Przeprawa mieszkańców Basoni, pow. Opole Lubelskie, fot. J. Litwin, 1981

„Życie między dwoma brzegami” – to wystawa fotografii, które ukazują już dziś niemal
zapomniany klimat życia nad Wisłą w latach 70-tych i 80-tych. Popularne jeszcze tak niedawno rybołówstwo i transport rzeczny sprawiły, że Wisła na zdjęciach tętni życiem, a jej nurt nie dzieli, a łączy oba
brzegi. Fotografie ukazują różne typy łodzi, ich twórców przy pracy oraz ich praktyczne zastosowanie,
choćby w postaci krypy przewożącej stada krów z jednej strony na drugą. Urok uchwyconych na zdjęciach scen polega między innymi na tym, że patrząc na nie możemy dostrzec, dziś już niemal zapomnianą harmonię między człowiekiem a przyrodą, między dziełem jego rąk, a żywiołem największej z
polskich rzek.
Prezentowanym fotografiom towarzyszy komentarz znawcy tematyki wiślanych łodzi, dr inż.
Jerzego Litwina z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz zwięzła prezentacja janowieckiej
ekspozycji etnograficznej napisana przez Halinę Solecką, etnografa zajmującego się głównie kulturą
ludową okolic Puław.
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Jerzy Litwin

SZKUTNICTWO W OKOLICY KAZIMIERZA DOLNEGO
Rola, jaką pełniła Wisła w rozwoju gospodarczym Polski w okresie XVI-XVIII wieku podkreślana była w wielu
specjalistycznych i popularnych publikacjach. Rzeka ta była podstawową arterią przekazową dóbr z polskiego obszaru
gospodarczego, wymienianych w handlu wewnętrznym jak i eksportowanych, zwłaszcza przez Gdańsk. Z miasta tego
natomiast płynęły w głąb kraju poszukiwane towary, a obsługujący statki wiślane flisacy spotykali się z odwiedzającymi
ten port rozmaitymi nacjami reprezentującymi różne kultury.
Dla zapewnienia dogodnych warunków nawigacyjnych wydawano w Polsce zarządzenia regulujące zasady korzystania z rzek spławnych, a ograniczających tradycyjne techniki rybołówstwa (na przykład budowę jazów), eksplorację
zasobów mineralnych (wydobywanie kamieni z przybrzeżnych partii rzeki) itp. Spełnieniu rozmaitych potrzeb przewozowych służyły budowane w warsztatach i stoczniach zróżnicowane pod względem technicznym statki oraz łodzie. Do celu
spławu służyły również montowane w bindugach tratwy.

