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Dariusz Niemiec  
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Badania archeologiczne we Frydmanie na Spiszu  
w latach 2009–2010

We wrześniu 2009 r. przy zabytkowej partii muru otaczającego 
gotycki kościół pw. św. Stanisława bp. we Frydmanie (gmina 

Łapsze Niżne) zostały przeprowadzone sondażowe badania archeolo-
giczno-architektoniczne. Wykopaliska zrealizowała ekipa krakowskich 
studentów archeologii pod kierunkiem Dariusza Niemca i Marcina Szymy. 

Dwa wykopy sondażowe o wymiarach 2 x 1 m i 2 x 2 m zostały zało-
żone po obu stronach muru obwodowego dookoła kościoła, w odległości 
2 m od północnej części wieży wjazdowej. W świetle dotychczasowych 
ustaleń wspomniana wjazdowa wieża dzwonnicza i przyległy do niej mur 
otaczający kościół miały zostać zbudowane w tym samym czasie – ok. 1760 r. 
– przez ks. Michała Lorencsa1.

W wykopie sondażowym 1/09 o wymiarach 2 x 1 m, wykonanym po 
wewnętrznej stronie muru obwodowego do głębokości 20 cm, zalegała 
współczesna warstwa humusu, oznaczona jako warstwa 1 i przecięta przy 
samym murze przez stosunkowo płytki wkop związany ze współczesną 
izolacją górnej partii fundamentu. Bezpośrednio pod humusem zalegała 
warstwa brunatnej gliny (warstwa 2), w której znaleziono ułamki ceramiki 
późnośredniowiecznej. Na głębokości 24 cm przy licu muru natrafiono na 
tzw. klin budowlany w postaci płatów zaprawy wapiennej, który tkwił 
w obrębie ciemnobrunatnego gliniastego nasypu z dużą zawartością gru-
dek zaprawy, okrzesków kamienia wapiennego i ułamków cegieł. Opisaną 
nasypową warstwę (oznaczoną jako warstwa 3) należy uznać za warstwę 
uformowaną w czasie budowy muru, a na podstawie znalezionych w niej 
fragmentów ceramiki może być datowana na okres późnego średniowiecza. 

1 A. Skorupa, Zabytkowe kościoły polskiego Spisza, wyd. 2, popr. i uzup., Kraków 2001, 
s. 20–21. 
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Warstwa tego nasypu zalegała do głębokości 60 cm. Od poziomu stropu 
tej warstwy stwierdzono nieznaczne poszerzenie podstawy fundamentu 
muru i brak starannego opracowania zewnętrznej powierzchni muru, cha-
rakterystycznej dla lica wyższej, pierwotnie naziemnej jego partii, zacho-
wanej w tym miejscu do wysokości 40 cm. Poniżej, na głębokości 60–90 cm, 
przekopano nasypową warstwę złożoną z brunatnej gliny wymieszanej 
z grudkami zaprawy wapiennej i okrzesków kamienia (oznaczoną jako 
warstwa 4), a związaną z wykonaniem wkopu pod stopę fundamentową 
muru. Stopa ta została posadowiona w lessowym calcu na głębokości 110 cm. 

