
ZAGRODA Z ŻABNA

Z  krajobrazu  miejscowości  już  zupełnie  zniknęły  charakterystyczne  dla  niej

zabudowania z przełomu XIX i XX wieku. W muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie znajduje

się przeniesiona z miejscowości Żabno zagroda, dzięki której jesteśmy w stanie wyobrazić

sobie  jak wyglądała  zabudowa wsi  sprzed kilkuset  lat,  gdyż w sposób,  który zostanie  tu

przedstawiony  budowano  wówczas  większość  domów  i  budynków  gospodarskich.

W skansenie zagrodę z Żabna tworzą zabudowania przeniesione z tej wsi z dwu gospodarstw

średniozamożnych i odnosi się to zarówno do chałupy, jak i okólnika gospodarczego1.

Zagroda  –  obecnie  stała  ekspozycja  Muzeum  Wsi  Lubelskiej-  składa  się

z wolnostojącej chałupy i okólnika gospodarczego w głębi siedliska.

Maria Grybel – Meksuła dokonuje charakterystyki żabińskiej zagrody. „Zabudowania

gospodarcze w zagrodzie z Żabna mają charakter zwarty na planie zamkniętego czworoboku

tworząc  tzw.  okólnik.  Tę  formę  zagrody  uzyskano  na  bazie  translokowanego  na  teren

skansenu ze wsi Żabno zachowanego fragmentu okólnika z końca XIX wieku po fundatorze

Andrzeju Kurku. Zabudowania te zostały zakupione do Muzeum od Bronisława Krzowskiego

z Żabna w 1977 r.  /nr ks.  wpływu muzealiów MWL/3819/.  Był to ostatni,  częściowo już

rozebrany okólnik, jaki współcześnie zachował się w tej wsi”2

Chałupa została zbudowana przez Andrzeja i Marcina Bielaków w 1895 roku dla ich

siostry Julianny, co potwierdza napis na siestrzanie w izbie: „ Boże Błogosław Nam W Tym

Domu Bądź Wola Twoja Łukasz I Julianna Wrzyszcze Ten Dom Stawiali Dnia 8 Maja 1895

Roku Andrzej”. Ostatnią właścicielką chałupy była Helena z Wrzyszczów Maciągowa.

Chałupa  jest  szerokofrontowa  i  składa  się  z  izby,  komory  i  sieni  usytuowanej

pomiędzy nimi.  Wyróżniała  się  spośród  innych  chałup  naczółkowym dachem i  gankiem.

Świadczy to o przejmowaniu przez budownictwo wiejskie tego okresu form budownictwa

dworkowego i miasteczkowego. 

Trójkątny szczyt ganku jest szalowany, a w deskach szalunku są wycięte dekoracyjne

dwa ażurowe ozdobniki przypominające swym kształtem bociany.

Ostatnim  właścicielem  okólnika  był  Bronisław  Krzowski.  Okólnik  składa  się

z  ustawionych  w  czworobok  pomieszczeń,  do  których  należą:  obora,  stajnia,  stodoła

i wozownia, a zamyka go poddach z furtką i wrotami3.

1 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie sygn. 897
2 Grybel – Meksuła M., [Temat szkolenia] Urządzenie i wyposażenie obiektów gospodarczych w zagrodzie
z Żabna, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie sygn. 897
3 Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie sygn. 721



M.  Grybel  –  Meksuła  zwraca  uwagę,  że  „Forma  budynków  gospodarczych

w skansenowskiej zagrodzie odbiega od rozplanowania zagrody Łukasza Wrzyszcza ale jej

program użytkowy, po adaptacjach, kompromisowo pomieszczono w zestawionym okole, tak

aby zbliżyć funkcję poszczególnych pomieszczeń”4.

Z relacji Władysławy Kalamon: „Zagroda była wielobudynkowa złożona ze stodoły

usytuowanej równolegle do chałupy w poprzek działki w odległości kilkunastu metrów od

chałupy. Do stodoły przylegał pod katem prostym (wzdłuż działki) budynek inwentarski -

<chliwki>, z drugiej strony (...) komórka i poddasze. Budynki te stykały się z chałupą”5. 

W  odniesieniu  do  zrekonstruowanej  w  skansenie  zagrody,  zgodnie  z  opisem

M.  Grybel  –  Meksuły  w  lewym  skrzydle  okólnika  znajduje  się  obora  dla  dwóch  krów

i okresowo jednego cielaka. W oborze trzymano też drób. Do obory przylega stajnia, a w niej

znajduje się  zagroda przeznaczona dla  świń.  Do stajni  (tak  jak w zagrodzie  Wrzyszczów

z  Żabna)  przylega  pomieszczenie  nazywane  poddachem,  podszopiem  lub  plewnikiem.

W przypadku  Państwa  Wrzyszczów pomieszczenie  to  przeznaczone  było  na  składowanie

wozu, narzędzi rolniczych i niepotrzebnych narzędzi, przedmiotów użytkowych i zwykłych

„rupieci”. Prostopadle do budynku inwentarskiego ustawiono stodoła, w której jedno zapole

przeznaczono na komórkę,  natomiast  drugie  zapole  (jak u Wrzyszczów) przeznaczono do

składowania  zboża.  „Zabudowania  Wrzyszczów  w  zagrodzie  skansenowskiej  uzupełnia

wozownia oraz zamykający całość zabudowy zwartej – poddach, charakterystyczne elementy

okólników”6.  Z  publikacji  M.  Grybel  –  Meksuły  wynika,  że  do  rekonstrukcji  zagrody

pozyskano w sumie 29 zabytków pochodzących z Żabna, w gminie Turobin.