Szkuta wpływająca na Motławę - rycina wg. F.A. Lohrmanna, 1770

Rozwój transportu wodnego drogami śródlądowymi miał znaczący wpływ wzrost rozmiarów budowanych kadłubów statków, ich kształty i wyposażenie, co powodowało stały postęp w szkutnictwie. Innowacje wymuszała też ekonomia i postęp techniczny. W następstwie tego w połowie XIX wieku, od czasu zastosowania napędu mechanicznego i
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wprowadzenia statków żelaznych, tradycyjne szkutnictwo naprawę danego statku, czy statków, przy czym miejsce
zaczęło chylić się ku upadkowi. W rezultacie przemian już budowy nie było nigdy wyznaczane dokładnie.” [J. Burszw początkach XX wieku duże, drewniane statki wyparte zo- ta, 1955, s. 759]. Musiały one spełniać kilka określonych
stały z wód Wisły przez konstrukcje drewniano-żelazne, a warunków, takich jak dostępność surowca, przestrzeń na
następnie żelazne i stalowe, produkowane w stoczniach, skład drewna w pobliżu wody i na montaż kadłuba oraz
powstających w miejsce likwidowanych warsztatów szkut- jego zwodowanie. Nie bez znaczenia była też bliskość zaniczych. W połowie ubiegłego wieku tradycyjne wzory kon- mieszkania budowniczych, ale też szkutnicy osiedlali się
strukcji pływających uwidaczniały łodzie – sporadycznie w miejscowościach, gdzie mieli stałe zatrudnienie. Tak
eksploatowane baty i jeszcze bardzo liczne, nawet z napę- było w Kazimierzu Dolnym. Stałość miejsca budowy podem żaglowym, łodzie rybackie i komunikacyjne. Utrzymała wodowała ujednolicanie lokalnych tradycji szkutniczych i
się też fachowa, wodpogłębianie wiedzy w
niacka terminologia,
tym zakresie, której
wykazująca znacząpodstawy przekazyce
zróżnicowanie
wano z pokolenia w
w sąsiadujących ze
pokolenie. W rezultasobą regionach.
cie tradycje rodzinne
Wśród kildoprowadziły nawet
ku ośrodków nadwido
przyjmowania
ślańskich, znanych
przez specjalistów
z funkcjonowania w
budujących szkuty
nich już w „złotym
nazwiska Szkutnik,
okresie spławu” –
które w Kazimierzu
w XVI i XVII wieku,
Dolnym notowano już
warsztatów szkutniw początkach XVII w.
czych produkujących
[J. Kus, 1986, s. 95].
duże statki, zwłaszW XVI wieku
cza szkuty, były okolinajwiększym typem
statku
używanego
ce Kazimierza Dolnedo spławu towarów
go. Na takie miejsca
Wisłą była szkuta.
wybierano zwykle teDługość jej wynosiła
reny przy większych
Dokumentacja szkuty według Losy von Lossenaua, k. XVIII w.
od 30 do 38 metrów,
ośrodkach miejskich:
„Wobec wyraźnego braku miejskiej produkcji statków, zor- szerokość 3,8 do 8,5 m i mogła zabierać do 50 łasztów
ganizowanej w cechach, czy też w ogóle stałych jakichś towarów. Dno takiego statku było szerokie i płaskie. Dziób
ośrodków wytwarzających statki z własnego materiału na stanowiła masywna, belkowa dziobnica, często dekorowazbyt - jak to jeszcze było w wieku XVI - możemy stwierdzić, na w wierzchołku emblematami religijnymi. Tył kadłuba był
że umiejętność konstrukcji statków rzecznych wchodziła w zwężony, zamknięty pawężą, do której dochodziła wznozakres wiedzy technicznej ciesielskich majstrów wiejskich szona w części rufowej nadbudówka, służąca za pomieszczy małomiasteczkowych. Z tymi właśnie majstrami – jak czenie szypra. Rozchylone na zewnątrz burty montowano
mamy na to sporo danych – właściciele ziemscy zawierali z 6-8 pasów poszycia, układanych na zakładkę, zbijanych
w miarę potrzeby kontrakty czasowe na zbudowanie lub gwoździami zaginanymi od wewnątrz. Klepki burt i dna
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uszczelniano najczęściej mchem wtłaczanym w szczeliny wykonywał pracę. Mogło nim być pobliże „pala” – lokalnepomiędzy nimi i dociskanym listwami mocowanymi do po- go portu lub przystani. Budowa statku śródlądowego była
szycia skoblami. Konstrukcję statku wzmacniały denniki i stosunkowo trudna i dlatego realizowało ją kilka osób pod
wręgi wycinane z naturalnych krzywulców. Mocowano je nadzorem majstra. Odpowiadali oni za przygotowanie kledo poszycia drewnianymi kołkami. W osi symetrii kadłu- pek, wręgów, kołków do łączenia konstrukcji, wykonanie
ba, nad dennikami, osadzano grubą belkę – nadstępkę elementów wyposażenia. W pobliżu miejsc budowy stat(chociaż prawdziwej stępki w dnie statku nie stosowano) ków mogły się również lokować rozmaite warsztaty rzez zagłębieniem gniazda masztowego. Podczas żeglugi w mieślnicze, produkujące gwoździe, okucia, kotwice, liny,
dół rzeki zwykle statków nie napędzano żaglem, niekiedy żagle itp. Dokumenty pisane wykazują także, że niektóre
materiały do naprawy i butylko poruszano je wiosłami. Używano też steru, wydowy statków, na przykład
chylanego długim drągiem
liny oraz metalowe okucia
(sterownicą) przez sternika
kupowano nawet w Gdańoperującego z daszku nadsku [S. Gierszewski, 1982,
budowy rufowej albo częs. 101].
ściej ze specjalnego ruszWytwarzanie małych
towania.
środków komunikacji wodWażne źródło do
nej – czółen i łodzi – było
badań dziejów budowy
wyłącznie domeną ludnostatków śródlądowych nad
ści wiejskiej oraz z małych
polskimi rzekami odkryła i
miasteczek, w których
ogłosiła Krystyna Waligórstolarze i cieśle często
ska [1960]. Były to rysunki
traktowali to zajęcie jako
dokumentacyjne statków
dorywcze. Łodzie rybackie
spławowych wraz z komeni przewozowe budowali
tarzem, sporządzonym w
też sami użytkownicy [W.
1796 roku przez austriacGaj-Piotrowski, 1975, s.
kiego inżyniera L. Losen338]. Wykonawstwa czónaua. W przytoczonych
łen zaniechano nad Wisłą
tam słowach Austriaka
u schyłku XIX wieku, kiedy
czytamy: „Szkuta [...] wystosunkowo tanią stała się
tarcica sosnowa. Niemniej
maga zarówno większego
jednak sporadycznie obkapitału, jak i specjalistów
Baty nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym udokumentowane przez
serwowano je nad Wisłą w
budowniczych, których jest
E. Kleina ze Sztokholmu, fot. E. Klein, 1933
okresie międzywojennym
prawdopodobnie niewielu,
co wszystko razem utrudniłoby tak korzystny dla ludności (udokumentował taką łódź również szwedzki etnograf E.
handel zbożem.” [K. Waligórska, 1960, s. 232].
Klein w 1933 r.), a nawet w 1977 roku ostatnią już chyba
Skomplikowane typy statków, jak szkuty i duba- dłubankę, jaką zarejestrowano na Wiśle zakupiło Muzeum
sy, wykonywali cieśle. Często cieśla, zwany też majstrem Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Czółno to ma dwie
albo szkutnikiem, po zawarciu umowy na budowę lub re- grodzie (pełną i drugą sięgającą połowy wysokości burty)
mont statku udawał się do uzgodnionego miejsca i tam oraz zgrubienie wzmacniające wręg.
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Pomimo braku opisów dawnych łodzi wiślanych
pewien pogląd na ich kształty i technikę budowy przekazuje nam dawna ikonografia oraz fotografie. Dla interesującego dla nas tutaj stanu szkutnictwa w okolicach Kazimierza
Dolnego spore znaczenie mają zdjęcia wykonane w 1933
r. przez E. Kleina. Dokumentują one baty nie różniące się
od ostatniej jednostki tego typu, jaką zakupiło w 1977 r.
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Osiągały one do
15 m długości i 2,5 m szerokości. Budowa ich była podobna do konstrukcji typowych łodzi z tego regionu. Miały
też one takie same uszczelnienie. Używano ich głównie do