W warstwie 4 powstałej w początkowej fazie budowy gotyckiego 
fundamentu muru wraz z ceramiką późnośredniowieczną odkryto naj-
ważniejszy numizmatyczny wyznacznik chronologii tej akcji budowlanej. 
Jest to srebrna moneta węgierska, która została zidentyfikowana jako 
denar Zygmunta I Luksemburskiego2, wybity w latach 1390–14273. Stan 
zachowania i zużycia monety określić należy jako menniczy, a brak jakich-
kolwiek śladów korozji świadczyć musi o bardzo wysokiej próbie kruszcu 
srebrnego. Średnica denara to 14,6 mm, a waga 0,35 g. Na awersie monety 
został przedstawiony podwójny krzyż węgierski z dookolnym napisem: 
MON · SIGISMVNDI. Na rewersie widnieje czteropolowa tarcza herbowa 
z naprzemiennie umieszczonymi szrafowanym godłem andegaweńskim 
i Orłem brandenburskim, a w otoku napis: REGIS VNGARIE · ETC ze zna-
kiem menniczym w postaci litery „K”. Znakomity, menniczy stan zachowa-
nia denara jest bardzo poważnym argumentem za tzw. krótką chronologią 
tej monety w rynkowym obiegu pieniężnym. W rezultacie można przyjąć 
stosunkowo precyzyjne datowanie tej emisji denarów Zygmunta I Luk-
semburskiego. Pozwala ono określić czas budowy muru obwodowego na 
zewnątrz kościoła we Frydmanie na przełom XIV/XV w. Na tej podstawie 
można wnioskować, że pierwotny mur wokół fary frydmańskiej zbudowano 
na pewno po 1390 r. i najprawdopodobniej przed 1427 r. 

Stratygrafię nawarstwień kulturowych, zalegających po zewnętrznej 
stronie muru obwodowego otaczającego kościół frydmański, rozpoznano 
w wykopie sondażowym 2/09 o wymiarach 2 x 2 m. Do głębokości 20–40 cm 
w obrębie tego sondażu zalegała współczesna warstwa humusu (warstwa 1), 
przecięta przy samym licu muru przez płytki wkop wykonany w związku 

2 Moneta została zidentyfikowana jako denar Zygmunta I Luksemburskiego i w pełni 
określona pod względem numizmatycznym przez M. Woźniaka, kustosza w Gabinecie 
Numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie.

3 Por. nota katalogowa 3.26 stanowiąca aneks do artykułu: C. Tóth, Die ungarische 
Münzprägung unter Sigismund von Luxemburg (w:) SIGISMUNDUS REX ET IMPERATOR. 
Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437, red. I. Takács, Augsburg 
2006, s. 191.
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z współczesną izolacją górnej partii fundamentu. Na głębokości 40–80 cm 
stwierdzono istnienie gliniasto-kamiennego nasypu (oznaczonego jako 
warstwa 3) stabilizującego fundament muru od strony zewnętrznego sto-
ku wzgórza kościelnego. W obrębie tego nasypu zaobserwowano rodzaj 
intencjonalnie ułożonego jądra kamiennego złożonego z dużych głazów 
zaklinowanych przez drobniejsze okrzeski kamienne i spojonych na ciem-
nobrunatnej glinie. Kamienie przy murze obwodowym były wklinowane 
i przewiązane na zaprawie wapiennej z właściwą partią fundamentu muru 
otaczającego kościół. Poczynione obserwacje są wyraźną i jednoznaczną 
wskazówką, że opisany nasyp gliniasto-kamienny musiał być wykonywany 
równocześnie z budową fundamentowej partii muru. Bezpośrednio nad 
calcem, tj. na głębokości 80–100 cm, zalegała nasypowa warstwa złożona 
z brunatnej gliny wymieszanej z grudkami zaprawy wapiennej i okrzes-
ków kamienia (warstwa 4), związana z wkopaniem stopy fundamentowej 
w calec. Od strony zewnętrznej stopa fundamentowa muru obwodowego 
została posadowiona w lessowym calcu na głębokości 120 cm.

Badania archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone w 2009 r. 
przy murze obwodowym wokół kościoła we Frydmanie dostarczyły do-
wodów na jego pierwotną średniowieczną metrykę. Na ich podstawie czas 
budowy muru należy odnosić do przełomu XIV/XV w. Chronologia budowy 
gotyckiego muru otaczającego farę frydmańską stanowi też terminus ante 
quem dla określenia czasu ostatecznego ukończenia budowy i wyposażenia 
wnętrza samej świątyni. Bardzo solidne posadowienie i ustabilizowanie 
muru wokół kościoła wskazywać też może na jego wtórną militarną funkcję 
o charakterze refugialnym, co na terenie pogranicza polsko-węgierskiego 
nie było bez znaczenia. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na to, że 
nie ma pewności, czy z XIV, a nawet z pierwszą połową XV w. można wią-
zać relikty starszej budowli – domniemanej wieży obronnej – rozpoznanej 
w obrębie piwnic renesansowego kasztelu we Frydmanie4. 