Autorka  przeprowadziła  wywiady  z  Karoliną  Kalamon,  córką  Jana  Wrzyszcza

ur. w 1913 r. i mieszkającą w Żabnie oraz z Heleną Maciąg, również córką Jana Wrzyszcza ur.

w 1911 r. Z ich relacji wynika,  że zabudowania gospodarcze w zagrodzie Łukasza i  Jana

Wrzyszcza (1910-1920) były to zabudowania wolnostojące, „wcale nie były takie, jak te, co

ma Krzowski po ojcach” (fragment okólnika gospodarczego)7.

Stodoła składała się z  komory,  boiska i  zapola.  Na zewnętrznej  ścianie stodoły od

strony podwórza znajdowały się półki, służące do składania na nich grochu piechotnego i lnu

w snopkach. W komorze, jak twierdzi informatorka „nic konkretnego nie było, ewentualnie

rupiecie”. Do komory wrzucało się po żniwach ziarno z plewami, które brało się w zależności

4 Grybel – Meksuła M., Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie sygn. 897
5 Tamże, sygn. 503
6 Grybel – Meksuła M., [Temat szkolenia] Urządzenie i wyposażenie obiektów gospodarczych w zagrodzie z
Żabna, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie sygn. 897
7 Grybel – Meksuła M., Zabudowania gospodarcze, wyposażenie (1910 – 1920) w zagrodzie Łukasza i Jana
Wrzyszcza, 1978, sygn. MWL/11, Teczka nr 654



od potrzeby i partiami czyściło się je w młynku ręcznej roboty. Na ścianach stodoły nic nie

wisiało. Ze wspomnianego młynka korzystała cała rodzina i stanowił on wspólną własność.

Jeżeli trzeba było wymłynkować ziarno to ustawiano młynek na boisku. Boisko stanowiło

wydzielony obszar, na którym młócono cepami i „wiano” zboże na łopacie drewnianej. Na

słupku  przy  wejściu  wisiały  zawieszone  na  kołku  cepy.  Łopata  służąca  do  „wiania”

znajdowała się na boisku, ale też mogła być składowana w komorze, bo nie było dla niej

ustalonego jednego miejsca. Na ścianie w obrębie boiska, od strony komory zawieszone były

na  kołku  sierpy  (2  –  3  sztuki).  Maszyna  do  młocki  w  omawianym  gospodarstwie  była

zakupiona dopiero podczas okupacji niemieckiej. Częścią składową stodoły było też zapole,

w którym składowano zboże (w niewielkich ilościach) oraz koniczynę i siano.

Informatorki omówiły wygląd obory. Była ona przeznaczona dla wszystkich zwierząt.

Według rozmówczyń żłoby były wykonane z pełnej deski. Nad żłobami zarówno dla konia

jak i dla krów znajdowały się drabinki na siano. W oborze umieszczone było także koryto dla

świń.  Ponadto,  w oborze u góry ułożone były poprzeczne belki dla gołębi  (w omawianej

zagrodzie),  które właściciele Łukasz i Jan hodowali dla przyjemności:  „Gołąbków zawsze

było dużo. Czasem wedle kłótni babka zadusiła trochę piszczaków”. Podłoga wyłożona była

przeważnie ściółką z liści przyniesionych z lasu. Każdej jesieni, jak twierdzą informatorki

zwożono około 10 – 20 fur  liści  i  składano je  przy zewnętrznej  ścianie  obory od strony

chałupy. Zabezpieczano je gałęziami.  Gnój wyrzucano przed oborę.

Istotnym elementem zagrody było też przedstopie, gdzie według relacji informatorek

stał  wóz  „żelaźniak”.  Służył  do  przewożenia  różnych  płodów  rolnych,  siana,  gnoju.  Do

przewożenia zboża zakładano drabiny, które w czasie, gdy z nich nie korzystano wisiały na

ścianie w podszopiu. Do przewożenia gnoju służyły deski – „gnojownice”. Żelaźniak służył

też  jako  środek  transportu.  Wówczas  również  korzystano  z  gnojownic,  które  wcześniej

szorowano  i  w  niektórych  gospodarstwach  kładziono  na  nie  sienniki  (worki,  wypełnione

słomą). Jan Wrzyszcz w podszopiu trzymał także uprząż, pług żelazny i czasem brony, które

przechowywano również przy stodole pod dachem8.

Narzędzia i maszyny rolnicze w zagrodzie w Żabnie, w latach 1910 – 1920

M. Grybel – Meksuła uzyskała od swoich rozmówczyń informacje dotyczące narzędzi

i maszyn rolniczych w zagrodzie w Żabnie. 

8 Tamże



W  latach  1915  –  1918  pojawiły  się  w  Żabnie  młocarnie.  Pierwsze  z  nich  były

sprowadzane z Czech, początkowo uruchamiane na korbę a następnie na kieraty. Zarówno

młocarnie jak i kieraty były bardzo drogie, w związku z czym nie wszyscy gospodarze mogli

pozwolić sobie na ich zakup. Informatorki wspominają, że w folwarku była duża maszyna

omłotowa na kierat, w którym chodziło 12 koni. Najprawdopodobniej pierwszą maszynę do

młocki  zakupił  w Żabnie,  przed  1914  rokiem najbogatszy  gospodarz,  o  nazwisku  Kania.

Około 1910 r. czterech gospodarzy z Żabna dysponowało młocarniami ręcznymi

Omawiana zagroda zaopatrzona była także w sieczkarnię. Jan Wrzyszcz zakupił ja już

po I wojnie światowej. Początkowo sieczkarnie wykonywane były ręcznie. Części metalowe

wykonywali  kowale.  Bogatsi  gospodarze  mogli  pozwolić  sobie  na  zakup  sieczkarni

fabrycznych, które w Żabnie pojawiły się w latach 30 –tych.