przewozu turystów z Kazimierza do Janowca, a poza sezonem turystycznym transportowano nimi owoce do Warszawy. Napędzano je żaglem rozprzowym, niekiedy na sztagu
rozpinano także żagiel prostokątny, dzięki czemu można
było szybciej żeglować.
Inne fotografie z okolic Kazimierza Dolnego wykonane przez E. Kleina przedstawiają małe łodzie o jednopasowych burtach, jakie i dziś można tam zobaczyć.
Dokładnie udokumentował je w 1973 roku, w miejscowościach pomiędzy Lasem Dębowym i Łękami Przemysław
Smolarek [P. Smolarek, 1996, s 13-19]. Kilka lat później
konstrukcje takie były przedmiotem zainteresowania również autora tego artykułu [J. Litwin, 1995]. Odznaczały się
one smukłymi kadłubami o długość do 8 m. Od łodzi wiślanych z innych regionów różniły się burtami z pojedynczych, szerokich desek, albo niekiedy z dwóch węższych,
ale łączonych ze sobą na styk. W kształcie zewnętrznym
konstrukcje te nie odbiegały od ogólnego wzoru „wiślanego”. Miały dno z dwóch – trzech klepek, szeroką, lekko
pochyloną pawęż rufową, klocową, estetycznie wyciosaną
dziobnicę. Jednopasowe burty usztywniano zwykle trzema
parami wręg oraz jedną, dwiema grodziami, ograniczającymi w części tylnej sadz lub skrzynkę, zamykaną od góry
ławką. Do ich uszczelnienia stosowano dawniej wyłącznie
mech, a ostatnio tylko nasączano kadłuby smołą lub jeszcze częściej malowano farbami olejnymi. Konstrukcje te
służyły do celów rekreacyjnych, komunikacyjnych i rybackich.
Jak wykazały badania terenowe, odcinek Wisły pomiędzy Kępą Chotecką i Kazimierzem Dolnym pod
względem form tradycyjnego szkutnictwa charakteryzował
się pod koniec XX wieku – jako jedyny nad tą rzeką – występowaniem lokalnie budowanych łodzi pychowo-żaglowych, wyróżniających się spośród innych jednym szerokim
pasem poszycia burtowego. Podobnego kształtu łodzie,
ale o już dwu- lub trzyklepkowych pasach burt, mające w
przekroju poprzecznym „załamanie” w miejscu łączenia
szwów burtowych, powszechnie były wytwarzane pomiędzy Sandomierzem i Tczewem.
Typowa pychówka z Kazimierza Dolnego,
fot. P Smolarek, 1973
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Nad Wisłą, nieco powyżej Kazimierza Dolnego rzeki. I tak ta kolektywna przeprawa trwała od wiosny do
przetrwała do końca XX wieku strefa występowania dwóch jesieni.
tradycyjnych, ciekawych pod względem technicznym konProm, nazywany lokalnie krypą, potrafiło zbudostrukcji pływających. Były to budowane i wykorzystywane wać kilku mieszkańców Basoni. Miał około 11 m długości,
przez mieszkańców wsi Basonia promy, przypominające do 3,5 m szerokości i około 0,5 m wysokości. Przeciętnie
swymi kształtami i szczegółami technicznymi nieco więk- mógł zabrać 10 krów. Zbudowany był z grubych desek sosze od nich, już od dziesiątków lat nie budowane wiślane snowych składanych na styk. Płaskie dno było lekko wygięgalary, a także jeszcze konstruowane w wielu wioskach ło- te na długości, o jednakowej szerokości w środku i nieco
dzie pychowo-żaglowe, uszczelniane mchem.
Pierwszy raz dokumentowałem w Basoni promy
w 1978 roku. Każdy z nich był
własnością kilku rodzin, które
używały go do przewozu krów i
owiec na łąki po drugiej stronie
Wisły, a także i w miarę potrzeby
siana oraz sprzętu rolniczego.
Regularne przeprawy na wypas
były normalnym zajęciem miejscowej ludności, a o ich skali
świadczyła ilość do tego potrzebnych promów, bo wówczas
aż 13. Umawiano się na spotkania rano i wieczorem (o różnej
godzinie w zależności od pory
roku) i przybywano punktualnie.
Wszyscy: mężczyźni, kobiety,
młodzież i dzieci, niosąc wiosła
i jeśli to był ranek nadzorując
zwierzęta. Takie zgromadzenie
Typowe łodzie komunikacyjne z okolic Józefowa nad Wisłą, fot. J. Litwin, 1978
ponad setki ludzi i dużego stada krów oraz owiec stanowiło niezapomniany widok. Kro- zwężonych końcach. Kadłub usztywniał zespół gęsto rozwy sprawnie wchodziły do promów, ustawiając się jedna mieszczonych denników wyciętych z naturalnie wyrośnięprzy drugiej, w poprzek kadłuba. Między nimi lokowały się tych krzywulców. Ich dłuższe ramiona stykały się parami
owce. Następnie zręcznie napędzane na pych promy zmie- wzmacniając dno, natomiast krótsze na przemian wspierzały do przeciwległego brzegu. Przy wiosłach pracowali rały dwa pasy burtowego poszycia. W procesie budowy prostarsi, jednakowo aktywnie kobiety i mężczyźni, a dzieci mu, po zmontowaniu ze sobą klepek dna i połączeniu ich
obserwowały pracę rodziców. Drogę powrotną odbywali z dennikowymi partiami krzywulców drewnianymi kołkami,
wszyscy tylko już w 3-4 promach, by wieczorem przeprawić rozwieranymi od wewnątrz kadłuba klinami, mocowano
się znowu po krowy i całą „flotyllą” wrócić na prawy brzeg „progi” – krawędzie z grubych desek. Kolejną czynnością
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było nadanie krótszym ramionom
krzywulców właściwego, płynnego
pochylenia,
co kontrolowano
przykładając do
ich
powierzchni
listwę lub deskę.
Naddatki zestrugiwano siekierą. Po
uznaniu, że pochylenie usztywnień
bocznych jest właściwe, mocowano
dolny pas burtowy
po obu stronach,
później drugi, na
styk do pierwszego. Budowę kończyło uszczelnianie poszycia od
zewnątrz, w tym
celu wtłaczano w
Prom w Basoni, fot. J. Urbanowicz, 1971
wycinane, płytkie
nują łodziami, które w zdecydowanej większości są niemal
rowki na stykach klepek mech bagienny i przybijano skoidentyczne. Wytwarzają je szkutnicy ludowi, najczęściej
belkami dociskające go listwy. Gotowy kadłub, ustawiony
rolnicy i wiejscy stolarze. Warsztatów koncesjonowanych
na koziołkach (dzięki czemu można uszczelnić również
już nie ma.
dno), nasączano smołą drzewną i po wyschnięciu opuszWszystkie łodzie z omawianego odcinka Wisły odczano na wodę. Promy napędzano zwykle na pych, w pewznaczają się podobną budową. Ich długość sięga od 6,5
nych jednak sytuacjach, zwłaszcza przy wysokich stanach
do 7,5 m, a szerokość od 1,1 do 1,3 m.
wody, zachodziła potrzeba wiosłowania. W tym celu po
Jednym z bardziej znanych budowniczych łodzi ze
obu stronach kadłuba pozostawiano w pobliżu jego końwsi Kaliszany, leżącej poniżej Józefowa, jakiego miałem
ców, po dwa dłuższe, wystające ponad krawędź poszycia
przyjemność poznać i odwiedzić kilka razy był Franciszek
wręgi, które umożliwiały oparcie wioseł. Po pewnym czaOkoniewski (ur. 1908, zm. 1984). Do ostatnich dni swego
sie, w miejscach ich pracy tworzyły się w krawędziach burt
życia F. Okoniewski konstruował łodzie przy pomocy ich
i przy wierzchołkach wręgów charakterystyczne wgłębienia
przyszłych użytkowników lub sąsiadów. Prace rozpoczyna„dulkowe”, przypominające dulki dawnych łodzi.
no od przygotowania dwóch – trzech klepek na dno. Jeśli
Bardzo ciekawy region szkutnictwa nadwiślańich krawędzie nie były równo obcięte jeszcze w tartaku, wyskiego rozciąga się pomiędzy Zawichostem i Dęblinem.
konywano to w jego obejściu. W tym celu wyznaczano na
We wszystkich tamtejszych wioskach mieszkańcy dyspodeskach proste linie za pomocą sznura potartego sadzą
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(tzw. sznurowanie). Po zestruganiu naddatków i zukosowaniu krawędzi zewnętrznych klepki zestawiano ze sobą,
a następnie łączono kilkoma listwami lub krótkimi deskami. Struganie naddatków i ukosowanie wykonywano w pozycji pionowej. W tym celu klepki osadzano w specjalnych
uchwytach – drewnianych cęgach, umocowanych do ławy
montażowej. Kąt ukosowania sprawdzano przyrządem –
śmigą. Dno na czas montażu mocowano gwoździami i śrubami do dwóch poprzecznie w stosunku do długości kadłuba ułożonych belek. Kolejną czynnością było dopasowanie
dolnych klepek burtowych – zembrotów. Przytwierdzanie
rozpoczynano od środkowej części kadłuba. Po przybiciu
na pewien czas klepek burtowych tak, aby wystawały na
około 2 cm poza płaszczyznę dna, podginano końce dna
do góry, dociągając do nich krawędzie klepek burtowych.
Po zaznaczeniu ołówkiem linii styku, odczepiano klepki i
zestrugiwano naddatki. Mocowanie na stałe przebiegało
podobnie. Przednią i tylną część dna podpierano słupkiem
aż do odpowiedniego wzniosu, dochodzącego do 35 cm w
dziobie i około 20 cm w tyle, dociągając jednocześnie końce zembrotów. Używano do tego specjalnej zwornicy, wykonanej przez F. Okoniewskiego. W
celu łatwiejszego podgięcia klepek
polewano je obficie wodą. Kolejną
czynnością po umocowaniu dolnych
pasów do dna było dopasowanie i
przybijanie górnych klepek burtowych – burt. Dlatego górną krawędź
zembrotów po stronie zewnętrznej,
w środku budowanego kadłuba minimalnie strugano, dzięki czemu
uzyskiwano załamanie linii przekroju
poprzecznego, typowego dla wszystkich łodzi ze środkowego i dolnego