W kwietniu 2010 r. ekipa Instytutu Archeologii UJ pod kierunkiem D. 
Niemca przeprowadziła w otoczeniu Frydmana archeologiczne badania 
powierzchniowe. Stwierdzono znaczną koncentrację materiałów prahisto-
rycznych i średniowiecznych w rejonie ul. Kamienne Pole, czyli w północno-
-zachodniej części wsi lokacyjnej. Ślady wielokulturowego i zróżnicowanego 
chronologicznie osadnictwa w tej strefie mogą wskazywać na istnienie 
w tym miejscu pierwotnej osady przedlokacyjnej. Pozostałości bogatego 
osadnictwa od prahistorii po okres nowożytny zarejestrowano też na obsza-
rze położonym bardziej na zachód pomiędzy rzeką Białką a potokiem zwa-

4 E. Sadowska, J. Janczykowski, Kasztele na polskim Spiszu, „Teka Komisji Urbanistyki 
i Architektury” 1988, t. 22, s. 225–226. 



14

  

Dariusz Niemiec

nym Przykopą (lub Krętym Potokiem) aż po kopalnię kamienia (tzw. żwiro-
wisko). Wśród zabytków ruchomych odkrytych w tej strefie należy zwrócić 
uwagę na glinianą fajkę w stylu orientalnym, datowaną na XVII–XVIII w. 
W podsumowaniu wyników badań powierzchniowych można stwierdzić, 
że domniemana osada przedlokacyjna może być lokalizowana na północ 
od lokacyjnego układu wsi Frydman, a więc na obszarze pomiędzy połu-
dniowym brzegiem Białki a północnym brzegiem Krętego Potoku.



  

Tadeusz M. Trajdos 
Instytut Historii PAN, Warszawa

Parafia i życie religijne we Frydmanie do 1832 roku

Uwagi wstępne

Parafia frydmańska jest zapewne najstarszą parafią katolicką na Za-
magurzu Spiskim. Źródła do jej dziejów nie są jednak obfite. Poza 

nielicznymi dokumentami i wzmiankami drukowanymi, a istotnymi dla 
tematu niniejszej pracy, oparłem swe badania na kwerendzie w Archiwum 
Państwowym w Lewoczy na słowackim Spiszu, gdzie znajduje się większość 
ocalałych archiwaliów kapituły spiskiej, a następnie biskupstwa spiskiego. 
Przede wszystkim mogłem wykorzystać teksty wizytacji kanonicznych pre-
pozytury spiskiej: rękopiśmiennych z lat 1655/1656 i 1731 oraz wydanych 
w całości lub we fragmentach z lat 1693, 1700 i 1712, a także rękopiśmienną 
wizytację biskupa spiskiego z roku 1832. Tekst z 1832 r. stanowi najobszer-
niejszą, skrupulatną i ostatnią w XIX w. relację o stanie parafii frydmańskiej, 
dzięki czemu tworzy naturalną cezurę końcową niniejszego opracowania.

Trzeba jednak uzmysłowić sobie rozmiar strat archiwalnych – materia-
łów do dziejów tej parafii. Ani w archiwum lewockim, ani w parafialnym nie 
zachowały się wizytacje: arcybiskupa ostrzyhomskiego Miklósa Csákyego 
z 1752 r. oraz biskupów spiskich Karola Salbecka z 1778 r. i Jana Revaya 
(de Reva) z lat 1799 i 18011. Liczne adnotacje w protokole wizytacji biskupiej 
z 1832 r. dowodzą, że powyższe wizyty biskupie zostały przeprowadzone. 