Już przed I wojną światową korzystano w Żabnie z wykonanych ręcznie młynków –

wialni.  Niemniej  już  około  1920  r.  u  bogatszych  gospodarzy  zaczynają  pojawiać  się  też

młynki  fabryczne.  Również  przed  I  wojną  w  folwarkach  można  było  spotkać  żniwiarki,

zazwyczaj wyprodukowane w Czechach. 

W tym okresie korzystano z żelaznych pługów. Według córek Jana Wrzyszcza, w ich

zagrodzie był pług żelazny, wykonany przez kowali.

Jednym z narzędzi będących wówczas w powszechnym użyciu był  drapak, inaczej

radło . 

Fot. 9. Radło



Każde gospodarstwo dysponowało miedzy innymi widłami drewnianymi. Były one wykonane

z  naturalnego  rozwidlenia  –  „rodne”.  Służyły  do  roztrząsania  zboża  podczas  młócenia

cepami9.

CHAŁUPA

Stanisława  Dąbrowska  scharakteryzowała  typową  „żabieńską”  chałupę.  Autorka

stwierdza, że „Chałupa jest obrócona frontem do sadka, z tyłu płot, przy nim układają drwa.

Chałupy są czyściutkie, dwa razy w roku bielone. Wchodzimy do sieni ; na lewo mamy drzwi

do  izby  mieszkalnej  położonej  zawsze  od  strony  obejścia,  na  prawo  zaś-  od  komory

umieszczonej od strony wsi. Z sieni, po drabinie wejście na górę.

W izbie po prawej stronie ode drzwi jest trzon ( blacha) do gotowania i piec chlebowy,

a nieco dalej piec ogrzewalny

Koło pieca stoi kociuba, łopata ożóg i pomiotło. Po lewej stronie ode drzwi-szafka

( półka) na naczynia, t.j. miski, baniaki i rynki oraz łyżnik.  Koło szafki ceber na wodę, szaflik

do zmywania statków oto i cała jedna poprzeczna ściana, naprzeciwko drzwi -okno małe,

jedną  połową  otwierane,  pod  oknem  ława  ,  przed  nią  stół  nakryty  białym  drelichowym

„obruskiem”.  Po  obu  stronach  okna  obrazy  przystrojone  firaneczkami  i   kwiatami

z kolorowej bibułki. Z boku stołu wisi „lapka” (lampka) przed „znaczniejszym świętym” na

przykład przed św. Anną lub Barbarą. Oto i zapełniona druga poprzeczna ściana bo łóżka

stojące  przy podłużnych ścianach dotykają stojącej pod oknem ławy.

Przy ścianie podłużnej to jest „kiele pieca” stoi łóżko gospodarstwa usłane wysoko,

z dwoma poduszkami,  za łóżkiem stołek i  mały kuferek „na ksiożki albo na znaczniejsze

chusty” (najlepsze ubranie). Przy drugiej podłużnej ścianie, na lewo ode drzwi, w której także

jest  okno,  stoi  drugie  ale  już  „podlejsze”  dla  dzieci  i  stołek  długi  sięgający  szafki  z

naczyniami

Na tym stołku siadają zazwyczaj mniej ważni goście, to jest młodzież, ubo chto nie

chto  z  parobskich  przyjdzie,  a  znaczne  goście  to  zawdy  na  ławie  za  stołem.  Należy  tu

nadmienić , że tylko ten stołek właśnie , który stoi za stołem nazywa się „ławą”, wszystkie zaś

inne to „stołki”.

Ściany w izbie są bielone, jako ozdobę przyklejają od okna w obie strony ku łóżkom,

dwa pasy tapet, każdy w innej barwie. Na belkach są naklejone paski różnobarwnego papieru

w formie trójkątów, z których każdy jest zakończony kwiatem z kolorowej bibułki. Tapety
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i  kwiaty na czas „jandwentu” trzeba odynać (-odjąć),  bo „nie pasuje”.  Uskutecznia się to

łatwo , gdyż do klejenia używa się klajstru z „pszenicznej moki”, który nie tak trzyma jak

żytni.  Pod  belkami  ,  środkiem  przechodzi  podciąg  zwany  „  strugurzem”  na  którym

w  odstępach  między  belkami,  kładą  książki  nabożne  i  Żywoty  świętych w  wydaniu

częstochowskim dużego formatu „ a światowych ksiog to nie pasuje kłaść tamoj”

Na „strugaczu” jest  zawsze wyrżnięte imię i  nazwisko tego, „co fudował chałupe”

i słowa błogosławieństwa, jak np. „Boże błogosław”, „Pokój temu domowi”, „Boże miej nad

nami opiekę”

Progi w chałupach są bardzo wysokie. W niektórych chałupach jest podłoga z desek,

w innych zaś podłoga jest ubita z ziemi (glinobitka).

Długość  izby wynosi 7, a szerokość 6 łokci. Sień przechodzi przez całą szerokość

domu, ma więc formę korytarza szerokiego na 3 łokcie. W sieni stoją żarna, szafliki na pasze

dla  świń,  „zolnik  do chust”  (do bielizny),  stępa  do tłuczenia  prosa na jagły i  niecki  „do

odmazywania chust” właściwe pranie odbywa się przy wodzie pod gołym niebem, potym zaś

„chusty” polewają w zolniku. Balji zupełnie tu nie znają. Z sieni po drabinie wchodzi się na

strych, gdzie trzymają „ brudaki” ( - brudna bielizna) i plewy”10.