biegu Wisły. Po umocowaniu burt i sprawdzeniu zgodności pochylenia po obu stronach, wstawiano kloc dziobowy - czub, cub, sztabę, w szerszej części przylegający do
poszycia. Osadzano też pawęż rufową. Po zmontowaniu
skorupy kadłuba wstawiano kolejno wręgi i gródź. W tym
celu usuwano z dna listwy montażowe, niekiedy pozostawiano skrajne jako trwałe wiązania – spongi. Usztywnienia
poprzeczne stanowiły składane parami wręgi z naturalnie
wyrośniętych krzywulców dębowych (czasami jabłoni). W
części rufowej, jako ostatnie przed pawężą usztywnienie w
większości kadłubów, była stosowana gródź – grotyna. W
łodziach rybackich były zwykle dwie blisko siebie położone grodzie, tworzące sadz – zagrodę. Zwykle w pierwszej
lub drugiej parze wręgów od dziobu, w osi symetrii kadłuba, wykonywano wgłębienie na piętę masztu – sztopkę,
a ławkę ułożoną powyżej, z otworem jarzmowym nazywana sztymblok. Zasadniczą budowę kończyło umocowanie
obszewek (obszlak burty) - listew przybijanych do górnej
krawędzi burt.
Po wykonaniu zasadniczej konstrukcji kadłub odczepiano od ław i przewracano do góry dnem. Miało to na

