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wietrzą, mikroorganizmami, poro
stami, mchami i roślinnością.
Na sesji piątej wygłoszono 9 refe
ratów na temat możliwości skutecz
nego zabezpieczania i wzmacniania 
zniszczonego przez wietrzenie ka
mienia. Analizowano wyniki badań 
nad skutecznością zabiegów konser
watorskich wykonanych różnymi 
metodami.
Na sesji szóstej dyskutowano na te
mat różnych metod badania kamie
nia i skuteczności zabiegów konser
watorskich z punktu widzenia do
konania ich selekcji i standaryzacji. 
W ostatnim dziesięcioleciu wykonano 
wielokrotnie więcej prac badaw
czych dotyczących różnych zjawisk

wietrzenia, zabezpieczania i reno
wacji zabytków kamiennych niż w  
poprzednim. Wzrost zainteresowa
nia badaczy problemami tech
n iczno-k on serwa t orskimi d oty czą - 
cymi zabytków kamiennych po
zwala przewidywać, że ilość prac 
(badawczych z tego zakresu w 
następnym dziesięcioleciu jeszcze 
się zwiększy. W celu umożli
wienia szerszej popularyzacji w y
konywanych prac, tworzenia zbio
rów i zestawień wyników oraz w y
ciągania prawidłowych wniosków  
przez szersze kręgi badaczy konie
czne jest pewne ujednolicenie w y
posażenia laboratoriów zajmujących 
się badaniem materiałów zabytków

kamiennych oraz pewna selek
cja i standaryzacja metod badaw
czych. Wiąże się to z potrzebą od
powiedniej specjalizacji poszczegól
nych laboratoriów i instytutów oraz 
koordynacji programów badań. Po
za tym pożądane byłoby stworzenie 
możliwości dokształcania i podno
szenia kwalifikacji personelu drogą 
stażów i kursów.
Po wyczerpaniu programu nauko
wego sympozjum umożliwiono jego 
uczestnikom zwiedzenie najważniej
szych zabytków w  Bolonii i zorga
nizowano wycieczkę do katedr ro
mańskich w Modenie, Parmie i Fi- 
denzy.