Fot. 10. Wnętrze chałupy z zagrody z Żabna11

10 Dąbrowska S., Wieś Żabno i jej mieszkańcy 
11 http://www.celwpodrozy.pl/2014/06/troche-wsi-w-duzym-miescie-czyli-skansen-w-lublinie.html



Z publikacji S. Dąbrowskiej dowiadujemy się, że „W komorze trzymają mąkę, krupy,

jagły, słoninę, mleko, skrzynie z chustami i „gaz” (naftę). U zamożniejszych gospodarzy są

izby po obu stronach domu, komora zaś w sudku.

Gdy obierają miejsce na chałupę uważają, aby nie było w „posępie,” tj. błotniste. Jest

zwyczaj,  że  nalewają  pełną  miskę  wody,  i  stawiają  ją  na  noc  w  miejscu,  gdzie  mają

„zaufanie” (zamiar) stawiać chałupę. Jeżeli przez noc wody w misce nie ubędzie to dobrze, bo

znaczy, że w chałupie będzie zawsze pełno ludzi, jeżeli zaś wody ubędzie, kłopoczą się, że

w tym miejscu nie będzie płażyć (?) Przy zakładzikach szukają drzewa, zwanego „kłokoczka”

(krzew  różańcowy)  Robią  z  niego  krzyżyk,  który  wkładają  w  mały  otwór,  wycięty

w przyciesi,  i  „zaprawiajo”  otwór  kawałkiem drzewa:  „to  już  pierun w take  chałupe  nie

strzyli.”  Pod przyciesie  kładą  szkaplerze,  trzy wianki,  święcone  na  Boże Ciało,  i  okruch

chleba. Bardzo przestrzegają, aby pomiędzy drzewem, z którego ma być stawiana chałupa,

nie było „świcy”, tj. sęka wrośniętego wzdłuż drzewa: „takie drzewo bardzo nie służy, bo

bedo ludzie mrzyć”12.

12 Dąbrowska S., Wieś Żabno, [w:] Wisła 1904 t. 18, z. 1 s. 38 - 39



W  okresie  opisywanym  przez  S.  Dąbrowską  dbałość  o  higienę  pozostawiała,

najdelikatniej mówiąc „wiele do życzenia”. Należy tu jednak podkreślić, że problem ten nie

dotyczy tylko tej konkretnej miejscowości, ale większości polskich domów, zwłaszcza na wsi

i wśród uboższych mieszkańców miast i miasteczek. Mieszkania były przeludnione. Często

w jednym pomieszczeniu (izbie) mieszkało kilka lub nawet kilkanaście osób. Taki stan rzeczy

utrzymywał się jeszcze,  do co najmniej  lat  70 tych a nawet 80 tych XX wieku. Obecnie

rzadko spotyka się już rodziny wielodzietne czy wielopokoleniowe mieszkające pod jednym

dachem.  Przed kilkudziesięcioma laty było  to  zupełnie  naturalne.  Nic  więc  dziwnego,  że

utrzymanie porządku było trudne. Ponadto tak naprawdę nie przywiązywano do tego większej

wagi. S. Dąbrowska tak wypowiada się na ten temat: „Gdy się w jednej i tej samej izbie śpi,

je, gotuje, pierze, przędzie, „ładuje trzodzie parze”, gdy w tej samej izbie bawią się dzieci,

piecze się chleb, zmywa się „statki”, - trudno wymagać, aby mógł tam być wielki porządek.

Jednak w chałupach żabieńskich jest czysto. Łóżka zawsze są posłane, naczynia porządnie

poustawiane na półkach, izba zamieciona. Wprawdzie tam, gdzie jest podłoga z desek, myją

ją  tylko  przed  „Wielgo  Niedzielo”  (Wielkanocą),  ale  jest  po  prostu  niepodobieństwem

uskuteczniać to częściej, albowiem izby są zazwyczaj niskie, duszne, a myć podłogi małą

ilością wody nie umieją, więc też czynność ta nieraz szkodzi zdrowiu: „zawdy katar owali

i kaszel, jak się wymyje chałupe”.

U zamożniejszych gospodarzy są w chałupie zazwyczaj dwa łóżka; na jednym śpią

małżonkowie, na drugim – dzieci: dwoje, troje, lub czworo. U biedniejszych jest tylko jedno

łóżko dla rodziców, a dzieci śpią „dzieniebodź” – po stołkach, na worku ze słomą, położonym

na ziemi; na dzień worek ten wynoszą na górę.

Łóżko  jest  zazwyczaj  wysłane  słomą  i  przykryte  płachtą,  w  głowach  poduszka

i pierzyna, złożona „we dwój”. Kołder tu nie znają: „odziwajo się pierzyno, a jak chto nie ma,

to kożuchem”13.

Kilkadziesiąt  lat  później  Władysława  Kalamon  również  scharakteryzowała  wygląd

chałupy. Obie wypowiedzi są na tyle spójne i szczegółowe, że na ich podstawie można sobie

łatwo  wyobrazić  jak  faktycznie  wyglądało  mieszkanie  Żabnian  na  początku  XX  wieku.