Budowa łodzi komunikacyjnej w warsztacie szkutniczym F. Okoniewskiego w
Kaliszanach – przyszły użytkownik pomaga przy pracy – trwa nasączanie klepek dna wodą przed ich podgięciem do
góry, fot. J. Litwin, 1981
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Zmontowane z trzech desek dno i dwie
deski burtowe przygotowane do trasowania, warsztat Jerzego Wojtalika w Kazimierzu Dolnym, fot. P. Smolarek, 1973

celu ułatwienie dostępu do wszystkich szwów, w które po
wycięciu rowków pogłębiających (do ok. 1/4 grubości klepki) wtłaczano mech zbierany wcześniej na bagnach. Do
wciskania uszczelnienia używano małych, drewnianych,
łopatkowego kształtu narzędzi – konopatek i następnie
trwale dociskano mech jałowcowymi listwami, przytwierdzanymi do desek skoblami wycinanymi z blachy stalowej.
Budowę łodzi kończyło ukształtowanie zewnętrznej części
dziobnicy, do czego wszędzie nad Wisłą przykłada się dużą
wagę. Forma sztabki zazwyczaj odznacza się linią, nieco
odmienną w różnych miejscowościach, ale zawsze estetyczną i zdobiącą łódź. Gotowy kadłub nasączano preparatem konserwującym, najczęściej smołą drzewną.
Pomimo niemal wyłącznego stosowania napędu
na pych, wykonywano zwyczajowo gniazdo masztowe –
wgłębienie we wręgach i jarzmo w ławce. Jednak nad górną i środkową Wisłą w latach 1976–1990 nie napotkałem
nigdy łodzi pod żaglem rozprzowym. Wyposażeniem łodzi
był często czerpak sporządzany z jednego kawałka drewna lipowego lub topolowego.
Badania tradycyjnego szkutnictwa ludowego nad
Wisłą, jakie prowadziłem pod koniec XX wieku, umożliwiły
10

dokonanie licznych obserwacji i udokumentowanie ważnych procesów
technologicznych w warsztatach, w
których powstawały ludowe łodzie.
Jedną z podstawowych było spostrzeżenie dotyczące przebiegu ewolucji
konstrukcji pływających postępującego w dół biegu Wisły i uzależnionego od lokalnych warunków nawigacyjnych, czyli szerokości i głębokości
koryta rzeki, wartkości nurtu, a także
i falowania wiatrowego. Szerokość
i głębokość rzeki miała wpływ na
kształt kadłuba łodzi. Na odcinkach
górnych, płytkich i o szybszym nurcie, wygodniejsze są formy zbliżone do prostopadłościennych lub trapezowatych,
a więc bardziej wyporne, mniej zanurzające się, wolniejsze
(kształt powodował większy opór na wodzie) i z tego powodu były łatwiejsze w prowadzeniu na pych. Na środkowym
i dolnym biegu, gdzie nurt nie ma już takiej prędkości, a
koryto jest głębsze, korzystniejsze jest stosowanie łodzi o
ostrym dziobie i stosunkowo długim oraz wąskim kadłubie, mającym odpowiednią stateczność dzięki rozchyleniu burt, a nawet wykonaniu ich metodą zakładkową. Tak
montowane i rozchylone burty nie są wcale potrzebne w
łodziach z górnego biegu Wisły, gdyż i tak dzięki czworokątnej formie dna dysponują one „zapasem stateczności”.
Dlatego też mają one burty montowane prostopadłe albo
nieznacznie tylko wychylone względem dna. Poszerzająca
się stopniowo Wisła, płynąca przez tereny nizinne, stwarza
warunki do tworzenia się wysokich fal. Mogą one zalewać
łódź i dlatego nadawany jest im odpowiedni wznios dna,
zwłaszcza z przodu. Na przykład w kadłubach z okolic Józefowa wznios ten wynosi do 35 cm, w okolicach Modlina
nie mniej jak 40 cm, aby w Czerwińsku i Nieszawie sięgać

do 60 cm.
Warunki naturalne mają też wpływ na zmianę
środka napędu. Na górnym biegu wystarczały tyczki, na
środkowym wiosła pychowe, stosowano także żagiel. Na
dolnym i dolnej części odcinka środkowej Wisły w użyciu
są wiosła osadzane w dulkach oraz żagiel, a tylko sporadycznie napędza się łodzie na pych. Silniki przyczepne
spotykane są na wszystkich odcinkach Wisły.
Rozdziałem zamkniętym w dziejach szkutnictwa
nad Wisłą jest zaniechanie przeprawy promami w Basoni.
Jeszcze w lecie 1994 roku w tamtej wsi przewożono około
80 krów, a promów zdatnych do eksploatacji było siedem.
W 2005 roku, kiedy odwiedziłem Basonię, promów już nie
było. Tak oto w XXI wiek weszliśmy już bez większych drewnianych konstrukcji pływających.
Dawne tradycje wzory w wielu wioskach położonych nad brzegami Wisły podtrzymują jeszcze drewniane
łodzie. Istnieje bowiem dalej potrzeba dysponowania łodzią, i to zarówno do celów gospodarczych, rybackich jak i
do rekreacji (głównie wędkarstwa). Braki jednak drewna i
zanik warsztatów szkutniczych prowadzą do zastępowania
pewnych elementów nowymi materiałami. Wykorzystuje
się więc kształtowniki stalowe na wręgi, a nawet wykonuje się całe łodzie z blachy, łącząc pasy metodą spawania.
Również wykonywanym z tworzyw sztucznych łodziom nadaje się kształty przypominające tradycyjne wzory. W wyglądzie zewnętrznym nie odbiegają one od sprawdzonych
form łodzi ludowych. Do poruszania ich coraz częściej stosuje się
też przyczepne silniki.
Pewnym novum w zakresie może już nie szkutnic-