1 Štátny archív MV, Levoča [dalej: ŠA Lev.], M. Kamenická, Kanonické vízitácie na Spiši 
ako historický prameň, mnp, Bratislava 1972, s. 49, 51–54; por. P. Zubko, Dejiny Spišského biskup-
stva (w:) Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu = Terra Scepusiensis. Stav badania 
o dejinách Spiša, red. R. Gładkiewicz, M. Homza, przy udziale M. Pułaskiego i M. Slivki, 
Levoča–Wrocław 2003, s. 601–602. Miklós Csáky, arcybiskup ostrzyhomski, prymas Węgier, 
a zarazem zwierzchni żupan spiski (comes supremus, urząd ten należał wtedy dziedzicznie 
do rodu magnackiego Csákych) osobiście wizytował parafie prepozytury spiskiej w latach 
1751–1754. Jan de Reva wizytował dekanat dunajecki (Zamagurze) w 1799 r., ale wzmianki 
w tekście wizytacji 1832 r. pokazują, że Frydman odwiedził także w 1801 r.
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Ich protokoły przechowywano w archiwum kurii biskupstwa spiskiego 
i zapewne w drugim egzemplarzu w archiwum parafialnym.

Wielkie rozczarowanie budzi obecna zawartość archiwum parafialnego 
we Frydmanie. Według informacji przekazanej mi przez dyrektora Piotra 
Wojtaszka, a uzyskanej od ks. proboszcza Ludwika Węgrzyna, z dawnych 
archiwaliów zachowały się jedynie metryki. Nie ma nawet księgi rachun-
kowej (Liber Rationum Ecclesiae) z lat 1751–1829, z której korzystali Hanna 
Pieńkowska i Tadeusz Staich, a na którą niedawno powoływał się Andrzej 
Skorupa2. Podczas wizytacji bp. Josepha Bélika w 1832 r. na plebanii fryd-
mańskiej znajdowały się ponadto: 1) Liber historiae Domesticae..., a więc 
bezcenna kronika parafialna rozpoczęta w 1640 r., założona natychmiast 
po odnowie parafii katolickiej i pokonaniu luteranów; 2) Księga poleceń 
królewskich i rozporządzeń diecezjalnych; 3) Księga fundacji mszalnych; 
4) Spis parafian z 1830 r. (Protocollum Conscriptionis Animarum). Oprócz tego 
istniały wtedy następujące metryki: 1) Księga chrztów, ślubów i pogrzebów 
od 1742 r. (ta właśnie ocalała); 2) taka sama księga dla rodzin żołnierzy 
mieszkających we Frydmanie [sic!] od 1830 r.; 3) Księga bierzmowań od 
1823 r.; 4) Protokół małżeństw mieszanych wyznaniowo i nawróceń.

Tadeusz Szydłowski, dokonując objazdu inwentaryzacyjnego powiatu 
nowotarskiego w 1930 r., stwierdził zachowanie na plebanii frydmańskiej 
dwóch ważnych rękopisów3: 1) inwentarza parafialnego sporządzonego 
9 listopada 1757 r. przez plebana Michała Lorenza (Inventarium tum ecclesiae 
tam parochiae Fridmanensis...) wraz z kopią uzupełnioną przez jego następcę, 
plebana Szymona Frankowicza w 1771 r.; 2) egzemplarza cytowanej już 
wizytacji kanonicznej bp. J. Bélika z 1832 r. Także i te rękopisy zniknęły 
z archiwum parafialnego. Na szczęście posiadam kserokopię wizytacji 
z 1832 r. z egzemplarza zachowanego w archiwum lewockim. H. Pieńkowska 
i T. Staich podali z kolei do wiadomości publicznej w 1956 r., że na plebanii 
frydmańskiej zachowała się kronika parafialna proboszcza Edwarda Pro-
kopowicza z 1857 r.4 Obecnie też jej nie ma.