Z relacji W. Kalamon wynika, że pułap i ściany sieni były nie bielone, nie było podłogi, tylko

glinobitka. W sieni usytuowana była letnia kuchnia z blachą z fajerkami, a po lewej stronie

kuchni znajdowały się otwarte półki. Przechowywano tam garnki do gotowania, formy do

pieczenia  ciasta,  durszlak,  stępkę  drewnianą  do  tłuczenia  pieprzu,  banieczkę  z  olejem,

dzbanki, deseczkę do krojenia słoniny, łyżkę cedzakową, łyżki drewniane do jedzenia i inne

13 Tamże



naczynia kuchenne, w tym tłuczek do kartofli i miski do jedzenia. Po prawej stronie wejścia

(według relacji W. Kalamon) stała ława na „deskowych nogach”, a na niej szaflik drewniany

do zmywania naczyń. Był on wzmocniony żelaznymi obręczami. Stało tam również wiadro

drewniane z żelaznym uchwytem oraz garnuszek gliniany do nabierania wody. Na ścianie nad

ławą wisiała lniana ściereczka do wycierania naczyń. Wisiało tam też sito do przesiewania

mąki, rzeszoto i waga tzw. przezmian

Fot. 11.  Waga – przezmian/ przeźmian, bezmian 

Powyższa fotografia przedstawia wagę składającą się z ramienia posiadającego na jednym

końcu haczyk do zawieszania ważonego przedmiotu,  a na drugim stały obciążnik.  Proces

ważenia polegał na takim umiejscowieniu punktu zawieszenia dźwigni, by znajdowała się ona

w położeniu poziomym, zaś na ramieniu zaznaczone były punkty wskazujące wagę ważonego

przedmiotu. Przezmian przedstawiony na fotografii waży w systemie kilogramowym.

Miejsce pod ławą wykorzystywano na ustawienie saganów żelaznych do gotowania,

garnków glinianych służących do „uwarzania” mleka na ser i dzieżki (dzieże). 

Fot. 12. Dzieża



Dzieża to naczynie służące do wyrabiania ciasta na chleb. Wykonywane było z drewnianych

klepek, zazwyczaj lipowych lub świerkowych, ale najbardziej  pożądane (najtrwalsze) były

klepki dębowe. Klepki spięte były obręczą. Dzieża przedstawiona na powyższej fotografii nie

ma wieka ale spotykało się też dzieże wyposażone w wieko, wykonane z reguły ze słomy.

W sieni  domu  umiejscowione  były  narzędzia/akcesoria  związane  z  wypiekaniem chleba,

w tym służące do „obsługi” pieca chlebowego (o czym pisała także S. Dąbrowska). Należą do

nich  np.  łopata  do wkładania i  wyjmowania ciasta,  kociuba do wygarniania żaru z  pieca

i pomiotło ze słomy, przedstawione poniżej.

Fot. 13. Łopata do pieczenia chleba



Fot.14. Kociuba

Fot. 15. Pomiotło



W sieni znajdowała się też druga ława, na której stał skopek do dojenia mleka, maselnica,

miareczka i konewka z wodą. 

Fot. 16. Maselnica14

Przy drzwiach znajdował się koszyk wiklinowy, a w nim kopaczki. W kącie stała miotła.

Wisiały tu pęki wyczesanego lnu i  konopi.  W sieni suszono też zioła,  a zwłaszcza miętę,

dziurawiec, piołun, krwawnik i wrotycz. 

14 http://skanseny.net/zdjecia/konin/Konin_014_maselnica.jpg?lang=pl



Władysława  Kalamon  opowiada,  że  wzdłuż  dłuższych  ścian  izby  stały  łóżka

z ozdobnymi zapleckami (inaczej „tyłkami”). 

Fot. 17. Łóżko

Fot. 18. Składanie łóżka (ze zbiorów J. i H. Tomaszków)

Wśród  osób  przedstawionych  na  fotografii  jest  dwóch  stolarzy  Henryk  Szafraniec

i Zdzisław Błaszczak.

Ramy łóżka były wypełniane słomą. Łóżko przykrywano lnianymi prześcieradłami.

Na łóżkach układano poduszki, a do przykrywania służyły pierzyny, które oblekano w lniane

poszwy. Na co dzień przykrywano łóżka lnianymi płachtami bez ozdób, natomiast na święta



przykrywano je lnianymi płachtami,  ale  zdobionymi u dołu,  ręczną,  szydełkową koronką.

Zamożniejsi  gospodarze kładli  na wierzchu łóżka po dwie poduszki i  małego „jasieczka”.

Poduszki były obleczone w poszewki z ozdobnymi wstawkami koronkowymi. 

W izbie,  pomiędzy łóżkami,  przy oknie usytuowany był  warsztat  tkacki.  Po lewej

stronie wejścia znajdował się piec z kapą, piecem chlebowym i zapiecem, a trzon kuchenny

był zaopatrzony w blachę z fajerkami. Na zapiecu spali starsi gospodarze albo dzieci. 

Po  prawej  stronie  od  wejścia,  na  dłuższej  ścianie  znajdowała  się  wisząca  szafka

z otwartymi półkami, na której ustawiano pomalowane talerze. Obok niej wisiała też półka na

talerze.  Pod  szafką  ustawiony był  stołek  na  kołkowych  nogach.  Stawiano  na  nim miski,

dzbany na mleko i durszlak. Pod ławą było miejsce na sagany do gotowania i gliniane garnki.

Pod półką na talerze stała ława do siedzenia. 

Przy oknie stał stół a przy nim stołek na kołkowych nogach. Na co dzień stół nie był

nakrywany obrusem,  ale  zawsze  stała  na nim pasyjka z  Chrystusem.  Zarówno na ścianie

szczytowej i dłuższych ścianach budynku, nad łóżkami wisiały obrazy świętych. Powieszone

były ukosem, pod samym pułapem. 

Zazwyczaj w izbie wisiało kilkanaście obrazów. Przedstawiały Pana Jezusa,  Matkę

Boską Częstochowską,  św.  Agatę,  św.  Zofię,  św.  Antoniego.  Mieszkańcy Żabna nabywali

obrazy  u  wędrownych  handlarzy  tzw.  obraźników  lub  na  odpustach,  np.  w  Radecznicy,

Częstochowie itp. 