Janusz Lehmann

OTWARCIE SĄDECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

W dniach 24—28 września 1975 r. 
dokonano otwarcia jeszcze jednej 
ekspozycji skansenowskiej będącej 
oddziałem Sądeckiego Muzeum 
Okręgowego w Nowym Sączu, znaj
dującej się na terenie Fal'kowej, 
w odległości 4 km od centrum mia
sta.
Skansen sądecki (SPE), którego bu
dowę rozpoczęto przed kilku laty, 
będzie zrealizowany w całości do
piero w  1985 r. W polskim muzeal
nictwie skansenowskim przyjął się 
jednak słuszny zwyczaj udostępnia
nia społeczeństwu do zwiedzania 
muzeum pozostającego jeszcze w 
trakcie realizacji, po ukończeniu 
mniej więcej 1/3 całości budowy (np. 
w Sanoku, Opolu). Zwyczaj o tyle 
słuszny, że budowa parków jest 
przedsięwzięciem wieloletnim. Mu
zea na wolnym powietrzu budzą sze
rokie zainteresowania miejscowego 
społeczeństwa i wywołują ciekawość 
turystów ze względu na formę eks
pozycji powiązaną z akcją budo
wlaną na otwartej przestrzeni, mo
żliwość 'uczestniczenia na bieżąco w 
twórczej koncepcji wystawy archi
tektury w  plenerze, a także trady
cyjne metody ciesielskie, którym 
można się do woli przyglądać w 
trakcie montażu czy też zabiegów 
konserwatorskich przy obiekcie.
SPE reprezentuje tradycyjną kultu
rę ludową czterech grup etnografi
cznych. w  tym dwu góralskich: Gó
rali Łąckich i Łemków oraz dwu 
nizinnych: Pogórzan i Lachów.
Skansen ten zajmuje obecnie 20 ha 
terenu o zróżnicowanej konfiguracji, 
co umożliwia wierne odtworzenie 
istotnych elementów krajobrazu, w 
jakich kultura ludowa poszczegól
nych grup powstała i rozwijała się.
Udało się tutaj również zachować 
in situ zasadę rzeczywistego sąsiedz
twa grup etnograficznych.
Autorem projektu zagospodarowania 
przestrzennego Parku Etnograficz
nego jest mgr inż. arch. Wojciech 
Szczygieł z Wojewódzkiej Pracowni 
Urbanistycznej, który oparł się w  
swym projekcie na materiale fak
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1. Plan Sądeckiego Parku Etnograficznego w  F alkowę j (oprać. Wojciech 
Szczygieł): 1. wejście główne do skansenu do roku 1980, 2. rynek ze stu
dnią, 3. domy podcieniowe, 4. szkółka i remiza, 5. ulica stodolna, 6. wia
traki, 7. kościół i dzwonnica z  Cerkwi, 8. plebania i lamus, 9. zagroda 
z Niecwi, 10. zagroda z  Mszalnicy, 11. chałupa z  Lipnicy Wielkiej, 12. 
dwór małopolski z Rdzawy, 13. dworskie założenie ogrodowe, 14. lamus 
dworski z Gołąbkowic, 15. kurnik dworski z  Tymbarku, 16. stajnie i obo
ra, 17. kryty kierat z Lipnicy Wielkiej, 18. stodoła dworska z Kamie
nicy, 19. zagroda lachowska, 20. chałupa z Rogów, 21. dzwonnica prze- 
ciwburzowa, 22. chałupa z Podegrodzia, 23. zagroda z  Gostwicy, 24. za
groda z  Kamienicy, 25. spichlerz z  Zagorzyna, 26. zagroda z  Zagorzyna, 
27. spichlerz z  Kiczni, 28. kuźnia i olejarnia, ze Słopnic, 29. zagroda gó
ralska, 30. zagroda z  Królowej Ruskiej, 31. zagroda z  Łabowej, 32. cha
łupa łemkowska, 33. spichlerz z Muszynki, 34. zagroda z Wierchomli 
Wielkiej, 35. lamus z Wierchomli Wielkiej, 36. cerkiew z Czarnej, 37. kuź
nia z  Czaczowa, 38. budownictwo pasterskie Górali, Łemków i Pogórzan, 
39. schron drwali, smolarnia, 40, gajówka, 41. tartak z Miodowa, 42. młyn  
wodny, 43. folusz z  Krościenka, 44. olejarnia, 45. kuźnia.

tograficznym dostarczonym przez 
założyciela Muzeum i byłego dyrek
tora mgra Tadeusza Szczepanka. 
Najogólniej biorąc, koncepcja opie
ra się na urbanistycznym kształcie 
wsi sądeckiej z XIX w., przy czym 
elementem organizującym przestrzeń 
jest tu zagroda; przeciętna wielkość 
działki (jednostki zagrodowej) w y
niesie 0,5 ha. W projekcie znako
micie uwydatniono ważne dla ca
łości obszaru punkty widokowe, 
gdzie usytuowane będą szczególnie

ciekawe obiekty architektury (np. 
dwór, cerkiew, kościół), wyekspono
wano też jeziora (dwa, tzw. górne 
i dolne) a w ich pobliżu zlokalizo
wany będzie przemysł ludowy, go
spodarka wodna.
Przez wejście główne, które w  przy
szłości ma się znajdować od wscho
dniej strony terenu (tj. od istnieją 
cej szosy Nowy Sącz—Gorlice!, ciąg 
zwiedzania prowadzić będzie przez 
rynek małego miasteczka (umiesz
czony tu będzie szereg warsztatów
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rzemieślniczych) dalej przez region 
Pogórza leżący na skłonie lewego 
brzegu parku prowadzić będzie do 
dworu (centrum wsi wspólne dla 
wszystkich czterech grup etnogra
ficznych), następnie wejdzie w  ob
szar lachowski (za którym, u 
podnóża stoku umieszczano za
plecze techmczno-konserwaitorskie), 
potem do wyżynnej partii te
renu, gdzie na tle lasu znaj
dować się będzie ekspozycja bu
downictwa Górali Łąckich, następ
nie zejdzie .na obszar łemkowski, z 
którego można będzie powrócić spa
cerowym duktem leśnym nad brze
gami jezior ku wyjściu. Pewne par
tie obszaru leśnego mają być w y
korzystane do ekspozycji gospodar
ki pasterskiej, przemysłu drzewnego 
i łowiectwa. Do chwili obecnej na 
teren skansenu przeniesiono nastę
pujące obiekty:

