
Tak pędził p. Filingiera, aż ten zemdlał i rozchorował się. Dopiero wskutek zasłabnięcia pana, 
czerkies zaczął pertraktować żądając od niego najpierw rubla, potem 50 kop. Pan F. nie miał z sobą 
pieniędzy więc musiał mu kwit na 50 kop. podpisać, że tego samego dnia w umówionem miejscu 
przyniesie. Dopiero wtedy puścił go zmęczonego i omdlałego. Fakt taki w lesie Jaskrowskiem 
z czerkiesami nie pierwszy raz się zdarza. 
Nadmieniamy, iż do lasu p. Rogowskiego również się chodzi, a nic podobnego nikogo nie spotkało, 
choć każdy ma wolne wejście bez żadnych biletów, ale tam nie ma takiej służby. Dawniej las ja-
skrowski należał do żyda a tego nie było [Z prowincyj 1913]. 

• Historia sztuki
W okresie międzywojennym na terenie majątku Cypriana Apanowicza wzniesiono 7 

nowoczesnych, modernistycznych willi, z których dwie ostatnie wykończono niedługo przed 
wybuchem II wojny światowej. Były one przeznaczone dla letników i samego właściciela. Po 
1945 r., gdy dobra jaskrowskie przeszły na własność państwa, o ich przydział występowały różne 
instytucje, m.in. opieka społeczna. Początkowo w budynkach planowano urządzić schronisko dla 
starców. Starostwo powiatowe przystąpiło do remontu, ale prace zostały przerwane. W 1947 r. 
w kieleckim „Słowie Ludu” zamieszczono krótki artykuł, którego autor postulował przekazanie 
willi na potrzeby służby zdrowia lub mieszkańców: „Jest rzeczą wprost nie do pomyślenia – pisał 
– że w dobie tak poważnych trudności lokalowych od 4 lat pozwala się na niszczenie obiektów, 
które z powodzeniem nadają się do zamieszkania” [(j.) 1947: 5].
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7. Jaskrów (M2) – spalona wieś (ryc. 70–71)

Ryc. 70.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 71.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



Diagnoza miejsc

• Etnografia
Dyskusja grupowa z mieszkańcami:
M.K.: Pożar był okropny, ja wiem, to był pięćdziesiąty drugi rok, pierwszy lipca. Ja byłam 

mała i paliły się te wszystkie zabudowania, tamte spichlerze i stajnie przede wszystkim. I tutaj na 
podwórko szkolne prowadzili, właśnie wszystkie krowy, konie przyprowadzili stąd i to się przez trzy 
dni gasił ten pożar. Moi rodzice poszli z wózkiem do lasu i się okazało, że pożar to we wsi przerzuca 
się co drugi dom. 

K.C.: Ogień szedł przez całą wieś. A gęsta zabudowa, więc szedł…
B.G.: Paliła się cała ulica Starowiejska, bo tu był główny Jaskrów (ryc. 72). Bo przy ulicy Czę-

stochowskiej to były dwa, trzy domy, a Willowa to też były tylko wille Apanowicza.
A.K.Ł.: Ale jak się zaczął pożar?
B.G.: Podobno zmieniał któryś z gospodarzy poszycie stodoły. I zaczęło się palić.
K.C.: Pierwsza zaczęła się palić górna część wsi. Jak się zaczęła palić to, to ludzie z dołu, od 

samej rzeki tam, przylecieli tu ratować. A ten ogień, a ten ogień przerzucił się na dół. Pamiętam, bo 
tam poszliśmy. Czterdzieści pięć minut się paliła cała wieś. Leciał cały tłum ludzi, żeby pomagać, 
ratować. A tu nigdzie nie mogła straż dojechać, dlatego się cała wieś spaliła. A paliło się tak dlatego, 

Ryc. 72.
Jaskrów, pożar na ul. Starowiejskiej w 1952 r.
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że zabudowa była bardzo gęsta. I strzechy dotykały jedna drugiej, to to szło szybko. Nawet płoty się 
paliły. A trudności z wodą były, bo co taka pompa może pomóc.

B.G.: A druga rzecz, że w wyniku takiego pożaru wytwarzają się od razu takie trąby powietrzne. 
Ciśnienie powietrza przerzuca. Mama mówiła, że uciekli oni w pola, uciekli za zabudowania i po prostu 
było widać, jak te wiry powietrzne się przerzucają na następny dom. To było straszne. Choć nikt nie 
zginął dlatego, że to była godzina trzynasta czy czternasta po południu. […] Mama opowiadała, że 
tu były później zgliszcza. Bo tu kominy były murowane, nie tam z gliny z kamienia, to później po tym 
pożarze, to te kobiety przy tych kuchniach stały i obraz straszny, bo te kuchnie one tam troszkę je 
poprawili czy tam one się niecałkowicie wypaliły, no więc to były niejako paleniska.

M.P.: Czyli ludzie wrócili do tych zgliszczy? Gdzie mieszkali?
M.K.: Wie pani gdzie ludzie mieszkali? Były pod domem piwnice i tam ludzie w piwnicach spali.
B.G.: Były wykopane piwnice do przechowywania ziemniaków, buraków pastewnych. Ludzie 

w tamtym okresie, w tym czasie mieszkali w tych piwnicach. Na przykład ja, mama mi opowiadała, 
że przez kilka dni tak w tej piwnicy jako czteromiesięczne dziecko tam mnie przechowywała w tej 
piwnicy, no ale przyjechał wujek z Mirowa i jak zobaczył w jakich warunkach żyjemy, to przyjechał 
furmanką, zapakował mnie, mamę i zabrał mnie do siebie. A tata został do zimy. Budował na szybko. Nie 
budowano tak jak teraz, że trzeba było od razu cztery ściany, i dach, i okno, czasami nawet w środku 
niewytynkowane, tylko tak, jakaś tam polepa i tak mieszkali ludzie. Dopiero później to doprowadzali 
to do jakiegoś takiego użytkowego stanu. Były organizacje, które przywoziły, mama mówiła, jakieś 
artykuły spożywcze, przywozili odzież używaną. Taka pomoc była organizowana.

P.B.: A poza tym był taki bardzo ładny zwyczaj, zresztą wymuszony sytuacją. Wszystkie wsie 
w zasadzie wtedy były budowane z drzewa i kryte strzechą, bo to było typowe. Słoma jest bardzo 
trwałym, lekkim materiałem i ciepłym przykryciem. I wtedy było tak, że jeżeli się gdzieś na jakiejś 
wsi spaliło gospodarstwo czy dwa, to sąsiedzi brali konia, furmankę i jeździli po wsiach i pogorzelcom 
każdy dawał, co mógł. Taki społeczny Caritas.

Ryc. 73.
Jaskrów na mapie WIG  

z 1933 r.
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• Archeologia
nr inw.: M2_B6
Zabudowa ul. Starowiejskiej w Jaskrowie, czyli tzw. starego Jaskrowa (ryc. 73), usytuowane-

go na południe od dawnego majątku w Jaskrowie, uległa niemal całkowitemu zniszczeniu w trakcie 
pożaru 1 lipca 1952 r. Konsekwencją tego tragicznego wydarzenia stało się rozbudowanie nowego 
osiedla domów jednorodzinnych wzdłuż ul. Częstochowskiej w kierunku osady Jaskrów Wille. 
Także na ul. Starowiejskiej spalone drewniany domy zostały zastąpione nowymi, zbudowanymi 
z cegły i kamienia. Niemniej do dziś zauważyć można pojedyncze domy, usytuowane bliżej rzeki 
Warty (np. przy skrzyżowaniu z ul. Jurajską), których dominującym elementem konstrukcyjnym 
jest drewno (ryc. 74–75). 

• Historia
W XX w. w Jaskrowie miały miejsce dwa duże pożary: pierwszy 24 grudnia 1936 r., który 

objął zabudowania folwarku [zob. powyżej – poz. 5. Jaskrów (M2) – dwór dziedzica Apanowicza] 
oraz drugi z lipca 1952 r. Pożary wsi w latach powojennych były szczególnie niebezpieczne ze 
względu na częste przechowywanie na terenie gospodarstwa amunicji.

W kronice szkoły w Jaskowie znajduje się interesujący zapis ówczesnego dyrektora Stefana 
Tomzy:

W dniu 2 lipca 1952 rok o godz. 14 we wsi Jaskrów wybucha pożar, który powstał z nieustalonych 
przyczyn, prawdopodobnie z zaprószenia papierosem. Pastwą pożaru padło 82 zabudowania 
gospodarskie. Spłonęła prawie doszczętnie cała stara wieś Jaskrów. Ludność dotknięta pożarem 
szukała schronienia u krewnych i znajomych w domach na Pustkowiu i nad szosą gdzie było również 
kilka domów. Reszta, która nie znalazła tam schronienia dostosowała sobie do celów mieszkal-

Ryc. 74.
Jeden  

z drewnianych  
domów przy  

ul. Starowiejskiej w 2012 r.
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nych pozostałe po pożarze mury chlewów i piwnic i tam koczowała przez całą zimę. Przez okres 
wakacji szkołę zamieniono w magazyn. Ludność okolicznych wsi samorzutnie zwoziła artykuły 
żywnościowe, odzież, naczynia, które komitet pogorzelców na czele którego stałem ja, rozdzielał 
między spalonych mieszkańców. W czasie pożaru spłonęło ludziom wszystko nawet wielu ludziom 
spalił się inwentarz żywy i odzież. Wypadku śmiertelnego z ludźmi jednak nie było poza kilkoma 
poparzeniami II stopnia. Przy szkole zorganizowano w okresie wakacyjnym dożywianie dzieci 
wszystkich pogorzelców. Akcja ta była bardzo pożyteczna i w dużej mierze łagodziła ogrom tego 
nieszczęścia. […]
Nowy rok szkolny 1952/53 rozpoczął się w trudnych warunkach po wielkim pożarze wsi. Praca 
w szkole przebiegał jednak normalnie. Na okres wakacji założono w szkole półkolonie dla dzieci 
pogorzelców [Kronika szkoły….].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

.

Ryc. 75.
Drewniany dom przy ul. Starowiejskiej w 2012 r.
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8. Małusy Małe – stara wieś (ryc. 76–77)

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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• Etnografia
nr inw.: KOM: M10_R13R14R15_KOM6
Była tu najlepsza i prawdopodobnie największa kuźnia w okolicy. Kowal podkuwał większość 

koni w okolicy. Podkuwał konie i naprawiał wozy wszystkim, Cyganom, Niemcom, Polakom. Funk-
cjonowała już w czasach drugiej wojny światowej. Niemcy tam mieli palenisko, na którym gotowali 
posiłki dla żołnierzy.

nr inw.: KOM: M10_R18_KOM2
Kuźnia była wybudowana około sto dziewięćdziesiąt lat temu. Od wielu lat jej już nie ma. 

Pracował tam bardzo dobry kowal, który przychodził do ludzi osobiście podkuwać konie.

nr inw.: KOM: M10_R18_KOM4
Tu przy starej wsi był staw, na który dzisiaj mówi się Kałuża. Dawniej był ważnym miejscem, 

to tam ludzie zbierali się z całej wsi i poili krowy. Pełnił funkcję integracyjną. Wtedy to się plotkowało, 
dzieliło ważnymi informacjami.

• Archeologia
Miejsce o złożonej strukturze zabudowy i skomplikowanym układzie przestrzennym. 

Niezbyt wyraźnie eksponujące się w terenie. Możliwe do zlokalizowania dzięki uprzejmości miesz-
kańców i wskazówkom udzielonym w trakcie poszukiwań prowadzonych przez archeologów. Na 
powierzchni zarejestrowano kilka obiektów, które najprawdopodobniej wiążą się ze starą wsią 
w Małusach Małych, karczmą i tzw. Kałużą. Są to: studnia, dom i kuźnia oraz staw.

nr inw.: M10_B3 Małusy Małe – stara wieś: studnia
Studnię zbudowano z betonowych cembrowin w części nadziemnej, w rzucie poziomym 

zbliżona jest do prostokątna o wymiarach 150 cm x 160 cm. Data na górnej krawędzi obiektu 
wskazuje, że konstrukcja powyżej poziomu gruntu została wzniesiona w 1951 r. Poniżej poziomu 
gruntu studnia wykonana jest z kamienia. Zaobserwowano bardzo wysoki poziom wód gruntowych.

nr inw.: M10_B4 Małusy Małe – stara wieś: kuźnia
W badanym miejscu znajduje się nieużywany drewniany dom mieszkalny (ryc. 78–79). 

Dalej, w odległości ok. 30 m zarejestrowano ruiny kamiennych budynków, zapewne gospodar-
czych. Dom zbudowany został z drewna w konstrukcji zrębowej, pokryty dwuspadowym dachem 
z dachówką ceramiczną, przez który przechodzi ceglany komin. Korona fundamentu wykonana 
została z cegły ułożonej na rolkę. Obiekt był remontowany, na co wskazuje widoczna pianka mon-
tażowa przy oknach. Usytuowany jest dłuższą osią na linii wschód-zachód. Od strony południowej 
znajduje się wejście. Na zachód od wejścia umieszczone zostało jedno okno, na wschód od niego 
dwa. Nad drzwiami zauważono przybitą metalową podkowę. Kolejna podkowa znajdowała się 
naprzeciwko wejścia, na drzewie. Na ścianach, po zewnętrznej stronie, położony jest drewniany 
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Ryc. 78.
Małusy Małe,  

pofolwarczny budynek 
drewniany;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.

Ryc. 79.
Małusy Małe, elewacja pofolwarcznego budynku drewnianego;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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gont (siding elewacyjny). Szerokość światła otworu okiennego wynosi 98 cm, przy czym otwór 
wejściowy jest szerszy o 12 cm.

Na zachód od domu mieszkalnego, w odległości około 30 m, znajdują się 2, w rzucie pro-
stokątne, obiekty. Pierwszy zorientowany jest dłuższą osią na linii północ-południe. Obiekt ten 
posiadał najpewniej dwuspadowy dach, wewnątrz był tynkowany. Na murze tej konstrukcji wi-
doczne są czerwone przebarwienia skały wapiennej, co może oznaczać, że na miejscu wybuchł 
pożar. Na zachód od pierwszego znajduje się drugi obiekt, którego dłuższa oś orientowana jest na 
linii wschód-zachód. W obu obiektach w licu muru znajdowały się prostokątne niewielkie otwory 
okienne: w obiekcie pierwszym zarejestrowano 1 otwór, w obiekcie drugim – 2.

nr inw.: M10_C5 Małusy Małe – stara wieś: staw
Staw znajduje się na posesji prywatnej, porośnięty jest roślinnością wodną. W trakcie 

prospekcji poziom wody był niski (ryc. 80). 

Ryc. 80.
Małusy Małe, staw na terenie dawnego folwarku; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Historia
Dane zawarte w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego wskazują, że w XIX w. Ma-

łusy Małe dzieliły się Małusy Rządowe i Małusy Szlacheckie. W 1827 r. w Małusach Rządowych 
mieszkało 40 osób w 8 domach, zaś w Małusach Szlacheckich 91 osób w 14 domach. W latach 80. 
XIX w. Małusy Rządowe, należące do gminy Rędziny, zamieszkane były już przez 101 osób w 13 
domach. Małusy Szlacheckie zaś, przypisane do gminy Wancerzów, podzielone były na folwark 
(49 osób w 5 domach) i kolonię (121 osób w 14 domach) [SGKP 1885: 81; Heronimski 1974: 536]. 
Badane miejsce oznaczone na XIX-wiecznych mapach jako folwark (ryc. 81–82) było więc naj-
pewniej częścią wspomnianych Małus Szlacheckich. Według wypowiedzi mieszkańców, dawne 
Małusy Rządowe to dzisiejsza ulicówka (usytuowana południkowo), wiodąca od strony Mstowa 
w kierunku Turowa, którą ze względu na położenie przy drodze powiatowej oraz obecność remizy 
strażackiej i sklepu spożywczego, traktować należy jako centrum wsi – właściwe Małusy Małe. 
Z kolei dawne Małusy Szlacheckie odpowiadają usytuowanej kilkaset metrów na południowy 
wschód drugiej, poprzecznej ulicówce, mającej status satelitarny wobec właściwych Małus Małych. 
Dawny folwark łączony jest dziś przez mieszkańców bardziej z dawnymi Małusami Rządowymi. 
Wynika to zapewne z bezpośredniego sąsiedztwa z właściwymi Małusami Małymi i położeniu 
przy wspomnianej drodze powiatowej.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 81.
Folwark (Fol.) 

w Małusach Małych 
na Topograficznej Karty 

Królestwa Polskiego  
sprzed 1831 r.
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Ryc. 82.
Folwark (V w.) w Małusach Małych 

na Mapie Rzeszy Niemieckiej z 1881 r.
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9. Mstów (M1) – dzielnica stodół1 (ryc. 83–84)

1 Diagnoza miejsca oparta została w dużym stopniu na wynikach badań zamieszczonych w artykule: 
Krupa-Ławrynowicz, Ławrynowicz, Rak [2017].

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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• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R18_KOM1
Mieliśmy gospodarstwo tam po drugiej stronie wsi i to było bardzo utrudnione, że my tam miesz-

kamy, bo trzeba było przez cały rynek gnać te owce i krowy, żeby w pole można było iść, i przewozić 
przez cały rynek snopki słomy, przenosić wszystko, z tej stodoły przywozić. Także to gospodarstwo 
to była jedna wielka męka, bo na co dzień zwierzęta musiały jeść, a stodoła była daleko stąd, daleko 
od domu. No ale każdy gospodarz, czy mieszkał daleko czy blisko, to do stodoły codziennie jeździł, 
każdy chciał mieć stodołę, bo zabudowa u nas gęsta, miejska, gdzie tu w domach trzymać to wszyst-
ko. Miejsca nie było w domu. […] Bogatszych mieszkańców stać było na wybudowanie murowanych 
stodół, z dachem krytym papą. Biedni mieli drewniane konstrukcje (ryc. 85–89).

nr inw.: KOM: M1_R11_KOM1
Na stodołach najwięcej działo się w czasie prac polowych. Tam oczywiście każdy znał, wiedział, 

czyja jest która stodoła. Tam się w czasie żniw życie toczyło. I wszystkie inne zbiory, jak się robiło, 
to też wszystko później do tych stodół. […] Oczywiście, człowiek człowiekowi był bardzo potrzebny. 
Młócił pan zboże, to przecież nie samemu, później to wszystko przerzucić, ułożyć, samemu nie dało 
rady. Nawet jak w późniejszym czasie przyjeżdżała maszyna, to i tak musiał mieć ludzi do tej ma-
szyny. I tak się pomagało sąsiadom, czasem się tylko kogoś najęło. Wszystkich pan znał, tam przy 

Ryc. 85.
Mstów, dzielnica stodół w latach 60. XX w.;  

widok z Góry Szwajcera (fragment zdjęcia); fot. J. Hereźniak
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Ryc. 86.
Mstów, dzielnica stodół  

w latach 60. XX w.;  
stodoły (od lewej) nr 1, 

4–6; widok od strony 
wschodniej;  

fot. J. Hereźniak

Ryc. 87.
Mstów, dzielnica stodół  

w latach 60. XX w.;  
stodoły na pierwszym 

planie (od lewej)  
nr 15–16, 21–18, 43–44; 

widok od strony  
południowej;  

fot. J. Hereźniak
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Ryc. 88.
Mstów, dzielnica stodół  

w latach 60. XX w.;  
stodoły (od lewej)  

prawdopodobnie  
nr 24–23, 22–2; widok od 

strony południowo- 
-zachodniej;  

fot. J. Hereźniak

Ryc. 89.
Mstów, dzielnica stodół  

w latach 60. XX w.;  
stodoły (od lewej) 

prawdopodobnie nr 8–7, 
34–31, 6; widok od strony 

południowo-zachodniej; 
fot. J. Hereźniak

tych stodołach to nikogo obcego nie było. Więc w każdej chwili był potrzebny człowiek człowiekowi. 
W tej chwili nie ma gospodarstwa, więc nikt nikomu nie jest potrzebny, tak mu się wydaje, że nie jest 
potrzebny (ryc. 90–91).
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Ryc. 90.
Mstów, dzielnica  

stodół w 1967 r.; stodoły  
(od lewej): nr 50–55; 

widok od strony 
północno-wschodniej;  

fot. J. Hereźniak

Ryc. 91.
Mstów, dzielnica stodół 

w 1967 r.; na pierwszym 
planie stodoły (od lewej): 

nr 24, 55; widok od strony 
północnej;  

fot. J. Hereźniak
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nr inw.: KOM: M1_R10_KOM1
Dwa razy piorun uderzył w stodoły i się zajęły ogniem i pięćdziesiąt osiem stodół spłonęło. 

[…] Spaliło się w czterdziestym którymś, jak miałem dwanaście lat, w marcu, chyba osiemnastego lub 
dziewiętnastego. […] Potem ludzie je odbudowali, sam pomagałem tam tym ludziom, co wszystko im 
spłonęło. To się wszyscy przecież bali, że pożar do wsi dojdzie i lataliśmy z wiadrami, żeby to gasić. Ja 
też miałem swoją stodołę, ale moja spłonęła w Boże Narodzenie w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym 
dziewiątym roku. To było podpalenie, to to wielkie poruszenie było w Mstowie.

nr inw.: KOM: M1_R8_KOM6
W którymś momencie, wiadomo, że takie budynki to łatwo jest podpalić, ale też burze, które 

dawniej bywały też niejednokrotnie sprawiały, że uderzył piorun i taka stodoła gdzieś spłonęła pod 
wpływem iskry. Natomiast krążyły tutaj opowieści, legendy czy to była może prawda, że taki samo-
istny podpalacz się w to trochę zabawiał. Podpalał je, a potem do strażaków biegł i zawiadamiał tą 
straż pożarną i przyjechali gasić. We wsi mówi się też o tym, iż jeden z pożarów spowodowany był 
karą boską wymierzoną w chłopa, który ośmielił się pracować na polu w czasie święta. Może chodzi 
o pożar tuż przed wojną. Dzień wcześniej było święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. […] 
No i powiem, że też tam mi się kojarzy taki obrazek z dzieciństwa w tych stodołach. Z dzieciństwa 
pamiętam zabawę w zjazdy na sankach. Z racji też, że tam było dużo takich korytarzyków, jakby 
wąwozów pomiędzy tymi stodołami, no to slalomy były niesamowite i można było na sankach doje-
chać do samego rynku i to była frajda. Pamiętam też wyjście tam przy tych stodołach na lekcje wy-
chowania fizycznego. Z racji tego, że w starej szkole nie było sali gimnastycznej, więc między innymi 
tam chodziliśmy na te lekcje wychowania fizycznego. A teraz zostało niewiele. Miejscowi, i nie tylko, 
robią tam zabawy raczej niskich lotów. Ogniska palą, alkohol piją i na pewno też niejeden chłopak 
tam z dziewczyną chadzał.

nr inw.: KOM: M1_R4_KOM2
Miała być ponoć tam robiona wioska indiańska taka dla przyjezdnych czy kamping jakiś […] 

no bo ładne tereny, no i będzie może ładniej, ale czy to dojdzie do skutku, no bo jeszcze tam nic nie 
ma, ale jakie to mają plany na to, nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
umieszczenie tam targowej przestrzeni, bo rolnictwo do Mstowa nigdy już nie wróci. I coraz więcej 
rodzin po prostu wyjeżdża. I nie tylko wyjeżdżają młodzi, ale też ściągają swoich dziadków [...] (ryc. 
92–95).

• Archeologia
nr inw.: M1_B15
Dawna dzielnica stodół położona jest 300–500 m na południe od rynku na łagodnym 

zboczu Góry Ścięgna. W przeszłości znajdujące się na niej stodoły były bardzo dobrze widoczne 
z centrum miejscowości oraz dwóch pozostałych mstowskich dominant krajobrazowych, tj. klasz-
toru oraz okolic Skały Miłości, tj. wschodniego zbocza góry Szwajcera (zob. ryc. 85). Teren zajmuje 
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Ryc. 92.
Mstów, dzielnica stodół w latach 90. XX w.; stodoły (od lewej): nr 37 (relikt kamienny),  

30, 1 (relikt kamienny), 6–2; widok od strony północnej

Ryc. 93.
Mstów, dzielnica stodół w latach 90. XX w.; stodoły (od lewej): nr 8, 7 (relikt kamienny), 6–2, 36, 37 (relikt kamienny);  

widok od strony południowej
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Ryc. 94.
Mstów, dzielnica  

stodół w 2000 r.; stodoły 
(od lewej) nr 45, 44–43;  

widok od strony 
północno-zachodniej
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Ryc. 95.
Mstów, dzielnica stodół  

w 2000 r.; stodoły 
(od lewej): nr 40, 39 (?), 33, 
36; 34, 31; widok od strony 

północno-zachodniej
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powierzchnię zbliżoną do trapezu o wym. około 150 m x 250 m. Od południa graniczy z wyrobi-
skiem kamienia wapiennego zwanym Kamionka, które było wykorzystywane do budowy stodół.

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Mstów plany układu stodół z lat 60. i 90. XX w. umożliwiają 
precyzyjną lokalizację ich reliktów w terenie. Na potrzeby nieinwazyjnych badań archeologicz-
nych poszczególnym obiektom zostały nadane numery (ryc. 96). W ostatniej fazie użytkowania, 
czyli w II poł. XX w., 55 stodół rozplanowanych było w większości w ramach 8 rzędów budynków 
połączonych z sobą ścianami szczytowymi. Dodatkowo jedna stodoła (nr 56), najlepiej ze wszyt-
kach zachowana, ale nie zaznaczona na wspomnianych planach, znajduje się na działce pierwotnie 
związanej z jednym z domów przy rynku (ryc. 97). 

Ryc. 96.
Mstów, dzielnica stodół;  
rozplanowanie i rodzaje 

konstrukcji obiektów; 
oprac. A. Nowicka  

na podstawie badań 
archeologicznych
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Poszczególne rzędy stodół usytuowane były równolegle do dwóch traktów: wychodzącej 
z rynku drogi olsztyńskiej (dawnej ul. Stodolnej, dziś ul. Partyzantów i ul. Brzozowej) oraz dawnej 
drogi brzyszowskiej, która zaczynała się właśnie w dzielnicy stodół.

Względem drogi olsztyńskiej zorientowanych było pięć rzędów stodół. Najbardziej wysu-
nięty na zachód rząd 6 reliktów stodół (nr. 50–55) znajduje się przy zachodniej pierzei dawnej 
drogi olsztyńskiej i na południe od ul. M. Kopernika. Obiekty te są dziś najbardziej niedostępne ze 
wszystkich badanych reliktów stodół ze względu na bardzo gęstą roślinność drzewiastą i krzewia-
stą, uniemożliwiająca wykonanie dokumentacji nawet poza okresem wegetacji. Miejsce to służy 
także do nielegalnego składowania odpadów, w tym dużych ilości popiołu, co utrudnia ustalenie 
wewnętrznego rozkładu obiektów. Znajdujące się tu stodoły miały podmurówki kamienne lub 
ceglane, które zachowały się miejscami do wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Uchwytne 
dziś relikty stodół w tym miejscu posadowione są na miejscu budynków zaznaczonych na planie 
z 1825 r. [por. niżej]. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że fragmenty zachowanych 
do dziś części okołofundamentowych pochodzą z tego czasu.

Ryc. 97.
Mstów, dzielnica stodół; stodoła nr 56; widok od strony południowo-zachodniej;  

fot. L. Funk; lipiec 2013 r.
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Także równolegle do dawnej drogi olsztyńskiej, ale po jej wschodniej stronie, zlokalizowany 
jest rząd reliktów stodół składający się z trzech części (ryc. 98). Pierwszą tworzy 7 stodół (nr. 
11–17), drugą 2 (nr. 23–24), a trzecią 3 (nr. 25–27). Trzy ostanie stodoły również porośnięte są 
roślinnością uniemożlwiającą dokładną obserwację i dokumentację. Pozostałe obiekty na obszarze 
dawnej dzielnicy stodół położone są na otwartej przestrzeni porośniętej latem gęstą i wysoką 
trawą. Kilka metrów na wschód znajduje się następny rząd reliktów stodół, złożony z 5 budynków 
(nr. 18–22) oraz jednego obiektu wolnostojącego (nr 28). Z kolei w południowej części badanego 
terenu, za drogą polną przebiegającą przez jego środek na linii północny wschód – południowy 
zachód, położony jest rząd 5 stodół (nr. 7–10), który od strony południowo-wschodniej przylega 
do wspomnianego wyrobiska kamienia wapiennego, zwanego Kamionką.

Prostopadle usytuowany był kolejny rząd 5 stodół (nr. 2–6), który także graniczył z Kamion-
ką, ale od strony południowo-zachodniej. Zorientowany był on już do przebiegu drogi brzyszowskiej. 
Równolegle do tego traktu, bardziej na północ, położone były kolejne rzędy zabudowań: 5 (nr. 
29–33), 7 (nr. 35–41), 2 (nr. 43–44) i 2 (nr. 46–47). Rzędom tym towarzyszyły stodoły wolnosto-
jące, w mniejszym stopniu zorientowane w stosunku do głównego układu drogowego (nr. 1, 45, 
49, 48). Dwie z nich (nr. 1 i 56 ) były największymi budynkami o najwyższej jakości budowlanej.

Ryc. 98.
Mstów, dzielnica stodół; relikty stodół nr 13–16; widok od strony północno-wschodniej;  

fot. L. Funk; lipiec 2013 r.
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Zachowane do dziś relikty stodół oraz fotografie archiwalne wskazują, że głównym bu-
dulcem służącym do ich wzniesieniu było drewno (ryc. 99–102). Większość miała prostokątną 
kamienną podmurówkę, na której stała drewniana konstrukcja, przeważnie drewniana. Dach 
kryty był deskami lub słomą. Ten typ budowli reprezentują dwie zachowane do dziś stodoły 
o konstrukcji szczytowej (nr. 41 i 45). Obiekty o konstrukcji zrębowej widoczne są na archiwal-
nych zdjęciach z 1967 r. (nr. 55–56, zob. ryc. 90–91). Drugim rodzajem stodół były drewniane 
budynki z ceglanymi ścianami szczytowymi. Formę tę reprezentuje dziś jedna stojąca stodoła 
(nr 43). Ostatni typ to całkowicie kamienny budynek, reprezentowany przez 3 obiekty (nr. 1, 56 
oraz częściowo 44). Pojedyncze obiekty wyłamują się z tego schematu. Jeden jest zdecydowanie 
większy i kwadratowy w planie (nr 20). Kolejny (nr 28) pełnił funkcję piwnicy. Inny (nr 42) praw-
dopodobnie w ogóle nie był stodołą.

Środkowa część stodół, czyli klepisko, wyłożone były polepą lub nawierzchnią betonowo
-asfaltową, przy czym nie zarejestrowano prawidłowości między rodzajem nawierzchni klepisk 
a konstrukcją stodół. W przypadku rzędów stodół zlokalizowanych bezpośrednio przy dawnej 

Ryc. 99.
Mstów, dzielnica stodół; stodoła nr 33; widok od strony zachodniej;  

fot. L. Funk; lipiec 2013 r.
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drodze olszyńskiej zaobserwowano, że środkowe budynki miały najwyższe ściany szczytowe. 
Wolno sądzić, że były to najstarsze budynki, do których dobudowywano kolejne z obu stron, 
często wykorzystując różne konstrukcje budowlane. Przeważał jednak typ stodół o drewnianej 
konstrukcji wzniesionych na kamiennej podmurówce.

• Historia
Podobnie jak w innych miejscowościach, także w Mstowie, ze względów przeciwpożaro-

wych, wytyczono oddzielną przestrzeń przeznaczoną na ulokowanie w niej stodół. W tym celu 
wykorzystano niezagospodarowane zbocze pobliskiej Góry Ścięgna, położone zaledwie kilkaset 
metrów na południe od rynku. Rozciągały się tu rozległe pola użytkowane przez mstowian. Sto-
doły budowano wzdłuż kilku dróg prowadzących z pól do wsi na wspólnym terenie komunalnym. 
Wznosili je poszczególni gospodarze w miarę swoich potrzeb. Nie są znane żadne dokumenty 
opisujące początek tego procesu. Dane Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków wskazują, 
że stodoły zaczęto budować w XIX w. lub na przełomie XIX i XX w. Początkowo były to obiekty 
drewniane o konstrukcji zrębowej, później o konstrukcji szkieletowej. Z czasem zastępowano 
budynki drewniane kamiennymi, często stawianymi w tym samym miejscu [Karta Gminnej Ewi-
dencji Zabytków 2012; Borowska-Antoniewicz 2013: 25, 124].

Na jednej z kart Mapy Rzeszy Niemieckiej, wyrysowanej w 1881 r., przestawiającej tereny 
przygraniczne wraz z Mstowem [Karte…1886: Bl. 454 – Herby], dostrzec można w tej samej loka-
lizacji oznaczenie zaledwie 3 budynków murowanych (ryc. 103). Z kolei na o pół wieku starszej 

Ryc. 100.
Porównane zadokumentowanych 

reliktów wybranych obiektów  
w dzielnicy stodół w Mstowie  
ze zdjęciami z lat 60. XX. oraz  

z 2013 r.; oprac. M. Rak, J. Čibera
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Ryc. 101.
Porównane zadokumentowanych 

reliktów wybranych obiektów  
w dzielnicy stodół w Mstowie  

ze zdjęciami z lat 60. XX;  
oprac. M. Rak, J. Čibera
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Ryc. 102.
Porównane zadokumentowanych 

reliktów wybranych obiektów  
w dzielnicy stodół w Mstowie  

ze zdjęciami z 2013 r.;  
oprac. M. Rak, J. Čibera

Ryc. 103.
Mstów na fragmencie Mapy Rzeszy Niemieckiej z 1881 r.
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Ryc. 104.
Mstów na Topograficznej Karty 

Królestwa Polskiego sprzed 1831 r.

Ryc. 105.
Mstów, dzielnica stodół;  

Mappa Teritorium Miasta Rządowego 
Mstowa (fragment) z lat 1834–1825
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Ryc. 106.
Mstów, dzielnica stodół; Mappa Teritorium Miasta 

Rządowego Mstowa (fragment) z lat 1834–1825 
nałożona na współczesne zdjęcie satelitarne;  

oprac. O Ławrynowicz

Ryc. 107.
Mstów, dzielnica stodół; Mappa Teritorium Miasta 

Rządowego Mstowa (fragment) z lat 1834–1825 
nałożona na współczesne zdjęcie satelitarne  

oraz rozplanowanie obiektów;  
oprac. A. Nowicka, O. Ławrynowicz
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Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego, wyrysowanej przed 1831 r. [Karta… cz. 1, II/VI 1839], 
w miejscu, gdzie dzisiaj znajdują się stodoły, zaznaczono od 5 do 7 budynków tworzących zwarte 
skupisko, wyraźnie oddzielone od układu urbanistycznego Mstowa (ryc. 104). 

Szczególnie intersujący jest jednak najstarszy znany i jednocześnie bardzo precyzyjny plan 
tego terenu – Mappa Teritorium Miasta Rządowego Mstowa z lat 1824–1825 [APŁ: 1600–2012]. 
Zaznaczone są na niej nieliczne obiekty w Mstowie, głównie te należące do miasta, m.in. jeden 
z domów przy rynku, 3 przy ulicy odchodzącej z rynku w kierunku Olsztyna (dzisiejszej ul. Par-
tyzantów, wcześniej ul. Stodolnej) oraz 12 budynków na terenie dzielnicy stodół (ryc. 105–107). 
Obiekty te naniesione zostały na podstawie dość dokładnych pomiarów, na co wskazuje duża 
skala planu (1:5000) oraz precyzja w odtworzeniu położenia innych elementów topograficznych. 
Z powodu braku łatwo dostępnej na zboczu wzgórza wody, nie mogły to być budynki mieszalne, 
ale raczej obiekty gospodarcze o funkcji magazynowej. Przekonuje o tym nazwa ulicy (dziś ul. 
Partyzantów) prowadzącej do nich o rynku: Ulica od Stodół, zaznaczona na Planie siedzib Miasta 
Rządowego Mstowa z 1824 r. (ryc. 108) [Plan Miasta… 1824]. Wolno się domyślać, że w budynkach 
tych magazynowano nie tylko płody rolne z pobliskich gruntów miejskich, ale również produkty 
miejscowe i sprowadzane, będące obiektem handlu i wymiany. Uwagę zwraca bowiem wyznaczony 
trapezowaty plac, przy którym budynki te zostały usytuowane. Przylegał on bezpośrednio do 
traktów wiodących w kierunku Olsztyna oraz Brzyszowa i Małus Małych, i dalej na Janów, Lelów 

Ryc. 108.
Mstów, dzielnica stodół; Plan Miasta Rządowego Mstowa z 1824 r. (fragment)
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czy Żarki. Badania archeologiczne przy zachodnim zboczu Góry Skarzawy wykazały obecność 
solidnej konstrukcji z kamieni wapiennych, które utwardzały gliniaste podłoże przebiegającego 
tam odcinka drogi brzyszowskiej [zob. poniżej – poz. 33. Góra Skarzawa koło Małus Małych]. 
Utwardzenia tego typu widoczne są zresztą na innych odcinkach tej współczesnej drogi polnej.