Nieodzownym sprzętem wiejskiej  izby była  drewniana  skrzynia,  u  zamożniejszych

gospodarzy malowana w kwiaty, w której przechowywano świąteczne ubrania. 

Fot. 19.  Skrzynia 1.

Fot. 20. Skrzynia do przechowywania świątecznych ubrań



Ubrania  codzienne  wieszano  na  grzędzie  –  drążku  drewnianym,  który  znajdował  się  w

komorze, natomiast sukmany wieszano na gwoździach wbitych w ścianę. Zarówno ściany jak

i pułap w izbie były bielone wapnem, oprócz siestrzanu   -  „sosrębu”, na którym wyryte były

rozety cyrklowe i data wybudowania domu (tu: 1895). Podłogą w izbie było gliniane klepisko

(glinobitka).

 Do  I  wojny  światowej  izbę  oświetlano  smalonymi  szczapami,  a  po  1914  roku

lampami naftowymi i świecami.

Jedno  z  pomieszczeń  chałupy  –  komora  było  pomieszczeniem  gospodarczym.

Przechowywano tu beczki  z  kapustą,  faski  drewniane ze słoniną i  mięsem, sól  w worku,

beczułkę z olejem, mleko, masło, jaja i ser. Trzymano tam również naczynia kuchenne, w

tym: dzieżę do zakwaszania chleba, niecki, sernicę do odciskania sera, kazubki z miodem.

Ponadto  w  komorze  przechowywano  także  narzędzia  tkackie:  kołowrotek,  przęślicę,

wrzeciona,  motowidła,  snowadło płochy,  nicielnicę,  szpularz na smyk,  motak do zwijania

nici, kołowrotek do skręcania powrozów i inne. Komora była jedynym pomieszczeniem, w

którym była wykonana podłoga z desek. Ściany i pułap nie były bielone.

Naczynia i narzędzia domowe

Opowieść W. Kalamon nie kończy się na opisie pomieszczeń żabińskiej chałupy. Pani

Władysława  przybliżając  młodszym pokoleniom wygląd  mieszkania  sprzed  ponad  stu  lat

szczegółowo opisuje  znajdujące się  w nim sprzęty,  naczynia  i  narzędzia wykorzystywane

wówczas przez mieszkańców wsi. Dodatkowo dokonuje podziału na naczynia do wody, do

nabiału, do przyrządzania potraw i spożywania pokarmów.



Naczynia do wody

 Od początku XX wieku do zakończenia I wojny światowej do noszenia wody służyły

wiaderka drewniane z klepek, wzmacniane żelaznymi obręczami i konewki. Do przenoszenia

wody ze studni do domu i obejścia służyły drewniane nosidła z drewnianymi kulkami (nosideł

używano także później, nawet w II połowie XX wieku). 

Fot. 21.  Nosidła do wody (koromysło)15

Drewniane  wiadra  i  cebrzyki  zostały  zastąpione  wiaderkami  blaszanymi  i

plastikowymi.

Fot. 22. Drewniane wiadro

15 http://www.scholaris.pl/zasob/59237



Do  mycia  naczyń  służyły  drewniane,  koliste  cebrzyki,  wzmocnione  żelaznymi

obręczami i zaopatrzone w uchwyty.

Fot. 23. Cebrzyk

Do prania służyły zolniki z klepek, wsparte na trzech nóżkach. Zolniki dość długo

funkcjonowały w gospodarstwach domowych. Przechowywano je w sieni. 



Fot. 24. Zolnik

Zolnik, to naczynie do prania, przypominające swym wyglądem dużą beczkę na trzech

nogach, o pojemności kilkudziesięciu czy nawet kilkuset litrów. Pranie polegało na układaniu

poszczególnych warstw prania przesypywanych popiołem drzewnym i zalewanych wrzącą

wodą.  Tak  przygotowane  pranie  przykrywane  było  szczelna  pokrywa,  nazywana  deklem

i stygło. Po wystygnięciu pranie było wyjmowane partiami, rozkładane na desce, często na

ławeczce  specjalnie  w  tym  celu  zamontowanej  na  brzegu  strumienia,  rzeczki,  jakiegoś

zbiornika wodnego. Jeśli we wsi nie było takiego zbiornika, to deskę z bielizną układało się

nad  „balią”  wypełnioną  wodą  i  poddawano  ja  dalszej  obróbce,  polegającej  na  uderzaniu

kijanka, a następnie pranie płukano. Jeśli we wsi był jakiś zbiornik wodny to w nim, jeśli nie

to w dużej  balii  (według publikacji  S.  Dąbrowskiej,  na początku XX wieku balii  jeszcze

w Żabnie nie używano).

Fot. 25. Kijanka do prania bielizny



Z czasem kijankę wyparła tara.

Fot. 26.Tara

Ze  względu  na  to,  że  uprana  i  wysuszona  bielizna  była  sztywna  i  szorstka  wymagała

maglowania.  Do  tego  celu  wykorzystywano  maglownicę,  czyli  płaski  kawałek  drewna

z uchwytem, na którym po jednej stronie wycięte były poprzeczne karby. Na wałek nawijano

złożone w odpowiedni sposób prześcieradło.

Fot. 27. Maglownica ręczna



Zamożni gospodarze dysponowali (rzadko) bardziej nowoczesną maglownicą.

Fot.28.  Maglownica „unowocześniona”

Naczynia do nabiału

Mleko dojono do drewnianych skopków, o pojemności około 4 – 5 litrów. Następnie

zlewano je do glinianych garnków, wewnątrz polewanych. Zdaniem Pani Kalamon najlepsze

mleko było z garnków siwaków16. Mleko przecedzano przez specjalna szmatkę tzw. powęzkę.