G r u p a  P o g ó r z a  n:

— zagroda w Mszalnicy (bogata, z 
budynkiem mieszkalnym z 1834 r. 
i stodołą dwupoiową z Wojnaro- 
wej);

— chałupa z Lipnicy Wielkiej (bied- 
niacka, z XIX w);

G r u p a  L a c h ó w :
— chałupa z Rogów (dymna, bied- 

niacka, z pierwszej poł. XIX w.);

SESJA NAUKOWA W PSZCZYNIE

Sesja zorganizowana w  dniach 
7—8.X.1975 r. przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 
wspólnie z Wojewódzkim Od
działem Stowarzyszenia „PAX” w  
Katowicach i I Zespołem Przemysłu 
Zjednoczonych Zespołów Gospodar
czych w Warszawie połączona by
ła z uroczystym otwarciem skansenu 
Zagroda Wsi Pszczyńskiej. W cza
sie obrad wygłoszono następujące 
referaty:
Stanisław Brzostowski: Parki etno
graficzne w  Polsce;
Ignacy Tłoczek: Rola folkloru we 
współczesnej kulturze wsi;

1. „Zagroda Wsi Pszczyńskiej”, stan 
obecny: 1. chałupa drewniana z
Grzawy (1831 r.); 2. stodoła ośmio- 
boczna z K ryr (XVIII w.); 3. szop
ka na siano z Frydka (XIX w.); 4. 
spichlerz z  Dębiny (XVIII w.); 5. 
kuźnia drewniana z Goczałkowic 
(XIX  w.); 6. masztalnia z Wisły 
Wielkiej (1799 r.); 7. studnia z Łąki 
(rekonstrukcja); 8. pasieka.

— kapliczka murowana z Gołkowic, 
XIX w.;

— chałupa z Podegrodzia (dymna, 
wąsk of rontowa, sprzed 1846 r.);

— zagroda z Gostwicy (kmieca, z ok. 
1859 r., ze stodołą z Biegonic z 
pierwszej poł. XIX w i chlewi
kiem z Gostwicy);

G r u p a  G ó r a l i  Ł ą c k i c h :
— zagroda pod jednym dachem w 

kształcie litery L z Kamienicy 
(biedniacka, z 1809 r.);

— spichlerz wielokondygnacyjny z 
Zagorzyna (budowany w latach 
1887^1924);

— spichlerz z Kiczni (z ok. 1870 r.);
— kuźnia i olejarnia ze Słopnic 

(z XIX w.);

G r u p a  Ł e m k ó w :
— spichlerze (dwa) z Muszynki 

tzw. „sypańce” z XIX w.);
— zagroda z Wierchomli Wielkiej 

(składająca się z chałupy zbudo
wanej w  1822 r., budynku gospo
darczego z poł. XIX w., chlewi
ka ze stryszkiem, suslzarni na 
owoce — rekonstrukcja);

— lam us plebański z Wierchomli 
Wielkiej (z XIX w., pierwotny 
spichlerz);

— kuźnia z Czaczowa (z 1899 r.).
Z e s p ó ł  d w o r s k i :
— dwór z Rzdzawy koło Bochni 