Status własnościowy dzielnicy stodół do dziś w zasadzie nie uległ zasadniczym zmianom. 
Pierwotnie był to teren miejski, a po utracie praw miejskich przez Mstów w 1870 r., gminny, na 
którym za zgodą władz poszczególni mieszkańcy mogli wznosić i użytkować swoje stodoły. For-
malnie więc obiekty te były własnością samorządową, zaś praktycznie każdy był przypisany do 
konkretnej rodziny.

Jeżeli uznać powyższe odwzorowania za wiarygodne, należałoby przyjąć, że część lub 
wszystkie zabudowania gospodarcze uwidocznione na mapach z I ćw. XIX w. uległy zniszczeniu 
do I poł. lat 80. XIX w., np. w czasie wielkiego pożaru Mstowa w 1879 r. Należy tu jednak zastrzec, 
że w przypadku akurat tej katastrofy, zmiany raczej nie byłyby tak szybko naniesione na mapę 
niemiecką, wzorowaną, w przypadku okolicznych terenów, w dużym stopniu na lokalnych mapach 
rosyjskich. Poza tym trudno określić, w jakim stopniu zaznaczenia konkretnych budynków na 
mapach o małej skali stanowiły precyzyjne odwzorowanie faktycznej topografii, a na ile sche-
matyczne przedstawienie jej charakteru.

Ewentualny pożar w największym stopniu dotknąłby budynki drewniane. W przypadku 
konstrukcji murowanych na zniszczenie narażone były przede wszystkim poszycia dachowe, a więc 
element stosunkowo prosty do odtworzenia. Można się natomiast zastanawiać, czy stopniowe 
odchodzenie od przechowywania produktów rzemieślniczych na rzecz płodów rolnych (głównie 
zboża) [zob. wyżej – poz. nr 1. Mstów (M1) – Rynek i jego zabudowania] skłaniało mieszkańców 
Mstowa do zamiany wilgotnych konstrukcji kamiennych na rzecz bardziej przewiewnych stodół 
o konstrukcji kamienno-drewnianej czy niemal wyłącznie drewnianej. Proces ten mógł ulec 
nagłemu przyspieszeniu w 1879 r., kiedy należało w ciągu kilku miesięcy odbudować spalone 
budynki mieszkalne w Mstowie. Może właśnie wtedy część starych kamiennych stodół uległa 
rozebraniu, a nowe, stawiane w kolejnych latach i dziesięcioleciach, były już wznoszone z drew-
na. Wskazówką może być tu sytuacja z lat późniejszych, gdy dużą część stodół stanowiły obiekty 
zbudowane niemal wyłącznie z drewna, mimo bezpośredniej dostępności kamienia wapiennego 
na zboczu Góry Ścięgna.

Liczba stodół w końcu XIX w. liczyć mogła więc od kilkunastu do kilkudziesięciu obiektów. 
Do 1938 r. było ich przynajmniej 56, na co wskazują informacje o pożarze, który dotknął dzielnicę 
w końcu marca 1938 r.:

W sobotę [26 marca 1938 roku] o godzinie 13:30 uderzył piorun w jedną ze stodół w osadzie Mstów. 
Ponieważ w osadzie skupiona jest na wzgórzu większa ilość stodół, momentalnie zajęły się stodoły 
sąsiednie. Po chwili morze ognia objęło 50 stodół. Niesamowity i groźny był widok gorejących 
stodół strzelających milionami iskier w niebo. Wezwana z Częstochowy Straż Ogniowa po przeszło 
dwóch godzinach akcji pożar stłumiła. Stodoły spłonęły jednak doszczętnie. Straty wynoszą około 
20 000 zł. Wielu mieszkańców straciło chleb do żniw [50 stodół… 1938].
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Andrzej Kubicki, wówczas dyrektor miejscowej szkoły, wspomniał po latach, że „25 marca 
[1938 roku] piorun uderza w stodołę Jana Porębińskiego. Pożar trawi 56 stodół, ocalało – 10” 
[Kubicki 2012: 96]. Stodoły zostały szybko odbudowane. Kilkadziesiąt obiektów dostrzec można 
na prezentowanych wyżej zdjęciach oraz planie z lat 60. XX w., a także na udostępnionym ostatnio 
zdjęciu lotniczym z 1971 r. (ryc. 109). Ich znaczenie ulegało jednak zmniejszeniu. Spowodowane 
było to zmianą profilu prac rolniczych. Wielu mstowian rezygnowało z uprawy zbóż na korzyść 
sadownictwa, głównie jabłek, które znajdowały zbyt tuż po zbiorach. Ponadto od końca lat 80. 
XX w. w Polsce przyspieszeniu uległ proces zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie i odpływu 
młodych ludzi do miast. Dotychczasowa rolnicza funkcja stodół straciła swój sens.

Utrata znaczenia ekonomicznego stodół powodowała, że zaprzestawano bieżących napraw 
oraz akcji odbudowy całych obiektów po kilku pożarach, które w latach 80. i 90. XX w. nawiedziły 
dzielnicę stodół. Ostatni duży pożar miał miejsce 13 października 2001 r. [Płoną, płoną stodoły… 
2001]. Nieliczne ocalałe obiekty uległy w większości zawaleniu, zaś ich murowane ściany trakto-
wane są niekiedy jako wygodne źródło pozyskiwania kamienia wapiennego.

Ryc. 109.
Mstów, dzielnica stodół; fragment 

zdjęcia lotniczego z 1971 r.
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• Historia sztuki
Zespół stodół zachowany jest fragmentarycznie. Budynki wykonane z drewna i kamienia 

wapiennego, w większości na podmurówce, kryte dachami dwuspadowymi. Obiekty dawniej 
pełniące funkcje gospodarcze (magazynowanie), obecnie w stanie ruiny. Relikty reprezentują 
charakterystyczny typ regionalnego budownictwa z wykorzystaniem lokalnego budulca. Kamienne 
stodoły wzniesione na planie prostokąta lub zbliżonym do kwadratu odznaczały się prostą bryłą 
i nieotynkowanymi ścianami, czasami urozmaiconymi wycięciami w formie krzyża na ścianie 
szczytowej lub ceglanym detalem w nadprożach bramy oraz w narożnikach (zob. ryc. 94, 98, 99).
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10. Mstów – rzeźnia (ryc. 109–110)

Ryc. 110.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 111.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R10_KOM6
W miejscu, gdzie obecnie stoi sklep Lewiatan znajdowała się rzeźnia. Wybudowali ją polscy 

i żydowscy rzeźnicy wspólnie. Polacy mieli osobne pomieszczenia do uboju, ponieważ to robili inaczej 
niż Żydzi. Oprócz rzeźni w budynku były również magazyny gminnej spółdzielni.

• Archeologia
nr inw.: M1_B10
Rzeźnia położono była przy obecnej ul. Wolności 79. Dziś znajduje się tu budynek na planie 

wielokąta, w którym umiejscowiony jest sklep sieci „Lewiatan” (ryc. 111). Dłuższą osią, przebie-
gającą na linii północny-zachód – południowy-wschód, budynek ustawiony jest równolegle do ul. 
Wolności. Obiekt jest zadbany, otynkowany, pomalowany, klimatyzowany i kryty blachodachówką, 
wybudowany najprawdopodobniej na przełomie XX i XXI w. Po południowo-zachodniej stronie 
badanego miejsca znajduje się droga i zabudowa mieszkalna. Od strony północno-zachodniej 
uchwycono parking wyłożony kostką brukową, a od strony północno-wschodniej znajduje się 
altana i zielony teren prywatny. 

• Historia
W Mstowie drewnianą rzeźnię, czyli ubojnię zwierząt zbudowano w latach 1833–1837. 

W późniejszym czasie zyskała ona murowaną konstrukcję [AP: 1806–1866]. Nie było tu raczej 
problemu z dostępem do lodu służącego do dłuższego przechowywania mięsa. Wycinano go zimą 
z zakoli pobliskiej rzeki Warty i przechowywano w specjalnych składach.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 112.
Mstów, teren dawnej rzeźni; widok 
od strony południowo-zachodniej; 

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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11. Mstów – stary młyn Chrapoń (ryc. 112, 113)

Ryc. 113.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 114.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw.: KOM: M6_R6_KOM7
Ruiny młyna zostały usunięte niedawno. A krążyła legenda o straszącej w ruinach Białej 

Damie. Razem z kolegami baliśmy się wieczorami przejeżdżać rowerami drogą, przy której stały 
pozostałości budynku (ryc. 114–115).

Ryc. 115.
Mstów, ruiny młyna  

na Chraponiu  
w latach 90. XX w.;  

widok od strony  
południowo-zachodniej

Ryc. 116.
Mstów, ruiny młyna 

na Chraponiu ok. r. 2000; 
widok od strony  

północno-zachodniej
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nr inw.: KOM: M6_R12_KOM2
Kiedyś znajdował się tam młyn wodny, jedyny w okolicy. Ludzie z całej wsi zwozili ziarno do 

mielenia. Krąży legenda o tym, że w okolicy jest zakopane złoto. […] Był to majątek młynarza, najbo-
gatszego mieszkańca wsi. Na murze widniała data tysiąc osiemset osiemdziesiąty siódmy. Teraz leżą 
tam tylko pojedynczą kamienie.

• Archeologia
nr inw.: M1_B11
Miejsce zlokalizowano po południowej stronie rzeki Warty, w odległości ok. 1 km od skrzy-

żowania ul. Wolności i Sportowej w Mstowie, na zachód od drewnianego mostku (ryc. 117–118). 
Teren jest częściowo ogrodzony i zarośnięty.

• Historia
Wzniesiony przez klasztor mstowski w bliżej nieokreślonym czasie młyn zwany Chraponiem 

został w 1569 r. wydzierżawiony Aleksandrowi Będkowskiemu, synowi wcześniejszego dzierżawcy 
Jana Będkowskiego. Umowa zobowiązywała Aleksandra do odbudowy młyna przy wykorzystaniu 
drewna pochodzącego z lasów wsi Krasice oraz do urządzenia w pobliżu tartaku [Kubicki 2012: 
49; Laberschek 2014: 87]. Istnienie młyna poświadczone jest w dokumentach z końca XVIII w. oraz 

Ryc. 117.
Mstów, kładka na Warcie przy dawnym młynie na Chropniu; widok od strony południowo-wschodniej;  

fot. A. Szadkowska; kwiecień 2015 r. 
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na XIX-wiecznych mapach, m.in. mapie Gilly’ego z początku XIX w. [Laberschek 2014: 86], gdzie 
opisany jest jako M. [Mühle] Krapon [Gilly 1802–1803: C4]. Młyn spalił się w 1886 r. [Kubicki 2012: 
77], ale wkrótce został odbudowany. Należał wówczas do Antoniego, później Henryka, Romana 
i Stefana Bentkowskich. Po II wojnie światowej podupadł i stopniowo popadał w ruinę. Jeszcze 
kilka lat temu widoczne były na murze ceglanym napisy: „AB 1887” i „HMB 1901”.

• Historia sztuki
Budynek wzniesiony był z kamienia wapiennego, dwukondygnacyjny z poddaszem, kryty 

dwuspadowym dachem. Ściany nieotynkowane, przeprute prostokątnymi otworami okienny-
mi na poziomie drugiej kondygnacji. W ścianie szczytowej ponad pierwszą kondygnacją otwór 
drzwiowy, wyżej na poddaszu prostokątne okienko. Na zachowanej fotografii widoczne jest wejście 
do budynku od strony rzeki oraz pozostałości niskiej kamiennej przybudówki przylegającej do 
ściany szczytowej. Obiekt o charakterze gospodarczym i magazynowym, odznaczał się surową 
bryłą i skromnym detalem w postaci ceglanych opasek wokół otworów okiennych i ceglanego 
łuku w nadprożu otworu wejściowego. Pierwotnie stanowił element zabudowy przy drewnianym 
dworze, który spłonął w latach 30. XX w. Obok młyna znajdował się również spichlerz, pełniący 
po pożarze funkcje mieszkalne. Żaden z budynków nie zachował się.

Ryc. 118.
Mstów, miejsce dawnego młyna na Chropniu; widok od strony południowo-wschodniej;  

fot. P. Skupińska; kwiecień 2015 r. 
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12. Siedlec – dawna karczma (ryc. 119–120)

Ryc. 119.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 120.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
Karczma w Siedlcu była miejscem często wspominanym przez rozmówców. Informacje o niej 

miały jednak przeważnie postać szczątkową, nie wskazywały dokładnej lokalizacji. W trakcie 
dyskusji grupowej z mieszkańcami pojawiła się następująca opowieść:

P.B.: A tutaj mamy fragment tego starego Siedlca, w Siedlcu była karczma, dawno, dawno 
temu. Obok karczmy była podobno stacja, w której pocztylioni zmieniali konie. Ile w tym prawdy 
jest, to nie wiem. Tego nigdzie nie wyczytałem, tylko tyle słyszałem. Bo ten Siedlec leży przy trasie, 
przy dawnym trakcie królewskim Lwów–Poznań. Tu właśnie była ta droga i dlatego tutaj pocztylioni 
zmieniali sobie konie.

• Archeologia
nr inw.: M12_B2
W jednej z lokalizacji dawnej karczmy, wskazywanej przez rozmówców, znajduje się obecnie 

prywatny obiekt – dom mieszkalny z II połowy XX w. (ryc. 121)

• Historia
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że drewniana karczma istniała w Siedlcu 

w XIX w. Zamieszkiwało ją 5 osób. Należały do niej 2 morgi ziemi [SGKP 1889: 504].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 121.
Siedlec, teren jednej  

z lokalizacji dawnej karczmy; 
widok od strony południowo-
-wschodniej; fot. M. Majorek; 

czerwiec 2015 r.
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13. Cegielnia – targ (ryc. 122–123)

Ryc. 122.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 123.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M3_R6R7_KOM2
Kiedyś targowisko było w Mstowie. Podobno już w trzynastym wieku. W późniejszych czasach 

przez teren targowiska wyznaczono trasę, więc trzeba było plac targowy przenieść gdzieś indziej. 
I nową lokalizacją targowiska stała się Cegielnia. […] Targ odbywa się co poniedziałek. Wiedzą o tym 
wszyscy mieszkańcy. Wcześniej w tym miejscu w Cegielni był teren wspólnoty wiejskiej. Zajmował 
obszar ponad osiem hektarów. Wypasano tam zwierzęta, tam się pasły gęsi, owce, krowy. Teraz to 
jest ważne miejsce, bo tu wszyscy się na targu spotykają. Nie tylko miejscowi, ze wsi, ale z całej gminy. 

• Archeologia
nr inw.: M3_C1
Badane miejsce znajduje się po zachodniej stronie ul. Leśnej (ryc. 124–126). Jest to plac 

w kształcie trójkąta o powierzchni powyżej 100 arów, na którym odbywają się targi. W południo-
wo-wschodnim narożniku znajdują się T-kształtne zadaszone obiekty (wiaty dla sprzedawców). 
Powierzchnia pod nimi została wyłożona kostką brukową. Z kolei północno-zachodnią część 
utwardzono żwirem. Od strony zachodniej przylega zadbany teren zielony z placem zabaw dla 
dzieci. Badane miejsce jest wyposażone w media (toalety, prąd).

Ryc. 124.
Cegielnia, plac targowy, tablica informacyjna; fot. K. Wielocha; kwiecień 2015 r.
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• Historia
Przez kilka wieków miejscem targów i jarmarków był rynek w Mstowie. Tradycyjnie 

odbywały one się w poniedziałki. W II połowie XX w. miejscem targów stał się plac w Cegielni. 

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 125.
Cegielnia, plac targowy;  

fot. S. Guzek; kwiecień 2015 r.

Ryc. 126.
Cegielnia, plac targowy;  

fot. S. Guzek; kwiecień 2015 r.
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14. Cegielnia – piwnice na plony (ryc. 127, 128)

Ryc. 127.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 128.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M3_R8_KOM1
To są piwnice trzymało się w nich ziemniaki, trochę kapusty, czasem parę główek, marchew, 

pietruszkę. Zrobione są z kamienia. No te podmurowane są trochę z cegły. […] Piwnice ulokowane są 
w tym miejscu, ponieważ tam poziom wody utrzymuje się głęboko. Tu są obszary piaszczyste. W czasach, 
gdy wszyscy mieszkańcy wsi używali i posiadali piwnice było ich około czterdziestu w tym miejscu. 
Na chwilę obecną zostały cztery piwnice. Dwie z nich są nadal używane. W sumie teraz jest ich cztery.

nr inw.: KOM: M3_R10_KOM3
To są piwnice. To są pomieszczenie na ziemniaki. Sto lat mają. Teraz są zniszczone, bo nie są już 

prawie użytkowane. Właściciele już tutaj ziemniaków nie sadzą. Jak kupisz w sklepie, to po co sadzić. 
[…] I tam jeszcze przechowuję, choć były to dwa tygodnie temu, jak dwie żeśmy rozwalili. Jedna przy 
drugiej. One są z kamienia, z kamienia.

• Archeologia
nr inw.: M3_B3
W trakcie prospekcji zidentyfikowane zostały 4 piwnice na plony przy ul. Targowej, kil-

ka metrów na zachód od domu nr 36a w Cegielni (ryc. 129–132). Piwnice wybudowano w typie 
półziemianek, krytych warstwą ziemi. Wykonane zostały w większości z kamienia. Posiadają 
sklepienia zbliżone do kolebkowego. Dodatkowo w jednym przypadku, w okolicach światła otworu 
wejściowego użyto cegły. Nad stropem tego otworu wejściowego uchwycono 2 rzędy cegieł. Dolny 
w układzie główkowym, górny w wozówkowym. Możliwe było zmierzenie materiału ceglanego 

Ryc. 129.
Cegielnia, jedna z piwnic;  

fot. M. Majorek; 
czerwiec 2015 r.
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użytego do obmurowania ościeża drzwiowego (ustalono, że jest to cegła pełna, maszynowa). Wy-
miary (w cm): 1: 27,4 x 5,9; 2: 26,8 x 5,9; 12,0 x 5,9. W pozostałych przypadkach ościeża wykonano 
z drewna. Na dwóch obiektach widoczne są ślady remontu. 

Wysokość wewnętrzna piwnic wynosi maksymalnie 3 m. Pomiędzy wysokościami wewnętrz-
nymi poszczególnych piwnic uchwycono ok. 50 cm różnicy. Stan zachowania badanych obiektów 
można uznać za dobry, przy czym najprawdopodobniej w większości nie są już użytkowane.

Ryc. 130.
Cegielnia, wnętrze  

jednej z piwnic;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.

Ryc. 131.
Cegielnia, jedna z piwnic;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.
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• Historia
Dostępne źródła archiwalne, opracowania, artykuły w czasopismach i prasie nie informują 

nas bezpośrednio o piwnicach w Cegielni i ich roli. Jednak tradycyjnie w piwnicach o stropach 
kamiennych, ceglanych, pokrytych ziemią przechowywano głównie ziemniaki i warzywa ko-
rzenne. Na zimę gacono je słomą, łęcinami. Z czasem kopce porastały trawą. Tego typu piwnice 
powszechnie występują na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 132.
Cegielnia, jedna z piwnic;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.
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15. Cegielnia – wyschnięte jezioro, miejsce postojów taborów cygańskich (ryc. 133–134)

Ryc. 133.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 134.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



203

Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw.: KOM: M3_R11_KOM2
Ta jest gdzieś wyschnięte i zarośnięte jezioro, miejsce, w którym kiedyś zatrzymywali się 

Cyganie. Mam jakieś przebłyski, że tam kiedyś przyjeżdżali Cyganie. Tam była taka polanka, teraz 
to wszystko jest zarośnięte. Kiedyś tam było jezioro, teraz wyschło. Kiedyś w to miejsce przybywali 
Cyganie, to miejsce im sprzyjało, bo w jeziorze była czysta woda, kiedyś też nie było tam tylu drzew.

nr inw.: KOM: M3_R12_KOM3
Cyganie tu przyjeżdżali końmi, to było trzydzieści lat do tyłu. Tutaj mamy kapliczkę i tu jest 

rozwidlenie dróg, i to trzeba iść po prostu, tu będzie pierwsza taka droga polna, to trzeba iść dalej 
i następna taka zarośnięta będzie w lewo, przed samym lasem i tutaj gdzieś w tym rejonie. Widać, że 
tam kiedyś było jezioro. Tam była taka polanka, tam teraz jest wszystko zarośnięte i tam właśnie się 
spotykali. Przed samym lasem w lewo. To byli nawet czasem ci sami ludzie. Tu babcia opowiadała, że 
co roku przyjeżdżali i oni rozpoznawali tych ludzi. Ale się raczej nie kontaktowali. Dzieciaki czasem 
tam biegały. Z ciekawości. Ale rodzicom nie zawsze się to podobało. A ci Cyganie do wsi nie wchodzili 
też. Nikt nikomu nie przeszkadzał, ale też nikt z nikim się nie trzymał.

• Archeologia
nr inw.: M3_B2
We wskazanym miejscu znajduje się naturalne zagłębienie terenu z wodą stojącą na głę-

bokości ok. 1 m p.p.g. (ryc. 135–136). Obiekt jest w większości porośnięty roślinnością wodną 
(głównie pałką wodną). Na osi wschód-zachód mierzy obecnie ok. 25 m, a na osi północ-południe 

Ryc. 135.
Cegielnia,  

wysychające jezioro;  
widok od strony  

północno-wschodniej;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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ok. 40 m. Teren wokół został zagospodarowany, uchwycono budynki mieszkalne i gospodarcze. 
Staw jest mocno zaśmiecony.

• Historia
Brak informacji o stałym zamieszkiwaniu tego obszaru przez ludność pochodzenia rom-

skiego. Jeśli już, to był to pobyt czasowy, a nie stały. Dostępne źródła archiwalne, opracowania, 
artykuły w czasopismach i w prasie nie informują nas o taborach zatrzymujących się w tym miejscu.

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 136.
Cegielnia,  

wysychające jezioro;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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ŚWIĄTYNIE I KAPLICZKI

16. Mstów – kościół św. Stanisława (ryc. 137–138)

Ryc. 137.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 138.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R10_KOM11
Na samym początku był tam drewniany kościół pod wezwaniem św. Stanisława, ale on spłonął 

i go nie odbudowano. Następnie postawiono tam łaźnię żydowską, a później znalazła się tam mleczar-
nia. Dzisiaj znajduje się tam trawnik sklepu Demar, to jest lokalny biznesmen produkujący obuwie.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M1_C2
Teren, na którym znajdował się kościół św. Stanisława usytuowany jest przy południowym 

brzegu rzeki Warty po wschodniej stronie ul. Kościelnej, łączącej most na tej rzece z placem im. 
Adama Mickiewicza, czyli dawnym mstowskim rynkiem. Nazwa ulicy, przy której zaznaczona jest 
lokalizacja oraz rzut poziomy świątyni, widnieje na planie z 1824 r. (ryc. 139–140). Przed wznie-
sieniem w połowie XV w. kościoła oraz po pożarze budynku świątyni w 1873 r. (por. niżej), po 
którym przestała być ona użytkowana, dla prawobrzeżnych mieszkańców Mstowa ul. Kościelna 
i tak pełniła funkcję traktu wiodącego do kościoła parafialnego, którego funkcje ponownie pełnił 
odtąd klasztor w dzisiejszym Wancerzowie.

Ryc. 139.
Mstów, ul. Kościelna  

z zaznaczonym kościołem  
na planie miasta z 1824 r.
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Ryc. 140.
Mstów, ul. Kościelna  

z zaznaczonym kościołem 
na kopii planu miasta 

z 1834 r.

Ryc. 141.
Mstów, teren, na którym 

znajdował się kościół  
św. Stanisława;  
w tle kapliczka  

św. Jana Nepomucena;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2020 r.
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Działka po kościele św. Stanisława jest obecnie ogrodzonym pustym, niezadrzewionym 
trawnikiem, należącym do firmy obuwniczej Demar (ryc. 141). W rzucie poziomym przyjmuje 
kształt czworokąta o powierzchni powyżej 15 arów. Dłuższą osią układa się na linii wschód-
zachód, a więc równolegle do rzeki i prostopadle do ul. Kościelnej. Najbliższym elementem kultu 
jest kapliczka domkowa z figurą św. Nepomucena, znajdująca się naprzeciwko wspomnianego 
trawnika, po przeciwnej stronie ul. Kościelnej (ryc. 142). Ufundowana została na początku XX 
w. (Kubicki 2012: 82), a więc około trzy dekady po pożarze kościoła. Obiekt ten, odwołujący się 
poprzez swego patrona do ochrony przed nawiedzającymi Mstów powodziami, wywołanymi 
podniesieniem wody w Warcie, symbolicznie i topograficznie zastąpił mieszczącą się wcześniej 
opodal świątynię. Jedynym widocznym reliktem budowalnym, związanym być może z kościołem 
św. Stanisława, jest kamienna konstrukcja nad samym brzegiem rzeki (ryc. 143). Na podstawie 

Ryc. 142.
Mstów, kapliczka św. Jana Nepomucena; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.



Diagnoza miejsc

Ryc. 143.
Mstów, kamienna 

konstrukcja na prawym 
brzegu Warty na wschód 

od ul. Kościelnej;  
fot. O. Ławrynowicz;  

marzec 2018 r.

Ryc. 144.
Mstów, ul. Kościelna  

z mleczarnią w miejscu 
dawnego kościoła  

św. Stanisława;  
fragment zdjęcia  

lotniczego z 1971 r.
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wspomnianego planu z 1824 r. można domniemywać, że związana ona być mogła z częścią przy-
ziemną lewej, północnej ściany świątyni, co byłoby zgodne także z opisami kościoła z lat 1864 
i 1872 (por. niżej), wskazującymi, że budynek usytuowany był poniżej poziomu mostu, stykając 
się z nim wieżą, pod którą – wnosząc z widocznego na planie konturu – znajdowała się kruchta. 
Równie dobrze może być to jednak element wzmacniający wyniesienie brzegu, nad którym usy-
tuowany był kościół. Rozstrzygające byłyby tu zapewne geofizyczne i sondażowe badania arche-
ologiczne. Na wspomnianym planie od strony południowej zaznaczony jest prostokątny budynek, 
równoległy do kościoła. Wolno sądzić, że był to wymieniany w źródłach (por. niżej) murowany 
(wcześniej drewniany) budynek szpitala, który zapewne przetrwał do lat międzywojennych. 
Wskazywałaby na to informacja, wedle której w 1919 r. polscy żołnierze z armii gen. Józefa Hallera, 
którzy rezydowali w pobliskim dworze na Wancerzowie, zbudować mieli z gruzów po kościele 
św. Stanisława, łaźnię [por. niżej]. Rzeczą naturalną byłoby usytuowanie łaźni w sąsiedztwie 
lazaretu. Obiekty te lub ich relikty uległy dalszym przekształceniom w związku z powstaniem 
w tym miejscu w 1948 r. mleczarni [por. niżej], widocznej na zdjęciu lotniczym z 1971 r. (ryc. 144), 
której pozostałości zostały z kolei rozebrane w ramach porządkowania terenu po przejęciu go 
przez firmę Demar w latach 90. XX w.

• Historia
Po lokacji miejskiej Mstowa w latach 70. XII w. funkcje parafialne sprawował klasztor ka-

noników laterańskich, założony kilkadziesiąt lat wcześniej na wzgórzu po lewej stronie Warty, 
na terenie dzisiejszej wsi Wancerzów. Gdy w 1456 r. został rozstrzygnięty spór o przynależność 
diecezjalną klasztoru i parafii, tereny znajdujące się na lewym brzegu Warty, a więc i klasztor, 
przypadły metropolii gnieźnieńskiej, tereny na prawym brzegu, w tym miasto Mstów i parafia 
mstowska przypadły zaś metropolii krakowskiej. Aby móc sprawować posługę kościelną w Msto-
wie, kanonicy z klasztoru zbudowali na prawym brzegu Warty, tuż przy drewnianym moście, 
niewielki drewniany kościół pod wezwaniem św. Ducha, przemianowany później na św. Stanisła-
wa. Tu „jak podanie głosi, św. Stanisław w pierwszych swych podróżach po diecezji krakowskiej, 
odpoczywając nad brzegiem rzeki, w jej wodach miał obmywać strudzone daleką drogą nogi” 
[Witanowski 1912: 233; por. Przewodnik po Częstochowie… 1909: 134]. 

Świątynia została konsekrowana 24 czerwca 1471 r. przez sufragana krakowskiego Pawła. 
Kościół był często zalewany podczas powodzi. Całkowicie został zniesiony przez wodę rzeki Warty 
przed 1598 r. Nabożeństwa odbywały się w nim raz w miesiącu oraz w uroczystość św. Stanisława. 
Na przełomie XVI i XVII w. kościół drewniany został rozebrany, na jego miejsce postawiony został 
zaś kościół murowany, konsekrowany między 1614 a 1645 r., najprawdopodobniej w 1620 r., przez 
biskupa krakowskiego Tomasza Oborskiego. Nowa świątynia także miała niewielkie rozmiary. 
Posiadała jeden składany ołtarz, belkowany sufit, ceglaną posadzkę, na jej ścianach nie było poli-
chromii. W środkowej części ołtarza był umieszczony obraz Zesłania Ducha Świętego. Świątynię 
nadal często zalewała Warta, której woda dochodziła aż po ołtarz. Obok kościoła mieścił się 
drewniany, a później murowany budynek przeznaczony na szpital. Świątynia spłonęła 15 marca 
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1728 r. Została jednak odbudowana przez prepozyta Jana Władysława Zakrzewskiego. W XVIII 
i XIX w.  przechodziła kilka remontów.

W Encyklopedii Powszechnej z 1864 r. zawarta jest informacja, że w kościele św. Stanisława 
znajdowały się pozostałości „starożytnego”, składanego ołtarza, który w środkowej części miał 
obraz Zesłania Ducha Świętego, a po bokach obrazy szkoły staroniemieckiej, malowane na drewnie. 
Świątynia znajdowała się „w biednym stanie”, stała nad sama rzeką Wartą, tak dalece, że według 
Franciszka M. Sobieszczańskiego jej poziom był niższy od mostu, który się o wieżę kościelną opierał 
[Mstów 1864: 982–983]. Informacje te zostały powtórzone w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1872 r.:

Mały ten budynek bez sklepienia, stoi nad samą rzeką Wartą, tak dalece, że jego poziom daleko jest 
niższym od mostu, który się o wieżę kościelną opiera. Wylew rzeki zatapia go do znacznej wyso-
kości, jak tego dowodem kamienna tabliczka, wmurowana w ścianę mniej więcej na trzy łokcie od 
powierzchni ziemi, na pamiątkę do jakiego punktu woda w roku 1376 wezbrała. Stawiany z kamie-
nia wapiennego i pokryty gontami, wewnątrz mieści starożytne obrazy staro-niemieckiej szkoły, 
malowane na drzewie gipsem zaprawionym i na sposób bizantyjski wyzłacany, składające ołtarz 
które może być dziełem XIV, a najpóźniej XV wieku. Wszystko już teraz przez czas i nie dbałość 
mocno zniszczone [Mstów 1872: 64].

Po pożarze, który miał miejsce 12 października 1873 r., kościół uległ zawaleniu i już go nie 
odbudowywano [por. Kubicki 2012: 76]:

Znajdował się w dawnej osadzie Mstów kościółek św. Stanisława. Murowany, lecz ten z powodu 
wynikłego 12.10.1873 r. pożaru uległ upadkowi i dziś w ruinach leży [Akta dziekana dekanatu 
częstochowskiego tyczące się kościoła parafialnego w Mstowie, AACz, sygn. KD 64, k. 156].

Na stan ruin kościoła nie miał już raczej wpływu wielki pożar, który dotknął ul. Kościelną 
w 1879 r. [Pożar 1879: 4]. W 1890 r. Michał Rawita Witanowski wspominał „o niemile oko uderza-
jących ruinach” [Witanowski 1890: 3]. Ten sam autor dwie dekady później zapisał:

Most na Warcie łączy klasztor z miasteczkiem. Przy wstępie niemile do niedawna uderzał oko 
patrzącego widok rumowiska świątyni, upamiętnionej legendą o św. Stanisławie [Witanowski 
1912: 234].

Po I wojnie światowej, w 1919 r. stacjonujący w folwarku wancerzowskim żołnierze z od-
działu gen. Józefa Hallera rozebrali mury kościoła i wybudowali z nich łaźnię oraz komorę dezyn-
fekcyjną [Katalog zabytków sztuki 1979: 8; Kubicki 2012: 86; Łatak 2013b: 150–151 Raźny 2013: 
289–300]. W 1948 r. w miejscu tym powstała mleczarnia [Borowska-Antoniewicz 2013: 52].

• Historia sztuki
Kościół św. Stanisława (wcześniej pod wezwaniem św. Ducha) został wzniesiony w II poł. 

XV w., na prawym brzegu rzeki Warty. Konsekracja świątyni miała miejsce 24 czerwca 1471 r. Nie 
zachowały się informacje na temat pierwotnego wyglądu obiektu, prawdopodobnie był niewielkich 
rozmiarów, drewniany. Z 1580 r. pochodzi wzmianka określająca go mianem kaplicy szpitalnej. 
Pod koniec XVI lub na początku XVII w. stary (być może zniszczony powodziami) kościół roze-
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Ryc. 145.
Mstów, widok na 
klasztor i kościół  

św. Stanisława od 
strony zachodniej; 

rycina z 1872 r.

Ryc. 146.
Mstów, widok na koś-

ciół św. Stanisława od 
strony północno- 

-wschodniej (z lewego 
brzegu Warty);  

rycina ze zbiorów  
K. Stronczyńskiego  

z lat 1844–1846
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brano, a na jego miejscu stanął nowy – murowany, który według Hieronima Łopacińskiego sto 
lat później, w 1728 r. „zgorzał do szczętu”. Odbudowany kilka lat później – jednak „ze stratą dla 
poprzedniego kształtu” – był budowlą jednonawową, na planie prostokąta, z czworoboczną wieżą 
od frontu. Grube ściany z wapienia wzmacniały szkarpy. Dach pokryto gontem [Mstów 1872: 64].

We wnętrzu świątyni znajdował się ołtarz „staro-niemieckiej” szkoły, malowany „na 
drzewie gipsem zaprawionym i na sposób bizantyjski wyzłacanym”, ze sceną zesłania św. Ducha 
w części środkowej [Mstów 1872: 64, SGKP 1885: 779]. Analizując dziewiętnastowieczne mate-
riały ikonograficzne prezentujące obiekt (ryc. 145–146), można dostrzec jego podobieństwo do 
cmentarnej kaplicy św. Barbary i Wojciecha w Mstowie, której ufundowanie w 1620 r. zbiegło 
się w czasie z konsekracją przez biskupa Tomasza Oborskiego kościoła św. Stanisława, po jego 
odbudowie w początkach XVII w. [Raźny 2013:293] (ryc. 147). 

Ryc. 147.
Mstów, kościół św. Wojciecha  

(obecnie kaplica cmentarna); widok od strony 
północno-wschodniej; fot. L. Funk; lipiec 2013 r.
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17. Mstów – synagoga

• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R8_KOM3
Mama mi opowiadała, że tam była bożnica. Teraz nie ma śladu. I że obok była biblioteka. I w 

czasie wojny podpalili to. Mama pamiętała, że te książki długo się bardzo paliły, w nocy było widać 
ogień, płomienie. I później została ruina, była jeszcze po wojnie. Ja już tego nie pamiętam.

nr inw.: KOM: M1_R2_KOM8
Te wszystkie książki widocznie były oprawione w coś cennego i nie chcieli się palić i pod Skałą 

Miłosną były ogniska i je palili. Pamiętam tak jak za mgłą wystrój tej bożnicy – taki świecznik duży, 
to oddzielone i ten duży żyrandol. […] No nie wiem, no musieli to rozebrać, bo groziło zawaleniem, ale 
w którym to nie pamiętam. To nie był kruchy kamień, był bardzo dobrej jakości i kościelna mówiła, że 
na ten swój dom kupiła pare furmanek kamienia, płaciło się w gminie. Tak to wyglądało i trzeba było 
rozebrać, dom natomiast rabina to bardzo długo stał, to ja już byłam dorosła, no w sześćdziesiątym, 
w sześćdziesiątym piątym to był jeszcze ten budynek.

nr inw.: KOM: M1_R11_KOM1
Kiedy byłem małym łebkiem, to pamiętam jak tą żydowską bożnicę wyburzali, ponieważ ludzie 

mieli bardzo negatywne podejście do Żydów. Mieszkali tam biedni ludzie, ale podczas pogromu ich 
wyrzucono, a bożnicę zniszczono.

nr inw.: KOM: M4_R5_KOM6
Bożnica była stopniowa niszczona w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Grupa dzie-

ciaków po szkole chodziła tam i bawiła się w chowanego. Niestety sporo ludzi załatwiało tam swoje 
potrzeby fizjologiczne.