Przebudowany z barki typu holenderskiego statek pasażerski eksploatowany w 2005 roku w Kazimierzu
Dolnym jest przykładem braku zainteresowania u armatora poszanowania dla nadwiślańskich tradycji
żeglugowych, fot. J. Litwin, 2005

11

twa, a produkcji stoczniowej, obserwowanym w ostatnich
latach w Kazimierzu Dolnym jest pojawienie się tam flotylli nowych wzorów statków i łodzi pasażerskich. Choć
dla przyjezdnych nie obeznanych w polskich tradycjach
szkutniczych przebudowane z barek stalowych monstrualne statki wikingów, czy okręt piracki są atrakcyjnym widokiem, to żałować należy, że ich armatorzy nie pomyśleli
o nadaniu swym statkom wyglądu dawnych szkut, czy klasycznych parowych bocznokołowców pasażerskich, czym
nawiązaliby do pięknych tradycji szkutniczych Kazimierza
Dolnego.
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Ostatni pasażerski bat w Kazimierzu Dolnym, obecnie w zbiorach Centralnego Muzuem Morskiego, fot. P. Smolarek, 1973
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Łodzie z Popowa, pow. Kraśnik,
wyk. Feliks Mazurek, Jan Walczak, fot., A. Gauda, 1968
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Promy w Basoni, pow. Opole Lubelskie, fot. J. Urbanowicz, 1971
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Jerzy Wojtalik (?), szkutnik z Kazimierza, fot. P. Smolarek, 1973

Wiosła pychowe, Kazimierz Dolny fot. P. Smolarek, 1973
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Krypa piaskarska na Wisłoce w okolicach Mielca, fot. J. Litwin, 1983
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Transport bydła z pastwisk do Basoni,
pow. Opole Lubelskie, fot. J. Litwin, 1981
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Przewożenie koni i sprzętu
do prac polowych, Basonia,
fot. J. Litwin, 1983
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Halina Solecka

O EKSPOZYCJI ETNOGRAFICZNEJ
W JANOWCU SŁÓW KILKA
Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Janowcu,
poza znanym i niezaprzeczalnym w swych walorach architektonicznych i historycznych obiektem, jakim są ruiny zamku Firlejów, posiada także interesujący kompleks
zabudowy dworskiej, posadowiony w wyjątkowo malowniczym otoczeniu. Zarówno dwór jak i towarzyszące mu
obiekty gospodarcze: stodoła, lamus, a przede wszystkim
spichlerz, stwarzają ciekawe możliwości ekspozycyjne.
Pomieszczenia spichlerza, na jego dwóch poziomach, stanowią sale ekspozycyjne zbiorów etnograficznych obrazujących tradycyjną kulturę z okolic Janowca.
Nieustający proces przemian zachodzących w sferze kultury materialnej, powoduje zanikanie nie tylko tradycyjnych
przedmiotów, ale także zanik dawnych umiejętności i zawodów stanowiących podstawę egzystencji społeczeństw
małomiasteczkowych.

Łodzie w zbiorach Muzeum Nadwiślańskiego
Nadwiślańskie położenie Janowca warunkowało zajęcia jego dawnych mieszkańców, stąd na parterze
obiektu prezentowane są narzędzia rybackie i obiekty
pływające. Szkutnictwo było charakterystycznym zajęciem
w okolicach Kazimierza i Janowca. Ludność mieszkająca
nad wodami, od wieków budowała różnego rodzaju łodzie,
które służyły do rybołówstwa i celów transportowych (przewóz osób, zwierząt i towarów).
Na uwagę zasługuje znajdujący się na parterze
spichlerza bat, duża łódź transportowa, pasażerska i piaskarska, stosowany na Wiśle i jej dopływach, który wyszedł
z użycia w latach 70-tych XX w. Prezentowana na wystawie
jednostka mieściła dwadzieścia osób i pełniła funkcję promu, przewożąc ludzi z Kazimierza do Janowca. Jednostka
ta była rejestrowana, o czym świadczy metalowa tabliczka
umocowana po zewnętrznej stronie burty. Bat zbudowany
jest z desek sosnowych o średniej grubości 3,5 cm. Ta płaskodenna jednostka była napędzana za pomocą rozprzo19

wego żagla i wiosła pychowego.
Nad Wisłą, jeszcze w latach 90 - tych XX w. (między Józefowem, a Sandomierzem) używano większych
łodzi zwanych pychówkami. Służyły one jako jednostki
komunikacyjne oraz do połowu ryb. O ile ludzie przeprawiali się na drugi brzeg łodzią zw. batem, to zwierzęta i
większe towary przewożono dużymi promami. Są to łodzie
o szerokich i płaskich dnach, montowane z grubych desek
sosnowych, z burtami lekko wychylonymi na zewnątrz. Z
dębu lub akacji wykonywane są poprzeczne, wewnętrzne
Franciszek Okoniewski ze wsi Kaliszany żłobi czerpak do wylewania wody z łodzi, fot. J. Litwin, 1983

usztywnienia, tzw. wręgi, wycinane z naturalnie wyrośniętych krzywych drzew lub gałęzi. Łodzie takie mają pokaźne
rozmiary: długość ponad 10 m., szerokość ponad 3 m, a
głębokość ponad 0,5 m. Deski dna burt łączone są na styk
i uszczelniane mchem lub prętami jałowca.
Promy służyły do przewozu sprzętów rolniczych,
bydła na pastwiska oraz płodów rolnych z wysp, leżących w
rozwidleniu Wisły. Napędzano je długimi wiosłami pychowymi (które także można zobaczyć na ekspozycji).
Wiosła jednopiórowe, wykonuje się z drewna
sosnowego, dębu i jesionu, który jest stosunkowo lekki i
sprężysty. Rzadziej stosuje się drewno świerkowe, które w
wodzie szybciej gnije, ponieważ zawiera mniej związków
smolistych. Wiosła pychowe mają z reguły długość ponad
3 m. Szerokość pióra wynosi ok. 9-10cm., a grubość rękojeści ok. 5cm. Na końcu pióro okuwa się żelazną skuwką,
żeby wiosło nie ślizgało się podczas odpychania od dna.
Na drugim końcu wiosła jest jamerko – poprzecznie zamocowana deseczka dopasowana do dłoni, ułatwiająca
odpychanie od dna.
Prezentowany na terenie Muzeum prom – krypa,
wykonano z desek sosnowych w miejscowości Basonia w
Promy w Basoni, fot. J. Litwin, 1983