(modrzewiowy, z XVII/XVIII w.,

Roman Reinfuss: Nowe tendencje w 
ekspozycji muzeów skansenowskich; 
Jerzy Czajkowski: Architektura na 
sochę ze szczególnym uwzględnie
niem Śląska Cieszyńskiego;
Michał Czajnik: Problem konserwa
cji obiektów i detali drewnianych 
na terenie skansenów.
W .referatach i dyskusji omówiono 
zagadnienia związane z ochroną bu
downictwa ludowego, budową i or
ganizacją parków etnograficznych 
oraz problemami technicznymi za
bezpieczania drewna. Starano się 
wskazać przyczyny szybkiego zani
kania budownictwa ludowego na 
wsi. Stwierdzano, że zanikanie kul
tury ludowej przehiega szybciej niż 
powstawanie nowych form. Wieś 
przestała być źródłem inspiracji 
twórców, a dzisiejsze budownictwo 
wiejskie czerpie wzory z architek
tury miejskiej, a raczej z odpadów 
tej architektury. Podkreślono, że 
budownictwo ludowe jest dokumen
tem historii i świadomości narodo
wej. Wiele Uwagi poświęcono pro
blemom ekspozycji w parkach etno
graficznych, która powinna być eks
pozycją kultury ludowej, a nie tyl
ko wystawą budynków i wnętrz. 
Otwarcie Zagrody Wsi Pszczyńskiej 
dało okazję do omówienia historii 
tego nowego skansenu. Starania o 
jego utworzenie podjęło Towarzy
stwo Miłośników Ziemi Pszczyńs
kiej już w 1973 r. Poszukiwania o
biektów w terenie, prace organiza
cyjne i budowlane wykonane zo
stały siłami społecznymi z pomocą

z portykiem dwukolumnowym — 
rekonstrukcja — i unikalną póź- 
nobarokową polichromią ścien
ną);

— oktogonalny kurnik dworski z 
Tymbarku (XIX w.).

Na uwagę zasługują ciekawie wypo
sażone wnętrza obiektów (np. obrzę
dowe w chałupie z Podegrodzia, zie- 
larki-znachorki — w chałupie z Lip
nicy; rzemieślnicze—szewskie w
chałupie z Rogów) oraz pieczołowi
cie odtworzone otoczenie zagród (o
gródki, areały tradycyjnych upraw). 
Otwarcie skansenu połączone było 
z sesją, w czasie której wygłoszono 
referaty na temat historii muzeum 
oraz naukowych zasad opracowywa
nia ekspozycji w  SPE. Referaty te
oretyczne dotyczyły zagadnień z za
kresu muzealnictwa skansenowskie
go, ochrony zabytków w  Polsce 
(Hainina Pieńkowska, Janusz Bogda
nowski, Roman Reinfuss) oraz osią
gnięć muzealnictwa skansenowskie
go w  XXX-leciu PRL (Stanisław  
Brzostowski).
Materiały z konferencji wydane zo
staną drukiem. Dla gości przygoto
wano również folder z planem za
gospodarowania SPE, znaczek oko
licznościowy i inne pamiątki. 
Imprezę otwarcia połączono z w y
stawą rzeźby ludowej regionu kar
packiego oraz świętem plonów.

Anna Kisielewska

finansową i fachową katowickiego 
Oddziału Stowarzyszenia „PAX”, 
Zjednoczonych Zespołów Gospodar
czych w Warszawie oraz przemysłu 
śląskiego. W czasie obrad wielokro
tnie wskazywano na ogromną war-

2. Fragment „Zagrody Wsi Pszczyń
skiej”

tość tego rodzaju inicjatyw i podno
szono szczególną zasługę TMZP dla 
ochrony kultury ludowej regionu. 
Obrady odbywały się w  Sali Lu
strzanej Muzeum Wnętrz w zamku 
pszczyńskim. W pierwszym dniu se
sji uczestnicy obejrzeli na terenie 
Zagrody Wsi Pszczyńskiej występ 
regionalnego zespołu muzyczno-ta
necznego, kierowanego przez mgra 
Aleksandra Spyre, prezesa TMZP, 
głównego inicjatora i realizatora bu
dowy parku etnograficznego. W dru
gim dniu zwiedzono piwnice goty
ckie w żarniku pszczyńskim, a na
stępnie odbył się objazd terenu.

Wojciech Jankowski
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