„Siwak, to naczynie gliniane, nieszkliwione, w kolorze szarym, stalowo siwym lub czarnym,

użytkowe  lub  dekoracyjne.  Barwa  uzyskana  jest  przez  odcięcie  dopływu  powietrza

w końcowej fazie wypalania wyrobu. Zdobiono je techniką gładzenia – wysuszone brzegi

wygładzano przed wypaleniem w piecu. Dzięki temu zabiegowi linie gładzeń odbijały światło

16 Pl.wikipedia.org/wiki/Siwak_(naczynie)



dając efekt połysku. Wyroby ozdabiano ornamentami poprzez rycie palcem, odpowiednim

grzebykiem  lub  deską”17.  Współcześnie  siwaki  są  jeszcze  wyrabiane w  pracowniach

garncarskich w miejscowości Czarna Wieś Kościelna na Białostocczyźnie.

Fot. 29. Siwak – gliniany garnek na mleko

Powęzka (Żabno),  w innych regionach,  np.  w Chechle  powązka,  to  szmatka  do cedzenia

mleka18.

Masło wyrabiano w maselnicach wykonanych z drewnianych klepek, wzmocnionych

drewnianymi obręczami.

Na  początku  minionego  stulecia  ser  odciskano  w  ten  sposób,  że  woreczek

z ogrzanym/zaparzonym twarogiem kładziono na ławie/stołku i obciążano kamieniami, a już

w latach 20 – tych XX wieku zaczęto do tego celu używać sernic na śrubę.

Fot. 30. Praska do serów białych (w Żabnie nazywana serownikiem)

17 Sztuka świata. Słownik terminów: L – Ż, Warszawa: Arkady 2013 s. 18
18 Migdał W., Migdał L., Słownictwo gwarowe w hodowli zwierząt, [w:] Wiadomości Zootechniczne, R. XLVI 
2008 nr 3 s. 59



Naczynia i narzędzia do ciasta 

Ciasto  na  chleb  było  zakwaszane w dzieży drewnianej  z  drewnianymi  obręczami.

Ciasto wyrabiano w nieckach drewnianych, po czym formowano z niego bochenki i układano

na  drewnianej  łopacie.  Po  wyrośnięciu  wsuwano  na  niej  do  pieca.  Do  wygarniania  żaru

z pieca służyła drewniana kociuba, a do jego czyszczenia pomiotło ze słomy. Obecnie jeszcze

w niektórych gospodarstwach można spotkać te przyrządy, ale w większości współczesnych

domów nie ma już pieców chlebowych i rzadko wypiekany jest w domach chleb. Ciasto na

makaron, pierogi itp. wałkowano na ławie, na tzw. stołku.

Naczynia i narzędzia kuchenne do przyrządzania potraw

Potrawy gotowano w żelaznych saganach, wpuszczanych w ogień. Spotykało się też

garnki i patelnie żeliwne, kupowane zazwyczaj na jarmarkach od wędrownych Cyganów.



Fot. 31. Sagan

Po 1920 roku zaczęły je zastępować garnki żeliwne. Do krojenia i cięcia używano (tak jak

i  dziś)  noży tasaków i  siekaczy.  Ziarno  na  kaszę  otłukiwano  w stępach  ręcznych.  Kilku

gospodarzy we wsi miało stępy nożne. Do przesiewania mąki służyły sita z włosia o gęstej

siatce,  a  do  przesiewania  ziarna  służyły  rzeszota  z  siatki  drucianej.  Do tłuczenia  pieprzu

wykorzystywano stępki drewniane albo żelazne moździerze. 

Fot. 32. Stępa ręczna

Naczynia i przybory do spożywania pokarmów



Z  opowieści  Pani  Władysławy  wynika,  że  przed  I  wojną  światową  wszyscy

domownicy jedli z jednej miski, którą stawiano na stołku, przy którym siadali starsi. Dzieci

stały. Moda na jedzenie z oddzielnych misek i talerzy na dobre zagościła w Żabnie dopiero po

1920 roku. Na co dzień nie spożywano jedzenia przy stole, na którym kładziono chleb i stała

pasyjka. W święta stół nakrywano lnianym białym obrusem. Jedzono drewnianymi łyżkami.

Naczynia do przechowywania pokarmów

Zboże było przechowywane w dużych beczkach,  wykonanych ze słomy.  Były one

plecione technika spiralną. 

Fot. 33. Beczka słomiana

W latach 20 –tych XX wieku zaczęły pojawiać się w Żabnie,  tak jak i  w innych wsiach

naszego regionu drewniane skrzynie, z przegrodami wewnątrz, tzw. zasieki. Skrzynie stały

zazwyczaj w komorze, natomiast beczki na strychu. 

Olej przechowywano w drewnianych beczułkach albo w banieczkach wykonanych z gliny. 

Fot. 34. Beczułki drewniane



Fot. 35. Beczułka gliniana

Kazubki  drewniane  wykorzystywano  do  przechowywania  grochu,  fasoli  i  innych  nasion.

W komorze lub sieni wisiały warkocze czosnku i wiązki cebuli. 

Ogórki  i  kapustę  kiszono  w  beczkach  drewnianych,  wykonanych  z  klepek

i  wzmocnionych  żelaznymi  obręczami.  W  niektórych  regionach  Polski  beczki  o  takim

przeznaczeniu nazywane są kłodami.



Fot. 36. Beczka do kiszenia kapusty lub ogórków

Owoce przechowywano w koszach wykonanych z wikliny.  Sól  przechowywano w worku

w komorze oraz na użytek codzienny w drewnianej solniczce na piecu. 

W każdym gospodarstwie hodowano świnie.  Do oparzenia zabitej  sztuki  wykorzystywano

drewniane koryto, zaopatrzone w uchwyty. Mięso solono i przechowywano w drewnianych

faskach.