Wobec takich ubytków niniejsza praca musi bazować na archiwaliach 
dawnej prepozytury, a następnie od 1776 r. diecezji spiskiej.

2 H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami skalnej ziemi, Kraków 1956, s. 408; A. Skorupa, 
Zabytkowe kościoły Polskiego Spisza, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2001, s. 27.

3 T. Szydłowski, Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. 3, Województwo kra-
kowskie, t. 1, z. 1, Powiat nowotarski, Warszawa 1938, s. 57.

4 H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami..., s. 408; por. M. Gotkiewicz, Przez wsie Zamagurza 
Spiskiego, „Prace Pienińskie” 1996, t. 8, s. 72, pisał, że podobno zaginęła gdzieś we Lwowie. 
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Parafia katolicka Frydmana w średniowieczu i początkach 
epoki nowożytnej

Kwestia początków wsi Frydman, a zatem genezy miejscowej parafii, 
będzie przedmiotem odrębnego ujęcia dopiero wtedy, gdy uda się wy-
korzystać najnowsze badania detali i struktury kościoła frydmańskiego, 
a także terenowe badania archeologiczne. Obecnie mogę jedynie powtórzyć 
własną opinię, wyrażoną już w druku5. Wezwanie kościoła frydmańskiego 
(św. Stanisława) jest unikalne na średniowiecznym Zamagurzu. Stanowi 
przesłankę datowania erekcji tej parafii jeszcze w okresie przynależności 
tego obszaru do księstwa krakowskiego (przed 1308 r.), a pod względem 
jurysdykcji kościelnej – do diecezji krakowskiej. Wyrokiem sądu papieskie-
go diecezja ta zachowała formalnie jurysdykcję na górnym Spiszu także 
w pierwszej i drugiej ćwierci XIV w., czyli po aneksji Zamagurza przez 
Koronę Węgierską6. Datum post quem tej erekcji parafialnej jest naturalnie 
uroczyste ogłoszenie kanonizacji św. Stanisława w katedrze krakowskiej 
(elevatio corporis) w 1254 r. Należy rozpatrzyć ewentualność fundacji ko-
ścioła św. Stanisława przez szlachcica węgierskiego z niemieckiego rodu, 
Kokosza Berzeviczego, który otrzymał od króla Węgier Karola Roberta 
nadanie ziemskie na Zamagurzu, nie wcześniej jednak niż na przełomie 
1307 i 1308 r. Nadanie to objęło też obszar dzisiejszego Frydmana7. Berzevi-
czy polecił w tym miejscu lokację wsi prawa niemieckiego na porębie, czyli 
po karczunku leśnym. Być może nowa wieś powstała na powiększonym 
obszarze wcześniejszej osady prawa polskiego, założonej w drugiej połowie 
XIII w., a zasiedlonej w trakcie kolonizacji doliny Dunajca, podjętej przez 
cystersów w ich dominium podhalańskim. Kokosz Berzeviczy z pewnością 
nie wskazał tytulacji parafialnej. Patrocinium św. Stanisława pojawiło się 
z inicjatywy kurii krakowskiej. Stanowi też domniemany ślad pierwotnej 
gromady osadników z Małopolski. Co prawda właściciel ziemski – patron 
parafii – mógł akceptować wolę zwierzchnika diecezji w sprawie wezwania, 
ale zdarzało się to rzadko. Berzewiczy jako wierny stronnik Karola Roberta 
nie odnosił się zapewne życzliwie do terytorialnych aspiracji biskupstwa 
krakowskiego. Roli K. Berzeviczego jako fundatora kościoła św. Stanisława 
przeczy również mętna tradycja notowana przez wizytatorów przynaj-

5 T.M. Trajdos, Kult św. Stanisława na Spiszu (w:) Święty Stanisław jako patron ładu spo-
łecznego, red. B. Wójcik, Tarnów 2003, s. 74–76.