gminie Józefów nad Wisłą, znanej z umiejętności szkutniczych mieszkańców. Pokoleniowo zawód ten wykonywany
był tam m.in. w rodzinie Józefa i Jarosława Piziorów.
Najstarszym środkiem transportu wodnego, jest
czółno czyli wyżłobione w pniu „koryto”, zw. też dłubanką. Dłubanka była znana na Słowiańszczyźnie do końca
XIX w. Sporządzano ją z pni różnych gatunków drzew, a
zwłaszcza dębu, sosny, wierzby, topoli lub osiki. Kształt
zewnętrzny, tj.; dno i burty nadawano toporami i siekierami, a wewnętrzny – wyrąbywano siekierami lub wypalano,
a potem wyżłabiano, aby ścianki burty były odpowiednio
cienkie. Czółna wykonywano dla celów komunikacyjnych,
rybackich i transportowych.
Znajdujące się na ekspozycji w spichlerzu czółno,
zostało wykonane z drewna topolowego i charakteryzuje
się starannym wykonaniem wysmukłej sylwetki. Jest to
łódź jednopienna o długości 7,52 m. i szerokości 0,74 m.,
z grodzią i progiem umiejscowionym bliżej rufy. W części
dziobowej znajduje się gródź wręgowa, a wysokość burty
wynosi 0,36 m. Została ona zakupiona w 1979 r. od ostatniego właściciela – Stanisława Gardy z Męćmierza.

Tradycyjne rzemiosła i zajęcia ludności
w okolicach Janowca
Na piętrze spichlerza zgromadzono zabytki kultury materialnej, związane z różnymi dziedzinami ludowej wytwórczości z okolic Janowca i Kazimierza
Dolnego. Prezentowane przedmioty pochodzą z XX
wieku, ale większość z nich nie występuje już w
codziennym użytku.
W okresie, gdy Kazimierz stracił prawa miejskie
i stracił znaczenie handlowe, zaczęły rozwijać się
nowe warsztaty rzemieślnicze. Powstają chałupnicze formy rzemiosł jak; obręczarstwo i garbarstwo. Obręczarstwo rozwinęło się w Kazimierzu
ok. 1870r. i dawało zatrudnienie ok. 100 osobom.
Podstawą rozwoju tego rzemiosła była własna baza
surowcowa. Obręcze odbierał przemysł cementowy i cukrowniczy, czy też spożywczo- przetwórczy.
Na wystawie można zobaczyć proste urządzenia i
narzędzia do produkcji obręczy. Niestety niewielu
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już mieszkańców pamięta jak się je wykonuje tradycyjnymi
metodami.
Podobnie trudno jest znaleźć ludzi, którzy potrafiliby właściwie wygarbować skórę. Mimo, że garbarstwo
miało w tych stronach tradycje sięgające XVIII w., dzisiaj
przypominają nam o tym rzemiośle jedynie urządzenia do
obróbki skór zgromadzone na ekspozycji w Janowcu (są to
chociażby korki polerskie: dłoniowy i łokciowy). W okresie
międzywojennym zarówno obręczarstwo jak i garbarstwo
stanowiło dodatkowe źródło zarobkowania obok rolnictwa.
Przedmiotem produkcji małych garbarni były zarówno skóry podeszwowe jak i juchty

Zbiór ludowego garncarstwa
Interesująco prezentuje się część ekspozycji obrazująca szeroki asortyment tradycyjnego garncarstwa ludowego. W zbiorach Muzeum znajduje się między innymi
zbiór naczyń z ośrodka garncarskiego w Baranowie (ostatniego w naszym powiecie), który zaprzestał działalności w
latach 90- tych XX w. Na ekspozycji prezentowana jest też
ceramika urzędowska, w tym rzeźba ceramiczna.
W zbiorach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym - Oddział w Janowcu, znajduje się ciekawa kolekcja prac baranowskich garncarzy. Jest to zespół
ponad 140 naczyń, wykonanych przez czołowych twórców:
Antoniego i Jana Górów, Stanisława Marka, Kazimierza
Szymanka, Bolesława Dąbrosza, Mariana i Piotra Maśnych, Stanisława Domańskiego, Edwarda Kołodyńskiego
czy Stanisława Janisza. Większość z nich wykonywała swe
rzemiosło jeszcze przed wojną. Inni, młodsi kontynuowali
ten zawód jeszcze do lat 90 - tych XX w.
Eksponaty gromadzono w latach: 1964 – 1965,
1970. Wartość etnograficzna tego zespołu jest szczególna
– nie tylko dlatego, że ich twórcy już nie żyją, ale także dlatego, że prace te powstały w okresie, kiedy ośrodek przeżywał lata ponownego rozwoju. Był to okres po zakończeniu
II wojny, kiedy to ludność zubożałej wsi i okolicznych miasteczek, chętnie jeszcze nabywała wyroby garncarskie.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że garncarze
baranowscy, sprzedawali swoje wyroby także na rynku w
Kazimierzu, dostosowując wykonywany asortyment do po-