• Archeologia
Badaniom nieinwazyjnym poddano dwa, sąsiadujące z sobą miejsca, w których według 

rozmówców znajdować miała się bożnica żydowska w Mstowie.

nr inw. KOO: M1_B4: Mstów, ul. Krótka (ryc. 148–150)
W badanym miejscu znajduje się obecnie pusty plac, wykorzystywany jako parking. Wokół 

niego zarejestrowano zwartą, aczkolwiek różnorodną zabudowę mieszkalno-usługową. Powierzch-
nię parkingu wysypano „żużlem”. Na osi północny-wschód – południowy-zachód plac mierzy 27,3 
m, na osi wschód-zachód mierzy 23,5 m. W rzucie poziomym zbliżony jest do prostokąta, w części 
północno-zachodniej kształtem dopasowuje się do okalającej go ul. Krótkiej.
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Ryc. 148.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 149.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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nr inw. KOO: M1_B5: Mstów, przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Ogrodowej (ryc. 151–153)
U zbiegu ulic w 2015 r. znajdowały się delikatesy spożywcze pod nazwą „G. Mielczarek”. 

Przed sklepem wyłożona została kostka brukowa, która pełni funkcję chodnika i parkingu. Bu-
dynek jest dwukondygnacyjny, otynkowany, malowany, stolarka okienna współczesna – plasti-
kowa. Stylistycznie tożsamy z budynkami na ulicy Kościelnej (prawdopodobnie powstały w tym 
samym czasie pod koniec XX w.). Z tyłu działki zarejestrowano niewielkie oficyny i wyłożone 
kostką brukową małe podwórko.

W wyniku kwerendy zachowanych źródeł pisanych (por. niżej) oraz analizy zdjęć archi-
walnych ustalono, że właściwą lokalizacją dawnej mstowskiej bożnicy żydowskiej jest teren 
u zbiegu ul. Kościelnej i Ogrodowej. Na podstawie archiwalnych zdjęć uznać należy, że synagoga 
oraz położona tuż przy jej prawym murze biblioteka, znajdowały się na terenie posesji przy  

Ryc. 150.
Mstów, plac przy południowo-wschodniej pierzei ulicy Krótkiej  

(przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego);  
widok od strony północnej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 151.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 152.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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ul. Kościelnej 4, na rogu dzisiejszej ul. Ogrodowej, wówczas wąskiej drogi gruntowej. Z kolei tzw. 
dom rabina usytuowany był po przeciwnej stronie tej drogi, przy ul. Kościelnej 6, nieco w głębi 
działki, w miejscu, w którym funkcjonował później wspomniany sklep (ryc. 154–157).

Ryc. 153.
Mstów,  

róg ul. Kościelnej  
i Ogrodowej;  

widok od strony  
północno-zachodniej;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.

Ryc. 154.
Mstów, dawny tzw. dom 

rabina przy rogu  
ul. Kościelnej  
i Ogrodowej;  

widok od strony  
północno-wschodniej;  

fot. M. Ławrynowicz; 
listopad 1987 r.
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Ryc. 155.
Mstów, dawny tzw. dom 

rabina przy rogu  
ul. Kościelnej i Ogrodowej;  

widok od strony zachodniej;  
fot. M. Ławrynowicz;  

listopad 1987 r.
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Ryc. 156.
Mstów, dawny tzw. dom 

rabina przy rogu  
ul. Kościelnej i Ogrodowej; 

fot. M. Ławrynowicz;  
listopad 1987 r.
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• Historia
Pierwsi Żydzi zaczęli się osiedlać w Mstowie już w XVII w. W 1697 r. powstała pierwsza 

drewniana synagoga, zaś w 1897 r. wniesiono nową, murowaną (ryc. 158–159). Na elewacji 
frontowej tej budowli znajdował się napis z tekstem Dziesięciorga Przykazań. Wnętrze składało 
się z nawy, Arki Przymierza oraz babińca. Budynek wzniesiony został w stylu barokowym. We 
wnętrzu sali modlitewnej, ściany pokryte były barwnymi malowidłami [por. niżej]. Samodzielna 
gmina żydowska powstała w Mstowie w początkach XIX w. Według spisu z 1921 r. w Mstowie 
mieszkało 740 osób wyznania mojżeszowego, co stanowiło 38% ogółu mieszkańców. W 1940 r. 
Niemcy utworzyli getto przy ul. Garncarskiej (dziś ul. J. Kalińskiego) i ul. Koziej (dziś. ul. Krótkiej). 
Jan Pietrzykowski przywołuje wspomnienie Abrama Wolfowicza, syna Moszki i Chaji z Mstowa, 
ur. 15 kwietnia 1906 r.:

Już w pierwszym okresie okupacji burmistrz volksdeutsch Klupś wypędził Żydów z ich mieszkań 
i utworzył getto. Kto się okupił mógł wrócić do swojego mieszkania [Pietrzykowski 1970: 119].

Żydzi utworzyli Radę Starszych i inne władze o charakterze administracyjnym. We wrześniu 
1942 r. około 650 osób wywieziono do getta w Radomsku, a następnie zamordowano w obozie 
masowej zagłady w Treblince. Z Radomska mstowscy Żydzi zostali wywiezieni w dwóch transpor-
tach 10 i 12 października 1942 r. Podczas II wojny światowej w synagodze mieścił się magazyn. 
Książki znajdujące się obok synagogi, w budynku biblioteki, spalono. Po wojnie resztki bożnicy 
zostały rozebrane [APCz 1942–1950; Gmina Mstów… 2011; Gminny program… 2013; Kubicki 2012: 
76; Pietrzykowski 1970: 115–134; http://www.sztetl.org; http://www.kirkuty.pl].

Ryc. 157.
Mstów, tzw. dom rabina i synagoga; widok z od strony zachodniej (z Góry Szwajcera);  

fragment pocztówki z lat 20. XX w.
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• Historia sztuki
Na podstawie dokumentacji archiwalnej ustalono, że w połowie XIX w. w Mstowie istniała 

drewniana bożnica z łaźnią rytualną i podwórzem. Była ona usytuowana przy ul. Rynsztok pod 
numerem 3, na placu należącym do Karola i Franciszki Porębińskich (między domami Franciszka 

Ryc. 158.
Targ w Mstowie; 

akwarela S. Masłowskiego 
z 1899 r.; widok od strony 

północno-wschodniej na 
ul. Kościelną z synagogą 

na zachodniej pierzei

Ryc. 159.
Mstów, widok od strony 

północno-wschodniej  
(z prawego brzegu Warty) 

na ul. Kościelną z  synagogą 
na zachodniej pierzei;  

fragment pocztówki  
z lat 20.–30. XX w.
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Małasiewicza i Kazimierza Całusińskiego). W 1865 r. Porębińscy sprzedali nieruchomość członkom 
Dozoru Bożniczego, Edmundowi Likiernikowi i kramarzowi Lewkowi Bendowiczowi, reprezen-
tującym gminę żydowską filialną miasta Mstowa, za sumę 120 rubli srebrnych [APŁ 1887–1892]. 
Drewniana bożnica służyła wiernym do czasu, gdy gmina była w stanie ufundować i utrzymać 
bardziej reprezentacyjny obiekt. Około 1819 r. w Mstowie mieszkało zaledwie 37 Żydów [SGKP 
1885:780], należy zatem przypuszczać, że murowana synagoga została wzniesiona później, w po-
łowie lub pod koniec XIX w. Informacje o jej istnieniu przed 1697 r. nie znajdują potwierdzenia 
w źródłach.

Znana dziś jedynie z fotografii mstowska bożnica znajdowała się przy ulicy Kościelnej 
(przejściowo ul. J. Piłsudskiego) 4 (ryc. 160–161). Był to wysoki, budynek wzniesiony na planie 
prostokąta. Do jego południowej ściany przylegał parterowy, dwuizbowy dom kryty dwuspa-
dowym dachem. Na placu należącym do gminy znajdował się jeszcze jeden, drewniany budynek 
mieszkalny z trzema pomieszczeniami. Opracowanie zachodniej elewacji bożnicy realizowało 

Ryc. 160.
Mstów, synagoga  

z przyległą biblioteką;  
widok od strony  

północnej;  
lata 20.–30. XX w.
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wzorce klasycystyczne z wertykalnymi akcentami w postaci pilastrów w narożach i po obu stronach 
wejścia oraz trójkątnym szczytem nad belkowaniem, zwieńczonym tablicami z dziesięciorgiem 
przykazań. Pomiędzy pilastrami znajdowały się okna flankujące bramę, na drugiej kondygnacji 
trzy okulusy podkreślały osie fasady. 

Uwzględniając jedyny zachowany opis wnętrza [Bielawski b.d.], można przyjąć, że od 
zachodu, na piętrze usytuowana była galeria przeznaczona dla kobiet, poniżej znajdowała się 
podzielona filarami sala główna, poprzedzona niewielkim przedsionkiem, w którym ustawiono 
kijor – naczynie służące do obmywania rąk przed wejściem do sali modlitewnej [Bielawski, bd.]. 
Zastosowany w bożnicy układ wzdłużny z babińcem nad wejściem, ukształtował się na prze-
łomie XVI i XVII w., upowszechnił zaś u schyłku epoki nowożytnej [M. i K. Piechotka 1999: 316, 
425]. Na ścianie zwróconej ku Jerozolimie znajdowała się święta arka (Aron-ha-kodesz), wnętrze 
i sklepienie zdobiły bogate polichromie [Bielawski b.d.]. Synagoga została zdewastowana podczas 
II wojny światowej, po jej zakończeniu budynek rozebrano. W latach 60. XX w. plac po bożnicy 
służył jako targowisko.

Ryc. 161.
Mstów, synagoga;  

widok od strony  
południowo-zachodniej; 

fot. L. Kuszmir,  
prawdopodobnie 1947 r.
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18. Zawada – trasa pielgrzymia z Warszawy na Jasną Górę (ryc. 162–163)

Ryc. 162.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 163.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M6_R7_KOM1
Trasą pielgrzymią przemierza wojsko oraz zwykli ludzie. Z tego co wiem, to nawet Reymont 

tędy szedł i narzekał na wbijające się w stopy krzemienie. Cała trasa wysadzana jest różnymi świąt-
kami. Szczególnym punktem trasy jest podobizna Matki Boskiej przyniesiona przez pątników z War-
szawy. Na niej są scenki z obrony Jasnej Góry. Początkowo stała ona w muzeum. Dopiero z czasem 
podobizna Matki Boskiej została postawiona przy drodze. Kiedy oddano ją do renowacji, ktoś na 
jej miejsce, ponieważ myślano wtedy, że ktoś zabrał i zniszczył rzeźbę, ustawił krzyż. Żeby uniknąć 
niepotrzebnych kłótni, podobiznę Matki Boskiej przestawiono w inne miejsce. Teraz zajmują się nią 
ludzie, sadzą wokół niej rośliny, konserwują. Na trasie pielgrzymiej znajduje się też mogiła pątników 
wymordowanych przez Niemców. Uczniowie opiekowali się nią, organizowali specjalne rajdy do tej 
mogiły, żeby móc ją pielęgnować.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M6_C1
Trasa pielgrzymki warszawskiej w okolicach Zawady wyznaczona jest przez kilka punktów 

pątniczych. Jeden z nich usytuowany jest na północny-wschód od skrzyżowania dróg prowadzących 
do Mstowa, Zawady, Krasic i Łuszczyna. W odległości 7,5 m na północ od szlaku utwardzonego 
asfaltem znajduje się kapliczka w obstawie kamiennej, której średnica wynosi 3,6 m na osi północ
-południe oraz 3,2 m na osi wschód-zachód (ryc. 164). Wewnątrz obstawy uchwycono zbudowany 
z niepomalowanych dranic krzyż. Belka poprzeczna krzyża położona jest na osi północny-zachód 
– południowy-wschód Od strony południowej, na krzyżu, znajduje się wizerunek Chrystusa. Belka 
pionowa krzyża jest w przekroju prostokątna o wym. 6 m x 21 cm. Obok krzyża w 2015 r. ustawio-
na była drewniana płaskorzeźba z wizerunkiem Matki Boskiej o wysokości 2,20 m, szerokości 36 
mm i grubości 8 mm. Całość pomalowana została na niebiesko, z wyjątkiem twarzy Matki Boskiej. 
Dolna część obiektu podzielona była na trzy pola z przedstawieniami scen rodzajowych. Obiekt 
wyglądał na zadbany, wokół znajdowały się znicze, lampki solarne i żywe rośliny.

W odległości 5 m na północ od drogi asfaltowej biegnącej do Krasic, ok. 120 m od opi-
sanego powyżej punktu pątniczego, znajduje się drewniany krzyż w kamiennej obstawie (ryc. 
165–167). Zbudowany został z pomalowanych na brązowo półokrąglaków i zamocowany na 
trójnożnym, metalowym stelażu. Belka pionowa krzyża w przekroju poprzecznym ma formę 
prostokąta o wym. 4 cm x 16 cm, jej wysokość wynosi 1,65 m. Belka poprzeczna, umieszczona 
na osi wschód-zachód, ma długość 0,94 m, przekrój poprzeczny ma formę prostokąta o wym. 5,0 
x 14,0 cm. Od strony południowej krzyża znajduje się wizerunek Chrystusa, a pod nim obrazek 
w ramce przedstawiający Matkę Boską Częstochowską. Średnica kamiennej obstawy wynosi 
ok. 2,2 m. Miejsce wygląda na zadbane, wewnątrz obstawy znajdują się żywe rośliny. Całość 
ukryta jest w cieniu dwóch wierzb.
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Ryc. 164.
Zawada, figura Matki  

Boskiej o twarzy  
jasnogórskiej Madonny 

oraz krzyż z wizerunkiem 
Chrystusa; widok od  

strony zachodniej;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Ryc. 165.
Zawada, figura Matki  

Boskiej o twarzy  
jasnogórskiej Madonny 

(zbliżenie); widok od 
strony zachodniej;  

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.
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Ryc. 166.
Zawada, krzyż  

z wizerunkiem Chrystusa 
i obrazem Matki Boskiej  

Częstochowskiej oraz 
figurka Matki Boskiej 

Niepokalanej; widok  
od strony południowej; 

fot. M. Majorek;  
czerwiec 2015 r.
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• Historia
Umiejscowione w Zawadzie krzyż i kapliczka znajdują się na szlaku pielgrzymkowym na 

Jasną Górę. Oba obiekty powstały prawdopodobnie w latach 80. XX w. 

• Historia sztuki
Nieopodal skrzyżowania dróg wiodących w kierunku Mstowa, Łuszczyna, Zawady i Kra-

sic, obok drewnianego krzyża, na niewysokim kamiennym nasypie stoi wycięta w desce figura 
o twarzy jasnogórskiej Madonny. Wyłaniającą się spod jej płaszcza suknię zdobią płaskorzeźby ze 
scenami obrony częstochowskiego klasztoru przed Szwedami. Są to: od góry – modlitwa, w środko-
wym pasie – komunia, na samym dole – obrona klasztoru z wizerunkiem Maryi nad sanktuarium 
i częściowo zatartym przedstawieniem kolumbryny i kłębiących się wokół niej postaci. Całość 
pomalowana została na kolor niebieski, jedynie twarz Madonny pokryta jest inkarnatem, spod 
którego przebijają ślady wcześniejszej, intensywnie żółtej malatury. Autor figury jest nieznany. 
W 2004 r. planowano renowację i konserwację obiektu. Pracami miał pokierować znany rzeźbiarz 
Jerzy Kędziora [Piersiak 2004]. 

W odległości ok. 120 m od Madonny stoi drewniany krzyż z metalowym odlewem po-
staci Chrystusa, umieszczonym pod wygiętym daszkiem z ząbkowanym rantem. Do pionowej 
belki został przybity obrazek z przedstawieniem Matki Boskiej Częstochowskiej. U podnóża, na 
metalowej, ażurowej półce ustawiona figurka Matki Boskiej Niepokalanej. Obiekt pozbawiony 
wartości artystycznej.

Ryc. 167.
Zawada, krzyż  

z wizerunkiem Chrystusa 
i obrazem Matki Boskiej 

Częstochowskiej oraz 
figurka Matki Boskiej 

Niepokalanej (zbliżenie); 
widok od strony  

południowej;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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19. Małusy Wielkie – kapliczka (ryc. 168–169)

Ryc. 168.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 169.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M10_R4_KOM6
Wybudował ją dziedzic w XIX wieku. Odnowiono ją w latach dziewięćdziesiątych. Krążyła 

legenda, że w figurze Jezusa ukryte jest złoto. Ktoś tę figurę przeciął i zrabował złoto. Mieszkańcy 
zbierali pieniądze, żeby ją wyremontować. Figura Jezusa jest oryginalna. Konserwator ją odrestau-
rował. Ludzie mówią, że wieczorami tam straszy.

nr inw.: KOM: M10_R7_KOM2
Odkąd pamiętam ta kapliczka tam stała. Była niedawno odnawiana, nie pamiętam, w którym 

roku. Wszyscy zbieraliśmy się na remont oraz sponsor, który dał pięć tysięcy. […] Jak jest Boże Ciało, 
jest tam ołtarz. Droga krzyżowa tam jest co roku. Kiedyś śpiewali tam litanie w maju. Teraz już nie. 
Kapliczką opiekują się kobiety mieszkające niedaleko w blokach. Wszystko jest zadbane.

nr inw.: KOM: M10_R16_KOM2
W trzydziestym dziewiątym roku chłop schował się w kapliczce, gdy do wioski wchodzili 

Niemcy i przeżył. Później śniło mu się, że Jezus mówił, że go odratował, a leje mu się na głowę. W akcie 
wdzięczności ocalony zapłacił za postawienie daszku nad figurką Jezusa Frasobliwego.

• Archeologia
nr inw. KOO: M10_B1
Kapliczka usytuowana jest na sześciokątnym, pomalowanym na biało fundamencie. Po-

środku, na kwadratowym w przekroju podeście, ustawiona została figurka Jezusa (ryc. 170–171). 

Ryc. 170.
Małusy Wielkie, kapliczka 

z figurką Chrystusa Ecce 
Homo, widok od strony 

południowo-zachodniej; 
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Ryc. 171.
Małusy Wielkie, figurka 

Chrystusa Ecce Homo, 
widok od strony  

południowo-zachodniej; 
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Na tej sześciennej podstawie umieszczonych zostało sześć kwadratowych w przekroju kolumn, 
a na nich sześciokątne w przekroju drewniane belki. Całość przykryto drewnianym dachem, 
pokrytym blachą. Dach zwieńczony jest krzyżem opartym na kuli ziemskiej. Kapliczka została 
ogrodzona drewnianym płotem, przyozdobiona w większości żywymi kwiatami.

• Historia
Nie zdołano ujawnić dokumentacji archiwalnej oraz historiograficznej miejsca.

• Historia sztuki
Kapliczka w typie gloriety, powstała w latach 1890–1909. Pierwotnie usytuowana na 

obrzeżach założenia parkowo-dworskiego, obecnie znajduje się za murem okalającym jego teren 
[Wróblewski 2002: 241]. Ufundowana prawdopodobnie przez rodzinę Steinhagenów, została 
wzniesiona z kamienia i cegły. Wewnątrz, na sześciobocznym, kamiennym postumencie stoi poli-
chromowana figura Chrystusa Ecce Homo, otoczona drewnianymi słupkami z neogotyckimi mas-
werkami w prześwitach. Konstrukcja zwieńczona metalową kopułą, która zastąpiła wcześniejszą 
– krytą gontem. Na uwagę zasługuje oryginalna forma altany i wysoki poziom artystyczny rzeźby.



Diagnoza miejsc

20. Małusy Małe – krzyż (ryc. 172–173)

Ryc. 172.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 173.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M10_R13_KOM3
Jest to już trzeci krzyż znajdujący się w tym miejscu. Poprzednie były zniszczone z powodu 

wypadków na skrzyżowaniu. Nad pierwszym krzyżem mieszkańcy budowali daszek, który miał 
chronić krzyż przed zniszczeniem. Ostatni został ufundowany przez poszkodowanego w wypadku 
drogowym, w którym wszyscy pasażerowie oprócz niego zginęli. W maju kobiety zbierają się i śpie-
wają tam pieśni kościelne. Pierwszy krzyż został postawiony na przełomie lat sześćdziesiątych lub 
siedemdziesiątych. Wcześniej zbierało się pod nim dużo ludzi. Obecnie prawie nikt się pod nim nie 
gromadzi. Dbają o niego mieszkańcy i strażacy.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M10_C6
Krzyż znajduje się przy jedynym skrzyżowaniu dróg asfaltowych w Małusach Małych, po 

jego północno-wschodniej stronie, nieopodal remizy OSP (ryc. 174–175). Obiekt usytuowany jest 
na małym nasypie, osadzony na niewysokim, murowanym fundamencie, ogrodzony żelaznym 
płotem. Pomiędzy nim a płotem posadzone zostały kwiaty. Krzyż jest drewniany, pomalowany 
farbą olejną w kolorze ciemnego brązu, z belką poprzeczną na osi wschód-zachód. Wizerunek 
Chrystusa umieszczono na krzyżu od strony południowej. Na wysokości około 110 cm od stropu 
fundamentu, na krzyżu, została umieszczona drewniana kapliczka, przeszklona z jednej strony. 
Kapliczka ma metalowy, dwuspadowy daszek, wewnątrz znajduje się obraz z przedstawieniem 
Matki Boskiej Częstochowskiej.

• Historia
Nie zdołano ujawnić dokumentacji archiwalnej oraz historiograficznej miejsca.

• Historia sztuki
Krzyż drewniany, ustawiony na niewysokim postumencie, pomalowany ciemną, brązową 

farbą. Na nim figura Chrystusa z opuszczoną głową. W górnej partii pionowej belki metalowy 
titulus z napisem INRI (IESVS NAZARENVS REX IVDÆORVM), w dolnej, drewniana kapliczka 
w typie skrzynkowym, nakryta dwuspadowym, metalowym daszkiem. W jej wnętrzu, za szybą, 
popularny wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. W trójkątnym polu naczółka wybite otwory 
tworzące zarys krzyża. Wokół krzyża, współczesne, betonowo-metalowe ogrodzenie z okładziną 
imitującą rustykę. 
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Ryc. 174.
Małusy Małe, krzyż  

z wizerunkiem Chrystusa 
i obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej; widok 

od strony zachodniej;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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Ryc. 175.
Małusy Małe, obraz Matki 

Boskiej Częstochowskiej 
(zbliżenie); widok  

od strony zachodniej;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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21. Małusy Małe – krzyż (ryc. 176–177)

Ryc. 176.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 177.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M10_R14_KOM9
Kapliczka stoi w miejscu, gdzie wcześniej stał drewniany krzyż. Pod figurką Jezusa na drew-

nianym krzyżu miała być ukryta mapa prowadząca do skarbu na Skarzawie. Niemcy spalili krzyż 
w obawie przed odnalezieniem skarbu przez miejscową ludność. Na jego miejscu postawiono kaplicz-
kę, przy której znalazły się dwa kamienie. Jeden jasny, drugi ciemny. Jasny symbolizuje dziewczynę, 
a ciemny chłopaka. Historia opowiada o zakochanej parze, która z bliżej niewyjaśnionych przyczyn 
nie mogła być razem. Cały czas działo się między nimi coś niedobrego. Mąciła jakaś zła siła. Pewne-
go dnia po okolicy leciał diabeł, który w stopach niósł te dwie skały. Upuścił je przy kapliczce, żeby 
zamanifestować, jak bardzo jest dumny z tego, że udało mu się przeszkodzić w miłości dwóch ludzi. 
Kamienie zostawił w miejscu ważnym dla mieszkańców po to, żeby zobaczyło je jak najwięcej osób. 
W obydwu skałach widoczne są odciski diabelskich stóp.

Ryc. 178.
Małusy Małe, krzyż z kapliczką z figurką Matki Boskiej Niepokalanej;  

widok od strony zachodniej; fot. O. Ławrynowicz; czerwiec 2015 r.



241

Diagnoza miejsc

nr inw.: KOM: M10_R19_KOM3
Kiedy kapliczka powstała ani co się z nią działo przez wszystkie lata nie jestem w stanie powie-

dzieć. Wiadomo jedynie to, że stoi od bardzo dawna w tym miejscu. Odprawia się tam nabożeństwa 
majowe i czerwcowe. W czerwcu odmawia się litanie do Serca Pana Jezusa, w maju śpiewa się pieśni 
do Matki Bożej. W skałach odciśnięte są Boże Stópki. Kiedyś, jak Jezus chodził po świecie, zawędrował 
do Małus Małych, był zmęczony przysiadł ina skale odbiły się stopy.

nr inw.: KOM: M10_R21_KOM4
Wcześniej w miejscu kapliczki znajdował się drewniany krzyż, w którym Niemcy ukryli mapę 

prowadzącą do skarbu ukrytego w Skarzawie. Kiedy Niemcy się wycofywali, spalili krzyż, żeby nikt 
nie dotarł do skarbu. Obecnie w tym miejscu stoi kapliczka. Obok niej znajdują się dwa kamienie, na 
których odciśnięte jest cielęce kopyto, które ma niby należeć do zjawy straszącej na Skarzawie.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M10_C8
Krzyż znajduje się przy drodze prowadzącej z Małus do Mstowa. Pomalowany jest na biało 

i umieszczony na białym postumencie, na którym wyryto napis: BOŻE BŁOGOSŁAW NASZE ŁANY. 
Wokół krzyża rosną cztery ponad 60-letnie drzewa (3 kasztanowce i 1 jesion). Obok nich zaś leżą 
dwa głazy wapienne. Miejsce jest odwiedzane, zadbane, przystrojone sztucznymi kwiatami. 

• Historia
Nie zdołano ujawnić dokumentacji archiwalnej oraz historiograficznej miejsca.

• Historia sztuki
Krzyż na postumencie. Trzon i ramiona gładkie, zakończone romboidalnie, połączone 

listwami tworzącymi zarys rombu. Na przecięciu belek metalowa figura Chrystusa. Obiekt po-
malowany na biało, pozbawiony cech stylowych. Na cokole rytowany napis: 1939, podkreślony 
niebieską farbą: Po drugiej stronie inskrypcja: BOŻE/ BŁOGOSŁAW NASZE/ ŁANY. 1939.
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Ryc. 179.
Małusy Małe, krzyż  

z wizerunkiem Chrystusa 
i z figurką Matki Boskiej 
Niepokalanej; widok od 

strony północnej;  
fot. O. Ławrynowicz;  

czerwiec 2015 r.
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CMENTARZE I MOGIŁY

22. Krasice – mogiła pielgrzymów (ryc. 180–181)

Ryc. 180.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 181.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M7_R1_KOM1
WB: Ci co tu mieszkali, to odkąd tylko pamiętam to mówili, że rzeczywiście tak było, to co tam 

jest napisane na tej tablicy, że to pielgrzymka została wymordowana z księdzem. Trudno powiedzieć 
czy to mit czy fakt historyczny. Nikt tego nie potrafi powiedzieć. […] Pielgrzymka warszawska tu 
przechodzi, zawsze trzynastego sierpnia idą, żeby zdążyć na czternastego i tu się zatrzymują przy 
tych grobach. W pierwszą niedzielę po piętnastym sierpnia tu jest zawsze msza, ale to miejscowy 
proboszcz to odprawia.

SG: A mieszkańcy tutejsi to tam chodzą może? Jakieś jest upamiętnianie?
WB: Jak były panienki to chodziły i sprzątały. Teraz nie za bardzo ma kto, bo nie ma panienek 

i w ogóle mało ludzi jest. No my starsze też od czasu do czasu tam idziemy. No ale ludzie nie dbają, to 
znaczy na pewno nie z tej wsi, tylko z okolicznych no to podejrzewam, to sobie pozwalają przy gro-
bach śmieci wyrzucać, ale to już świadczy o kulturze tych ludzi, prawda? Ale w niedzielę do kościoła 
ambitnie idzie, tylko śmieci przy grobach wyrzuci.

Ryc. 182.
Krasice, mogiła pielgrzymów między drzewami;  

widok od strony północnej; fot. M. Majorek; lipiec 2015 r.
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nr inw.: KOM: M7_R7_KOM2
Ale o tych grobach chcę opowiedzieć. Tam gdzie te groby, tam było pastwisko owiec i tam 

dziedzic postawił taką szopę, żeby te owce w razie deszczu czy na noc czy jak, to te owce tak trochę 
wpędzali. A tu od wieków chodziła pielgrzymka warszawska, ale to szło tylko parę ludzi, nie tyle co 
dziś, i doszli do tej szopy no i nie wiem, czy chcieli przenocować czy chcieli tylko odpocząć. A ci co te 
owce paśli przestraszyli się, że to złodziej, bo dawniej tak samo złodzieje byli. I jeden się tam jakoś 
wyrwał, przyleciał tu do dworu do tego dziedzica i mówi, że złodzieje są koło szopy, na pewno chcą 
owce wykraść. No to dziedzic na konia i do Mstowa, bo w Mstowie była gmina jak i do tej pory. No 
i wtedy my jeszcze byli pod zaborami ruskimi, no to nie była nasza policja tylko ruska, jak to mówili 
– kozacy. I przyjechali, i wszystkich tych ludzi wybili. Bo rzekomo byli, że to złodzieje. A to nie byli 
złodzieje i ponoć i ksiądz był. I rok w rok to tu warszawska, warszawiacy i tu się odprawia. No jest 
taka uroczystość.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M7_C1
Miejsce znajduje się we wschodniej części Krasic, po południowej stronie ul. Warszaw-

skiej. Oznaczone jest w terenie kamiennym kopcem zwieńczonym krzyżem na wierzchołku oraz 
drewnianym krzyżem misyjnym. Teren w formie prostokąta o powierzchni ok. 30 m2 ogrodzono 
metalowym płotem siatkowym. W narożnikach nasadzone zostały cztery lipy, których wiek nie 
przekracza 80 lat (ryc. 182–183). Na oszlifowanej płycinie monumentu znajduje się rytowany, 
malowany na biało napis:

Ś.P.
TU SPOCZYWA KOMPANIA WARSZAWSKA WRAZ Z KSIĘDZEM WYMORDOWANA W 1792 R.

KRZYŻ TEN POSTAWIŁA P. KAZIMIERA STĘPNIAK Z WARSZAWY JAKO VOTUM  
ZA UZDROWNIENIE Z CIĘŻKIEJ CHOROBY

Drewniany krzyż misyjny ustawiony jest poprzeczną belką na osi wschód-zachód. Znajdu-
jący się na nim wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa przymocowany został od strony północnej, 
analogicznie do metalowej plakietki z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znajdującej 
się poniżej, na belce pionowej krzyża. Obiekt jest zadbany, odwiedzany przez mieszkańców. Obecne 
są liczne sztuczne kwiaty i znicze.

• Historia
Krzyż postawiła Kazimiera Stępniak z Warszawy w 1935 r. jako wotum za cudowne uzdro-

wienie z ciężkiej choroby. Poświęcił go w tym samym roku paulin o. Alfons Jędrzejewski. Ziemie 
pod pomnik przekazał Walenty Pryga z Mokrzeszy. Historia pątniczego szlaku z Warszawy na Jasną 
Górę rozpoczęła się w 1711 r. W latach zaborów pielgrzymowanie było zakazane, co ograniczyło 
ruch pątniczy. Pielgrzymowanie było też niebezpieczne, czego przykładem stała się pielgrzymka 
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Ryc. 183.
Krasice, mogiła  

pielgrzymów; widok  
od strony północnej;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2015 r.
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warszawska z 1792 r. Jej uczestników i księdza wymordować mieli żołnierze pruscy lub rosyjscy 
(nie ma zgodności wśród badaczy). Miał to być odwet za manifestowanie patriotyzmu i wrogości 
przeciwko obcym wojskom. Materiały źródłowe zgromadzone w archiwum jasnogórskim odnoto-
wały wszystkie pielgrzymki warszawskie. Jedynie w przypadku tej z 1792 r. brak jest odnotowanej 
informacji o jej przybyciu na Jasną Górę [Dutkiewicz 2011; Górny 2011].

• Historia sztuki
Umieszczona w inskrypcji data wskazuje na czas powstania obiektu, który swą formą na-

wiązuje do postromantycznych nagrobków popularnych w polskiej sztuce sepulkralnej od II poł. 
XIX w. Z prawej strony pomnika widoczny jest drewniany krzyż z metalową figurą Chrystusa, nad 
którą umieszczono rozwiniętą metalową banderolę z nieczytelnym napisem. Mniej więcej na 1/3 
wysokości trzonu znajduje się plakieta wotywna z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej 
ze sztandarami, orłem i panopliami. U stóp orła o rozpostartych skrzydłach, banderola z napi-
sem: POD TWOJĄ OBRONĘ. Tego typu przedmioty, naśladujące patriotyczno-religijne ryngrafy 
[Bujanowicz 2016; Rakoczy 1998], sprzedawano w sklepach z dewocjonaliami. Cieszyły się one 
dużą popularnością w okresie międzywojennym i później. 
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23. Góra Dobra pod Wancerzowem – cmentarz choleryczny (ryc. 184–185)

Ryc. 184.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 185.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M4_R5_KOM3
Na Górze Dobrej znajdowało się pastwisko dla wszystkich mieszkańców Wancerzowa. Teraz 

to już zarosło. Oprócz tego na szczycie Góry Dobrej możemy dostrzec pozostałości po okopach, sta-
nowiskach ogniowych i transzejach z amunicją. Ludzie często znajdowali tam łuski po pociskach. 
Wszystko to było zbudowane przez Niemców, bo mieli tam dobry punkt obserwacyjny i działa. Właśnie 
z tej góry został wystrzelony pocisk, który był źle wycelowany i trafił w kościół. No a wcześniej to tam 
chowano zmarłych na cholerę. Z dala od zabudowań, z dala od ludzi.

nr inw.: KOM: M1_R8_KOM3
Tam chowano tych, którzy umarli w epidemiach cholery. A później zrobił się taki zwyczaj, że 

jak ktoś zmieniał nagrobek na naszym cmentarzu, to tam zawoził stary krzyż i zostawiał tam na 
górze. Tam odkładano te krzyże.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M4_C2
Góra Dobra to naturalne wzgórze porośnięte w większości gęstym lasem mieszanym, 

nie starszym niż 80 lat. Dominują drzewa liściaste. Występują tu: klon, sosna, brzoza, leszczyna, 
czeremcha amerykańska. Gęste runo kryje niewielkie nierówności terenu o nieokreślonych kie-
runkach. Na północno-wschodnim stoku znajdują się zarośla z pokrzywami. Na szczyt wzgórza 
prowadzi ścieżka uchwycona na południowym stoku. Nie jest to trakt zbyt często uczęszczany. 

U podnóża Góry Dobrej, od strony południowo-zachodniej, znajduje się miejsce oznaczone 
tablicą informującą o znajdującym się tu cmentarzu osób zmarłych w czasie epidemii cholery. 
Obiekt jest porośnięty drzewami. Teren został otoczony kamiennym murem, którego relikty 
widoczne są we wschodniej części (ryc. 186). Powierzchnia gruntu jest nierówna, na osi wschód-
zachód widoczne jest wyraźne zagłębienie o charakterze liniowym (ryc. 187). Brak widocznych 
reliktów mogił. W południowo-zachodniej części znajduje się drewniany krzyż o wysokości ok. 5 
m wykonany z okrąglaków, malowany na czerwono. Belka poprzeczna została zorientowana na osi 
wschód-zachód, przedstawienie postaci Chrystusa umieszczono od strony południowej (ryc. 188).

• Historia
Tragiczne żniwo różnych chorób w przeszłości pozostawiło ślady w postaci doraźnie orga-

nizowanych cmentarzysk, sytuowanych poza zwartą zabudową, niekiedy na odludziu. Na takich 
nekropoliach zamiast nagrobków stawiano krzyż. Cholera nawiedziła ziemie polskie w latach 1813     
–1814, 1831–1833, 1836–1837, 1847–1848, 1866–1867, 1872–1874 i 1893–1894 [Czapliński 2012]. 
Z tego okresu pochodzi ten cmentarz. W Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej i Archiwum 
Państwowym w Częstochowie brak jest źródeł dotyczących powstania omawianego cmentarza.

Z Górą Dobrą łączy się legenda o pochowaniu tu powstańców powieszonych przez ro-
syjskich żołnierzy na rynku w Mstowie w 1863 r.: dowódcy o nazwisku Sobolewski oraz jego 
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Ryc. 186.
Góra Dobra  

pod Wancerzowem, 
relikty wschodniego 

odcinka muru cmentarza 
cholerycznego; widok od 

strony północnej;  
fot. M. Majorek; 

lipiec 2015 r.
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sześciu podkomendnych [Kubicki 2012: 73]. Można być pewnym, iż w walkach powstańczych 
brali udział mieszkańcy Mstowa i okolicy. Ich identyfikacja jest jednak niemożliwa. W księgach 
urodzonych, zaślubionych i zmarłych w Mstowie z lat 1863–1864, znajdujących się w zasobach 
Archiwum Państwowego w Częstochowie, nie odnotowane jest nazwisko Sobolewskiego, ani 
nazwiska pozostałych powstańców [Jurek 1965: 126-146; Kieniewicz 2009; Szwed 1978; Rola: 
1965]. Odnotowany jest jedynie Wojciech Sobolewski z Wieruszowa, który zginąć miał w bitwie 
na północ od Popowa w dniu 23 kwietnia 1963 r. [Rola 1965: 45].