Fot. 37. Wyposażenie zagrody z Żabna w Muzeum Wsi Lubelskiej



Dekoracje

Domy dekorowano z okazji świąt. Na Boże Narodzenie i Wielkanoc wieszano w izbie

pająki  ze  słomy i  bibuły.  W górnej  części  okien  zawieszano  białe  firanki  z  bibuły  albo

papieru. Zawieszone na ścianach obrazy dekorowano kwiatami z bibuły.

Fot. 38. Ozdoby okienne (ze zbiorów J. i H. Tomaszków)



W święto Matki Boskiej Gromnicznej na siestrzanie wykonywano znak krzyża dymem

z poświęconej gromnicy.

Poświęconą palmę wielkanocną zatykano za wiszącym w izbie obrazem.

Na Zielone Świątki zdobiono izbę gałązkami z brzozy lub lipy, a gliniane klepisko

wyścielano tatarakiem (lepiechem). Przy drzwiach wejściowych ustawiano młode brzózki.



W wigilię św. Jana w strzechę chałupy należało wetknąć łopian i bylicę, a było to

obowiązkiem  gospodyni.  Według  informatorki  liście  łopianu  były  wykorzystywane  jako

lekarstwo na ból głowy.

Po  zakończeniu  oktawy  Bożego  Ciała  poświęcane  wianuszki  umieszczano  we

framudze drzwi19. 

Spośród prezentowanych w zrekonstruowanej zagrodzie w Muzeum Wsi Lubelskiej

zabytków – narzędzi i przedmiotów użytkowych z Żabna, z okresu 1900 – 1910 r. należy

wymienić zwłaszcza:

 kazubek na zboże – wykonany w Żabnie około 1900 r.20 
 kazubek na zboże – wykonany w Żabnie około 1914 r.21

 młynek do czyszczenia  ziarna – wykonany przez  Marcina i  Andrzeja  Bielaków w

1989 r. w Żabnie22

 wiadro  drewniane  z  żelaznymi  obręczami,  wykonane  około  okresu  I  wojny

światowej23

 gruber – wykonany przed 1900 r. w Żabnie24

 „krypy”  (płaskodenna łódź) do zwózki siana, z Żabna25

Fot. 39. Wyposażenie zagrody (fragment okólnika z Żabna) – wóz żelaźniak

19 Tamże sygn. 503; Informacji udzieliła Władysława Kalamon, na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej, do 
rekonstrukcji zagrody, w 1979 roku.
20 Sygn. MWL/3957,E/4860
21 Sygn. MWL/3980, E/3887
22 Sygn. MWL/4348, E/5038
23 Sygn. MWL/5144, E/5716
24 Sygn. MWL/5445, E/8226
25 Sygn. MWL/4242, E/5005; MWL/4298, E/5008



Zagrodę  uzupełniono  o  zrekonstruowaną  piwnicę  ziemną,  tzw.  dołek,  o  konstrukcji

sumikowo  –  łątkowej.  Informacji  dotyczących  ziemianek  magazynowych  udzielili

pochodzący z Żabna Marcin Krasoń i Władysław Wdowiak. 

Pierwszy z rozmówców opisał wygląd ziemnych piwnic, nazywanych w Żabnie „dół”.

Występują  w  nich  pomieszczenia  typu  jamowatego  i  służą  przede  wszystkim  do

przechowywania ziemniaków. „Doły” są budowane w suchym miejscu, pobliżu zabudowań

gospodarczych.  Średnia  głębokość  dołów wynosi  od  0,5  do  1  metra,  natomiast  wielkość

piwnicy jest uzależniona od potrzeb gospodarstwa, czyli ilości uprawianych ziemniaków.

Z  opisu,  dokonanego  na  podstawie  opowieści  Marcina  Krasonia  przez  wybitnego

etnografa Alfreda Gaudę wynika, że „dół” w rzucie poziomym ma kształt prostokąta, a w

przekroju pionowym ma kształt trapezowaty. Ścian dołu nie trzeba umacniać, gdyż ziemia jest

wystarczająco spoista. Dach piwnicy ziemnej jest dwuspadowy, kryty słoma i ziemią. Dach

jest skonstruowany następująco: składa się z głównego belka, nazywanego w Żabnie ligarem,

który z jednej strony jest oparty bezpośrednio na ziemi, natomiast z drugiej strony opiera się

na konstrukcji wejścia, czyli na ramie otworu wejściowego. Na belce głównej – ligarze są

luźno ułożone belki,  nazywane łupy [nazwa pochodzi od tego, że jest  to drewno łupane].

Otwór wejściowy jest zbudowany z kołków wbitych w ziemię i połączonych u góry drążkami,



w taki sposób, że tworzą rodzaj małego korytarzyka. Otwór wejściowy piwnicy ziemnej jest

nazywany ganek.

Rys. 1. Piwnica ziemna – dół z 1960 r. 
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Drugi  z  rozmówców  Alfreda  Gaudy  również  był  właścicielem  ziemianki

magazynowej, którą wybudował w 1956 r. Jego opis piwnicy w niczym nie odbiega od opisu

Marcina Wrzyszcza. Żaden z rozmówców nie posiada informacji dotyczących występowania

na terenie Żabna ziemianek mieszkalnych.

26  Gauda A. Ziemianki magazynowe – 1962 r.,  MWL syg. 357: „Dół” zbudowany w 1960 r. Własność Marcin 
Wrzyszcz



Rys. 2. Piwnica ziemna – dół z 1956 r. (własność Władysława Wdowiaka)
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27 Tamże, Dół zbudowany w 1956 r. ; własność Władysław Wdowiak