trzeb tamtejszych odbiorców, którymi poza ludnością lokalną, byli głównie turyści.
Zgromadzone zabytki wyeksponowane są w zaaranżowanym kąciku będącym wyobrażeniem izby garncarskiej. Na środku stoi koło garncarskie, wykonane przez
garncarza S. Domańskiego, a wokół niego na ławie i półkach z surowych desek imitujących tzw. tyrze, tzn. półki
służące do suszenia wytoczonych wyrobów, ustawiono zespoły naczyń.
Na ławie ustawiono naczynia większych rozmiarów: makutry, dzbany, misy oraz różnych rozmiarów garnki
i dzieżki. Na wsiach, służyły one jeszcze w okresie powojennym do przygotowywania, przechowywania i podawania
pożywienia.
Na półkach piętrzących się nad ławą, znalazły
także miejsce mniejsze garnki, dzieżki, dwojaczki oraz ich
miniaturowe odpowiedniki. Na jednej z półek zgrupowano
zbiór form do pieczenia ciasta. Popularne dawniej siwaki
wykonywano przy zastosowaniu czasochłonnej techniki
wypału. Specjalizowali się w tym zakresie doświadczeni
garncarze Antoni i Jan Górowie. Wśród wyrobów, które
wykonywali oni tą techniką, znajdowały się także dzbany,
beczułkowate flakony dużych rozmiarów, doniczki, tzw.
„palmówki” czy dwojaczki.
W zbiorach Muzeum i na ekspozycji znajdują się
również drobne wyroby o charakterze pamiątkarskim,
nazywane przez garncarzy „galanterią”. Cieszyły się one
dużym powodzeniem wśród turystów głównie odwiedzających Kazimierz. Garncarze baranowscy wykonywali je
w schyłkowym okresie działalności ośrodka. Były to: dwojaczki i dzbanuszki, dzieżki, skarbonki , popielniczki, a także piszczałki i gwizdki.
Wyroby garncarzy ludowych, także mistrzów z
ośrodka w Baranowie, prezentowane na ekspozycji w Janowcu dziedziczą tradycję sztuki czasów prehistorycznych.
Nawet naczynia niezdobione, zachwycić mogą doskonałym
powiązaniem kształtu z funkcją przedmiotu. W przypadku
naczyń zdobionych, badacze sztuki podkreślają spójność
rozmieszczenia elementów zdobniczych z kształtem naczyń.
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Tkactwo i plecionkarstwo ludowe
Tradycyjnie w społecznościach wiejskich rozwijało
się tkactwo. W oparciu o uprawiany na własne potrzeby
len i konopie, kobiety wiejskie tkały płótno na warsztatach
dwupodnóżkowych. Taki warsztat oraz przykłady najstarszych tkanin o tradycyjnych w tym rejonie nazwach jak pasiaki, kraciaki, czy wreszcie najbardziej popularne „gałganiarze”- chodniki, w których wątek stanowią ścinki starych
ubrań można zobaczyć na ekspozycji w spichlerzu.
Tkactwo jeszcze w latach 90-tych XX w. wysuwało
się na pierwsze miejsce spośród innych dziedzin wytwórczości ludowej w powiecie puławskim, także pod względem ilości twórców uprawiających to zajęcie. Czołowym
ośrodkiem była miejscowość Żerdź, gdzie tkactwem we
wspomnianym okresie trudniło się ponad 35 kobiet. Także
w okolicy Żyrzyna, znajduje się też kilka innych, mniejszych
ośrodków jak Bałtów, Borysów, Zagrody.
Spośród tradycyjnych wyrobów charakterystycznych dla rejonu puławskiego wyróżniały się pasiaki o dość
szerokich, poziomych pasach, utrzymane w ciemnej, spokojnej tonacji barw. Przykładem pasiastych tkanin użytkowych są typowe w tych stronach zapaski wełniane, a także
lniane. W Żerdzi wykonywano też tzw. „półeczki” z wełny, o
połowę węższe od zapasek. ”Półeczki” przeznaczone były
do dekoracji kobiecego stroju świątecznego. Zawiązywano
je na spódnicy jako mały fartuszek.
Plecionkarstwo należy do najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych dziedzin wytwórczości ludowej,
wyprzedzających nawet tkactwo i garncarstwo. Wykopaliska archeologiczne i słownictwo (witlina, kosz, koszałka, krobia), potwierdzają występowanie plecionkarstwa
w gospodarce Słowian w okresie przedpaństwowym. Na
Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach kraju,
plecionkarstwo zachowało się do czasów współczesnych.
Tradycji tej sprzyjały obfitość i dostępność surowców. Na
terenie powiatu puławskiego działa jeszcze ośrodek plecionkarski w Gołębiu.
Podstawowymi surowcami plecionkarskimi na
tym terenie są obecnie wiklina i rogożyna. Dawniej stosowano również łyka lipy, wiązu i innych młodych drzew:
dębu, leszczyny, jałowca, olszyny. Najpopularniejszym su22

rowcem po wiklinie, była do niedawna też słoma żytnia, a
mniej popularnym: trawa i sitowie.
W zależności od surowca stosowane są tez różne
techniki plecionkarskie. Najprostszym i bardzo popularnym sposobem plecionkarskim, często stosowanym jest
technika żeberkowo-krzyżowa. Przy wyrobach z korzeni i ze
słomy stosuje się także technikę spiralną. Jeszcze przed II
wojną, techniką warkoczową robiono ze słomy kapelusze.
Techniką plecenia posługiwano się przy wyrobie
wszelkiego rodzaju naczyń stosowanych w gospodarstwie
domowym, tj. sit, przetaków, talerzy, miarek, niecek, „króbek” do siewu, dużych naczyń zasobowych do przechowywania ziarna, opałek na sieczkę, uli itp.
Całości aranżacji wystawy w spichlerzu dopełnia
kolekcja wycinanek autorstwa wybitnego twórcy tego gatunku – Bronisława Pietraka (zm. 1997 r.).
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