• Historia sztuki
Pozbawiony dekoracji, prosty drewniany krzyż pomalowany na kolor czerwony. Na prze-

cięciu ramion, od strony południowej, zawieszona metalowa figurka Chrystusa z udrapowanym 
na biodrach perizonium.

Ryc. 187.
Góra Dobra pod Wancerzowem, liniowe zagłębienie na północnym skraju cmentarza cholerycznego;  

widok od strony południowo-wschodniej; fot. M. Majorek; lipiec 2015 r.
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Ryc. 188.
Góra Dobra  

pod Wancerzowem,  
drewniany krzyż  

z wizerunkiem Chrystusa 
przy południowym skraju 
cmentarza cholerycznego; 

widok od strony  
południowej;  

fot. M. Majorek;  
lipiec 2015 r. 
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24. Mstów – cmentarz „halleryczny” (ryc. 189–190)

Ryc. 189.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 190.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM_M1_R12_KOM4
Cmentarz halleryczny znajdował się zaraz za górą Szwajcera, gdzie później powstało osiedle 

domków jednorodzinnych. Wszystkie zwłoki zostały ekshumowane i złożone nie wiadomo gdzie. Polacy 
pozabierali krzyże i oddali je na złom. Tam byli pochowani żołnierze generała Hallera.

nr inw.: KOM_M1_R2_KOM8
Za mojej pamięci to było tam wydzielone, to wszyscy mówili, że tam cmentarz, i stał taki oka-

zały krzyż i wszyscy wiedzieli, że to cmentarz. Jednakże ktoś powiedział, że szkoda ziemi i zniszczyli.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M1_B8
We wskazanym miejscu zarejestrowano osiedle domów jednorodzinnych usytuowanych 

w siatce uliczek wyłożonych asfaltem, po obu stronach których znajdują się pasy zieleni o szeroko-
ści do 2,5 m w postaci zadbanych trawników. Osiedle ulokowane jest na niewielkim wyniesieniu, 
stanowiącym północny stok Góry Szwajcera. Budynki mieszkalne są zadbane, ogrodzone. Nanie-
sienie lokalizacji cmentarza zaznaczonego na mapie sztabowej WIG z 1933 r. na zachód od dworu 
w Wancerzowie (por. ryc. 27) na współczesne zdjęcie satelitarne wskazuje, że znajdował się on 
przy dzisiejszej ul. Gminnej (do niedawna Wyzwolenia), stanowiącej fragment drogi z Wancerzowa 
do Skrzydlowa (ryc. 191). Lokalizację tę potwierdza także naniesienie zdjęcia lotniczego z 1971 r. 

Ryc. 191.
Mstów, osiedle domków 

jednorodzinnych  
na terenie dawnego  

cmentarza  
wojennego;  

widok od strony  
północo-wschodniej 

skrzyżowanie  
ul. Gminnej  

i ul. Świerkowej;  
fot. O. Ławrynowicz; 

kwiecień 2019 r.
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Ryc. 192.
Mstów, dawny cmentarz wojenny na południowej pierzei ul. Wyzwolenia (dziś ul Gminnej); fragment zdjęcia lotniczego z 1971 r.

Ryc. 193.
Mstów, zarys dawnego cmentarza wojennego ze zdjęcia lotniczego z 1971 r. (ryc. 192) 

nałożony na współczesne zdjęcie satelitarne; oprac. O. Ławrynowicz
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na współczesne zdjęcie satelitarne (ryc. 192–193). Cmentarz położony był między zachodnią 
pierzeją ul. Świerkowej (do niedawna 35-lecia PRL) a wschodnią pierzeją ul. Nowej. Od południa 
ogrodzenie nekropolii przebiegało linią łamaną, mniej więcej w połowie odległości między ul. 
Gminną i Parkową. Na wspomnianym zdjęciu lotniczym widoczny jest układ dawnego cmentarza 
z głównym wejściem od strony ul. Gminnej oraz trzema kwaterami ogrodzonymi żywopłotami: 
dwie prostokątne kwatery równoległe do ul. Gminnej oraz sąsiadująca z nimi od strony południo-
wej kwatera w formie podłużnego prostokątna. Do kwater prowadziły ścieżki odchodzące od 
głównego traktu, który zaczynał się przy wejściu od dzisiejszej ul. Gminnej. Układ ten stanowił 
więc odwzorowanie projektu niemieckiego cmentarza wojskowego z 1915 r. [por. Niżej]. 

• Historia
Cmentarz na Wancerzowie powstać miał przed 1880 r. [Borowska-Antoniewicz 2013: 61], 

być może w dobie zwiększonej liczby pochówków podczas epidemii cholery, czego echem byłaby 
nazwa „[c]halleryczny”. Funkcję cmentarza parafialnego pełnił bowiem przynajmniej od początku 
XIX w. cmentarz przy kościele św. Wojciecha przy ul. Częstochowskiej w Mstowie. Właściwy cmen-
tarz choleryczny zorganizowano pod Górą Dobrą, stąd użytkowanie cmentarza na Wancerzowie 
tym bardziej straciło rację bytu. Brak nowych wyodrębnionych pochówków indywidualnych 
tłumaczyłby łatwość, z jaką niemieckie władze wojskowe zorganizowały w tym miejscu cmentarz 
dla poległych w 1914 r. żołnierzy [por. Borowska-Antoniewicz 2013: 61]. Dzięki kwerendzie archi-
waliów piotrkowskich, Krzysztofowi i Piotrowi Ormanom [2015: 682–685] udało się ustalić, że 
cmentarz wojskowy powstał na Wancerzowie prawdopodobnie zimą 1918 r., na co wskazuje zapis 
z marca tego roku w dokumentach KK Noworadomsk, według którego nekropolia była jeszcze 
wtedy w budowie i mieściła szczątki 72 żołnierzy niemieckich. Przynajmniej do 1925 r., a więc 
już w czasach II Rzeczpospolitej, przenoszone były tu zwłoki z okolicznych mogił wojennych [por. 
poz. 33 – Góra Skarzawa koło Małus Małych]. Na podstawie zachowanych planów sytuacyjnych 
domyślać się można, że nekropolia zbudowana została na planie wielokąta, z centralną półkolistą 
nawą wbudowaną w tylny mur o długości 76 m, wniesiony z kamiennych (zapewne wapiennych) 
łupków. Boczne mury większej, prostokątnej części cmentarza, przylegającej do dzisiejszej ul. 
Gminnej mierzyły 46 m. Całość dodatkowo otoczona miała być nasadzonym głogiem, tworzącym 
gęsty żywopłot (ryc. 194). Jeszcze przed ewakuacją wojsk okupacyjnych na mogiłach umieszczone 
zostały żeliwne i żelazne niemieckie wojskowe znaki nagrobne. Niemcy planowali także posta-
wić jeden wysoki (5 lub 7 m) rosyjski krzyż prawosławny z napisem w języku niemieckim oraz 
polskim „Za Ojcziznę” (ryc. 195). 

W 1926 r. na cmentarzu pojawiło się 7 nowych tabliczek z nazwiskami poległych. Od tego 
roku utrzymaniem nadzoru na cmentarzu, w tym koszeniem trawy, miał zajmować się miejscowy 
grabarz. W ciągu kolejnych lat nekropolia uległa jednak dalszej destrukcji. W 1931 r. Ministerstwo 
Robót Publicznych planowało nawet dokonanie komasacji grobów masowych w celu zmniejszenia 
powierzchni cmentarza, a przez to zmniejszenia kosztów jego utrzymania. Ostatecznie w 1935 r. 
zdecydowano się na likwidację cmentarza i ekshumacje szczątków na cmentarz w Ciecierzynie 
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koło Olsztyna. Część krzyży z grobów rosyjskich przeniesiono na cmentarz św. Rocha w Często-
chowie (ryc. 196). Po II wojnie światowej w miejscu byłego cmentarza wojskowego w Wancerzowie 
powstało osiedle domków jednorodzinnych, administracyjnie przyłączone do Mstowa. W trakcie 
kopania fundamentów natrafiano na szczątki kostne, które pozostały po ekshumacji z połowy 
lat. 30 XX w. [Orman, Orman 2015: 683].

Nazwa „[c]haleryczny”, funkcjonująca do dziś w dyskursie mieszkańców, jak już wspomnia-
no, może nawiązywać do pierwotnej funkcji nekropolii związanej z pochówkami ofiar cholery 
z końca XIX w. Nie jest wykluczone, że nowy niemiecki cmentarz wojskowy stał się miejscem 
pochówku także pojedynczych polskich żołnierzy gen. Józefa Hallera, którzy stacjonowali w po-
bliskim dworze na Wancerzowie latem 1919 r., a nawet mieli w Mstowie swój własny wojskowy 
lazaret (por. pkt. 16. Mstów – kościół św. Stanisława). Naturalna stałaby się swoista gra słowna 
odwołująca się do podobieństwa słów choleryczny (odwołanie do cholery) i halleryczny (odwo-
łanie do pochówków żołnierzy gen. Hallera).

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 191.
Plan sytuacyjny cmentarza  
wojennego w Wancerzowie  

z 1920 r..
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Ryc. 195.
Projekt krzyży  

centralnych dla  
cmentarza wojennego  

w Wancerzowie z 1917 r.
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Ryc. 196.
Częstochowa, cmentarz 

św. Rocha; krzyże  
przeniesione z cmentarza 

wojennego  
w Wancerzowie
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25. Mstów – cmentarz żydowski / chodnik z macew przy ul. Kościelnej

Ryc. 197.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 198.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R14_KOM3
Niedługo po wojnie młodzież wrzucała żydowskie macewy do Warty. Takie głupie zabawy 

dzieciaków.

nr inw.: KOM: M1_R2_KOM7
Bardzo cenne były te macewy. I przyjeżdżali, po pierwsze to Klubś, burmistrz kazał wybrukować, 

część wyrzucić do rzeki, a częścią wybrukować ulicę. Ale później po wojnie to trzeba było tę Kościelną 
rozmontować, jednakże tych macew nie pozostawiono na miejscu. Z powrotem je wywieźli na kirkut. 
No niby tam wywieźli, ale ludzie przychodzili, niekiedy pod studnią stawiali… tam było boisko, dzieci 
tam grały w piłkę, bo było ogrodzone i przyjeżdżali kamieniarze z miasta i co cenniejsze marmury 
zabierali, wywozili. Także zostało ich bardzo niewiele. Znaczy ze trzy może zostały. I mnie to bardzo 
bolało, że oni tam grali w piłkę i parę razy z dziećmi rozmawiałam na ten temat. Było bardzo dużo 
dzieci i normalne było, że rzucali teczkę i szli grać, a później z biegiem lat mamy nie pozwalały nigdzie 
grać, bo mamy zabierały za rękę.

nr inw.: KOM: M1_R12_KOM3
Już w czasie wojny Niemcy użyli płyt nagrobnych do utwardzenia dna Warty, tworząc z nich 

bród na wypadek zniszczenia pobliskiego drewnianego mostu.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M1_A13 Mstów – cmentarz żydowski (ryc. 197–198)

Ryc. 199.
Mstów,  

cmentarz żydowski;  
widok z Góry Szwajcera; 

fragment pocztówki  
z lat 20. XX w.
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Ryc. 200.
Mstów, cmentarz żydowski; widok z wewnątrz na południowo-zachodni narożnik zniszczonej nekropolii;  

fragment zdjęcia z lat powojennych

Ryc. 201.
Mstów, cmentarz żydowski; 

widok z zewnątrz na  
południowo-zachodni narożnik;  

fot. A. Krupa-Ławrynowicz;  
maj 2012 r.
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Kirkut mstowski znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości przy drodze 
stanowiącej przedłużenie ul. Kilińskiego, około 1,5 km od rynku. Zajmuje powierzchnię 0,32 h, 
w planie ma formę prostokąta o wymiarach 40 m x 80 m. Pierwotnie otoczony był wysokim mu-
rem z kamieni wapiennych, który w latach powojennych został rozebrany (ryc. 199–200). Obecnie 
na terenie cmentarza znajdują się porozrzucane nieliczne fragmenty płyt, gdzieniegdzie widać 
pozostałości wymurowanych obramień pól grobowych. Część macew w ostatnich latach została 
postawiona (ryc. 201–203).

W celu weryfikacji informacji uzyskanych w trakcie badań etnograficznych o zaleganiu 
fragmentów nagrobków z cmentarza w pobliskiej rzeki Warty, w dniu 30 czerwca 2015 r. przepro-
wadzony został rekonesans dna rzeki na odcinku bezpośrednio graniczącym z terenem cmentarza. 
Dzięki niskiemu stanowi wody udało się dostrzec koncentrację płyt kamiennych pośrodku rzeki. 
Przy wsparciu organizacyjnym Adama Markowskiego, zastępcy wójta gminy Mstów oraz koparce 
udostępnionej przez Marka Dewódzkiego, właściciela miejscowej firmy Demar, udało się wydobyć 
kilkadziesiąt obrobionych fragmentów kamiennych i żeliwnych, z których część okazała się być 
elementami macew (ryc. 204–207). Zabytki zostały zabezpieczone w Urzędzie Gminy Mstów, gdzie 
następnie zostały poddane inwentaryzacji i badaniom z zakresu historii sztuki (por. niżej). Dzięki 
tym pracom udało się wykazać, że co najmniej jedna z odkrytych macew wcześniej ułożona była 
na chodniku przy ul. Kościelnej. Oznacza to, że opowieść o tym, że miejscowa młodzież w okresie 
powojennym wrzucała macewy do Warty jest zgodna z prawdą.

Władze gminy planują zbudowanie z nich lapidarium bezpośrednio przylegające do ogrodze-
nia mstowskiego kirkutu. Upamiętnione zostaną także napisy, odczytane na odkrytych nagrobkach.

Ryc. 202.
Mstów, cmentarz żydowski; 

widok na rozrzucone macewy 
od strony południowej;  

fot. A. Krupa-Ławrynowicz;  
maj 2012 r.
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Ryc. 203.
Mstów, cmentarz żydowski; widok na jadaną z ustawionych macew od strony południowej;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 205.
Mstów, rzeka Warta obok 
cmentarza żydowskiego; 

Krzysztof Wiliński i Piotr 
Stanałowski (studenci 

archeologii UŁ) podczas 
wydobycia macew z dna 

rzeki; widok od strony 
południowej;  

fot. M. Siłakowska;  
czerwiec 2015 r.

Ryc. 204.
Mstów, rzeka Warta obok cmentarza żydowskiego; Adam Markowski (zastępca wójta gminy Mstów) uczestniczący w poszukiwaniach 

zatopionych macew; widok od strony południowej; fot. M. Siłakowska; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 207.
Mstów, brzeg rzeki  

Warty obok cmentarza 
żydowskiego; jeden  

z fragmentów macew  
wydobytych z dna rzeki; 

fot. O. Ławrynowicz;  
czerwiec 2015 r.

Ryc. 206.
Mstów, brzeg rzeki Warty obok cmentarza żydowskiego; wydobyte z dna rzeki fragmenty nagrobków;  

widok od strony południowej; fot. M. Siłakowska; czerwiec 2015 r.
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nr inw.: KOO: M1_B3 Mstów – chodnik z macew przy ul. Kościelnej (ryc. 208–209)
Wskazana przez rozmówców ulica posiada wyasfaltowaną jezdnię, po dwóch stronach któ-

rej znajdują się chodniki wyłożone kostką brukową. Wzdłuż traktu komunikacyjnego posadzono 
drzewa liściaste. Przy ulicy najczęściej występuje zabudowa jednokondygnacyjna. Szerokość pasa 

Ryc. 208.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 209.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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jezdnego wraz z chodnikami wynosi 10,9 m. (ryc. 210). W północnej części ulicy znajduje się most 
nad Wartą, od południa ulica wychodzi z rynku (por. poz. 1. Mstów – rynek i jego zabudowania). 
Niewątpliwie w tej przyrynkowej części ulicy ułożone zostały w czasie okupacji niemieckiej 
macewy z mstowskiego kirkutu, na co wskazują dostępne źródła (por. niżej). Wskazują one, że 
chodnik z macew o szerokości 2,5 m mierzył 68 m długości, więc dokładnie tyle, ile wzdłuż ulicy 
Kościelnej dzieli rynek i ul. Krótką (dawniej Kozią). 

Ryc. 210.
Mstów, ul. Kościelna, widok  

w kierunku ul. Ogrodowej  
od strony północnej;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Historia
Kirkut w Mstowie jest jedynym krajobrazowym reliktem dziedzictwa mstowian naro-

dowości żydowskiej (por. poz. 17. Mstów – synagoga), na którym oficjalne pochówki zakończyły 
się latem 1942 r. Po wypędzeniu żydowskich mieszkańców z Mstowa we wrześniu 1942 r. (ryc. 
211–212), decyzją miejscowych okupacyjnych władz niemieckich, cmentarz żydowski został 
zdewastowany, a część jego nagrobków wykorzystano do ułożenia chodnika przy ulicy Kościel-
nej. Funkcję grzebalną pełnił jednak nadal, stając się niemym świadkiem zbrodni nazistowskich. 
W 1948 r. Jan Chlebowski, mieszkaniec Wancerzowa, zeznał:

[…] było to letnią porą w roku 1943. Będąc jako woźny w gminie Wancerzów, przyjechało czterech 
żandarmów z Chorzenic i przywieźli na furmance dwóch Żydów i dwie Żydówki z aresztu gminne-
go w Wancerzowie. Zabrali jedną Żydówkę zatrzymaną przez polską policję granatową i wszyscy 
udali się na cmentarz żydowski w Mstowie, zabierając mnie i Derdę Bronisława, zam. w Cegielni. 
Nam kazali zabrać łopaty, co i uczyniliśmy. Przed murem cmentarnym nam kazali pozostać, zaś 
żandarmi z pięcioma Żydami udali się na cmentarz. Po chwili słyszeliśmy strzały z broni palnej. 
Następnie żandarmi zawołali nas, rozkazali nam kopać dół i zakopać ciała rozstrzelanych. Ciała 
tych ludzi leżały twarzą do ziemi i byli strzelani w tył głowy. Gdy przenosiliśmy do dołu ciała ludzi 
pomordowanych nieznanych nam, żandarmi odjechali. My żeśmy po zakopaniu tych ciał udaliśmy 
się do domu [Zapisy terroru].

Niewielką część lokalnej społeczności żydowskiej udało się jednak ocalić. Niespotykaną 
odwagą wykazał rolnik z Wancerzowa, Andrzej Ziętal, który aż do wyzwolenia w dniu 17 stycznia 
1945 r. ukrywał w schronie wykopanym w sąsieku stodoły kilka osób pochodzenia żydowskiego: 
Józefę Fajgę, Mońkę Derkowicza z żoną i Herszla Arbusmana oraz przejściowo Herszlika Zaksa, 

Ryc. 211.
Szosa pod Wancerzowem; 

wywózka mstowian 
narodowości żydowskiej 

do getta w Radomsku; 
wrzesień 1942 r.
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Icka Altera Krakowskiego z bratem oraz nieznanego z nazwiska chłopca, ujętego przez Niemców 
po wyjściu z kryjówki [Pietrzykowski 1970: 128–129, przyp. 212].

Żydzi – przywykłszy do tych warunków bytowania, jakie stworzył im Ziętal. Opuszczali czasem 
schron i wychodzili na pole. W takich okolicznościach Niemcy ujęli jednego z ukrywających się. 
Zachodziła poważna obawa, że schwytany, nie wytrzymując badań, wskaże miejsce kryjówki. 
Skończyło się – na szczęście – tylko na obawie. Funkcjonariusze niemieckiej policji, podejrzewając, 
że Ziętal ukrywa Żydów, zatrzymali jego żonę, usiłując przy pomocy bicia i zastraszania, wydobyć 
od niej przyznanie, ale usiłowania ich i w tym przypadku spełzły na niczym. Rewizje, przeprowa-
dzane w domu Ziętala także nie dały wyniku. Policyjne psy wyczuwały w stodole obecność ludzi, 
ale w sąsieku, w miejscu gdzie było wejście do schronu, zarzuconym słomą, siedział w budzie 
pies gospodarza. Niemcy, obserwując niepokój psów, sądzili, że oszczekują one wiejskiego kundla 
[Pietrzykowski 1970: 128–129].

• Historia sztuki
Lokalizacja cmentarzy żydowskich stanowiła wypadkową przepisów religijnych i lokalnego 

prawa. Według Talmudu miejsca pochówku powinny być oddalone od najbliższych domów o mi-
nimum 50 łokci [Talmud Jerozolimski, Baba Batra, II, 9]. Zakładając cmentarz chętnie wybierano 
miejsce suche, znajdujące się na stoku lub piaszczystym wzgórzu. Zgodnie z obowiązującą w Kró-
lestwie Polskim ustawą o grzebaniu ciał zmarłych z 1846 roku, zalecana odległość cmentarza od 

Ryc. 212.
Szosa pod Wancerzowem; wywózka mstowian narodowości żydowskiej do getta w Radomsku; wrzesień 1942 r.; na pierwszym  
planie: pozujący funkcjonariusze Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (niem. Polnische Polizei im Generalgouvernement) 

z rowerami oraz podoficer (zapewne szofer stojącego obok samochodu) i oficer (z krzyżem żelaznym I klasy) niemieckiej okupacyjnej 
Policji Porządkowej (niem. Ordnungspolizei), a także Kazimierz Klupś (w cywilnym ubraniu), niemiecki burmistrz gminy Wancerzów; 

na drugim planie: ludność żydowska podążająca pieszo i na wozach ze spakowanym dobytkiem
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miejsc zamieszkałych miała wynosić nie mniej niż 1000 kroków (czyli ok. 800 metrów) [Policya 
Lekarska… 1846: 99]. Założony w drugiej połowie XIX w. cmentarz żydowski w Mstowie spełniał 
wspomniane wymagania, zajmując teren poza miastem, na niewielkim wzniesieniu, nieopodal 
rzeki Warty. Jego powierzchnia, licząca 0,3 ha, w myśl obowiązujących przepisów, została ogro-
dzona murem z wapiennych ciosów (ryc. 213).

W czasie II wojny obiekt został zdewastowany, a kamienne płyty posłużyły jako materiał 
do budowy chodników i utwardzania dróg. Pozostałe nagrobki rozkradziono lub zniszczono już po 
1945 r. W okresie powojennym na terenie cmentarza wypasano krowy. Dzięki staraniom Abrama 
Wolfowicza, płyty użytkowane w czasie wojny jako chodnik w 1947 r. wróciły na cmentarz. Jeszcze 
w 2008 r. jedna z macew służyła jako podparcie schodków wiodących do jednego ze sklepów przy 
mstowskim rynku [Piersiak 2008]. Porównując zachowane w Yad Vashem fotografie prezentujące 
demontaż chodnika (ryc. 214–216) z fragmentami macew wydobytymi z Warty w 2015 r. można 
stwierdzić, że nagrobki przeniesione z inicjatywy Wolfowicza na cmentarz, zostały potłuczone 
i wrzucone do rzeki już po wojnie. Do dziś na powierzchni mstowskiego kirkutu zachowały się 3 
nagrobki w całości oraz 12 fragmentarycznie.

Ryc. 213.
Lokalizacja cmentarza żydowskiego w Mstowie
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Ryc. 214.
Mstów, ul. Kościelna przy rynku, 

wschodnia pierzeja; chodnik z macew; 
widok od strony  

południowo-wschodniej; 1947 r.;  
fot. prawdopodobnie L. Kuszmir

Ryc. 215.
Mstów, ul. Kościelna przy rynku, wschodnia pierzeja; chodnik z macew w tracie demontażu;  

widok od strony północnej-wschodniej; 1947 r.; fot. prawdopodobnie L. Kuszmir
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Wydobyte w 2015 r. z rzeki pozostałości płyt nagrobnych stanowią zbiór ponad 80 ele-
mentów, na który składają się potłuczone zwieńczenia, fragmenty korpusów, słupki z ogrodzeń. 
Na stelach zachowały się rytowane bądź wypukłe, pojedyncze słowa lub wersy inskrypcji, na 3 
można odczytać datę, na 1 widoczna jest sygnatura znanego warsztatu kamieniarskiego Henicha 
Franka działającego do 1939 r. w Częstochowie [Księga adresowa Polski…1929: 196; Paszkowski 
2010: 52–53]. Ze względu na zły stan odnalezionych w Warcie obiektów, niemożliwa jest ich 
rekonstrukcja. Zachowane fragmentarycznie płaskorzeźbione dekoracje stanowią przykład 
konwencjonalnej ikonografii i symboliki, charakterystycznej dla żydowskiej sztuki sepulkralnej 
(motywy trójramiennego świecznika z podtrzymującymi go ptakami, korony, jelenia, księgi i misy 
z wodą). Oprócz tradycyjnych przedstawień, na mstowskich macewach widoczne są wyobrażenia 
roślinnych wici i maku lub róży z esowato wygiętą łodygą (ryc. 217). Odzyskane fragmenty po-
mników wykonane są z piaskowca, lastryko i żeliwa. Ten ostatni materiał wykorzystywany był 
także na innych okolicznych cmentarzach, np. w Krzepicach, Żarkach czy Radomsku.

Ryc. 216.
Mstów, ul. Kościelna przy rynku, wschodnia pierzeja; chodnik z macew w tracie demontażu;  

widok od strony północno-wschodniej; 1947 r.; fot. prawdopodobnie L. Kuszmir.  
Górny fragment drugiej macewy opartej o mur odnaleziony został w 2015 r.  

na dnie rzeki Warty w Mstowie (ryc. 207). Na murze widoczny napis „3 x TAK”.
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Na odnalezionych ułamkach nagrobków udało się odczytać następujące fragmenty napisów 
w języku hebrajskim: 

1. [...] Jaakowa, błogosławionej pamięci / […]sztejn / Pochowany 24 adar (ryc. 217i).
2. Zmarł w wieczór P(esach) / 671(?) skróconej rachuby / Niechaj Jego dusza zostanie związana 

w wieniec życia! (ryc. 217a).
3. [Niechaj Jego] dusza zostanie związana w wieniec życia! (ryc. 271l).
4. Zmarł w [...] / Pochowano go [...] / Roku [...] / Niechaj [dusza zostanie związana w wieniec życia!].
5. Kobieta dzielna / Ester / Aarona błogosławionej pamięci.
6. Kobieta dzielna [...] / Git[l] / Córka pana Izajasza Eliez[era] / Żona [...]
7. Prowadził swych synów drogami Pana / Niechaj Jego dusza zostanie związana w wieniec życia! 

/ Frank
8. [...] Cały dzień [...] / [...] Ubogim [...] / Czynił dobro [...] Pod swym skrzydłem zebrał [...].
9. Biada! [...] / Wiele westchnień [...] / Oto boleść [...] Boleści [...] ([akrostych]: Abraham).
10. [adar] alef 681 skróconej rachuby (1921?).
11. [...] ostatni (dzień) Pesach / 652 według skróconej rachuby (19.04.1892) / [Niechaj jego dusza] 

zostanie związana w wieniec życia!

Chodnik z płyt nagrobkowych został położony na ulicy Kościelnej w czasie II wojny świa-
towej, na polecenie Kazimierza Klupsia, niemieckiego burmistrza gminy Wancerzów. Kamienne 
tablice zajęły 68 metrów długości i 2,5 m. szerokości trotuaru. W 1947 r. po interwencji Żydow-
skiej Kongregacji Wyznaniowej został on zdemontowany, a odzyskane macewy przewieziono 
z powrotem na mstowski cmentarz [APK 1947-1948].

Ryc. 217.
Wybrane fragmenty macew 

odkryte w 2015 r. na dnie 
rzeki Warty w Mstowie; 

oprac. M. Majorek
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26. Las Jaskrowski – grób wojenny z września 1939 r. (ryc. 218–220)1

1 Diagnoza miejsca oparta została na wynikach badań zamieszczonych w opracowaniu O. Ławry-Diagnoza miejsca oparta została na wynikach badań zamieszczonych w opracowaniu O. Ławry-
nowicza (2020).

Ryc. 218.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 219.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M2_R4_KOM1
W Lesie Jaskrowskim są dwa miejsca po egzekucji z jesieni i zimy z początku wojny. Jedna mogiła 

z sześcioma osobami rozstrzelanymi była ekshumowana po wojnie, ciała ofiar zostały zidentyfikowane 
przez ich rodziny i przewiezione na cmentarz w Kamienicy Polskiej. W przypadku drugiego miejsca 
to nie wiem, ale z tego co się orientuję i co się tutaj mówi, to nie. Czyli nie wiadomo dokładnie, gdzie 
i kto tam spoczywa.

nr inw.: KOM: M2_R6_KOM2
Myśmy jako uczniowie chodzili tam zawsze jeszcze. Tata nas zabierał troszeczkę porządkować, 

zapalać świece, bo to jeszcze zniczy nie było, tylko świeczki się zapalało. I tak żeśmy słyszały, że był 
świadek właśnie tych rozstrzeliwań, tej masakry tutaj w lesie i że jedna, jednemu młodemu chłopa-
kowi udało się uciec z tej masakry. To nie byli z Jaskrowa ludzie. Nie, to byli na pewno przywożeni, bo 
gdyby to byli miejscowi, stracenia miejscowej ludności, to by doskonale ludzie wiedzieli. Wykopaliby, 
wykopaliby. O tym by było bardzo głośno, że tu stracili na przykład tego czy tego. Byłoby objęte kultem 
pamięci takiej. To są jakieś napływowe sprawy z zewnątrz.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M2_A5
Upamiętnienia ofiar niemieckich egzekucji w Lesie Jaskrowskim położone są w głębi 

lasu, poza głównymi duktami. Zostały oznaczone dwiema konstrukcjami w formie murowanych 
nagrobków zwieńczonych poziomymi płytami z lastryko z czarnymi napisami (ryc. 221–222):

Ryc. 220.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



Diagnoza miejsc

Ryc. 221.
Las Jaskrowski, pomnik  

upamiętniający ofiary  
z września 1939 r.;  

widok od strony południowej;  
fot. A. Szrenk; kwiecień 2015 r.

Ryc. 222.
Las Jaskrowski, pomnik upamiętniający ofiary z września 1939 r.;  

widok na płytę z napisem od strony południowej; fot. A. Szrenk; kwiecień 2015 r.
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W TYM MIEJSCU WE WRZEŚNIU
1939 R. ZOSTAŁO ZAMORDOWANYCH

PRZEZ HITLEROWCÓW 8 OSÓB
MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

DNIA 16 GRUDNIA 1939 R. W LASKU JASKROWSKIM
NIEMCY ROZSTRZELALI 6 MIESZKAŃCÓW

KAMIENICY POLSKIEJ I RUDNIKA WIELKIEGO
ANTONIEGO MACUCHĘ WALERIANA

MESJASZA ZYGMUNTA FAZENA
KAZIMIERZA DIERZYKA JANA
STRĄKA WIKTORA STRĄKA

TU ZOSTALI POCHOWANI I EKSHUMOWANI PO
WOJNIE SPOCZYWAJĄ NA CMENTARZU W KAMIENICY POLSKIEJ

CZEŚĆ PAMIĘCI POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ

Informacje zebrane od mieszkańców oraz treść napisu na płycie upamiętniającej ofiary 
z września 1939 r. nie rozstrzygają, czy w miejscu jej wzniesienia zostały zlokalizowane i ewen-
tualnie ekshumowane szczątki ofiar. Napis na płycie nagrobnej informuje bowiem jedynie, że po-
mnik został postawiony w „miejscu zamordowania” ośmiu osób – nie wynika z niego, czy w ogóle 
w tym miejscu znajdowała się ich mogiła. Z kolei na etapie prowadzenia kwerendy źródłowej nie 
dotarto także do żadnej jednoznacznej informacji wskazującej na fakt przeprowadzenia w tym 
miejscu ekshumacji. Zasadnym stało się więc ustalenie przy użyciu metody sondażowej, czy pod 
pomnikiem lub w jego bezpośrednim otoczeniu znajduje się jama grobowa oraz, w przypadku 
potwierdzenia jej istnienia, czy była ekshumowana.

Badania rozpoczęto od rozpoznania terenu na przedpolu pomnika, tak by do minimum 
ograniczyć ingerencję w istniejącą strukturę miejsca pamięci (ryc. 223)2. Pierwsze wykopy son-
dażowe o nr. 1, 2 i 3 usytuowane zostały w odległości 4-8 m na wschód i południowy wschód 
od pomnika. Wykop nr 1 o wymiarach 1,5 m x 5 m zlokalizowany został w miejscu wyraźnego, 
podłużnego zagłębienia. Pod warstwą humusu odkryto piasek zmieszany z drobnymi oraz więk-
szymi kamieniami. Niżej na głębokości około 0,6 m odkryto warstwę twardego ilastego piasku 
oraz wychodnie skały wapiennej. Dla zapoznania się z nawarstwienia geologicznymi przegłębio-
no wykop do 110 cm. Podobna sytuacja stratygraficzna została uchwycona w kolejnych dwóch 
sondażach: wykopie nr 2 o wymiarach 1,5 m x 5 m oraz wykopie nr 3 o wymiarach 1,5 m x 8 m. 
Wykop nr 2 poprowadzono przez zagłębienie, które okazało się być współczesna jamą śmietni-
kową wypełnioną popiołem oraz fragmentami butelek, zniczy, metalowych puszek. W wykopie 

2 Badania przeprowadzone zostały na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Katowicach, Delegatury w Częstochowie w dniach 2–10 lipca 2015 r. przez dra Olgierda 
Ławrynowicza i dra Michala Raka oraz grupę studentów archeologii UŁ.
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nr 3 pod humusem natrafiono na warstwę śmieci oraz gruzu. Kolejne dwa sondaże, nr 5 i nr 6, 
o wymiarach 1 m x 3 m wyznaczono około 5 m na północ oraz południe o od pomnika. Wyniki 
eksploracji obu wykopów zasadniczo nie odbiegały od efektów badań poprzednich trzech sondaży.

Równolegle wykonywane były odwierty świdrem strzemiączkowym, wyznaczone przeważ-
nie co 1,5 m od siebie: 1–11 wzdłuż magistrali stanowiska, 12–15 równolegle do niej, 16–23 wokół 
wykopu nr 1 oraz 24–60 w siatce na zachód i częściowo północ i południe od pomnika. Głębokość 
odwiertów nie była duża (dochodziła do około 0,5 m) ze względu na płytko występującą naturalną 
warstwę zbitego ilastego piasku oraz kamieni wapiennych. Stratygrafia zaobserwowana w od-
wiertach była więc powtórzeniem układu warstw rozpoznanych już w wykopach sondażowych.

Przedsięwzięte badania wskazywały, że ewentualna jama grobowa może znajdować się 
bezpośrednio pod pomnikiem. Zdecydowano się więc na wykonanie wykopu sondażowego przy 
jego krawędziach. Działanie takie nie wymagało demontażu konstrukcji pomnika (poza czasowym 
zdjęciem rzędu płyt chodnikowych). Wykop nr 5 o wymiarach 0,6 m x 1,5 m umiejscowiono przy 
północno-wschodnim narożniku pomnika od północnej strony konstrukcji. Na głębokości około 

Ryc. 223.
Las Jaskrowski, plan sytuacyjny badań archeologicznych w 2015 r.; oprac. W. Duda
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0,5 m natrafiono na zarys płytkiego wkopu (ryc. 224), być może przegłębienia na brzegu większej 
jamy ciągnącej się pod pomnikiem, w którym odkryto jedną kość (kręg piersiowy z górnej części 
odcinka piersiowego). Wykop został przedłużony w stronę wschodnią o aneks 5A o długości 2 
m oraz wzdłuż wschodniej krawędzi pomnika o aneks 5B o 1,88 m przy szerokości 0,6 m. W obu 
aneksach zaobserwowano wypłycające się na północ i wschód nawarstwienie piasku przemiesza-
nego z próchnicą. W aneksie 5B przy wschodniej ścianie wykopu na głębokości 0,65 m, w odległości 
1 metra od ściany jego południowej znaleziono monetę 20 groszy z 1923 r. Pośrodku aneksu 5B 
na głębokości 80 cm znaleziono klucz, guzik, 2 nieokreślone fragmenty żelazne, 1 kość śródstopia, 
cztery paliczki ręki i ułamek innej kości (1,13 m od ściany południowej, 0,6 m od ściany wschod-
niej). Wyznaczono także wykop nr 7 o wymiarach 0,6 m x 1,5 przy północnozachodnim narożniku 
pomnika od strony północnej, w którym zarejestrowano wypłycającą się w kierunku północnym 
warstwę piasku przemieszanego z próchnicą. Ze względu na osiągnięcie celu badawczego, jakim 

Ryc. 224.
Las Jaskrowski, wykop nr 5; zbliżenie na odkryte kości 

ludzkie w południowej (prawej) ścianie sondażu na 
głębokości 50 cm; fot. M. Rak; czerwiec 2015 r.
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była weryfikacja istnienia w tym miejscu jamy grobowej oraz wobec braku możliwości wykonania 
badań bezpośrednio pod płytą pomnika, zaniechano dalszego przegłębiania wykopów 5, 5A, 5B i 7. 
Odkryte szczątki kostne umieszczono z powrotem w odkrytej jamie grobowej, zabytki ruchome 
poddano inwentaryzacji i konserwacji (ryc. 225–228).

Przeprowadzane w 2015 r. badania potwierdziły fakt lokalizacji jamy grobowej pod pomni-
kiem upamiętniającym ofiary niemieckiej zbrodni nazistowskiej we wrześniu 1939 r. Odkrycie 
w górnej partii obrzeży jamy grobowej kości ludzkich oraz przedmiotów należących do ofiar 
wskazywało, że jama była otwierana w późniejszym okresie w celu identyfikacji i ewentualnie 
ekshumacji. Brak jednoznacznej informacji o ekshumacji jamy grobowej, w przeciwieństwie do 
pobliskiej mogiły z grudnia 1939 r. sugerował, że ciał nie zidentyfikowano i nie przeniesiono w inne 
miejsce – odkryte szczątki ludzkie po latach przebywania w ziemi oraz w trakcie ich podnoszenia 
i przenoszeniu uległy rozczłonkowaniu. Tłumaczyłoby to obecność szczątków kostnych i drobnych 
przedmiotów odkrytych w układzie rozproszonym.

Ryc. 225.
Szczątki kostne i artefakty tuż po odkryciu w wykopach nr 5 i 5B: I kość śródstopia, kręg piersiowy z górnej części  

odcinka piersiowego, cztery paliczki ręki i ułamek innej kości, oraz klucz, moneta, guzik oraz fragment  
nieokreślonego przedmiotu żelaznego; fot. O. Ławrynowicz
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Ryc. 226.
Guzik po konserwacji,  

odkryty w wykopie nr 5b;  
fot. W. Duda

Ryc. 227.
Moneta (20 groszy z 1923 r.)  

po konserwacji,  
odkryta w wykopie nr 5b;  

fot. W. Duda

Ryc. 228.
Klucz po konserwacji,  

odkryta w wykopie nr 5b;  
fot. W. Duda
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Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2015 r. nie wykluczały możliwości 
znalezienia się szczątków kostnych i artefaktów na obrzeżach jamy w trakcie jej lokalizowania, np. 
poprzez próbne wkopy szpadlem przy budowie pomnika w latach późniejszych. Na to, że szcząt-
ki były podnoszone i przynajmniej przeliczone, wskazywał napis na płycie pomnika, w którym 
mowa jest nie o 5–6 mężczyznach zamordowanych przez Niemców, jak sugerowali świadkowie 
(por. niżej), lecz o 8 osobach.

W 2018 r. na internetowym forum „Strażnicy Czasu. Forum dla wszystkich, którzy chcą 
ocalić historię przed zapomnieniem” pojawił się wpis Karoliny Kot oraz fotografie [Strażnicy Czasu 
2018] wskazujące, że na częstochowskim cmentarzu Kule, w sektorze 84, naprzeciwko większego 
pola grzebalnego ofiar hitlerowskiego terroru, znajduje się zbiorowy grób z napisem (ryc. 229):

ŻERDZIŃSKI IGNACY LAT 48
ŻERDZIŃSKI JÓZEF LAT 41

ŻERDZIŃSKI EDWARD LAT 48
ORAZ 4 INNYCH ROZTRZELANYCH

6 WRZEŚNIA 1939 ROKU
PRZEZ HITLEROWCÓW
W LESIE JASKROWSKIM

Na obecnym etapie badań trudno przesądzić, czy jest to grób będący efektem ekshumacji 
w Lesie Jaskrowskim, czy grób symboliczny. W aktach sprawy dotyczącej niemieckich zbrodni 
w Lesie Jaskrowskim brak jest informacji o osobach o nazwisku Żerdziński. Wiadomo jednak, 
że Ignacy Żerdziński, jego brat Józef i syn Edward zostali zabrani przez żołnierzy Wehrmachtu 
8 września 1939 r. ze swojego domu, położonego w pobliżu Domu Zgromadzenia Braci Chrześci-

Ryc. 229.
Częstochowa, cmentarz Kule;  

Grób osób rozstrzelanych  
w Lesie Jaskrowskim
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jańskich przy ul. K. Pułaskiego 71 w Częstochowie. Razem z nimi zatrzymani zostali, przesiedleni 
wcześniej do domu Żerdzińskich, 70-letni brat Hubert Gierula i ciężko chory brat Nazariusz (Marian 
Rybicki) wraz ze swym ojcem, 77-letnim Józefem Rybickim i dwoma robotnikami, zatrudnionymi 
w domu zakonnym. Cała ósemka przewieziona została do koszar po 27. Pułku Piechoty Wojska 
Polskiego, znajdującym się przy ul. H. Dąbrowskiego 69 (obecnie gmach Politechniki Częstochow-
skiej) i oskarżona o przechowywanie części polskiego munduru wojskowego oraz dwóch brzytew, 
które w rzeczywistością pozostały w domu zakonnym, po tym jak w pierwszych dniach września 
stacjonował tam oddział polskiej kawalerii. Na podstawie ankiet Zespołu ds. Ewidencji Zbrodni 
Hitlerowskich w Częstochowie, przeprowadzanych w latach 1968–1969 ustalono, że osoby te 
prawdopodobnie zostały przewiezione do Lasu Jaskrowskiego, tam rozstrzelane i pogrzebane 
(Pietrzykowski 1985, 21). Według informacji zawartej w opracowaniu Jana Pietrzykowskiego, 
w miejscu tym po wojnie odkryto „7 czaszek i szczątki kości, ale zwłok nie zdołano zidentyfiko-
wać” (Pietrzykowski 1985, s. 21, przypis 11).

Pracownikom OBUWiM IPN w Katowicach nie udało się ustalić, kto był inicjatorem miejsca 
pamięci na cmentarzu na Kulach oraz kiedy zostało ono wykonane. Wolno sądzić, na podstawie 
jego konstrukcji i formy, że powstało współcześnie z upamiętnieniami w Lesie Jaskrowskim, 
w latach 60.–70. XX w.

Próbą odpowiedzi na pytanie, czy mogiła ofiar niemieckiej zbrodni nazistowskiej w Le-
sie Jaskrowskim z września 1939 r. była ekshumowana, stały się działania terenowe podjęte 
w dniach 17–18 września 2020 r. przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN (Oddział 
w Katowicach)3. Celem prac była przede wszystkim identyfikacja jamy grobowej (względnie jamy 
poekshumacyjnej) oraz zabezpieczanie i udokumentowanie znajdujących się tu szczątków ludz-
kich oraz towarzyszących przedmiotów. Prace te polegały na likwidacji ceglanych i lastrykowych 
elementów pomnika. Teren sąsiadujący, jak również odsłonięty strop zasypiska nagrobka był 
przeglądany z wykorzystaniem detektora metalu (z wynikiem negatywnym). W dalszej kolejności 
sukcesywnie odsłaniany był obszar pod zdjętą konstrukcją murowaną i w jego sąsiedztwie przy 
pomocy koparki. Poszczególne poziomy odsłaniane były ręcznie [Abłamowicz 2020]. 

Na głębokości ok. 0,5 m zidentyfikowano dół poekshumacyjny, który kształtem był zbliżo-
ny do prostokąta o zaokrąglonych narożach, o wymiarach około 1,60 m x 4 m, z dłuższą osią na 
linii północ-południe. Od strony północnej krawędź dołu była naruszona wykopem sondażowym 
w 2015 r. Miąższość wypełniska nie była duża, oscylując w granicach 30–40 cm. W eksplorowanej 
jamie odkryte zostały pojedyncze kości ludzkie. Pierwsze pojawiły się na poziomie uchwycone-
go stropu dołu, inne zalegały luzem, jednostkowo w różnych częściach jamy; z reguły były to 
drobne kości, takie jak paliczki, fragmenty żeber, ale też pojedyncze fragmenty żuchwy, kości 
stopy i inne. Według oceny obecnego podczas prac antropologa, znalezione kości przynależały 
do min. 5 osób; przedmioty, wyroby: 2 mosiężne łuski karabinu Mauser, spłaszczony pocisk do 
pistoletu, dwa medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej z pozostałościami łańcuszków, 1 szkaplerz 

3 Prace w terenie wykonywała firma PU Metodis przy udziale archeologa mgr. Jarosława Święcickiego 
z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, w obecności naczelnika OBUWiM IPN w Katowicach, Jana 
Kwaśniewicza oraz archeologa z tejże instytucji, dr. Dominika Abłamowicza.
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z wizerunkiem Chrystusa (ryc. 230–231), kilka częściowo zachowanych sprzączek, kilka guzików 
bieliźnianych (ryc. 232) i ich fragmentów. Zabytki te zostały przekazane do Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zostały poddane konserwacji oraz dokładniej analizie. Docelowo, 
wraz artefaktami odkrytymi w 2015 r., zostaną zdeponowane w jednej z placówek muzealnych 
powiatu częstochowskiego lub w tworzonej Izbie Pamięci w Mstowie [Abłamowicz 2020].

Wyniki prac prowadzonych w 2015 r. i 2020 r. w Lesie Jaskrowskim wskazują, że osoby 
tu pochowane zostały zastrzelone z karabinu, zapewne też były dobijane pistoletem, być może 
już w jamie grobowej. Cytowana wyżej informacja o wyekshumowaniu w tym miejscu po wojnie 

Ryc. 230.
Szkaplerz ze srebra z wizerunkami  

Najświętszego Serca Jezusa i napisem 
„SKAPLERZ” (awers) oraz Św. Rodziny 

(rewers) po konserwacji,  
odkryty w 2020 r.; fot. M. Majorek

Ryc. 231.
Medalik ze srebra z wizerunkami  

Najświętszego Serca Jezusa  
po konserwacji,  

odkryty w 2020 r.;  
fot. M. Majorek
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7 czaszek oraz innych szczątków kostnych osób, których nie udało się zidentyfikować, wyjaśniała-
by dlaczego na płycie pomnika w Lesie Jaskrowskim brak było szczegółowych danych o ofiarach, 
poza ich liczbą: 8. Wolno sądzić, że inne szczątki już w czasie ekshumacji wskazywały na liczbę 8 
osób. Niezachowanie się jednej z czaszek mogło być spowodowane niewielkim zagłębieniem grobu 
(wynikającym z występowaniem trudnych do przegłębienia konkrecji wapienia) i narażeniem 
wierzchniej części jego wypełniska na przyspieszoną destrukcję (np. spowodowaną penetracją 
zwierzyny). Informacja o liczbie ofiar, zamieszczona na płycie pomnika, nawiązywać musiała do 
wyników ekshumacji z wczesnych lat powojennych oraz ankiet przeprowadzanych przez Zespół 
ds. Ewidencji Zbrodni Hitlerowskich w Częstochowie pod koniec lat 60. XX w. Warto tu podkre-
ślić, że na płycie upamiętnienia nie znalazła się informacja o przeprowadzanej tu ekshumacji, a w 
konsekwencji także o miejscu, na które szczątki zostały stąd przeniesione. Tymczasem, jak już 
wyżej wspomniano, na sąsiednim upamiętaniu w Lesie Jaskrowskim podana została liczba ofiar, 
ich pochodzenie, oraz cmentarze, na które przeniesiono ekshumowane szczątki.

Wolno przypuszczać, że toczące się w końcu lat 60. XX w. śledztwo Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach w sprawie niemieckich zbrodni w Lesie Jaskrow-
skim, wobec braku informacji o przeprowadzeniu ekshumacji mogiły ofiar wrześniowej egzekucji, 
doprowadziło do zajęcia się tą kwestią przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Często-

Ryc. 232.
Guziki bieliźniarskie po konserwacji, 

odkryte w 2020 r.; fot. M. Majorek
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chowie (por. niżej). Gremium to nie podjęło przed 1968 r. decyzji o przeprowadzeniu ekshumacji, 
gdyż zapewne w wyniku ankiet prowadzonych przez Zespół ds. Ewidencji Zbrodni Hitlerowskich 
w Częstochowie, uzyskano dane zarówno o przeprowadzonej ekshumacji w II poł. lat 40 XX w., 
jak i miejscu przeniesienia odkrytych szczątków oraz domniemanej tożsamości ofiar.

Informacja ta nie znalazła się jednak w aktach sprawy prowadzonej przez Komisję. Częścio-
wo tylko ujęta została w ewidencji miejsc pamięci, prowadzonej przez WKOPWiM w Katowicach, 
gdzie zawarta została wspomniana już wzmianka, że według mieszkańców Jaskrowa ekshumacja 
miała miejsce w latach 40. XX w. Utrzymując wcześniejsze przypuszczenie, że znajdujący się na 
pomniku w Lesie Jaskrowskim zapis o 8 ofiarach wrześniowej egzekucji pochodził z danych uzy-
skanych przez Zespół ds. Ewidencji Zbrodni Hitlerowskich w Częstochowie, należałoby przyjąć, 
że upamiętnienie to powstało po 1969 r., podobnie jak pomnik na cmentarzu na Kulach w Często-
chowie. W świetle dostępnych wówczas danych, informacje zamieszczone w tym miejscu również 
okazują się niepełne, gdyż nie zawierają nazwisk członków Zgromadzenia Braci Chrześcijańskich. 
Zapewne także inne dane nie są precyzyjne: liczba 7 ofiar egzekucji (3 członków rodziny Żerdziń-
skich oraz 4 inne osoby), wiek Edwarda Żerdzińskiego (wskazujący, że był rówieśnikiem swego 
ojca Ignacego) oraz data niemieckiej egzekucji (6 września, podczas gdy zatrzymanie ofiar miało 
mieć miejsce 8 września).

Zarysowane powyżej hipotezy wymagają licznych weryfikacji. Niezbędne będą dalsze kwe-
rendy archiwalne, być może także rozmowy ze świadkami. Zbadania wymaga przede wszystkim 
kwestia powstania pomnika na Kulach. Warto tu jednak podkreślić, że przeszłość wielu miejsc 
pamięci w Polsce nie jest dziś czytelna. Poddawane były one bowiem nieskoordynowanym, często 
spontanicznym, działaniom wielu instytucji oraz osób prywatnych. W przypadku mogiły z Lasu 
Jaskrowskiego poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o miejscu pamięci nastąpiło w wyniku ba-
dań terenowych z 2015 r. i 2020 r. Spowodowały one ponowne zainteresowanie się przeszłością 
tego miejsca przez instytucje za nie odpowiedzialne. Z drugiej strony same badania w pewnym 
stopniu potwierdziły tożsamość ofiar, ustaloną przed laty przez Zespół ds. Ewidencji Zbrodni 
Hitlerowskich w Częstochowie. Już teraz można bowiem stwierdzić, na podstawie odkrytych ar-
tefaktów, że ofiary te były cywilami, dla których nieobojętna była wyznawana przez nich wiara 
katolicka. Stosunkowo liczne dewocjonalia odpowiadałyby hipotezie, że część z nich stanowili 
członkowie Zgromadzenia Braci Chrześcijańskich z Częstochowy. Zabytki te, podobnie jak klucz 
i monety, nie zostały wydobyte w czasie powojennej ekshumacji, gdyż zapewne przed egzekucją 
schowane były przez ofiary w kieszeniach ubrań. W czasie ekshumacji część odzieży oraz luźnych 
szczątków kostnych pozostawiono zaś na obrzeżach i dnie jamy grobowej, dzięki czemu możliwe 
stało się ich współczesne odnalezienie. 

Odkryte szczątki zostały pochowane 21 września 2020 r. na cmentarzu parafialnym 
w Mstowie4. Zamiarem zarządcy cmentarza parafialnego i samorządu jest wystawienie nagrobka

4 Uroczystości pogrzebowe poprowadził ks. Dawid K�ver CRL – przeor i proboszcz Parafia Rzymsko-Uroczystości pogrzebowe poprowadził ks. Dawid K�ver CRL – przeor i proboszcz Parafia Rzymsko-
katolickiej Wniebowzięcia NMP w Mstowie. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele samorządu, 
m.in. wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, młodzież szkolna – harcerze z Mstowa i Jaskrowa, praco-
wnicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
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-upamiętnienia, poświęconego pamięci okolicznych mieszkańców zamordowanych w 1939 r., 
w czym będzie się starał pomóc Oddział IPN w Katowicach [Abłamowicz 2020].

• Historia
W Lesie Jaskrowskim przeprowadzone zostały dwie egzekucje udokumentowane przez 

Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowiacach. Nalepiej poznana jest 
zbrodnia dokonana 16 grudnia 1939 r. przez funkcjonariuszy Einzatzkommando 5/II SS w. Jej 
ofiarami było 6 mężczyzn (Kazimierz Dierżyk, Zygmunt Fazan, Antoni Macocha, Walerian Mesjasz, 
Jan Strąk, Wiktor Strąk), mieszkańców Kamienicy Polskiej i sąsiednich wsi, aresztowanych jeszcze 
we wrześniu 1939 r. za przynależność do organizacji partyzanckiej i posiadanie broni [Postano-
wienie… 2006, k. 76–79]. Wydarzenia te zostały także opisane w opracowaniach historycznych 
[np. Pietrzykowski 1972: 76–77].

Informacje zebrane w trakcie badań etnograficznych, przeprowadzonych w ramach pro-
jektu Miejsca Pamięci i zapomnienia…, znalazły potwierdzenie w aktach śledztwa Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach (Akta Główne Prokuratora… 1974). O ile 
w przypadku zbrodni dokonanej w grudniu 1939 r. śledczym udało się ustalić jej okoliczności, 
o tyle w przypadku zbrodni z września 1939 r. zebrane dane ograniczają się jedynie do informacji, 
które przekazały osoby mieszkające w okolicy miejsca zbrodni we wrześniu 1939 r. :

Przesłuchani w charakterze świadków: Stanisław Gęsiarz, Anna Rosa, Józefa […]wczyk, Jan Balik 
bezpośrednio widzieli, jak wojsko niemieckie przewoziło samochodem ciężarowym w kierunku 
rzeki Warty 5-6 mężczyzn w koszulach, bez nakrycia głowy, przez las. Po pewnym czasie słyszeli 
strzały. Gdy następnie wojsko odjechało świadek Anna Rosa razem z sąsiadką Marianną […]wczyk 
udała się do lasu aby zobaczyć co tam robią przewożeni mężczyźni. Zobaczyły jednak świeżo usy-
pany grób, krew na drzewach i części ciał ludzkich na drzewach. Świadkowie nie umieli wyjaśnić, 
skąd ci ludzie pochodzili i za co zostali przez Wehrmacht rozstrzelani. Nie umieli również rozpoznać 
jednostki organizacyjnej niemieckiej, która dokonał zbrodni.” Według ustaleń śledczych zbrodnia 
miała mieć miejsce 5 lub 6 września 1939 r. [Sprawozdanie Wiceprokuratora… 1960, k. 22].

W aktach sprawy znajduje się także informacja prok. Tadeusza Kobylańskiego z 1968 r., 
która zdaje się potwierdzać, że ekshumacja wspomnianej mogiły nie została wykonana:

Nadmieniam, że Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej dotychczas nie podjął decyzji odnośnie przeprowadzenia ekshumacji 
zwłok pomordowanych Polaków we wrześniu 1939 r. [Sprawozdanie Wiceprokuratora… 1960, k. 22].

W sporządzonej w 2003 r. Karcie ewidencyjnej miejsc pamięci na terenie gminy Mstów Wo-
jewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach znajduje się zapis, że 
według opinii mieszkańców Jaskrowa zwłoki ekshumowane zostały w latach 40. XX w. [Karta 
ewidencyjna... 2003] 

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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27. Krasice – grób „Ukraińca” zabitego przez żołnierzy  
radzieckich w 1945 r. (ryc. 233–234)

Ryc. 233.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 234.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M7_R6_KOM4 
W lesie pochowano najprawdopodobniej Ukraińca. Mógł to też być Rosjanin. Albo wracał on 

z frontu, albo się u kogoś ukrywał w drodze do domu. Ktoś go zastrzelił, prawdopodobnie jakiś Ro-
sjanin. Pochowano go tam, gdzie go zastrzelono. 

nr inw.: KOM: M7_R7_KOM4 
To był chyba Ukrainiec. A może to był Niemiec, ale to była wojna. Niemcy uciekali, no i ludzie 

jak to ludzie, strzelali, bili, ale wiecie co panie, z drugiej strony to ja się wcale nie dziwię, bo już tyle 
Niemce dokuczyli, że jak potem ktoś miał trochę okazji, to się ludzie mścili też. Może niewinny czło-
wiek, ale Niemce już tak dokuczyli, że dosyć. Dawniej to dzieci szkolne chodziły tutaj właśnie co za 
szkołą jest i tam hełm był nawet na tym grobie, tak dosyć o tym wiedzieli. A teraz ja już tam byłam 
parę razy i ja nie mogę tego grobu znaleźć. Wychodzi, że już zaniedbała szkoła, bo to jak byli dawniejsi 
nauczyciele to trochę jeszcze o to dbali.

nr inw.: KOM: M7_R10_KOM4 
Tośmy się jak chodziłam do szkoły zajmowali tym grobem. Podobno to było tak, że tutaj Ruscy 

zastrzelili, tu za szkołą, za tym domem, tam jak jest dołek, różnie tu mówili, że to był Ukrainiec, że 
zastrzelili i tam był pochowany. I tam myśmy się długo opiekowali tym grobem, tam później ktoś mówił, 
że nie opiekujcie się, bo tam nie ma nikogo, że ktoś tu głupstwo wam powiedział. No i przestaliśmy, no 
bośmy nie wiedzieli, co z tym fantem robić. Tak myśmy opiekowali się tym grobem, świeczki zapalali. 
A później powiedzieli, że tam nie ma nikogo, komu wierzyć?

nr inw.: KOM: M7_R8R9_KOM2
Nam mówili, jak ja jeszcze byłam dzieckiem, że nieznany żołnierz tam leży. Myśmy tam chodzili 

i były zbiórki tam harcerskie czy coś, to zawsze na Wszystkich Świętych to tam plewiłyśmy, oczysz-
czaliśmy. Nieznany żołnierz, nieznany żołnierz. Tak się to przyjęło.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M7_A2
Do archeologicznych badań terenowych w miejscu wskazanym przez mieszkańców Krasic 

przystąpiono 26 czerwca 2015 r., wyznaczając dwa wykopy sondażowe w niewielkim obniżeniu 
terenu, z widocznym nasypem wewnątrz (średnicy ok. 1,5 m i wysokości do 0,4 m)5 (ryc. 235). 
Oba wykopy były zorientowane równolegle do siebie wzdłuż osi północny zachód – południowy 
wschód (40˚ odchylenia od północy na zachód), na planie prostokąta o wymiarach 5 m x 1,5 m każdy 
(wykop 1 na południowy zachód od wykopu nr 2). Pomiędzy nimi pozostawiono 0,5 m odstępu 

5 Badania przeprowadzone zostały na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Katowicach, Delegatury w Częstochowie w dniach 2–10 lipca 2015 r. przez dra Olgierda 
Ławrynowicza i mgra Wiktora Dudę oraz grupę studentów archeologii UŁ.
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tworząc murek profilowy (w czasie późniejszym eksplorowany jako aneks A wykopu 1). Po zdję-
ciu warstwy ściółkowej zadokumentowano fotograficznie rzut poziomy na głębokości ok. 0,2 m.

W kolejnych dniach badań kontynuowano eksplorację w ramach wykopów 1 i 2, doku-
mentując rzuty poziome na poszczególnych poziomach (co 0,1 – 0,2 m miąższości). Eksploracja 
w wykopie 1 osiągnęła 0,7 m głębokości, natomiast w wykopie 2 była to głębokość 0,4 m. W na-
rożniku zachodnim wykopu 2 zaobserwowano zarys wkopu oznaczonego nr 1. Jego wypełnisko 
składało się z niejednorodnie przemieszanego żółtego piasku i szarej próchnicy. W wykopie 1 
w części środkowej zaobserwowano również zaburzenia naturalnej stratygrafii oznaczonej jako 
wkop nr 2. Po eksploracji i osiągnięciu poziomu calca (przegłębiając sondaż) w obrębie wykopu 
1 dochodzącym do głębokości 1 m, zadokumentowano rysunkowo i fotograficznie ściany wy-
kopu. Podobnie postąpiono w wykopie 2, dochodząc do głębokości 0,9. Ze względu na wyraźną 
widoczność zarysu wkopu 1 w ścianie południowo-zachodniej wykopu 2 oraz wkopu 2 w ścianie 
północno-wschodniej wykopu 1, postanowiono wyeksplorować przestrzeń pomiędzy wykopami, 
oznaczając ją jako wykop 1A (5 m x 0,5 m).

Kontynuując eksplorację w obrębie wykopu 1A, skoncentrowano się na głębszym wkopie 
2 (wkop 1 był płytszy i nie wykazał obecności jakichkolwiek zabytków). Na głębokości ok. 0,8 
m we wkopie 2 natrafiono na kość ludzką. W wyniku eksploracji niższych poziomów odsłonięto 

Ryc. 235.
Krasice, plan sytuacyjny  
badań archeologicznych;  

oprac. W. Duda
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dobrze zachowany szkielet ludzki w układzie anatomicznym, zorientowanym wzdłuż osi pół-
nocny zachód – południowy wschód, głową skierowany na południowy wschód. Ciało zostało 
złożone do jamy na lewym boku. Wg terenowych pomiarów wysokość osobnika oszacowano na 
ok. 164 cm (ryc. 236–237). 

Szczątki kostne w postaci szkieletu ludzkiego zostały poddane badaniom przez dra hab. 
Wiesława Lorkiewicza z Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego. Ich analiza wykazała, 

Ryc. 236.
Krasice, usytuowanie szkieletu 

w wykopie nr 1A  
na głębokości 90 cm;  

fot. W. Duda

Ryc. 237.
Krasice, zbliżenie kości czaszki 

szkieletu odkrytego  
w Krasicach;  
fot. W. Duda
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że zachowały się w bardzo dobrym stanie. Odkryty szkielet był niemal kompletny; brakowało 
jedynie nielicznych, drobnych kości rąk i stóp, najprawdopodobniej pominiętych podczas eksplo-
racji. Badania wykazały m.in., że odkryte szczątki kostne należały do osobnika płci męskiej na co 
wskazywały cechy miednicy i czaszki. Jego wiek w chwili śmierci oceniony został na 15–16 lat, 
o czym świadczyły niezakończone procesy kostnienia szeregu kości szkieletu postkranialnego, 
niezrośnięte chrząstkozrosty czaszki oraz stan zaawansowania rozwoju uzębienia. Badania 
wykazał całkowitą destrukcję korony i zmiany okołowierzchołkowe wraz ze stanem zapalnym 
w obrębie kości wyrostka zębodołowego zęba 36 oraz ubytki próchnicowe na powierzchni żującej 
koron zębów 16, 35, 46 i 47, a także obecność kamienia nazębnego na wielkości zębów. Rzadką 
anomalią rozwojową badanego szkieletu była asymilacja kręgu szczytowego.

Na łusce kości potylicznej powyżej guzowatości potylicznej zewnętrznej i kresy karkowej 
górnej stwierdzone zostały dwa otwory wlotowe po postrzale z broni palnej. Średnica lepiej za-
chowanego otworu wynosiła ok. 9 mm (ryc. 238). Na prawej kości ciemieniowej w pobliżu szwu 
wieńcowego zachowany był otwór wylotowy jednego postrzału. Drugi otwór wylotowy znajdował 
się prawdopodobnie w obrębie lewej kości ciemieniowej; część rozfragmentowanej kości nie jest 

Ryc. 238.
Tor wlotu i wylotu pocisku w czaszce szkieletu odkrytego w Krasicach; fot. W. Lorkiewicz
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zachowana. Poza wspomnianymi urazami nie zostały zaobserwowane inne uszkodzenia kości 
Przyczyną śmierci osobnika były obrażenia ośrodkowego układu nerwowego w wyniku postrzału 
z broni palnej [Lorkiewicz 2015a]. Średnica otworów wskazuje, że bronią tą był zapewne pistolet.

W trakcie eksploracji jamy grobowej pozyskano relikty 9 przedmiotów (ryc. 239–242), 
które zostały poddane oczyszczeniu i zabiegom konserwacyjnym. Są to: żelazna podkówka buta, 
klucz z żółtego metalu od drzwi lub kłódki (przy prawej kości udowej, być może pierwotnie 
w kieszeni), hacel podkowy (przy prawej dłoni), dwa guziki, w tym jeden z fragmentem tkaniny 

Ryc. 239.
Fragment klucza z żółtego metalu 

po konserwacji; fot. W. Duda

Ryc. 240.
Guziki bieliźniarskie po konserwacji; fot. W. Duda
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(w okolicach bioder, zapewne od bielizny), jeden fragment metalowego przedmiotu (w okolicach 
prawej piszczeli), fragment metalowego przedmiotu (spiętego z fragmentem tkaniny), zapewne 
haftki, (w okolicach klatki piersiowej) oraz cztery fragmenty innego metalowego przedmiotu.

Odkryte szczątki, należące najprawdopodobniej do żołnierza SS-RONA, zostały przekazane 
Niemieckiemu Ludowemu Związkowi Opieki nad Grobami Wojennymi w celu godnego pochowania 
na Cmentarzu Żołnierzy Niemieckich w Siemianowicach Śląskich.

• Historia
Od jesieni 1944 r., po upadku powstania warszawskiego, m.in. w okolice Częstochowy ścią-

gane były szturmowe jednostki wojskowe złożone z żołnierzy wywodzących się z terenu Związ-
ku Radzieckiego, np. brygady SS Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej (RONA), tzw. legiony 
wschodnie oraz tzw. kozacy (niem. Kosaken) tworzący formację kawaleryjską Rosyjskiej Armii 
Wyzwoleńczej (SS-RONA) gen. Andrieja Własowa. Ich działania w niemieckiej strefie przyfrontowej 
skierowane były głównie przeciw Armii Krajowej oraz innym organizacjom partyzanckim. Ofiarą 
tych działań niejednokrotnie padała ludność cywilna, oskarżana o współpracę z partyzantami. 
Mieszkańcy okolicznych miejscowości byli terroryzowani, grabieni i mordowani. Jedna z takich 
akcji miała miejsce 8 stycznia 1945 r. w położonym 11 km na wschód od Krasic Przyrowie, w trak-
cie której zginęło ponad 43 mieszkańców [por. Nazarewicz 1964: 357–360; Pietrzykowski 1972: 
107–110, 199; Lis 2015]. Wolno sądzić, że w odkrytej mogile pochowany był członek jednej z takich 
formacji, zapewne należący do jednostki konnej, o czym świadczyłby odkryty hecel od podkowy. 

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.

Ryc. 241.
Żelazna podkówka buta;  

fot. W. Duda
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Ryc. 242.
Żelazny hacel podkowy;  

fot. W. Duda
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OKOPY I SCHRONY 
Rowy strzeleckie z I wojny światowej

28. Góra Stróżnica koło Mstowa (ryc. 243–244)

Ryc. 243.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 244.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda



298

Diagnoza miejsc

• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R11_KOM2
Niedaleko Stróżnicy widać jeszcze pozostałości po działaniach wojennych. Chodzi o wojnę 

światową, ale tę pierwszą. Tam jest taki rów. Widać go najlepiej jesienią, gdy roślinność pozwala. Tu 
zresztą w okolicy dużo jest takich pozostałości po wszystkich wojnach. Kto nie wie, nie widzi tego.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M1_B23
Wskazywany przez rozmówców niemiecki rów strzelecki z I wojny światowej usytuowany 

jest po wschodniej stronie góry Stróżnica. Obecnie obiekt ten jest częściowo zniszczony przez 
orkę, zarośnięty i słabo widoczny w terenie (ryc. 245). Wolno sądzić, że stanowił północną część 
umocnień biegnących w kierunku południowym na Srocko i Kusięta. Część zbudowanych wówczas 
okolicznych rowów strzeleckich mogła być wykorzystywana także w trakcie budowy niemieckich 
fortyfikacji polowych w 1944 r., np. w okolicach Małus Wielkich [por. poz. 30. Wzgórza Borzy-
kowskie koło Małus Wielkich], szczególnie w związku z trudnością ich kopania w kamienistym 
gruncie [por. Orman, Orman 2013: 201]. 

• Historia
Zidentyfikowane relikty umocnień stanowiły zapewne część jednej z linii niemiecko-austro-

-węgierskich fortyfikacji polowych, powstałych w listopadzie 1914 r. w celu zabezpieczenia Śląska 
oraz zdobytych terenów przed spodziewaną kontrofensywą wojsk rosyjskich. Budowa i obsada 
umocnień na odcinku od Żarek po Częstochowę organizowana była przez Korpus niemieckiej 
Landwehry Woyrscha (niem. Landwehrkorps Woyrsch) dowodzonej przez gen. Remusa von Woyrs-

Ryc. 245.
Mstów, południowo-wschodnie 

zbocze Góry Stróżnica; relikt 
rowu strzeleckiego; widok od 
strony północnej; fot. M. Rak; 

listopad 2015 r.
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cha, podlegającej rozkazom dowództwa austro-węgierskiego [por. Orman, Orman 2013: 151–156, 
194–203]. Na terenie wokół Mstowa dochodziło do sporadycznych walk z wojskami rosyjskimi, 
np. 19 listopada 1914 r. między Kłobukowicami i Wancerzowem. Najbardziej znany jest rosyj-
ski ostrzał klasztoru w Wancerzowie z 21 listopada 1914 r., którego skutkiem było zniszczenie 
organów oraz obu wież kościoła, potraktowanych jako potencjalnie punkty kierowania ogniem 
przez oddziały niemieckie [Orman, Orman, 331–332, 373]. Wieże te, podwyższone na początku 
XX w., po zniszczeniach wojennych odbudowane zostały w 1923 r. [Detloff  2013: 259]. Żołnierze 
obu armii, którzy ginęli w trakcie walk, chowani byli początkowo w spontanicznie tworzonych 
mogiłach [np. poz. 32. – Góra Skarzawa koło Małus Małych], a po ustaniu działań zbrojnych na 
cmentarzu w Wancerzowie (dziś w Mstowie) [zob. poz. 24– Mstów – cmentarz „halleryczny”].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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Schrony, rowy strzeleckie i przeciwpancerne  
z II wojny światowej

• Etnografia
Mieszkańcy gminy Mstów wskazują na widoczne jeszcze w krajobrazie lub zapisane już 

tylko w pamięci schrony i rowy strzeleckie z czasów II wojny światowej. Nie wiążą z nimi roz-
budowanych opowieści, traktują je jako materialny ślad po działaniach wojennych toczących się 
kilkadziesiąt lat temu w okolicy.

Ryc. 246.
Zestawienie zadokumentowanych reliktów umocnień  

III Rzeszy z 1944 r. w gminie Mstów z głównym  
miejscem oporu na Górze Chrapoń;  

oprac. A. Ginter, M. Rak.
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• Archeologia
Na terenie gminy Mstów uchwycono obiekty charakterystyczne dla niemieckiej sztuki 

fortyfikacyjnej z okresu II wojny światowej (ryc. 243). W okolicach Mstowa (obszar M1, M3, M4 
i M10) zarejestrowano 9 obiektów, w tym 4 schrony w typie Kochbunker, 1 w typie Ringstand 58C 
oraz 1 Ringstand 67, 1 w typie Regelbau 701 oraz 2 obiekty betonowe o nierozpoznanej funkcji.

• Historia
Zespół murowanych obiektów militarnych był odcinkiem południowego (Częstochowa–

Zawoja) wschodniej, polowej linii obronnej III Rzeszy określanej przez OKH (Oberkommando des 
Heeres) jako B1-Stellung, która była wzmocniona punktami oporu i fortyfikacji stałej [Jurga 2013: 
12]. Fortyfikacje te rozpoczęła wznosić latem 1944 r. organizacja Todt, wykorzystując do tego 
robotników przymusowych, a także ludność okolicznych wsi. Linia fortyfikacji przebiegała 10–15 
km na wschód od Częstochowy przez Rudniki, Mstów, Małusy, Turów, Przymiłowice, Olsztyn i Cho-
roń [Romański 2014a: 117]. Składała się głównie z fortyfikacji polowych – rowów strzeleckich, 
pozycji do karabinów maszynowych, moździerzy, dział przeciwpancernych itp., które zostały 
uzupełnione w wybranych miejscach betonowymi schronami. Okoliczne tereny były stosunkowo 
dobrze skomunikowane utwardzonymi drogami, umożliwiającymi szybki przerzut wojska, punkty 
oporu usytuowane zostały w strategicznych miejscach, takich jak ważne węzły komunikacyjne, 
mosty, brody itp. Tutaj skoncentrowano większość broni i betonowych konstrukcji. 

Fragment linii B-1 na terenie gminy Mstów miał spowolnić natarcie Armii Czerwonej 
w kierunku Częstochowy, wykorzystującej głównie ciężki sprzęt (czołgi, pojazdy opancerzone, 
ciężarówki) i poruszającej się przeważnie po utwardzonych drogach, mostach i brodach. Sama 
Częstochowa przygotowana została przez Niemców. W czasie ofensywy w styczniu 1945 r., wobec 
przewagi wroga w sprzęcie i ludziach, w tym potencjału artyleryjskiego obiekty te okazały się 
niewystraczające [por. Short 2015]. Dodatkowo Niemcy zostali zaskoczeni nagłym pojawieniem 
się wojsk radzieckich [Dolata 1974: 201–202]. Wspomnienia żołnierzy Armii Czerwonej z poko-
nywania tego fragmentu fortyfikacji w dniu 17 stycznia 1945 r. spisał Janusz Płowecki:

Mstów, niewielkie miasteczko, a wówczas jeszcze osada, przycupnął w kotlinie wśród wzgórz nad 
zakolem Warty. Owe wzniesienia pokryte gęstwą zagajników kryły rowy strzeleckie, gniazda broni 
maszynowej, zaryte w ziemi betonowe bunkry i stanowiska armat przeciwpancernych. Dostępu 
do Mstowa bronił nadto rów przeciwczołgowy ciągnąc się przed linią umocnień, między Mstowem 
i wsią Zawadą.

Na razie czołgi [mjr. Siemona] Chochriakowa jechały bez przeszkód. Okryte białym, maskującym 
tiulem, były z daleka niewidoczne na śniegu. Nie niepokoiło ich także lotnictwo nieprzyjaciela, cho-
ciaż samoloty kilkakrotnie przelatywały nad batalionem. Być może hitlerowscy lotnicy startujący 
z lotniska w Rudnikach nie przypuszczali, że mają pod sobą radziecką czołówkę pancerną, która 
tak daleko oderwała się od korpusu.

– Szosa biegła zakolami. Na tych zakrętach napotkaliśmy porzucone armaty i przygotowaną obok 
nich amunicję – wspomina były kierowca czołgu z 1 kompanii Lew Jegorow. – Im bardziej zbliżaliśmy 
się do Mstowa, tym więcej niemieckiej broni leżało w rowach. Początkowo sądziłem, że wyprzedził 
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nas jakiś radziecki oddział, przeganiając faszystów z ich stanowisk, ale nigdzie nie dostrzegłem 
śladów walki. Zrozumiałem, że Niemcy po prostu porzucili swoją broń uciekając przed nami. Nie 
wiedzieliśmy, że uciekinierzy wzmocnili garnizon broniący Mstowa. Niedługo jednak mieliśmy 
się o tym przekonać.

Jadący w przodzie czołg zameldował przez radio, że dostępu do Mstowa broni szeroki rów prze-
ciwczołgowy. Na szczęście Niemcy, ogarnięci paniką, nie zerwali przerzuconego nad nim prowi-
zorycznego mostu. Pierwsze maszyny przejechały bez trudu. Ale, czy o gąsienice ciężkich wozów 
obluzowały źle osadzone w podłożu belki, czy też kierowca nieumiejętnie naprowadził maszynę 
na pomost, dość, że t-34 z załogą lejtnanta Zołotowa niebezpiecznie przechylił się i osunął do rowu, 
uderzając lufą działa o przeciwległą skarpę. Przystąpiono natychmiast do wyciągania czołgu, ale 
okazało się, że uszkodzony został mechanizm obrotowy wieży. 

Wychodzące na wzniesienie wozy bojowe powitał suchy szczęk działek przeciwpancernych i za-
jadły grzechot ciężkich karabinów maszynowych. Dalsze posuwanie się szosą było niemożliwe bez 
narażania batalionu na dotkliwe straty w ludziach i sprzęcie. Tym bardziej iż droga do miasteczka 
opadała dość stromo i widoczna była jak na dłoni. Ponadto okazało się, że to właśnie wzdłuż drogi, 
po obu jej stronach, znajdują się liczne stanowiska ogniowe nieprzyjaciela.

Czołgi rozjechały się, obchodząc Mstów od południa i północy. Maszyny, które skierowały się na 
północ, szybko dotarty do rzeki i tam zatrzymały się. Fizylierzy zeskoczyli z maszyn i kryjąc się za 
sunącym wolno czołgami dopadali opłotków. Już jedna maszyna naparła na drewniane ogrodzenie, 
zgniotła je swym ciężarem, uderzyła w stodołę zagradzającą drogę i wjechała na rynek. Był to 
czołg prowadzony przez starszego sierżanta M. Iwanowa, komsomolca. Stojąc na rynku, strzelał do 
okopanych na wzgórzu Niemców, wśród których powstało zamieszanie. Wykorzystując moment, 
przemknął przez miasteczko oddział zwiadowców na motocyklach, dopadając mostu oddzielającego 
Mstów od Wancerzowa. Most był cały i nie uszkodzony. W chwilę później usiłowali przedostać się 
przez niego Niemcy, ale zagrodzili im drogę fizylierzy. Hitlerowcy znaleźli się w pułapce. Mimo to 
nie zaniechali oporu. Dopiero gdy stracili około 150 żołnierzy, poddali się. Droga do Częstochowy 
stała otworem [Płowecki 1973: 57–59].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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29. Góra Chrapoń koło Mstowa 

• Archeologia
nr inw.: KOO: M1_B16 – M1_B21
Na terenie gminy Mstów najwięcej zachowanych konstrukcji dawnej niemieckiej linii 

obronnej b-1 z 1944 r. znajduje się na wschodnim zboczu góry Chrapoń, położonej pomiędzy dwie-
ma drogami od Mstowa w kierunku Zawady. Szczyt tego wzniesienia jest najwyższym punktem 
w okolicy Mstowa (308 m n.p.m.). Stacjonujący tu żołnierze mieli bardzo dobry widok na północ 
i wschód, w tym na drogi z Radomska i Włoszczowy, na których spodziewano się oddziałów Armii 
Czerwonej, intensywnie przesuwających się na zachód.

Typ  
obiektu

Obszar badawczy 
/ lokalizacja

Wymiary [m] Stan 
zacho-
wania

nr inw. 
KOOobwód długość

szero-
kość

wyso-
kość

Ringstand 
58C

M1 – Góra Chrapoń
50°49’20.60”N, 
19°18’53.19”E

n.d. 3,07* b.d. 0,80* dobry M1_B16

Zbiornik na 
wodę

M1 – Góra Chrapoń
50°49’21.63”N, 
19°18’48.81”E

n.d. 12,50 6,25 1,10* dobry
M1_B17

Regelbau 
701

M1 – Góra Chrapoń
50°49’22.67”N, 
19°18’47.10”E

n.d. 14,80 b.d. b.d. zły
M1_B18

Miejsce 
wydobycia 
kamienia

M1 – Góra Chrapoń
50°49’23.75”N, 
19°18’43.22”E

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
M1_B19

Ringstand 
67

M1 – Góra Chrapoń
50°49’23.37”N, 
19°18’41.77”E

n.d. 4,20 2,75 1,30* dobry
M1_B20

Regelbau 
668 (?)

M1 – Góra Chrapoń
50°49’22.66”N, 
19°18’50.89”E

n.d. 1,0* 0,8* b.d. zły M1_B21 

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

Usytuowane tu obiekty fortyfikacyjne ukryte są obecnie w gęsto porośniętej roślinności, 
która w wielu przypadkach uniemożliwia obserwację i pomiary, nawet poza okresem wegetacji. 
Warunki te przyczyniają się jednak także do ochrony zachowanych reliktów. W trakcie badań 
powierzchniowych czytelnych było pięć obiektów: jeden schron typu Ringstand 58C (M1_B16; 
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ryc. 247), jeden typu Ringstand 67 (M1_B20; ryc. 248), jeden typu Regelbau 701 (M1_B18; ryc. 
249), zbiornik na wodę (M1_B17; ryc. 250) oraz narożnik niezidentyfikowanej konstrukcji betono-
wej (M1_B21; ryc. 251), która według użytkownika Art Noise jest schronem typu Regelbau 6681. 
Według tego samego autora na Górze Chrapoń znajdują się także cztery inne obiekty Ringstand 
58C. Na wzgórzu znajduje się również wyrobisko kamienia (M1_B19; ryc. 252), służące obecnie 
jako nielegalne wysypisko odpadów. Możliwe, że znajdował się tu magazyn lub prowizoryczny 
schron. Schrony typu Ringstand służyły jako stanowiska ogniowe 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.

Ringstand 58C (Bauform 201) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów for-
tyfikacji zbudowanych przez Niemców, nazywanych przez aliantów Tobrukiem. Ten stosunkowo 
lekki typ schronu przystosowany był do uzbrojenia w jeden karabin maszynowy, znajdujący się 
na wózku w otworze w górnej części obiektu [Kaufmann, Kaufmann 2011: 323]. Cały schron był 
umieszczany był poniżej poziomu gruntu. Wejście do niego maskowano siatką rozwieszoną po-

1 https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ll=50.81791179345611%2C19.326264534851
02&spn=0.094996%2C0.264187&mid=1MuvxcX-_uCvyyfmnex5pUj2QxAk&z=15

Ryc. 247.
Zawada, Góra Chrapoń, schron typu Ringstand 58C (M1_B16); widok od strony północnej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
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Ryc. 248.
Zawada, Góra Chrapoń,  

schron typu Ringstand 67 (M1_B20); 
fot. M. Rak; lipiec 2015 r.

Ryc. 249.
Zawada, Góra Chrapoń, schron typu Regelbau 701 (M1_B18); widok od strony południowej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
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Ryc. 250.
Zawada, Góra Chrapoń, zbiornik na 

wodę (M1_B17); widok od strony  
północnej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.

Ryc. 251.
Zawada, Góra Chrapoń, narożnik niezidentyfikowanej konstrukcji betonowej (M1_B21);  

widok od strony południowej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
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między specjalnymi wbetonowanymi drutami (tzw. świńskie ogonki) a okopem. Obiekt składał 
się z 2 pomieszczeń: izby amunicyjnej i stanowiska bojowego [Jurga 2013: 164–167].

Ringstand 67 został zaprojektowany do zainstalowania wież czołgowych, zarówno nowych 
jaki i wycofywanych z użycia ze względu na przestarzałą konstrukcję, nie nadającą się do walk 
pancernych, względnie wymontowanych i wyremontowanych elementów czołgów przeznaczo-
nych do kasacji. Konstrukcyjnie zbliżony był do typu 58C, różnił się powiększonymi wymiarami 
przy zachowaniu tej samej grubości ścian, czyli 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 podręcznym składem amunicji. Stanowisko bojowe posiadało 2 wnęki 
w ścianach, a wyposażenie mogło być podobne do schronu Ringstand 58C [Artnoise1]

Zbiornik na wodę przechwytywał wodę deszczową służąca do picia oraz innych czynności. 
Schron typu Regelbau 701 mieścił maksymalnie 10 żołnierzy. Pełnił funkcję stanowiska dla polowych 
armat, dział przeciwpancernych lub haubic (od 1 dużego do 4 małych). Nie posiadał bez pomieszczeń po-
mocniczych [Fortyfikacje II Rzeczpospolitej]. Jego wymiary zewnętrzne wynosiły zwykle 6,70x12,70 m. 
Do jego budowy zużywano 380 m3 betonu zbrojonego prętami o wadze 17 ton [Jurga 2013: 186–18].

Domniemany schron typu Regelbau 668 był garażem dla maksymalnie czterech dział 
przeciwpancernych. Budowany powinien być na planie kwadratu o wymiarach 7,70 x 7,70 m, 
zużywając przy tym, według instrukcji, 210–230 m3 betonu [Jurga 2013: 188]. Schron ten składał 
się z 3 pomieszczeń oddzielonych odpowiednio drzwiami dwudzielnymi: wejścia z przedsionkiem, 
śluzy gazowej i izby załogi, z której krótki korytarz prowadził 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. Natomiast wyposażenie socjalne załogi było bardzo ubogie, składały się na 
nie prycze, szafki na ekwipunek osobisty, składany stół i taborety, podręczna apteczka [Rawelin]. 

Ryc. 252.
Zawada, Góra Chrapoń, dawne  

wyrobisko kamienia (M1_B19);  
fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
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30. Pojedyncze schrony z II wojny światowej

Linia fortyfikacji kontynuowała się w kierunku południowym ku silnie umocnionym 
pozycjom obronnym wokół wsi Przymiłowice w gminie Olsztyn [Karpińska, Majorek i inn. 2016: 
139–146]. Na terenie gminy Mstów zidentyfikowano na tym odcinku jeden dobrze zachowany 
schron typu Kochbunker, położony na północnym skraju Małus Wielkich przy drodze w kierunku 
Zawady [M10_B9; ryc. 253]. Autor strony Art Noise oznaczył w tej strefie 9 kolejnych schronów 
typu Kochnubker: dwa na terenie wsi Zawada przy ul. Dolnej, dwa na zachód oraz pięć na południe 
od Małus Wielkich. Skupisko tych obiektów kontynuuje się dalej w kierunku Turowa w gminie 
Olsztyn.

Typ  
obiektu

Obszar badawczy / 
lokalizacja

Wymiary [m] Stan 
zacho-
wania

nr inw. 
KOOobwód długość

szero-
kość

wyso-
kość

Kochbunker

M1 – Mstów
50°49’36.49”N, 
19°18’34.34”E

5,10 n.d. n.d. 0,75* dobry M1_B22

M3 – Cegielnia
50°50’59.63”N, 
19°17’32.44”E

5,08 n.d. n.d. 0,40* dobry M3_B1 

M4 – Wancerzów
50°50’12.21”N, 
19°18’46.97”E

5,12 n.d. n.d. 0,55* dobry M4_B1

M10 – Małusy 
Wielkie
50°48’06.6”N 
19°19’02.4”E

5,11 n.d. n.d. 0,25* dobry M10_B9

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

Na północ od Góry Chrapoń linia fortyfikacji odznacza się w terenie czterema podobnymi 
obiektami zidentyfikowanymi w trakcie badań powierzchniowych: między wspomnianą górą 
a prawym (południowym) brzegiem Warty (M1_B_22; ryc. 254), w północo-wschodniej części 
Wancerzowa przy ul. Gminnej (M4_B_2; ryc. 255) oraz północnej części Cegielni (M3_B_1; ryc. 
256) przy zachodnim końcu ul. Ogrodowej. Autor strony Art Noise oznaczył tu kolejne 3 obiek-
ty: na lewym (północnym) brzegu Warty, w północo-wschodniej części Wancerzowa w polu na 
północ od ul. Gminnej, w północnej części Cegielni, w polu na południe od ul. Ogrodowej. Kolejne 
schrony typu Kochbunker znajdują się na północny zachód od Latosówki, w okolicach Konina 
i Rudnik w gminie Rędziny.
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Ryc. 253.
Małusy Wielkie, schron typu  

Kochbunker (M10_B9);  
widok od strony południowej;  

fot. O. Ławrynowicz; wrzesień 2020 r.

Ryc. 254.
Mstów, schron typu Kochbunker (M1_B22); widok od strony południowej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
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Ryc. 255.
Mstów, schron typu  

Kochbunker (M4_B2);  
widok od strony południowej;  

fot. M. Rak; lipiec 2015 r.

Ryc. 256.
Wancerzów, schron typu Kochbunker (M3_B1); widok od strony południowej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
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Kochbunker to mały, tani w produkcji, niemiecki schron jednoosobowy produkowany ma-
sowo w fabrykach jako prefabrykat. Schron ten nie chronił strzelca przed bezpośrednim uderze-
niem pocisku większego kalibru, ale opierał się odłamkom. Kochbunkry obsypywano ziemią 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 [Artnoise2].

Umocnienia niemieckie z 1944 r. na terenie gminy Mstów zachowane są w stosunkowo 
dobrym stanie, niestety część z nich znajduje się na użytkowanych gospodarczo terenach rolnych, 
co skutkuje ich stopniowym zanikiem. Część obiektów, zidentyfikowanych w latach 2009–2014 
przez użytkownika Art Noise została rozebrana, inne były przemieszczane jak np. Kochbunker 
w Małusach Wielkich [M10_B9; ryc. 257], który – jak wskazuje zdjęcie Google Street View z 2013 r. – 
został wykopany i położony na boku. Dziś ponownie jest wkopany, zapewne w pierwotnym miejscu.

Ryc. 257.
Małusy Wielkie, schron typu Kochbunker (M10_B9); widok od strony południowo-wschodniej; 2013 r.
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31. Wzgórza Borzykowskie koło Małus Wielkich (ryc. 258)

• Archeologia
nr inw.: KOO: M10_B7
Na terenie gminy Mstów zidentyfikowano linię niemieckich rowów strzeleckich z 1944 r., 

usytuowaną na południe od Małus Wielkich [M10_B7] (ryc. 259), stanowiącą fragment linii b-1 
między punktami oporu wokół Zawady i Mstowa a położnymi już w gminie Olsztyn umocnienia-
mi biegnącymi przez Turów, Przymiłowice i Zrębice [Karpińska, Majorek i inn. 2016: 139–146]. 
Nie jest wykluczone, że część uchwyconych obiektów, wykonana była już w 1914 r. [por. poz. 28 
– Góra Stróżnica koło Mstowa].

Ryc. 258.
Zadokumentowane relikty niemieckich rowów  

strzeleckich z 1944 r. na Wzgórzach Borzykowskich  
koło Małus Wielkich; oprac. A. Ginter, M. Rak
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Ryc. 259.
Fragment zadokumentowanego rowu strzeleckiego z 1944 r. na Wzgórzach Borzykowskich  

koło Małus Wielkich; widok od strony zachodniej; fot. M. Rak; listopad 2015 r.
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GÓRY I SKAŁY

32. Mstów – Góra 3 Maja (ryc. 260–261)

Ryc. 260.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 261.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R4_KOM1
Wał, bo to Wał się nazywa, Góra Trzeciego Maja, ale Wał się mówi chyba częściej. I tam jest 

krzyż, tylko już tego krzyża nie widać, bo drzewa zarosły. Tam na samym czubku jest krzyż, bo tam 
stawiali kościół, tylko ten kościół, znaczy taką kaplicę większą, ale zawsze ta kaplica była burzona, 
nie mogli jej zbudować, były trudności i już nie mogli sobie z tym dać rady. Więc postawili tam tylko 
ten krzyż. No ja nie wiem, bo ja tam już dawno nie byłam. To trzeba iść na sam czubek. No i to tak 
nazwano niby góra była Trzeciego Maja, bo to niby może zaczynali to budować trzeciego maja, nie 
wiem. Mówi się raczej Wał, no Wał Mstowski.

nr inw.: KOM: M1_R3_KOM1
Na górce miał być kościół, ale kamienie mające być jego budulcem spadały z górki w stronę 

dzisiejszego kościoła. I to miejsce upadku kamieni wskazywało właściwe miejsce budowy kościoła. 
Tam teraz znajduje się krzyż.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M1_C12
Góra o wysokości 309 m n.p.m. położona jest na południowy wschód od Mstowa. U jej 

podnóża przebiegają ul. Sportowa i Wolności. Na północnym stoku znajduje się krzyż i niewielki, 
zadaszony ołtarz. Wykonany z drewna krzyż, usytuowany został 20 lipca 2000 r. po wschodniej 
stronie ołtarza, na co wskazuje wyryty na nim napis. Góra porośnięta jest lasem mieszanym, 
w większości liściastym, z przewagą drzew około 60-letnich. 

Na wierzchołek wzgórza prowadzi ścieżka przebiegająca przez północy stok, rozpoczyna-
jąca się na tyłach ołtarza (ryc. 262). Jej górny fragment został utwardzony stopniami wykonanymi 

Ryc. 262.
Mstów, Góra 3 Maja, 

północno-zachodnie 
zbocze; widok od strony 

południowej;  
fot. M. Majorek;  

czerwiec 2015 r.
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z drewnianych belek. Na szczycie wzgórza rozciąga się niewielka polana, na której postawiono 
żelazny krzyż na kamiennym fundamentowanym postumencie (ryc. 263). Belka poprzeczna krzyża 
ułożona jest na osi północ-południe. Obwód kamiennej konstrukcji u podstawy wynosi 6 m. Na jej 
powierzchni występuje roślinność inicjalna. Na wysokości 164 cm powyżej gruntu, w kamienny 
fundament wbity został od południowej strony pocisk artyleryjski o kalibrze 75 mm. Od strony 
zachodniej, na wysokości 150 cm znajduje się pocisk większego kalibru, prawdopodobnie 120 mm. 
Sposób ułożenia pocisków wskazuje na intencjonalne ich wmurowanie w fundament. 

Ryc. 263.
Mstów, Góra 3 Maja, żelazny krzyż  

na murowanym postumencie;  
widok od strony zachodniej;  

fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Miejsce to nie jest zbyt często odwiedzane, o czym świadczy występująca na polanie wysoka 
roślinność trawiasta. Widoczna na odwzorowaniu lidarowym w przybliżeniu eliptyczna w planie 
forma wału otaczającego szczyt wzgórza wydaje się potwierdzać przypuszczenia archeologów 
i historyków o istnieniu tu grodu we wczesnym średniowieczu. Przeprowadzone przez Iwonę 
Młodkowską-Przepiórkowską badania archeologiczne w latach 2015–2016 wskazują jednak, że 
teren został wyrównany i otoczony wałem na początku XX w., być może w związku z istniejącym 
na Górze 3 Maja wapiennikiem [Młodkowska-Przepiórkowska 2020; tam wcześniejsza literatura].

• Historia
W 1917 r. na Górze Wał mieszkańcy Mstowa postawili krzyż i nazwali to wzgórze Górą 3 

Maja. Wcześniej, w czasach zaboru rosyjskiego było to praktycznie zabronione. Andrzej Kubicki 
przytacza legendę o Wale:

W zamierzchłych gdzieś czasach tu na „Wale” zaczęto budować kościół. Kiedy już fundamenty były 
założone i mury zaczęły strzelać ku niebu, zły duch, piekielnik ognisty swymi racicami porozrzucał 
wszystko „do imentu”. Zawrzała robota od nowa. Następnej nocy „raciaty” fryga znowu kamieniami. 
Budowy ani widno... I tak było do trzeciego razu... Wtedy to, domyśliwszy się iż miejsce obrane na 
świątynie, Bogu nie jest miłe, zbudowano ku Jego chwale dom boży i większy i ładniejszy tu, gdzie 
on stoi w spokoju „dodzisia” [Kubicki 2012: 107].

W Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza brak jest 
jakichkolwiek informacji, aby w tym miejscu próbowano zbudować kościół.

• Historia sztuki
Krzyż drewniany pozbawiony jest cech stylowych. Na jego belce poziomej wyryty został 

napis ROK JUBILEUSZOWY, na belce pionowej zaś AD 30 VII 2000. Powyżej skrzyżowania belek 
zamocowany został metalowy medalion z płaskorzeźbionym wyobrażeniem głowy Chrystusa 
w cierniowej koronie.

Krzyż żelazny, ustawiony jest na zwężającym się ku górze postumencie imitującym ka-
mienny nasyp. Na przecięciu belek znajduje się figurka ukrzyżowanego Chrystusa z uniesioną 
głową, nad którą zamiast daszka płasko położona jest półokrągła aureola z wypustkami, sym-
bolizująca koronę cierniową. W górnej partii trzonu banderola z wypukłym napisem INRI (IESVS 
NAZARENVS REX IVDÆORVM).
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33. Góra Skarzawa koło Małus Małych1 (ryc. 264–265)

1 Diagnoza miejsca oparta została na wynikach badań zamieszczonych w artykule O. Ławrynowicza 
[2016b].

Ryc. 264.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 265.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M10_R3_KOM_1
Na górze często wiało, inaczej mówiąc po prostu kurzyło. Nazywaną ją więc „Skurzawą”, póź-

niej zaczęto mówić „Skarzawa”. […] Podobno ukryto tam skarb pochodzący z klasztoru mstowskiego. 
Kosztowności miały być ukryte pod krzyżami stojącymi pod górą, ale te krzyże jednak przeniesiono 
później w inne miejsce. Po okolicy krążyła też wieść, że na kufer z kosztownościami natrafił jeden 
z rolników podczas orki pola znajdującego się na wzgórzu. 

nr inw.: KOM: M10_R1_KOM3
Grupa żołnierzy miała mieć zbiórkę w pobliżu Skarzawy. Postanowiono, że część łupów zostanie 

ukryta na wzgórzu. Niemcy sporządzili mapę z miejscem ukrycia skarbu i ukryli ją pod krzyżem na 
początku Małus Małych, od strony Mstowa. […] Jako dziecko grałem z kolegami w piłkę na płaskim, 
równym polu na Skarzawie. Ale często się mówiło, że na górze miało straszyć. Pojawiał się tam duch 
cielęcia, czyli pewnie diabeł. 

nr inw.: KOM: M1_R1_KOM2 
Nie lubię chodzić na to wzgórze, ponieważ jest tam zła energia, tam ludzie często popełniają 

samobójstwa. Ktoś kiedyś mówił, że przy krzyżu stojącym na zachodnim zboczu pochowani mieli być 
powstańcy styczniowi. 

Z relacji wyłania się obraz Góry Skarzawy jako miejsca niejednoznacznego, tajemniczego, 
niekiedy groźnego.

Zogniskowana dyskusja grupowa w Małusach Małych, 22 czerwca 2015 r.:
Jak rozmawialiśmy o tym niby złocie, o tych pieniążkach wielkich, gdzieś tam zakopanych 

na tej Skarzawie, takie pogłoski chodziły, jakoś gdzieś mi tak opowiadali, że tak się idzie, idzie i, że 
chcieli to wykopywać po wojnie, mówili, że po wojnie, po pierwszej, nie po tej, to tam kopali doły, 
szukali ludzie. [...] Pieniędzy szukali, no i nic nie wykopali. Tam, gdzieś jeden podobno coś widział [...] 
podobno w nocy wyszedł tam gdzieś kopać, a tu cielę. Wziął go na barana i zasuwa do domu, a cielę 
coraz cięższe i w końcu puścił, a to poleciało. 

Byli takie może po dziesięć lat, może jedenaście my mieli, jak my szli na roraty do kościoła. 
No i taki kot tak miauczał tam przed nami [...]. Tak miauczał, tak miauczał w jedną drogę, no bo to 
rano leci się, na siódmą, ciemno. Z powrotem później idziemy, patrzymy, a tam chłop wisi powieszo-
ny na tym, na głogu wisiał tam [...]. Potem tam jeszcze takie babcie starsze szły, a ten chłop wisiał, 
nauczycielki mąż ze Mstowa, na szaliku tam i ręce trzyma, a babcia mówi – weźta mu ten zegarek 
i odepnijta – mówi – po co mu ten zegarek? 
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Ryc. 266.
Góra Skarzawa koło 

Małus Małych, zachodnie 
zbocze; kasztanowiec  

z przymocowaną kaplicz-
ką oraz stojącym obok 
reliktem drewnianego 

krzyża; widok od strony 
północnej; fot. W. Duda; 

czerwiec 2015 r.
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Chyba na majowe się szło do kościoła [...]. Janek stary siedzi na koniu i jedzie i myśmy wszyscy 
tak patrzeli, bo mówili, że wisieloka, to wyciągali, a nie chowali na cmentarzu. Tak dawniej, dawniej, 
jak się powiesił, to przy cmentarzu zakopywali, bo na miejscu poświęconym nie. Jak się zebrali i go 
w nocy wykopali, bo godali, że grad w tym miejscu bije najbardziej w okolicy i go przeciągali na inne [...]. 

Większość relacji mieszkańców Małus Małych i Mstowa dotyczyła zachodniego zbocza 
wzgórza, leżącego przy Drodze Brzyszowskiej, z której najłatwiej jest wejść na górę.

Badania archeologiczne, prowadzone przez 3 tygodnie u podnóża Góry Skarzawa stały się 
dodatkową okazją do rozmów z okolicznymi mieszkańcami i pozyskiwania nowych informacji. 
Jeden z rolników mieszkających w Małusach Małych, który w trakcie wywiadów etnograficznych 
wspominał o ukrywaniu się na Skarzawie grupy Żydów, zaprowadził archeologów w miejsce, 
gdzie według jego ojca miała przebywać grupa żydowskich uciekinierów z Mstowa. Osoby te, we 
wrześniu 1939 r. schronić się miały w małej grocie, dziś niedostępnej ze względu na porastające 
teren krzewy głogu. Ludziom tym przez jakiś czas żywność dostarczał jeden z gospodarzy z Ma-
łus Małych. 

• Archeologia
nr inw.: M1_A14
Góra Skarzawa od strony wschodniej położona jest przy utwardzanej drodze między 

Mstowem i Małusami Małymi, od zachodniej zaś przy starym polnym dukcie, łączącym Mstów 
z Brzyszowem, zwanym Drogą Brzyszowską. Przy dukcie u podnóża wzniesienia stoi kasztan 
z umocowaną do pnia kapliczką z wizerunkiem (reprodukcją) Matki Boskiej Częstochowskiej oraz 
małym krzyżem z wyrzeźbioną datą „2005”; za drzewem zaś znajduje się spróchniały drewnia-

Ryc. 267.
Góra Skarzawa koło Małus Małych na 

Mapie Taktycznej Polski na mapie WIG  
z 1933 r. z zaznaczonym krzyżem  

(w białym okręgu);  
oprac. O. Ławrynowicz
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ny krzyż, pozbawiony ramion, otoczony wieńcem miejscowych kamieni wapiennych (ryc. 266). 
W 2015 r. był on praktycznie zasłonięty przez kasztanowiec. Stwarzało to wrażenie, jakby mała 
kapliczka zamocowana na drzewie zwrócona ku północy, przejęła funkcję symboliczną od krzy-
ża zwróconego w stronę południową. Od strony południowej, tj. od strony obniżającej się drogi 
biegnącej do Brzyszowa, krzyż ten był zapewne bardzo dobrze widoczny. Stanowił dominantę, 
ułatwiającą orientację w terenie. Zaznaczany był na przedwojennych mapach topograficznych (ryc. 
267). W ostatnich latach został zarośnięty gęstą kępą krzewów głogu. Punktem orientacyjnym 
stał się więc górujący nad okolicą kasztanowiec. Sam krzyż, wnosząc po stanie zachowania oraz 
ukształtowaniu zakończeń ramion, pochodzi z I poł. XX w. Wiek kasztanowca ocenić można na 
podstawie długości obwodu jego pnia na 80–100 lat. 

Miejsce to zostało zakwalifikowane do badań sondażowych, których celem było zwery-
fikowanie informacji wynikających z wywiadów etnograficznych, według których mieli być tu 
pochowani powstańcy styczniowi. Prace terenowe sprowadziły się do badań w ramach trzech 
wykopów sondażowych usytuowanych w najbliższej okolicy kasztanowca i reliktu krzyża (ryc. 
268)2. Pierwszy sondaż, oznaczony jako wykop nr 1, miał formę prostokąta o wymiarach 1,5 m x 

2 Badania prowadzone przez mgra W. Dudę, mgr M. Krysiak-Stefańczyk oraz grupę studentów ar-
cheologii pod kierunkiem dra O. Ławrynowicza z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego 
[Duda, Krysiak-Stefańczyk 2015]. 

Ryc. 268.
Góra Skarzawa koło Małus Małych, plan rozmieszczenia  

wykopów sondażowych; oprac. W. Duda
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5 m i zorientowany został wzdłuż osi północ-południe, na wschód od drzewa i reliktu krzyża. 
W wykopie tym, na głębokości ok. 0,3 m, wzdłuż jego wschodniej krawędzi, zarejestrowano bruk 
z wapienia tłuczonego, będący reliktem dawnej drogi. Obok warstwy bruku, którego nie rozbierano, 
natrafiono na warstwę zglinionego piasku, pod którą, na głębokości ok. 0,5 m, odkryto warstwę 
kawałków wapiennych o naturalnym charakterze. W celu określenia szerokości kamiennego 
duktu wytyczono od strony wschodniej wykopu 1 aneks A w formie prostokąta o wymiarach 1,5 
m x 3 m. Okazało się, że poszukiwany skraj bruku przebiegał dokładnie wzdłuż granicy wykopu 
1 i aneksu 1 (ryc. 269). Odkryty fragment bruku był jednym z dwóch równoległych chodników, 
odpowiadających rozstawowi osi wozów konnych. Fragment drugiego chodnika odkryto bowiem 
w wytyczonym aneksie B, położonym od strony wschodniej wykopu 1. Odkryte relikty są pozosta-
łością dawnego duktu wiodącego w kierunku Małus Małych. W kierunku południowym odznacza 
się on w terenie jako zarośnięty krzewami jar, dzielący przylegające pola, funkcjonujący już jedynie 
we współczesnych podziałach katastralnych jako odcinek dawnego traktu (ryc. 270). Drogę tę wi-

Ryc. 269.
Góra Skarzawa koło Małus Małych, wykop nr 1 i 1a. Relikt brukowanej drogi.  

Widok od strony północno-zachodniej;  
fot. W. Duda; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 271.
Góra Skarzawa koło Małus Małych  

na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego  
z lat. 30. XIX w. z zaznaczonym miejscem  

odkrycia brukowanej drogi (w białym okręgu) 
oraz biegnącą w kierunku południowym, nie 
używaną dziś drogą; oprac. O. Ławrynowicz

Ryc. 270.
Góra Skarzawa koło Małus Małych z zaznaczonym miejscem odkrycia brukowanej drogi (w białym okręgu)  

oraz biegnącym w kierunku południowym jarem (działka nr 1242), reliktem dawnej drogi na zdjęciu satelitarnym  
z zaznaczony podziałem katastralnym; oprac. O. Ławrynowicz
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dać na tzw. Karcie Kwatermistrzostwa z II ćw. XIX w. (ryc. 271). Z relacji okolicznych mieszańców 
wynika, że jeszcze w latach 60. XX w. była ona użytkowana, chociaż na mapach topograficznych 
z okresu międzywojennego już jej nie zaznaczono. Głównym traktem komunikacyjnym między 
Mstowem i Małusami stała się droga biegnąca od strony wschodniej Góry Skarzawy, nazywana 
przez mstowian Drogą Małuską. Na zanik znaczenia odkrytego duktu niewątpliwie miał wpływ 
fakt, że pola przylegające do Skarzawy, od strony zachodniej należą w większości do rolników 
z Brzyszowa. Mieszkańcy Małus są właścicielami pól leżących od wschodu Góry Skarzawa, dojeż-
dżają więc do nich Drogą Małuską. Oddzielnym zagadnieniem jest fakt, że od kilkudziesięciu lat, 
wraz z upowszechnianiem się ciągników, rolnicy są w stanie przemieszczać się nawet z dużym 
ładunkiem po stromych, gliniastych, często mokrych i śliskich drogach. Utwardzone dukty nie 
są im więc niezbędne. 

Drugi sondaż, czyli wykop nr 2, usytuowano na południe od kasztanowca. Miał on formę 
prostokąta o wymiarach 1,5 m x 6 m, wyznaczonego w przybliżeniu na osi wschód-zachód. Ze 
względu na silne ukorzenienie w południowej partii wykopu, wyłączono jego odcinek o długości 
ok. 2 m z dalszych badań. W badanej części sondażu, pod korzeniami kasztanowca zlokalizowane 
zostały dwa głazy, pod którymi natrafiono na dwa kolejne. Wokół nich uchwycono jamę z wypełni-
skiem z ciemnego piasku przemieszanego z tłuczonym kamieniem wapiennym. Poniżej natrafiono 
na warstwę jasnego, szarego piasku przemieszanego ze żwirem wapiennym. Na głębokości 120 
cm został odnaleziony ząb ludzki, dwa fragmenty kości ludzkich, gwóźdź i trzy guziki (ryc. 272). 
W celu uchwycenia całej jamy wyznaczano na północ od wykopu nr 2 aneks A o wymiarach 1 m x 
2,2 m, w którym natrafiono na głaz, obok którego znajdowały się współczesne kości zwierzęce 
zawinięte w folię: fragment kości potylicznej czaszki oraz fragment trzonu kości długiej. Po wy-

Ryc. 272.
Góra Skarzawa koło 

Małus Małych, wykop 
nr 2; zarys jamy grobowej 

z pojedynczymi kośćmi 
ludzkimi (w czarnym 
okręgu); fot. W Duda; 

czerwiec 2015 r.
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ciągnięciu głazu odsłonięto zarysy dwóch regularnych wkopów. Podczas eksploracji ich zawartości 
natrafiono na kilkadziesiąt guzików i przelotek aluminiowych od niemieckiej płachty namiotowej 
[por. Somers 2005: 106–109; Kaliński 2019: 242–244, 254–255] oraz kilka metalowych aplikacji 
do garderoby, w tym prawdopodobnie dwie sprzączki z pozostałościami skóry, dwa fragmenty 
tkaniny, guzik z koroną cesarzy niemieckich (ryc. 273–275) oraz kości ludzkie osoby dorosłej: kości 
nadgarstka, paliczki, zęby stałe oraz kości kończyny górnej prawej: kość promieniowa, łokciowa, 
kości śródręcza, paliczki. Szczątki te mogą pochodzić od jednego osobnika, prawdopodobnie płci 
męskiej w wieku 20–60 lat [Lorkiewicz 2015b]. 

Wolno sądzić, że w mogile tej pochowany był żołnierz lub kilku żołnierzy niemieckich, 
którzy zginęli w związku z wojennymi działaniami niemiecko-rosyjskimi, jakie toczyły się w oko-
licach Mstowa w latach 1914–1915. Zapewne po zakończeniu wojny grób ten został ekshumowany, 
a znajdujące się w nim szczątki przeniesiono na jeden ze zbiorowych cmentarzy wojennych (np. 

Ryc. 273.
Góra Skarzawa koło Małus  

Małych, wykop nr 2; albuminowe 
przelotki (nr 1–2) i guzik (nr 3) od 

niemieckiej płachty namiotowej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 274.
Góra Skarzawa koło Małus  

Małych, wykop nr 2; guziki mo-
siężne (nr 1–3), w tym jeden  

z koroną Cesarstwa Niemieckiego 
(nr 1), żelazna sprzączka (nr 3), 

fragment skuwki wiecznego pióra 
z żółtego metalu (nr 4);  

oprac. W. Duda
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w Ciecierzynie, w gm. Olsztyn), tak jak miało to miejsce w przypadku innych mogił żołnierzy 
niemieckich i rosyjskich w okolicach Częstochowy [Orman, Orman 2015: 533–537]. W mogile 
pozostały kości ręki przylegające bezpośrednio do dna jamy oraz płachty namiotowe służące 
prawdopodobnie do owinięcia ciał zmarłych. 

Odkrycie mogiły żołnierzy niemieckich powiązać można z opowieściami mieszkańców 
Małus Małych i Mstowa. Prawdziwa okazała się informacja, że pod krzyżem znajdowała się mogiła 
żołnierska. Nie pochodziła ona jednak z czasu powstania 1863 r., lecz była o pół wieku młodszym 
wojennym grobem żołnierza niemieckiego z I wojny światowej. Wolno sądzić, że moment chowania 
zmarłego żołnierza niemieckiego został zarejestrowany przez okolicznych mieszkańców, co dało 
początek opowieści o zakopywaniu skarbu przez Niemców w czasie I wojny światowej. Być może 
pochowano tu większą grupę zmarłych żołnierzy. Możliwe, że postawiono wówczas nowy krzyż, 
do czego nawiązywałyby opowieści o przenoszeniu krzyży. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
po pogrzebie ciał lub po ich ekshumacji zasadzono rosnący dziś kasztanowiec. Odkryte szczątki 
zostały przekazane Niemieckiemu Ludowemu Związkowi Opieki nad Grobami Wojennymi w celu 
godnego pochowania na Cmentarzu Żołnierzy Niemieckich w Siemianowicach Śląskich.

Ryc. 275.
Góra Skarzawa koło Małus Małych, wykop nr 2; aluminiowe guziki (nr 1) i przelotki (nr 2)  

od niemieckiej płachty namiotowej; oprac. W. Duda
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• Historia
Legendę o Skarzawie spisał Andrzej Kubicki:

W czas, kiedy gąszcz nieprzebytych lasów otaczał prastary Mstów, a strop niebieski do czysta 
umieciony jaśniał pełnią światła księżycowego przez władztwo panaburmistrzowe, chłopek się 
przedzierał pośledni, by w lesie tym szkody czynić zuchwałe. Szczęśliwy już, choć umęczony, staje 
na górze, chcąc przeglądu wśród buczków dorodnych dokonać. Alić patrzy, a tu na drodze cielec 
samotny spoczywa. Ucieszony wielce, cielca owego na plecy zarzuca, i z miłym ciężarem ku do-
mowi zawraca. Wtem do uszu jego dochodzi głos sygnaturki z wieży klasztornej, wydzwaniający 
północ. Cielec na głos ten co żywo zeskakuje z pleców chłopaka i znika w gąszczach leśnych, a na 
miejscu tym powstaje gwałtowna wichura z kurzawą wielką. Przerażony do głębi chłopak ucieka, 
zapomniawszy o celu swej wyprawy nocnej. Skarżąc się na los swój, widzi jednak w przypadku 
tym przestrogę. Przygoda ta bowiem uchroniła go przed niechybną śmierci przez powieszenie na 
szubienicy, którą z woli panaburmistrzowej nieraz widziano na [sąsiednim] szczycie „Stróżnicy” 
[Kubicki 2012: 119–120].

W legendzie tej pojawia się uniwersalny motyw góry jako obcego i groźnego pustkowia, 
miejsca działania sił nadprzyrodzonych, związanego z obszarem śmierci, w tym wariancie – po-
bliską górą Stróżnicą [Kowalski 1998: 141–148]. Można w niej jednak także dostrzec nawiązania 
do przyrodniczej specyfiki miejsca. W opowieści o cielcu, który odwiódł chłopka od kradzieży 
drzewa, karanej szubienicą, pojawia się bowiem „gwałtowna wichura z kurzawą wielką”. Nazwa 
geograficzna w formie „Skarzawa” lub „Skarzewa” pojawia się w źródłach pisanych już w XV i XVII 
w. [Słownik historyczno-geograficzny… 2010–2014: 77]. 

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.



Diagnoza miejsc

34. Mstów – Skała Miłości (ryc. 276–277)

Ryc. 276.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 277.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
Mieszkańcy opowiadają różne, ale zbliżone do siebie wersje legendy związanej z powsta-

niem skały. W opowieściach tych posługują się różnymi nazwami, wspominają o Skale Miłości, 
Skale Miłosnej, Skałce Miłości, Górze Kochanków.

nr inw.: KOM: M1_R2_KOM1
Legenda o powstaniu skałki jest taka, że dziewczyna została wysłana przez matkę po wodę 

do źródełka, ale ta spotkała się ze swoim narzeczonym, a matka była spragniona i ją przeklęła, aby 
się w skałę zamieniła razem z narzeczonym.

nr inw.: KOM: M2_R3_KOM1
Stare babcie mówiły, że kochankowie nie mogli się ożenić, spotykali się w tym miejscu i pozo-

stała skała w kształcie ust.

nr inw.: KOM: M1_R7_KOM4
Skałka Miłości to jest takie rozpoznawalne miejsce w Mstowie. Jest na plakatach, w folderach, 

jak przejeżdżasz przez Mstów, to mijasz tę skałę. I tam się nawet nowożeńcy pod nią fotografują. Jak 
pamiętam takie stare, przedwojenne nawet jeszcze zdjęcia, to jak przyjeżdżał fotograf do wsi robić 
zdjęcia, to takie fotografie na tle skały ustawiane właśnie robił.

• Archeologia
nr inw.: M1_C7
Skała Miłości to ostaniec wapienny, wznoszący się na lewym, północnym, brzegu Warty 

(ryc. 278). Uchwycona długość przekracza 13 m, szerokość 8 m, a wysokość 8 m. Miejsce znaj-
duje się na szlaku turystycznym, w miejscu dostępnym, dobrze eksponowanym. Jest Pomnikiem 
Przyrody Nieożywionej od 2004 r. Skałę porastają małe drzewka i chwasty (roślinność inicjalna). 
Teren wokół jest zagospodarowany. Do skały prowadzą ścieżki wykonane z kamienia wapiennego.

• Historia
Skała Miłości to ostaniec wapienny na lewym brzegu Warty. O Skale Miłości zachowała się 

legenda [Kubicki 2012: 109]. Jej treść jest następująca:

Przed wielu laty w miejscowości tej sączył się strumyk ożywczo działającej wody, po którą chora 
matka posłała swoją córkę. Gdy dziewczę czerpie w dzbanek kryniczną wodę, z gęstwiny okrywającej 
brzegi strumyka dały się słyszeć czyjeś kroki. Zalękniona już miała uciekać, gdy w nadchodzącym 
poznała dawno niewidzianego kochanka, do którego gdy podskoczyła z radością, powitaniom nie 
było końca. Tymczasem w chacie chora staruszka na próżno oczekuje powrotu córki. Zaniepokojona 
wreszcie, czy co złego jej się nie stało, choć chorobą zwątlone siły odmawiają posłuszeństwa, znaną 
ścieżyną wlecze się z trudem do źródła. Tu widok córki, która w objęciach ulubionego zapomniała 
o umierającej matce, taką zgrozą napełnił serce staruszki, że w przystępie gniewu rzuca przekleń-
stwo na wyrodną. Złączonych pocałunkach wnet pokrywa twarda skała. Odtąd na zimnie i słocie 
pokutować muszą za jedną chwilę upojenia [Przewodnik po Częstochowie… 1909: 138].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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Ryc. 278.
Mstów, Skała Miłości, 

zachodni stok Góry  
Szwajcera; widok  

od strony południowej; 
fot. M. O. Ławrynowicz; 

luty 2015 r.
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35. Jaskrów – Balikowa Skała (ryc. 279–280)

Ryc. 279.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 280.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M2_R5_KOM6
Starzy ludzie jak byłam mała opowiadali, że to jest skamieniały kościół. Kościół miał się zamienić 

w skałę, bo to była kara za bluźnierstwa ludzi chodzących do kościoła znajdującego się tam kiedyś. 
Bóg stwierdził, że nie należy się ludziom kościół w tym miejscu, bo źle się zachowują w kościele, nie 
umieją zachować świętości, albo w ogóle zapominają o tym, że do kościoła trzeba chodzić.

• Archeologia
nr inw.: KOO: M2_C_2
Balikowa Skała, wraz z położoną po drugiej stronie rzeki skałą Jaś i Małgosia, stanowi 

element Bramy Mirowskiej (ryc. 281). Znajduje się w południowej części Lasu Jaskrowskiego, 
nieopodal Warty. Jest to masywna wychodnia wapienna. Tworzy charakterystyczny blok skalny 
o wysokości ok. 20 m. Niemniej latem była trudna do zlokalizowania. Od góry skała jest mało 
widoczna, zarośnięta ze wszystkich stron drzewami i krzewami. Odwiedzana przez turystów 
i mieszkańców.

• Historia
Balikowa Skała to ostaniec jurajski na wysokości 250 m n.p.m., w przełomie Warty, na jej 

lewym brzegu. W skale widoczny jest otwór płytkiej jaskini, do której prowadzi korytarz o dłu-
gości 15 m. Jej głębokość wynosi 2 m, wysokość 1,5 m. To najbardziej wysunięta skała na Jurze. 
Odznacza się naturalnymi warunkami obronnymi z powodu pionowych ścian. W XIV i XV w. mieś-

Ryc. 281.
Jaskrów, Balikowa Skała;  

widok od strony  
południowo-zachodniej;  

widok współczesny
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ciła się w tym miejscu warownia, po której pozostał kopiec o wysokości od 2,5 do 5 m i średnicy 
20 m, fosa i wał oraz parterowe wykute w skale stopnie po zachodniej stronie. Twórcą budowy 
warowni był być może Jan Służka z Mirowa oraz Wiernek z Pławniowic. Miejsce to wzmiankowane 
jest w dokumencie z 1555 r. w tzw. Kopiarzu Mstowskim. 

Istnieje legenda, która głosi, że w tym miejscu stał na wzgórzu drewniany kościółek. 
Mieszkańcy pobliskich wiosek przychodzili do niego w niedziele, ale w czasie nabożeństwa głośno 
rozmawiali, załatwiając swoje sprawy, a nie uczestnicząc we mszy świętej. Gdy doszło już do tego, 
że kłótniami zagłuszali modlitwy, wzburzony ksiądz doniosłym głosem wypowiedział zdanie: 
„Jeżeli tak ma być dalej, to niech nas święta ziemia pochłonie...”. I tak się stało. Ziemia rozstąpiła 
się, w powstałą szczelinę zapadł się kościół z księdzem i opanowanymi przez diabła ludźmi, a skała 
zamknęła się nad nimi. Podobno do dziś, jeżeli przechodzi się tamtędy o północy, słychać bicie 
dzwonów i jęki pokutujących [Bereszyński 2008: 9–14].

Materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. 
Walentego Patykiewicza nie potwierdzają budowy w tym miejscu kaplicy ani kościoła.

• Historia sztuki
Obiekt przyrodniczy, nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej. Nie ujawniono do-

kumentacji historycznej i ikonograficznej kościoła.
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36. Mstów – lochy na Górze Stróżnicy (ryc. 282–283)

Ryc. 282.
Lokalizacja obiektu  

na mapie turystycznej; 
oprac. W. Duda

Ryc. 283.
Lokalizacja obiektu  

na mapie LiDAR;  
oprac. A. Ginter, W. Duda
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• Etnografia
nr inw.: KOM: M1_R10_KOM2
Do lochów pod Stróżnicą trzeba było się wczołgać przez wąskie przejście, a potem były dość 

duże pomieszczenia. Mówiło się, że odchodziły od nich korytarze do okolicznych dworków, a nawet 
do zamku w Olsztynie czy na Jasną Górę. Wejście jest chyba w dwóch miejscach, ale ja tylko o tym 
słyszałem. Teraz odwiedzają to miejsca grotołazi i tacy, co szukają kosztowności, skarbów.

nr inw.: KOM: M1_R15_KOM5
I podobnie tam Góra Stróżnica. Więc mój tata mi mówił, że ta opowieść o tych lochach na 

Stróżnicy to już była wtedy, kiedy on był mały. I wybrali się z chłopakami, tak mi tata mówił, właśnie 
weszli, zawsze mi pokazywał, gdzie to jest tam to wejście. I wybrał się tam, tam weszli do wnętrza 
tej góry i tam mi mówił, że był tam taki długi korytarz, a później zobaczył takie jakby półki skalne 
i na tych półkach skalnych były duże naczynia. To tak według mnie, to tam musiały być groby. Tak 
mi się wydaje. No tak i po prostu te naczynia, no tak to było. Ale legenda mówiła i nikt tego nie zba-
dał, że tu było jedno z wyjść awaryjnych do Olsztyna i do Jasnej Góry. I bardzo możliwe, że tak było. 
Dlatego, że jak było oblężenie, to trzeba było którędy uciekać. W każdym bądź razie, tak opowiadali 
ludzie. W każdym bądź razie tata, ale tata pamięta taki właśnie tunel w środku, tak mi zawsze mówił. 
Tunel i półki skalne na których stały naczynia i jak tam nawet któryś był taki odważny i odchylił to 
naczynie, to sam proch był. […] A Stróżnica no może dlatego, że miała strzec czegoś, no więc bardzo 
możliwe, że jak się tam było na szczycie, to się doskonale widziało Olsztyn i widziało się Jasną Górę. 
[…] Mówili tutaj o tej południcy, że siedziała czarownica w tych lochach. Dzieci się bały, tata mówi, że 
jeden to osiwiał jak tam wszedł, oni uciekli, a on został. Może tak mi tylko mówił, żebym tam czasem 
nigdy nie poszedł.

• Archeologia
nr inw.: M1_B9
Góra Stróżnica to naturalne wyniesienie, którego szczyt porozcinany jest licznymi zagłę-

bieniami, a powierzchnię porasta bujna roślinność piętra średniego i niskiego. Roślinność liściastą 
stanowią pojedyncze ponad 60-letnie drzewa oraz młodnik. Różnice wysokości względnej po-
wierzchni terenu wynoszą powyżej 1 m. Zaobserwowano liczne ostańce kamienne, w większości 
niewielkich rozmiarów (około 2 m wysokości od poziomu gruntu), porośnięte mchem. 

Zachodni stok jest stromy i skalny; najprawdopodobniej powstał w wyniku pozyskiwania 
surowca. Znajdują się tu licznie schroniska skalne i jaskinie, które mogły być nazwane przez miesz-
kańców locham. U podnóża stoku, od strony południowo-zachodniej, zarejestrowano kamienny 
wapiennik o kolistym przekroju w rzucie poziomym (ryc. 282–283). Ościeże otworu dolnego 
szybu wapiennika u jego podstawy wykonano z cegły szczelinowej. Wokół obiektu występują 
rośliny nitrofilne, głównie wysokie pokrzywy, co wskazuje na dużą zawartość azotu w podłożu.
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Ryc. 284.
Mstów, Góra Stróżnica, zachodni stok,  

wapiennik; widok od strony północnej;  
fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 275.
Mstów, Góra Stróżnica, zachodni stok, otwór dolnego szybu wapiennika;  

widok od strony południowej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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• Historia
W dostępnych źródłach archiwalnych, opracowaniach, czasopismach i prasie brak informacji 

istnieniu lochów na Górze Stróżnicy. Można tylko potwierdzić opinię archeologów, iż mieszkańcy 
Mstowa i Wancerzowa brali jurajskie korytarze i jaskinie za lochy. Pod górą funkcjonował w prze-
szłości kamieniołom oraz działał wapiennik. Istnieje „Legenda o Stróżnicy”:

Przed wielu, wielu laty,
W skalistej Stróżnicy
Mieszkała Południca-

Postrach okolicy...

Idąc na żer w południe
Przebrana za owcę

każdego, kto przechodził,
Zwiodła na manowce...

Gdy się jednak wykryły
Okrutne jej zbrodnie,
Wszyscy górę mijali
I w nocy, i we dnie...

Południca w jaskini
Żyć nie mogła bez jadła...
Toteż wyszła... i poszła...

I wieść o niej przepadła [Kubicki 2012: 108].

• Historia sztuki
Miejsce nie podlega diagnozie historyczno-artystycznej.
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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 Mstów.    

Współpraca z lokalnymi władzami oraz instytucjami przyczyniła się do sprawnej realizacji 
naszego projektu. 

Oto lista osób oraz instytucji, którym pragniemy złożyć podziękowania:
• Tomasz Gęsiarz – Wójt Gminy Mstów
• Adam Markowski – Zastępca Wójta Gminy Mstów
• Krzysztof Drynda – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie
• Agnieszka Flaszka-Kwiatkowska, Artur Śpiewak – Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

w Mstowie
• Marek Dewódzki – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DEMAR
• Ochotnicza Straż Pożarna w Małusach Małych
• Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaskrowie
• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie
• Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złoty Potok
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skiego z lat 1806–1866, sygn. 780–810: Mstów. 
1806-1866a:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Zespół Anteriora Rządu Guberialnego Piotrkow-

skiego. Akta z lat 1806-1866. Mstów sygn. 794 mikrofilm nr 121 869. Akta w przed-
miocie budowy rzeźni w mieście Mstowie 1833-1837.

1842–1850:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Gubernialny Piotrkowski. Anteriora. Akta 
w przedmiocie budowy ratusza w Mstowie, sygn. 806.

1858–1866:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Guberialny Piotrkowski, Wydział Admini-
stracyjny, sygn. 789.

1868–1869:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Guberialny Piotrkowski, Wydział Admini-
stracyjny, sygn. 80.

1868–1870:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Guberialny Piotrkowski, Wydział Admini-
stracyjny, sygn. 789.



359

literatura

1886–1895:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Guberialny Piotrkowski, Wydział Admini-
stracyjny, sygn. 5319.

1870–1871:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Guberialny Piotrkowski, Wydział Admini-
stracyjny, sygn. 833.

1887–1892:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Admini-
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1902–1903:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Guberialny Piotrkowski, Wydział Admini-
stracyjny, sygn. 6784.

1903–1904:  Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Guberialny Piotrkowski, Wydział Admini-
stracyjny, sygn. 3229.

1911:   Archiwum Państwowe w Łodzi. Rząd Guberialny Piotrkowski, Wydział Administracyjny, 
sygn. 8309.
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Rozdział pierwszy 
Irmina Gadowska, Magdalena Majorek, Marek Nita 

Krajobraz kulturowy i fizyczny. Charakterystyka gminy
Ryc. 1. Widok z Góry Szwajcera w Mstowie na Górę Dobrą; fot. O. Ławrynowicz; maj 2015 r.
Ryc. 2. Rzeka Warta w Mstowie; fot. O. Ławrynowicz; luty 2015 r.
Ryc. 3. Rzeka Warta w Mstowie; fot. O. Ławrynowicz; maj 2015 r.
Ryc. 4. Badania archeologiczne śladów osadnictwa kultury łużyckiej oraz wczesnego śred-

niowiecza na grodzisku w rezerwacie Gąszczyk; 2012 r. [JS 2012].
Ryc. 5. Teren współczesnej gminy Mstów na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego Karcie 

Kwatermistrzostwa z ok. 1843 r.; kompilacja z kart Wieluń, Radomsko (kol. II, sek. VII) 
i Siewierz, Żarki (kol. II, sek. VII) [Topograficzna Karta…]; oprac. O. Ławrynowicz.

Ryc. 6. Mstów, most na Warcie, przed 1914 r. [Mstowskie wspomnienia… 2018: 10].
Ryc. 7. Widok na Mstów i klasztor w Wancerzowie od strony południowej; fot. O. Ławrynowicz; 

luty 2015 r. 
Ryc. 8. Widok na klasztor w Wancerzowie od strony południowej (z drogi Olsztyńskiej); fot. 

O. Ławrynowicz; luty 2015 r. 
Ryc. 9. Klasztor w Wancerzowie w krajobrazie jurajskim. Widok od strony południowo-

wschodniej; fot. O. Ławrynowicz; luty 2015 r.
Ryc. 10. Klasztor w Wancerzowie; fot. O. Ławrynowicz; luty 2015 r.
Ryc. 11. Obraz Matki Bożej Mstowskiej [Parafia Rzymskokatolicka…].
Ryc. 12. Herb gminy Mstów [Gmina Mstów – oficjalna strona…].
Ryc. 13. Widok na Mstów i klasztor od strony południowej (z dzielnicy stodół); pocztówka, 

20-lecie międzywojenne; ze zbiorów M. Ławrynowicz.
Ryc. 14. Zagroda (dom i obora) z XIX w. w Mokrzeszy; lata 60. XX w. [Inwentaryzacja przyrod-

nicza… 1986: fot. 9].
Ryc. 15. Dom z pocz. XX w. w Mokrzeszy; poł. lat 80. XX w. [Inwentaryzacja przyrodnicza… 1986: 

fot. 9].
Ryc. 16. Zagroda z pocz. XX w. w Jaźwinach; poł. lat 80. XX w. [Inwentaryzacja przyrodnicza… 

1986: fot. 11].
Ryc. 17. Dom w Mokrzeszy; poł. lat 80. XX w. [Inwentaryzacja przyrodnicza… 1986: fot. 15].
Ryc. 18. Obora w Mokrzeszy; poł. lat 80. XX w. [Inwentaryzacja przyrodnicza… 1986: fot. 16].
Ryc. 19. Dom w Krasicach; poł. lat 80. XX w. [Inwentaryzacja przyrodnicza… 1986: fot. 17].
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Ryc. 20. Stodoła w Krasicach; poł. lat 80. XX w. [Inwentaryzacja przyrodnicza… 1986: fot. 18].
Ryc. 21. Mstów, ulica Wolności; 1967 r.; ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.
Ryc. 22. Mstów, ulica Częstochowska; 1967 r.; ze zbiorów Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.

 Rozdział drugi
Aleksandra Krupa- Ławrynowicz 

Diagnoza badawcza gminy – etnografia
Ryc. 1. Mapa obszarów badawczych gminy Mstów; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.1. Obszar badawczy M1 Mstów; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.2. Obszar badawczy M2 Jaskrów; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.3. Obszar badawczy M3 Cegielnia – Kuchary – Latosówka; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.4. Obszar badawczy M4 Wancerzów; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.5. Obszar badawczy M5 Kłobukowice – Łuszczyn; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.6. Obszar badawczy M6 Zawada; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.7. Obszar badawczy M7 Gordzielów – Krasice; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.8. Obszar badawczy M8 Jaźwiny – Kuśmierki – Mokrzesz – Pniaki Mokrzeskie; oprac. O. 

Ławrynowicz.
Ryc. 1.9. Obszar badawczy M9 Kobyłczyce-Górka – Kobyłczyce-Okupniki; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.10. Obszar badawczy M10 Małusy Małe – Małusy Wielkie; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.11. Obszar badawczy M11 Srocko – Brzyszów; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 1.12. Obszar badawczy M12 Gąszczyk – Siedlec; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 2. „Od drzwi do drzwi, od domu do domu”, czyli etnograficzna codzienność terenowa. Na 

zdjęciu Kalina Wielocha i Sandra Guzek (studentki etnologii). Krasice; fot. O. Ławryno-
wicz; kwiecień 2015 r.

Ryc. 3. W trakcie wywiadu etnograficznego. Kalina Wielocha (studentka etnologii) z rozmów-
czynią we wsi Krasice; fot. S. Guzek; kwiecień 2015 r.

Ryc. 4. Małgorzata Płuciennik (studentka etnologii) z rozmówcą w drodze do miejsca opisa-
nego w trakcie wywiadu etnograficznego. Okolice Jaskrowa; fot. A. Szrenk; kwiecień 
2015 r.

Ryc. 5. Codzienne spotkanie zespołu. Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Płuciennik, Adrian 
Kaletka, Anna Szrenk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Kalina Wielocha, Mateusz 
Sosnowski, Monika Kowalczyk, Justyna Badji, Anna Szadkowska. Nasza baza w Mstowie; 
fot. O. Ławrynowicz; kwiecień 2015 r.

Ryc. 6. Opracowywanie, porządkowanie, uzupełnianie dokumentacji. Na zdjęciu od lewej: Ju-
styna Badji, Małgorzata Płuciennik, Adrian Kaletka, Anna Szrenk, Mateusz Sosnowski 
(studenci etnologii), dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i nieodzowne wyposażenie 
współczesnego etnografa. Mstów; fot. O. Ławrynowicz; kwiecień 2015 r.

Ryc. 7. Plakat zapraszający na sesję popularnonaukową „Miejsca pamięci i miejsca zapomnie-
nia. O etnograficznych badaniach w gminie Mstów opowiedzą studenci Uniwersytetu 
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Łódzkiego” (Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie, 17 czerwca 2015 r.). Aut. A. Krupa-
Ławrynowicz.

Ryc. 8. Sesja popularnonaukowa dla mieszkańców „Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. 
O etnograficznych badaniach w gminie Mstów opowiedzą studenci Uniwersytetu 
Łódzkiego” (Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie). Na zdjęciu Justyna Badji (studentka 
etnologii); fot. O. Ławrynowicz; 17 czerwca 2015 r.

Ryc. 9. Dyskusja grupowa w Małusach Małych. Na zdjęciu dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, 
Justyna Badji (studentka etnologii) oraz mieszkańcy Małus Małych i Małus Wielkich. 
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Małusach Małych; fot. K. Wielocha; 23 czerwca 
2015 r.

Ryc. 10. Dyskusja grupowa w Jaskrowie. Na zdjęciu mieszkańcy Jaskrowa. Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Jaskrowie; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; 24 czerwca 2015 r.

Ryc. 11. Dyskusja grupowa w Mstowie. Na zdjęciu Mateusz Sosnowski i Krystian Kaletka 
(studenci etnologii) oraz mieszkańcy Mstowa. Restauracja „Jabłoniowy Sad”; fot. A. 
Krupa-Ławrynowicz; 25 czerwca 2015 r.

Ryc. 12. Wystawa „Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych w gmi-
nie Mstów” połączona z konsultacjami społecznymi. Na zdjęciu dr Aleksandra Krupa-
Ławrynowicz i Mateusz Sosnowski (student etnologii) oraz mieszkanki gminy Mstów. 
Współorganizatorzy: Urząd Gminy Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie. Tereny 
rekreacyjne przy Urzędzie Gminy w Mstowie; fot. K. Wielocha; 26 czerwca 2015 r.

Ryc. 13. Wystawa „Miejsca pamięci i zapomnienia. Na podstawie badań etnograficznych w gminie 
Mstów” połączona z konsultacjami społecznymi. Współorganizatorzy: Urząd Gminy 
Mstów, Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie. Tereny rekreacyjne przy Urzędzie Gminy 
w Mstowie; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; 26 czerwca 2015 r.

Ryc. 14. Etnograficzne warsztaty animacyjne „Poszukiwacze lokalnych skarbów w gminie 
Mstów”. Na zdjęciach uczestnicy zajęć i Monika Kowalczyk (studentka etnologii). Szkoła 
Podstawowa w Brzyszowie; fot. M. Łukowska; 22 czerwca 2015 r.

Ryc. 15. Etnograficzne warsztaty animacyjne „Poszukiwacze lokalnych skarbów w gminie 
Mstów”. Na zdjęciach uczestnicy zajęć. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i kaplica 
w Zawadzie; fot. M. Łukowska; 20 czerwca 2015 r.

Ryc. 16. Efekty prac wykonanych przez uczestników etnograficznych warsztatów animacyjnych 
w gminie Mstów; fot. A. Krupa-Ławrynowicz; 26 czerwca 2015 r.

Rozdział trzeci 
Olgierd Ławrynowicz 

Diagnoza badawcza gminy – archeologia
Ryc. 1. Góra Skarzawa koło Małus Małych; mgr Tomasz Stefańczyk podczas dokumentacji 

odkrytych ludzkich szczątków kostnych; fot. O. Ławrynowicz; lipiec 2015 r.
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Ryc. 2. Las koło Krasic; Adam Górecki i Ewelina Miksa podczas dokumentacji odkrytego 
szkieletu ludzkiego; fot. O. Ławrynowicz; lipiec 2015 r.

Ryc. 3. Mstów, południowy brzeg rzeki Warty przy cmentarzu żydowskim; wydobyte z dna 
rzeki fragmenty nagrobków; fot. M. Siłakowska; czerwiec 2016 r.

Ryc. 4. Las Jaskrowski; Adria Łuczak podczas dokumentacji ściany wykopu sondażowego; fot. 
O. Ławrynowicz; lipiec 2015 r.

Ryc. 5. Las Jaskrowski; Marcel Bartczak, Sandra Guzek, Aleksandra Aniszewska, Wojciech 
Rutkowski i Bartosz Głuszak podczas przerwy; fot. O. Ławrynowicz; lipiec 2015 r.

Ryc. 6. Szkic Mstowa; oprac. T. Jurczyk; marzec 1991 r.; ze zbiorów Urzędu Gminy Mstów.
Ryc. 7. Lokalizacja domniemanej świątyni ariańskiej na mapie turystycznej; oprac. W. Duda 

na podstawie mapy Wydawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 8. Lokalizacja domniemanej świątyni ariańskiej na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda 

na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 9. Las koło Krasic; „Sobota z archeologią” (27 czerwca 2015 r.); Marcel Bartczak, Miłosz 

Kiełczewski (studenci archeologii) oraz Monika Stępniak, Patrycja Skupińska, Krystian 
Kaletka, Małgorzata Płóciennik, Anna Szrenk, Mateusz Sosnowski i Monika Kumidaj 
(studenci etnologii) podczas eksploracji wykopu sondażowego; fot. O. Ławrynowicz.

Ryc. 10. Plakat zapraszający na wystawę archeologiczną; oprac. O. Ławrynowicz.
Ryc. 11. Wystawy prezentująca wyniki badań archeologicznych (11 lipca 2015 r.) w Mstowie; 

fot. O. Ławrynowicz.
Ryc. 12. Wystawy prezentująca wyniki badań archeologicznych (11 lipca 2015 r.) w Mstowie; 

fot. O. Ławrynowicz.

Rozdział piąty 
Irmina Gadowska 

Diagnoza badawcza gminy – historia sztuki
Ryc. 1. Ołtarz w nawie głównej Kościoła Wniebowzięcia NMP; fot. O. Ławrynowicz; Wancerzów, 

marzec 2015 r.
Ryc. 2. Kościół św. Wojciecha (dziś kaplica na cmentarzu); fot. L. Funk; Mstów, lipiec 2013 r.
Ryc. 3. Figura Chrystusa przed klasztorem Kanoników Regularnych Laterańskich; fot. O. Ła-

wrynowicz; Wancerzów, luty 2018 r.
Ryc. 4. Droga z Mstowa do Krasic (na wschód od skrzyżowania Łuszczyn/Zawada), krzyż; fot. 

Sandra Guzek; kwiecień 2015 r.
Ryc. 5. Droga Olsztyńska między Mstowem a Brzyszowem, kapliczka z krzyżem; fot. O. Ła-

wrynowicz; luty 2015 r.
Ryc. 6. Kapliczka domkowa; fot. Kalina Wielocha; Krasice, kwiecień 2015 r.
Ryc. 7. Dwór w Krasicach; 20-lecie międzywojenne; ze zbiorów Urzędu Gminy Mstów.
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Rozdział szósty 
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz,  

Michal Rak, Marek Nita, 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. Mstów, dawny rynek; widok z Góry Szwajcera; fragment pocztówki z lat 20. XX w.; ze 
zbiorów M. Ławrynowicz. 

Ryc. 4. Mstów, dawny rynek; pomnik Adama Mickiewicz w 1967 r.; ze zbiorów Urzędu Gminy 
Mstów.

Ryc. 5. Mstów, dawny rynek; pomnik Adama Mickiewicz; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 6. Mstów, dawny rynek; pierzeja północna; zdjęcie zapewne z lat 30. XX w.; ze zbiorów 

M. Ławrynowicz.
Ryc. 7. Mstów, dawny rynek; dawny dom Jana Gloca na północnej pierzei w 1967 r.; ze zbiorów 

Urzędu Gminy Mstów.
Ryc. 8. Mstów, dawny rynek; wnętrze jednego ze sklepów; zdjęcie z lat 20.–30. XX w.; ze zbio-

rów Urzędu Gminy Mstów.
Ryc. 9. Mstów, dawny rynek; widok w stronę ul. Krakowskiej (dziś ul. Wolności); zdjęcie z lat 

20.–30. XX w.; ze zbiorów Urzędu Gminy Mstów.
Ryc. 10. Mstów, dawny rynek; widok w stronę ul. Częstochowskiej i budynku szkoły (dziś 

GOK-u); zdjęcie zapewne z lat 20.–30. XX w.; ze zbiorów M. Ławrynowicz.
Ryc. 11. Mstów, dawny rynek; budynek szkoły (dziś GOK-u) w 1939 r.; zdjęcie ze zbiorów Urzędu 

Gminy Mstów.
Ryc. 12. Mstów, dawny rynek; pierzeja północna; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 13. Mstów, rynek; Mappa Teritorium Miasta Rządowego Mstowa (fragment) z lat 1834–1825 

[APŁ, sygn. 39/609/0/408].
Ryc. 14. Mstów, rynek [Plan Miasta… 1824].
Ryc. 15. Mstów, dawny rynek; widok w stronę ul. Wolności w 1979 r. [Gminny program... 2013: 

30].
Ryc. 16. Mstów, dawny rynek; wschodni fragment pierzei północnej [Gminny program... 2013: 

32].
Ryc. 17. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; 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. Dwór na Wancerzowie (dziś Mstów) w 1938 r.; zdjęcie ze zbiorów Urzędu Gminy Mstów.
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Ryc. 20. Zabudowania dworskie w Wancerzowie (dziś Mstów), widok od strony góry Szwajcera 
w kierunku klasztoru; zdjęcie z lat 20.–30. XX w.; ze zbiorów Urzędu Gminy Mstów.

Ryc. 21. Zabudowania dworskie w Wancerzowie (dziś Mstów), widok od strony góry Szwajcera 
w kierunku klasztoru w 1989 r. [Gminny program... 2013: 21].

Ryc. 22. Zabudowania dworskie w Wancerzowie (dziś Mstów) w 1975 r.; widok od strony po-
łudniowej [Gminny program... 2013: 20].

Ryc. 23. Rządcówka i czworaki w Wancerzowie (dziś Mstów) w 1975 r.; widok od strony za-
chodniej [Gminny program... 2013: 20].

Ryc. 24. Budynek gospodarczy dworu na Wancerzowie (dziś Mstów) nad lewym brzegiem 
Warty; zdjęcie z lat 20.–30. XX w.; ze zbiorów Urzędu Gminy Mstów.

Ryc. 25. Figura św. Floriana w okolicy dawnej bramy wjazdowej do dworu na Wancerzowie do 
bramy od strony ul. Gminnej (dziś Mstów); fot. A. Krupa-Ławrynowicz; sierpień 2016 r.

Ryc. 26. Rządcówka w Wancerzowie (dziś Mstów) w 1975 r.; widok od strony wschodniej; zdjęcie 
ze zbiorów Urzędu Gminy Mstów.

Ryc. 27. Dwór na Wancerzowie (zaznaczony na żółto) i jego zabudowania gospodarcze (zazna-
czone na czerwono) na mapie WIG z 1933 r.; oprac. O. Ławrynowicz na mapie P45 S28; 
zbiory Wojskowego Instytutu Geograficznego, zbiory Archiwum Map WIG [http://
igrek.amzp.pl].

Ryc. 28. Tereny rekreacyjne w miejscu dawnych zabudowań dworu na Wancerzowie (dziś 
Mstów); widok od strony południowej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 29 Dwór na Wancerzowie (dziś Mstów) w 1938 r.; zdjęcie lat 20.–30. XX w.; ze zbiorów 
Urzędu Gminy Mstów.

Ryc. 30. Drewniany budynek mieszkalny na Wancerzowie pod Skałą Miłości (dziś Mstów); 
zdjęcie z lat 20.–30. XX w.; ze zbiorów M. Ławrynowicz.

Ryc. 31. Drewniany budynek mieszkalny dworu na Wancerzowie pod Skałą Miłości (dziś Mstów); 
zdjęcie z lat 20.–30. XX w.; ze zbiorów Urzędu Gminy Mstów.

Ryc. 32. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 33. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 34. Małusy Wielkie, dwór w 1975 r. [Gminny program... 2013: 17].
Ryc. 35. Małusy Wielkie, dwór; widok od strony południowej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 36. Małusy Wielkie, dwór; widok od strony południowej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 37. Nekrolog Aleksandra Steinhagena [„Goniec Częstochowski” 1919, nr 59].
Ryc. 38. Małusy Wielkie, rządcówka w 1975 r. [Gminny program... 2013: 17].
Ryc. 39. Małusy Wielkie, rządcówka w trakcie rozbiórki w latach 80. XX w. [Mstowskie wspo-

mnienia... 2018: 56].
Ryc. 40. Małusy Wielkie, budynek spichlerz dworski w 1987 r. [Mstowskie wspomnienia... 2018: 

57].
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Ryc. 41. Małusy Wielkie, gorzelnia dworska w 1987 r. [Mstowskie wspomnienia... 2018: 57].
Ryc. 42. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 43. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 44. Kłobukowice, dworek; widok od strony południowej; zdjęcie archiwalne [Karta Gminnej 

Ewidencji Zabytków 2012].
Ryc. 45. Kłobukowice, dworek; widok od strony południowej; zdjęcie archiwalne [Mstowskie 

wspomnienia… 2018: 59].
Ryc. 46. Kłobukowice, spichlerz; widok od strony północno-wschodniej; zdjęcie archiwalne [Karta 

Gminnej Ewidencji Zabytków 2012].
Ryc. 47. Kłobukowice, dworek; widok od strony północnej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 48. Kłobukowice, spichlerz; widok od strony północno-wschodniej; fot. M. Majorek; czer-

wiec 2015 r.
Ryc. 49. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 50. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 51. Jaskrów, rządcówka od strony południowo-zachodniej w 1976 r. [Gminny program... 

2013: 23].
Ryc. 52. Jaskrów, spichlerz i obora w 1985 r. od strony północnej (podwórza) [Gminny program... 

2013: 23].
Ryc. 53. Jaskrów, spichlerz od strony południowej (ul. Starowiejskiej); zdjęcie archiwalne 

[Mstowskie wspomnienia… 2018: 59].
Ryc. 54. Jaskrów, rządcówka od strony południowo-zachodniej; fot. O. Ławrynowicz; luty 2018 r.
Ryc. 55. Jaskrów, rządcówka od strony zachodniej; fot. O. Ławrynowicz; luty 2018 r.
Ryc. 56. Jaskrów, rządcówka od strony wschodniej; fot. O. Ławrynowicz; luty 2018 r.
Ryc. 57. Jaskrów, istniejące zabudowania gospodarczo-mieszkalne dworu od strony wschodniej; 

fot. O. Ławrynowicz; luty 2018 r.
Ryc. 58. Jasków, cegła z zakładu „Michalina” na Bugaju w Częstochowie w konstrukcji dwor-

skiego budynku gospodarczego; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 59. Reklama Towarzystwa Przemysłu Leśnego i stolarni mechanicznej w Jaskrowie [„Prze-

gląd Budowlany” 1937].
Ryc. 60. Pracownice folwarku w Jaskrowie z Cyprianem Apanowieczem; zdjęcie z lat 20.–30 XX 

w. [Mstowskie wspomnienia... 2018: 60].
Ryc. 61. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 62. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
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Ryc. 63. Modernistyczna, przebudowana willa z 1930 r. przy ul. Willowej 7 od strony zachodniej; 
fot. O. Ławrynowicz; luty 2018 r.

Ryc. 64. Modernistyczna willa przy ul. Willowej 7 od strony południowo-zachodniej; zdjęcie 
z lat 1930–196 [Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/1800].

Ryc. 65. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 66. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 67. Modernistyczny dom wielorodzinny z lat 30. XX w. przy ul. Willowej 23 od strony za-
chodniej; fot. O. Ławrynowicz; luty 2018 r.

Ryc. 68. Modernistyczny dom wielorodzinny z lat 30. XX w. przy ul. Willowej 23 od strony 
wschodniej; fot. O. Ławrynowicz; luty 2018 r.

Ryc. 69. Las Jaskrowski, wąwóz „Piekiełko”; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 70. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 71. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 72. Jaskrów, pożar na ul. Starowiejskiej w 1952 r.; zdjęcie archiwalne ze zbiorów E. Kasz-

telan.
Ryc. 73. Jaskrów na mapie z 1933 r.; mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego P45 S28 ze 

zbiorów Archiwum Map WIG [http://igrek.amzp.pl].
Ryc. 74. Jeden z drewnianych domów przy ul. Starowiejskiej w 2012 r. [Google Street View].
Ryc. 75. Drewniany dom przy ul. Starowiejskiej w 2012 r. [Google Street View].
Ryc. 76. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; 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. Małusy Małe, pofolwarczny budynek drewniany; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 79. Małusy Małe, elewacja pofolwarcznego budynku drewnianego; fot. M. Majorek; czerwiec 

2015 r.
Ryc. 80. Małusy Małe, staw na terenie dawnego folwarku; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 81. Folwark (Fol.) w Małusach Małych na Topograficznej Karty Królestwa Polskiego sprzed 

1831 r. [Topograficzna Karta… 1839: cz. 1, II/VI].
Ryc. 82. Folwark w Małusach Małych na Mapie Rzeszy Niemieckiej z 1881 r. [Karte…1886: Bl. 

454 – Herby].
Ryc. 83. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; 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.
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Ryc. 85. Mstów, dzielnica stodół w latach 60. XX w.; widok z Góry Szwajcera (fragment zdjęcia); 
fot. J. Hereźniak.

Ryc. 86. Mstów, dzielnica stodół w latach 60. XX w.; stodoły (od lewej) nr 1, 4–6; widok od strony 
wschodniej; fot. J. Hereźniak.

Ryc. 87. Mstów, dzielnica stodół w latach 60. XX w.; stodoły na pierwszym olanie (od lewej) nr 
15–16, 21–18, 43–44; widok od strony południowej; fot. J. Hereźniak.

Ryc. 88. Mstów, dzielnica stodół w latach 60. XX w.; stodoły (od lewej) prawdopodobnie nr 
24–23, 22–2; widok od strony południowo-zachodniej; fot. J. Hereźniak.

Ryc. 89. Mstów, dzielnica stodół w latach 60. XX w.; stodoły (od lewej) prawdopodobnie nr 8–7, 
34–31, 6; widok od strony południowo-zachodniej; fot. J. Hereźniak.

Ryc. 90. Mstów, dzielnica stodół w 1967 r.; stodoły (od lewej): nr 50–55; widok od strony 
północno-wschodniej; fot. J. Hereźniak.

Ryc. 91. Mstów, dzielnica stodół w 1967 r.; na pierwszym planie stodoły (od lewej): nr 24, 55; 
widok od strony północnej; fot. J. Hereźniak.

Ryc. 92. Mstów, dzielnica stodół w latach 90. XX w.; stodoły (od lewej): nr 37 (relikt kamienny), 
30, 1 (relikt kamienny), 6–2; widok od strony północnej; reprodukcja ze zbiorów Urzędu 
Gminy Mstów.

Ryc. 93. Mstów, dzielnica stodół w latach 90. XX w.; stodoły (od lewej): nr 8, 7 (relikt kamienny), 
6–2, 36, 37 (relikt kamienny); widok od strony południowej; reprodukcja ze zbiorów 
Urzędu Gminy Mstów.

Ryc. 94. Mstów, dzielnica stodół w 2000 r.; stodoły (od lewej) nr 45, 44–43; widok od strony 
północno-zachodniej [fotopolska.eu].

Ryc. 95. Mstów, dzielnica stodół w 2000 r.; stodoły (od lewej): nr 40, 39 (?), 33, 36; 34, 31; widok 
od strony północno-zachodniej [fotopolska.eu].

Ryc. 96. Mstów, dzielnica stodół; rozplanowanie i rodzaje konstrukcji obiektów; oprac. A. No-
wicka na podstawie badań archeologicznych.

Ryc. 97. Mstów, dzielnica stodół; stodoła nr 56; widok od strony południowo-zachodniej; fot. 
L. Funk; lipiec 2013 r.

Ryc. 98. Mstów, dzielnica stodół; relikty stodół nr 13–16; widok od strony północno-wschodniej; 
fot. L. Funk; lipiec 2013 r.

Ryc. 99. Mstów, dzielnica stodół; stodoła nr 33; widok od strony zachodniej; fot. L. Funk; lipiec 
2013 r.

Ryc. 100. Porównane zadokumentowanych reliktów wybranych obiektów w dzielnicy stodół 
w Mstowie ze zdjęciami z lat 60. XX. oraz z 2013 r.; oprac. M. Rak, J. Čibera.

Ryc. 101. Porównane zadokumentowanych reliktów wybranych obiektów w dzielnicy stodół 
w Mstowie ze zdjęciami z lat 60. XX; oprac. M. Rak, J. Čibera.

Ryc. 102. Porównane zadokumentowanych reliktów wybranych obiektów w dzielnicy stodół 
w Mstowie ze zdjęciami z 2013 r.; oprac. M. Rak, J. Čibera.

Ryc. 103. Mstów na fragmencie Mapy Rzeszy Niemieckiej z 1881 r. [Karte…1886: Bl. 454 – Herby].
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Ryc. 104. Mstów na Topograficznej Karty Królestwa Polskiego sprzed 1831 r. [Topograficzna Karta… 
1839: cz. 1, II/VI].

Ryc. 105. Mstów, dzielnica stodół; Mappa Teritorium Miasta Rządowego Mstowa (fragment) z lat 
1834–1825 [APŁ, sygn. 39/609/0/408].

Ryc. 106. Mstów, dzielnica stodół; Mappa Teritorium Miasta Rządowego Mstowa (fragment) z lat 
1834–1825 nałożona na współczesne zdjęcie satelitarne [APŁ, sygn. 39/609/0/408; 
Google Maps]; oprac. O Ławrynowicz.

Ryc. 107. Mstów, dzielnica stodół; Mappa Teritorium Miasta Rządowego Mstowa (fragment) z lat 
1834–1825 nałożona na współczesne zdjęcie satelitarne oraz rozplanowanie obiektów 
[APŁ, sygn. 39/609/0/408; Google Maps]; oprac. A. Nowicka, O. Ławrynowicz.

Ryc. 108. Mstów, dzielnica stodół [Plan Miasta… 1884].
Ryc. 109. Mstów, dzielnica stodół; fragment zdjęcia lotniczego z 1971 r.; 

[ZDJ_971_B/W_11_8083_433567, licencja nr DFT.7211.2111.2021_PL_CL2 wydana 
przez Głównego Geodetę Kraju].

Ryc. 110. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 111. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 112. Mstów, teren dawnej rzeźni; widok od strony południowo-zachodniej; fot. M. Majorek; 
czerwiec 2015 r.

Ryc. 113. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 114. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 115. Mstów, ruiny młyna na Chraponiu w latach 90. XX w.; widok od strony południowo-
zachodniej [Mstowskie wspomnienia… 2018: 94].

Ryc. 116. Mstów, ruiny młyna na Chraponiu ok. r. 2000; widok od strony północno-zachodniej 
[Towarzystwo Genealogiczne...].

Ryc. 117. Mstów, kładka na Warcie przy dawnym młynie na Chraponiu; widok od strony połu-
dniowo-wschodniej; fot. A. Szadkowska; kwiecień 2015 r. 

Ryc. 118. Mstów, miejsce dawnego młyna na Chraponiu; widok od strony południowo-wschodniej; 
fot. P. Skupińska; kwiecień 2015 r. 

Ryc. 119. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 120. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 121 Siedlec, teren jednej z lokalizacji dawnej karczmy; widok od strony południowo-
wschodniej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Ryc. 122. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 123. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 124. Cegielnia, plac targowy, tablica informacyjna; fot. K. Wielocha; kwiecień 2015 r.
Ryc. 125. Cegielnia, plac targowy; fot. S. Guzek; kwiecień 2015 r.
Ryc. 126. Cegielnia, plac targowy; fot. S. Guzek; kwiecień 2015 r.
Ryc. 127. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 129. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 129. Cegielnia, jedna z piwnic; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 130. Cegielnia, wnętrze jednej z piwnic; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 131. Cegielnia, jedna z piwnic; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 132. Cegielnia, jedna z piwnic; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 133. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 134. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 135. Cegielnia, wysychające jezioro; widok od strony północno-wschodniej; fot. M. Majorek; 

czerwiec 2015 r.
Ryc. 136. Cegielnia, wysychające jezioro; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
Ryc. 137. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 138. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 139. Mstów, ul. Kościelna z zaznaczonym kościołem [Plan Miasta…1824].
Ryc. 140. Mstów, ul. Kościelna z zaznaczonym kościołem [Plan Miasta… b.d.].
Ryc. 141. Mstów, teren, na którym znajdował się kościół św. Stanisława; w tle kapliczka św. Jana 

Nepomucena; fot. M. Majorek, czerwiec 2020 r.
Ryc. 142. Mstów, kapliczka św. Jana Nepomucena; fot. M. Majorek, czerwiec 2015 r.
Ryc. 143. Mstów, kamienna konstrukcja na prawym brzegu Warty na wschód od ul. Kościelnej; 

fot. O. Ławrynowicz; marzec 2018 r.
Ryc. 144. Mstów, ul. Kościelna z mleczarnią w miejscu dawnego kościoła św. Stanisława; 

fragment zdjęcia lotniczego z 1971 r. [ZDJ_971_B/W_11_8083_433567, licencja nr 
DFT.7211.2111.2021_PL_CL2 wydana przez Głównego Geodetę Kraju].

Ryc. 145. Mstów, widok na klasztor i kościół św. Stanisława od strony zachodniej; rycina z 1872 r. 
[Gminny program… 2013: 47].
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Ryc. 146. Mstów, widok na kościół św. Stanisława od strony północno-wschodniej (z lewego brze-
gu Warty); rycina ze zbiorów K. Stronczyńskiego z lat 1844–1846 [Gminny program… 
2013: 52].

Ryc. 147. Mstów, kościół św. Wojciecha (obecnie kaplica cmentarna); widok od strony północno
-wschodniej; fot. L. Funk; lipiec 2013 r.

Ryc. 148. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 149. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 150. Mstów, plac przy południowo-wschodniej pierzei ulicy Krótkiej (przy skrzyżowaniu 
z ul. Kilińskiego); widok od strony północnej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 151. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 152. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 153. Mstów, róg ul. Kościelnej i Ogrodowej; widok od strony północno-zachodniej; fot. M. 
Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 154. Mstów, dawny tzw. dom rabina przy rogu ul. Kościelnej i Ogrodowej; widok od strony 
północno-wschodniej; fot. M. Ławrynowicz; listopad 1987 r.

Ryc. 155. Mstów, dawny tzw. dom rabina przy rogu ul. Kościelnej i Ogrodowej; widok od strony 
zachodniej; fot. M. Ławrynowicz; listopad 1987 r.

Ryc. 156. Mstów, dawny tzw. dom rabina przy rogu ul. Kościelnej i Ogrodowej; fot. M. Ławryno-
wicz; listopad 1987 r.

Ryc. 157. Mstów, tzw. dom rabina i synagoga; widok z od strony zachodniej (z Góry Szwajcera); 
fragment pocztówki z lat 20. XX w.; ze zbiorów M. Ławrynowicz.

Ryc. 158. Targ w Mstowie; akwarela S. Masłowskiego z 1899 r.; widok od strony północno-
wschodniej na ul. Kościelną z synagogą na zachodniej pierzei [Mstowskie wspomnienia 
2018: 25].

Ryc. 159. Mstów, widok od strony północno-wschodniej (z prawego brzegu Warty) na ul. Kościelną 
z synagogą na zachodniej pierzei; fragment pocztówki z lat 20. –30. XX w.; ze zbiorów 
M. Ławrynowicz.

Ryc. 160. Mstów, synagoga z przyległą biblioteką; widok od strony północnej; lata 20.–30. XX w. 
[Mstowskie wspomnienia 2018: 25].

Ryc. 161. Mstów, synagoga; widok od strony południowo-zachodniej; fot. L. Kuszmir, prawdo-
podobnie 1947 r. [https://radom.fotopolska.eu/].

Ryc. 162. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 163. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
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Ryc. 164. Zawada, figura Matki Boskiej o twarzy jasnogórskiej Madonny oraz krzyż z wizerun-
kiem Chrystusa; widok od strony zachodniej; fot. M. Majorek, czerwiec 2015 r.

Ryc. 165. Zawada, figura Matki Boskiej o twarzy jasnogórskiej Madonny (zbliżenie); widok od 
strony zachodniej; fot. M. Majorek, czerwiec 2015 r.

Ryc. 166. Zawada, krzyż z wizerunkiem Chrystusa i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej 
oraz figurka Matki Boskiej Niepokalanej; widok od strony południowej; fot. M. Majorek; 
czerwiec 2015 r.

Ryc. 167. Zawada, krzyż z wizerunkiem Chrystusa i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz 
figurka Matki Boskiej Niepokalanej (zbliżenie); widok od strony południowej; fot. M. 
Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 168. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 169. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 170. Małusy Wielkie, kapliczka z figurką Chrystusa Ecce Homo, widok od strony południowo
-zachodniej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 171. Małusy Wielkie, figurka Chrystusa Ecce Homo, widok od strony południowo-zachodniej; 
fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 172. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 173. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 174. Małusy Małe, krzyż z wizerunkiem Chrystusa i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej; 
widok od strony zachodniej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 175. Małusy Małe, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (zbliżenie); widok od strony za-
chodniej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 176. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 177. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 178. Małusy Małe, krzyż z kapliczką z figurką Matki Boskiej Niepokalanej; widok od strony 
zachodniej; fot. O. Ławrynowicz; czerwiec 2015 r.

Ryc. 179. Małusy Małe, krzyż z wizerunkiem Chrystusa i z figurką Matki Boskiej Niepokalanej; 
widok od strony północnej; fot. O. Ławrynowicz; czerwiec 2015 r.

Ryc. 180. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 181. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
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Ryc. 182. Krasice, mogiła pielgrzymów między drzewami; widok od strony północnej; fot. M. 
Majorek; lipiec 2015 r.

Ryc. 183. Krasice, mogiła pielgrzymów; widok od strony północnej; fot. M. Majorek; lipiec 2015 r.
Ryc. 184. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 185. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 186. Góra Dobra pod Wancerzowem, relikty wschodniego odcinka muru cmentarza chole-

rycznego; widok od strony północnej; fot. M. Majorek; lipiec 2015 r.
Ryc. 187. Góra Dobra pod Wancerzowem, liniowe zagłębienie na północnym skraju cmentarza 

cholerycznego; widok od strony południowo-wschodniej; fot. M. Majorek; lipiec 2015 r.
Ryc. 188. Góra Dobra pod Wancerzowem, drewniany krzyż z wizerunkiem Chrystusa przy 

południowym skraju cmentarza cholerycznego; widok od strony południowej; fot. M. 
Majorek; lipiec 2015 r. 

Ryc. 189. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 190. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 191. Mstów, osiedle domków jednorodzinnych na terenie dawnego cmentarza wojennego; 
widok od strony północo-wschodniej skrzyżowanie ul. Gminnej i ul. Świerkowej; fot. 
O. Ławrynowicz; kwiecień 2019 r.

Ryc. 192. Mstów, dawny cmentarz wojenny na południowej pierzei ul. Wyzwolenia (dziś ul Gmin-
nej); fragment zdjęcia lotniczego z 1971 r.; ZDJ_971_B/W_11_8083_433567, licencja nr 
DFT.7211.2111.2021_PL_CL2 wydana przez Głównego Geodetę Kraju.

Ryc. 193. Mstów, zarys dawnego cmentarza wojennego ze zdjęcia lotniczego z 1971 r. (ryc. 192) 
nałożony na współczesne zdjęcie satelitarne Google Maps; oprac. O. Ławrynowicz.

Ryc. 194. Plan sytuacyjny cmentarza wojennego w Wancerzowie z 1920 r. [Mstowskie wspomnie-
nia… 2018: 21].

Ryc. 195. Projekt krzyży centralnych dla cmentarza wojennego w Wancerzowie z 1917 r. [Mstow-
skie wspomnienia… 2018: 21].

Ryc. 196. Częstochowa, cmentarz św. Rocha; krzyże przeniesione z cmentarza wojennego w Wan-
cerzowie [Mstowskie wspomnienia… 2018: 21].

Ryc. 197. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 198. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 199. Mstów, cmentarz żydowski; widok z Góry Szwajcera; fragment pocztówki z lat 20. XX 
w.; ze zbiorów M. Ławrynowicz. 
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Ryc. 200. Mstów, cmentarz żydowski; widok z wewnątrz na południowo-zachodni narożnik 
zniszczonej nekropolii; fragment zdjęcia z lat powojennych [Ghetto Fighters House 
Archive].

Ryc. 201. Mstów, cmentarz żydowski; widok z zewnątrz na południowo-zachodni narożnik; fot. 
A. Krupa-Ławrynowicz; maj 2012 r.

Ryc. 202. Mstów, cmentarz żydowski; widok na rozrzucone macewy od strony południowej; fot. 
A. Krupa-Ławrynowicz; maj 2012 r.

Ryc. 203. Mstów, cmentarz żydowski; widok na jadaną z ustawionych macew od strony połu-
dniowej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 204. Mstów, rzeka Warta obok cmentarza żydowskiego; Adam Markowski (zastępca wójta 
gminy Mstów) uczestniczący w poszukiwaniach zatopionych macew; widok od strony 
południowej; fot. M. Siłakowska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 205. Mstów, rzeka Warta obok cmentarza żydowskiego; Krzysztof Wiliński i Piotr Stanałow-
ski (studenci archeologii UŁ) podczas wydobycia macew z dna rzeki; widok od strony 
południowej; fot. M. Siłakowska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 206. Mstów, brzeg rzeki Warty obok cmentarza żydowskiego; wydobyte z dna rzeki frag-
menty nagrobków; widok od strony południowej; fot. M. Siłakowska; czerwiec 2015 r.

Ryc. 207. Mstów, brzeg rzeki Warty obok cmentarza żydowskiego; jeden z fragmentów macew 
wydobytych z dna rzeki; fot. O. Ławrynowicz; czerwiec 2015 r.

Ryc. 208. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 209. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 210. Mstów, ul. Kościelna, widok w kierunku ul. Ogrodowej od strony północnej; fot. M. 
Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 211. Szosa pod Wancerzowem; wywózka mstowian narodowości żydowskiej do getta w Ra-
domsku; wrzesień 1942 r.; ze zbiorów M. Ławrynowicz.

Ryc. 212. Szosa pod Wancerzowem; wywózka mstowian narodowości żydowskiej do getta 
w Radomsku; wrzesień 1942 r.; na pierwszym planie: pozujący funkcjonariusze Policji 
Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (niem. Polnische Polizei im Generalgouvernement) 
z rowerami oraz podoficer (zapewne szofer stojącego obok samochodu) i oficer (z 
krzyżem żelaznym I klasy) niemieckiej okupacyjnej Policji Porządkowej (niem. Ord-
nungspolizei), a także Kazimierz Klupś (w cywilnym ubraniu), niemiecki burmistrz 
gminy Wancerzów; na drugim planie: ludność żydowska podążająca pieszo i na wozach 
ze spakowanym dobytkiem; ze zbiorów M. Ławrynowicz.

Ryc. 213. Lokalizacja cmentarza żydowskiego w Mstowie [APŁ 1887–1892, sygn. 8985].
Ryc. 214. Mstów, ul. Kościelna przy rynku, wschodnia pierzeja; chodnik z macew; widok od strony 

południowo-wschodniej; 1947 r.; fot. prawdopodobnie L. Kuszmir [Yad Vashem, 73CO8].
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Ryc. 215. Mstów, ul. Kościelna przy rynku, wschodnia pierzeja; chodnik z macew w tracie demon-
tażu; widok od strony północnej-wschodniej; 1947 r.; fot. prawdopodobnie L. Kuszmir 
[Yad Vashem, nr 73DO1].

Ryc. 216. Mstów, ul. Kościelna przy rynku, wschodnia pierzeja; chodnik z macew w tracie demon-
tażu; widok od strony północnej-wschodniej; 1947 r.; fot. prawdopodobnie L. Kuszmir 
[Yad Vashem, nr 73CO9]. Górny fragment drugiej macewy opartej o mur odnaleziony 
został w 2015 r. na dnie rzeki Warty w Mstowie (ryc. 207). Na murze widoczny napis 
„3 x TAK”.

Ryc. 217. Wybrane fragmenty macew odkryte w 2015 r. na dnie rzeki Warty w Mstowie; oprac. 
M. Majorek.

Ryc. 218. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 219. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 220. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 221. Las Jaskrowski, pomnik upamiętniający ofiary z września 1939 r.; widok od strony 
południowej; fot. A. Szrenk; kwiecień 2015 r.

Ryc. 222. Las Jaskrowski, pomnik upamiętniający ofiary z września 1939 r.; widok na płytę 
z napisem od strony południowej; fot. A. Szrenk; kwiecień 2015 r.

Ryc. 223. Las Jaskrowski, plan sytuacyjny badań archeologicznych w 2015 r.; oprac. W. Duda.
Ryc. 224. Las Jaskrowski, wykop nr 5; zbliżenie na odkryte kości ludzkie w południowej (prawej) 

ścianie sondażu na głębokości 50 cm; fot. M. Rak; czerwiec 2015 r.
Ryc. 225. Szczątki kostne i artefakty tuż po odkryciu w wykopach nr 5 i 5B: I kość śródstopia, 

kręg piersiowy z górnej części odcinka piersiowego, cztery paliczki ręki i ułamek innej 
kości, oraz klucz, moneta, guzik oraz fragment nieokreślonego przedmiotu żelaznego; 
fot. O. ŁawrynowRyc. 226.

Guzik po konserwacji, odkryty w wykopie nr 5b; fot. W. Duda.
Ryc. 227 Moneta (20 groszy z 1923 r.) po konserwacji, odkryta w wykopie nr 5b; fot. W. Duda.
Ryc. 228 Klucz po konserwacji, odkryta w wykopie nr 5b; fot. W. Duda.
Ryc. 229. Częstochowa, cmentarz Kule; Grób osób rozstrzelanych w Lesie Jaskrowskim [Strażnicy 

Czasu].
Ryc. 230. Szkaplerz ze srebra z wizerunkami Najświętszego Serca Jezusa i napisem „SKAPLERZ” 

(awers) oraz Św. Rodziny (rewers) po konserwacji, odkryty w 2020 r.; fot. M. Majorek.
Ryc. 231. Medalik ze srebra z wizerunkami Najświętszego Serca Jezusa po konserwacji, odkryty 

w 2020 r.; fot. M. Majorek.
Ryc. 232. Guziki bieliźniarskie po konserwacji, odkryte w 2020 r.; fot. M. Majorek.
Ryc. 233. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.



378

spis rycin

Ryc. 234. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 235. Krasice, plan sytuacyjny badań archeologicznych; oprac. W. Duda.
Ryc. 236. Krasice, usytuowanie szkieletu w wykopie nr 1A na głębokości 90 cm; fot. W. Duda.
Ryc. 237. Krasice, zbliżenie kości czaszki szkieletu odkrytego w Krasicach; fot. W. Duda.
Ryc. 238. Tor wlotu i wylotu pocisku w czaszce szkieletu odkrytego w Krasicach; fot. W. Lorkie-

wicz.
Ryc. 239. Fragment klucza z żółtego metalu po konserwacji; fot. W. Duda.
Ryc. 240. Guziki bieliźniarskie po konserwacji; fot. W. Duda.
Ryc. 241. Żelazna podkówka buta; fot. W. Duda.
Ryc. 242. Żelazny hacel podkowy; fot. W. Duda.
Ryc. 243. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-

dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.
Ryc. 244. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Ryc. 245. Mstów, południowo-wschodnie zbocze Góry Stróżnica; relikt rowu strzeleckiego; widok 

od strony północnej; fot. M. Rak; listopad 2015 r.
Ryc. 246. Zestawienie zadokumentowanych reliktów umocnień III Rzeszy z 1944 r. w gminie 

Mstów z głównym miejscem oporu na Górze Chrapoń; oprac. A. Ginter, M. Rak.
Ryc. 247. Zawada, Góra Chrapoń, schron typu Ringstand 58C (M1_B16); widok od strony pół-

nocnej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
Ryc. 248. Zawada, Góra Chrapoń, schron typu Ringstand 67 (M1_B20); fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
Ryc. 249. Zawada, Góra Chrapoń, schron typu Regelbau 701 (M1_B18); widok od strony połu-

dniowej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
Ryc. 250. Zawada, Góra Chrapoń, zbiornik na wodę (M1_B17); widok od strony północnej; fot. 

M. Rak; lipiec 2015 r.
Ryc. 251. Zawada, Góra Chrapoń, narożnik niezidentyfikowanej konstrukcji betonowej (M1_B21); 

widok od strony południowej; fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
Ryc. 252. Zawada, Góra Chrapoń, dawne wyrobisko kamienia (M1_B19); fot. M. Rak; lipiec 2015 r.
Ryc. 253. Małusy Wielkie, schron typu Kochbunker (M10_B9); widok od strony południowej; fot. 

O. Ławrynowicz; wrzesień 2020 r.
Ryc. 254. Mstów, schron typu Kochbunker (M1_B22); widok od strony południowej; fot. M. Rak; 

lipiec 2015 r.
Ryc. 255. Mstów, schron typu Kochbunker (M4_B2); widok od strony południowej; fot. M. Rak; 

lipiec 2015 r.
Ryc. 256. Wancerzów, schron typu Kochbunker (M3_B1); widok od strony południowej; fot. M. 

Rak; lipiec 2015 r.
Ryc. 257. Małusy Wielkie, schron typu Kochbunker (M10_B9); widok od strony południowo-

wschodniej [Google Street View, 2013 r.].
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Ryc. 258. Zadokumentowane relikty niemieckich rowów strzeleckich z 1944 r. na Wzgórzach 
Borzykowskich koło Małus Wielkich; oprac. A. Ginter, M. Rak.

Ryc. 259. Fragment zadokumentowanego rowu strzeleckiego z 1944 r. na Wzgórzach Borzykow-
skich koło Małus Wielkich; widok od strony zachodniej; fot. M. Rak; listopad 2015 r.

Ryc. 260. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 261. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 262. Mstów, Góra 3 Maja, północno-zachodnie zbocze; widok od strony południowej; fot. M. 
Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 263. Mstów, Góra 3 Maja, żelazny krzyż na murowanym postumencie; widok od strony 
zachodniej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 264. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 265. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 266. Góra Skarzawa koło Małus Małych, zachodnie zbocze; kasztanowiec z przymocowaną 
kapliczką oraz stojącym obok reliktem drewnianego krzyża; widok od strony północnej; 
fot. W. Duda; czerwiec 2015 r.

Ryc. 267. Góra Skarzawa koło Małus Małych na Mapie Taktycznej Polski na mapie WIG z 1933 r. 
z zaznaczonym krzyżem (w białym okręgu); oprac. O. Ławrynowicz na mapie P45 S28; 
ze zbiorów Wojskowego Instytutu Geograficznego [Archiwum Map WIG].

Ryc. 268. Góra Skarzawa koło Małus Małych, plan rozmieszczenia wykopów sondażowych; oprac. 
W. Duda.

Ryc. 269. Góra Skarzawa koło Małus Małych, wykop nr 1 i 1a. Relikt brukowanej drogi. Widok 
od strony północno-zachodniej; fot. W. Duda; czerwiec 2015 r.

Ryc. 270. Góra Skarzawa koło Małus Małych z zaznaczonym miejscem odkrycia brukowanej drogi 
(w białym okręgu) oraz biegnącym w kierunku południowym jarem (działka nr 1242), 
reliktem dawnej drogi na zdjęciu satelitarnym z zaznaczony podziałem katastralnym; 
oprac. O. Ławrynowicz; [Geoportal].

Ryc. 271. Góra Skarzawa koło Małus Małych na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego z lat. 
30. XIX w. z zaznaczonym miejscem odkrycia brukowanej drogi (w białym okręgu) oraz 
biegnącą w kierunku południowym, nie używaną dziś drogą; oprac. O. Ławrynowicz 
na kartach CP-12, Kol II, Sek VI, Wieluń – Radomsko i CP-13, Kol II, Sek, VII, Siewierz – 
Żarki [Archiwum Map WIG].

Ryc. 272. Góra Skarzawa koło Małus Małych, wykop nr 2; zarys jamy grobowej z pojedynczymi 
kośćmi ludzkimi (w czarnym okręgu); fot. W Duda; czerwiec 2015 r.

Ryc. 273. Góra Skarzawa koło Małus Małych, wykop nr 2; albuminowe przelotki (nr 1–2) i guzik 
(nr 3) od niemieckiej płachty namiotowej; oprac. W. Duda.
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Ryc. 274. Góra Skarzawa koło Małus Małych, wykop nr 2; guziki mosiężne (nr 1–3), w tym jeden 
z koroną Cesarstwa Niemieckiego (nr 1), żelazna sprzączka (nr 3), fragment skuwki 
wiecznego pióra z żółtego metalu (nr 4); oprac. W. Duda.

Ryc. 275. Góra Skarzawa koło Małus Małych, wykop nr 2; aluminiowe guziki (nr 1) i przelotki 
(nr 2) od niemieckiej płachty namiotowej; oprac. W. Duda.

Ryc. 276. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 277. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 278. Mstów, Skała Miłości, zachodni stok Góry Szwajcera; widok od strony południowej; 
fot. M. O. Ławrynowicz; luty 2015 r.

Ryc. 279. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 280. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 281. Jaskrów, Balikowa Skała; widok od strony południowo-zachodniej; widok współczesny; 
ze zbiorów Gminy Mstów.

Ryc. 282. Lokalizacja obiektu na mapie turystycznej; oprac. W. Duda na podstawie mapy Wy-
dawnictwa Kartogram Dariusz Faustmann.

Ryc. 283. Lokalizacja obiektu na mapie LiDAR; oprac. A. Ginter, W. Duda na podstawie danych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ryc. 284. Mstów, Góra Stróżnica, zachodni stok, wapiennik; widok od strony północnej; fot. M. 
Majorek; czerwiec 2015 r.

Ryc. 285. Mstów, Góra Stróżnica, zachodni stok, otwór dolnego szybu wapiennika; widok od 
strony południowej; fot. M. Majorek; czerwiec 2015 r.
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Places of Memory and Oblivion.  
Interdisciplinary Studies in the Polish Jurassic Highland 

Research report 

Volume 2  
Mstów Commune 

Summary

The publication is the second 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 
Oblivion. 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 Mstów 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, pre-
sented in a form of a catalogue (chapter six) with the division into categories: “village and manor 
house”,  “temples and shrines”, “cemeteries and graves”, “trenches and shelters”, “mountains and 
rocks” – 36 places in total. 

Village and manor house
• Mstów (M1) – market square and its buildings;
• Mstów (M1) – manor in Wancerzów;
• Małusy Wielkie (M10) – manor;
• Kłobukowice (M5) – palace;
• Jaskrów (M2) – manor of the landlord Apanowicz;
• Jaskrów (M2) – villa “Bajka”, gorge “Piekiełko”;
• Jaskrów (M2) – burnt village;
• Małusy Małe (M10) – old village;
• Mstów (M1) – barn district;
• Mstów (M1) – slaughterhouse;
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• Mstów (M1) – old mill;
• Siedlec (M12) – old inn;
• Cegielnia (M3) – market;
• Cegielnia (M3) – crop cellars;
• Cegielnia (M3) – dry lake, a place where Gypsy camps stop.

Temples and shrines
• Mstów (M1) – St. Stanislaus church;
• Mstów (M1) – synagogue;
• Zawada (M6) – pilgrim route from Warsaw to Jasna Góra;
• Małusy Wielkie (M10) – schrine;
• Małusy Wielkie (M10) – cross;
• Małusy Małe (M10) – cross.

Cemeteries and graves
• Krasice (M7) – pilgrims’ grave;
• Góra Dobra pod Wancerzowem (M4) – choleric cemetery;
• Mstów (M1) – “Haller’s” cemetery;
• Mstów (M1) – Jewish cemetery;
• Las Jaskrowski (M2) – war graves from the fall of 1939;
• Krasice (M7) – the grave of “Ukrainian” killed by Soviet soldiers in 1945.

Trenches and shelters
• Stróżnica Mountain near Mstów (M1) – World War I trenches;
• Góra Chrapoń koło Mstowa (M1) – shelters and trenches from World War II;
• Mstów (M1), Cegielnia (M3), Wancerzów (M4) – single shelters from World War II;
• Wzgórza Borzykowskie koło Małus Wielkich (M10) – trench from World War II.

Mountains and rocks
• Mstów (M1) – May 3 Mountain;
• Skarzawa Mountain near Małusy Małe (M1);
• Mstów (M1) – “Rock of Love”;
• Jaskrów (M2) – “Balikowa Rock”;
• Mstów (M1) – dungeons under Stróżnica Mountain.

The list served both archaeologists and ethnologists for the next stage of the research di-
agnosis: a verification at the level of single places and sets of places in the commune. During the 
field research archaeologists also paid attention to an alleged Polish Brethren church in Siedlec 
(M12) not mentioned during interviews with the residents carried out by the ethnologists. The 
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information about this place is a supplement to the archaeological research diagnosis of the com-
mune (chapter three).

The previous report 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). In the successive volumes the results of research carried out in 
the communes of Olsztyn (vol. 3), Janów (vol. 4), Lelów (vol. 5), and Przyrów (vol. 6) are 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.