6 T. M. Modelski, Spór o południowe granice diecezji krakowskiej od strony Spisza, Zakopane 
1928, s. 103; S. Sroka, Cirkevný konflikt na Spiši v prvej polovici 14. storočia (w:) Spiš v kontinuite 
času, red. P. Švorc, Prešov–Bratislava–Wien 1995, s. 31–34.

7 T.M. Trajdos, Właściciele i dobra Zamku Niedzickiego do roku 1848 (w:) S.K. Michalczuk, 
P.M. Stępień, T.M. Trajdos, Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica 2006, s. 16–19.
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mniej od końca XVII w. Jest to przekaz o budowie tej świątyni około 1073 r. 
z woli nieokreślonej zbiorowości katolików8. Informacja ta zagościła potem 
w schematyzmach diecezji spiskiej oraz w dość licznych opracowaniach9. 
Wskazywałem już, że rok 1073 pojawił się w aktach prepozytury spiskiej 
jako kombinacja rzeczywistych wydarzeń z żywotu św. Stanisława: objęcia 
biskupstwa krakowskiego w 1072 r. i męczeństwa w 1079 r. Z samym Fryd-
manem nie ma naturalnie nic wspólnego. Utrwalenie pamięci o zbiorowej 
fundacji parafii we Frydmanie może się jednak odnosić do zdarzeń z czasów 
przynależności do księstwa krakowskiego, być może, jak wyżej sugero-
wałem, w majątku cysterskim opactwa szczyrzyckiego, lecz bez wątpienia 
z inicjatywy pionierskiej grupy osadników pod protekcją kurii biskupiej.

Wizytacja z prepozytury spiskiej w 1655 r. wykazała niemal zupełny 
brak dotacji (uposażenia fundacyjnego) dla kościoła we Frydmanie. To 
zjawisko również przekonuje do hipotezy o gromadnej chłopskiej fundacji 
(osadnicy nie mogli dysponować żadnymi nieruchomościami, gdyż mieli 
tylko prawo użytkowania gospodarstw). Kościół utrzymywano z ofiar, 
jałmużn i subwencji wiernych. Władza diecezjalna niechętnie godziła się 
na takie rozwiązanie, gdyż podstawy materialne tego rodzaju parafii były 
wielce niepewne. Może jednak doniosłość erekcji parafii na rubieży diecezji 
w warunkach ostrej rywalizacji Kościoła węgierskiego wpłynęła na podjęcie 
takiej decyzji w Krakowie. W każdym razie nie widać najmniejszego śladu 
udziału Kokosza Berzeviczego w tym procesie fundacyjnym. Gdyby był 
fundatorem, nie mógłby się uchylić od obowiązku dotacji.

Po 1308 r. Frydman pozostawał w obrębie szlacheckiego dominium 
Zamku Niedzickiego jako graniczna wieś na terytorium węgierskim w wi-
dłach Dunajca i Białki10. Pierwszy zachowany dokument stwierdzający 
jego istnienie powstał 7 października 1320 r.11 Ów akt, jak też następne 

8 J. Hradszky, Additamenta ad initia, progressus ac praesens status Capituli ad Sanctum Mar-
tinum de Monte Scepusio, Szepesváralja 1903–1904, s. 257, wizytacja Jánosa Zsigraya 1700 r.; 
T.M. Trajdos, Wizytacja Zsigraya z roku 1700 na Zamagurzu Spiskim, Szczawnica 1992, s. 15. To 
samo potem m.in. bp J. Bélik w wizytacji 1832 r.

9 Przyjmowano ją jako wątpliwą tradycję, zob. E. Janota, Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca 
i Popradu na Śpiżu, „Rocznik c.k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” 1864, t. 9, s. 74; 
Br. G. [Bronisław Gustawicz], Frydman (w:) Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, t. 2, Warszawa 1881, s. 419. Natomiast J. Wiktor, Pieniny i ziemia sądecka, 
Kraków 1965, s. 34, podał legendę o założeniu parafii frydmańskiej w 1037 r. (?). To chyba 
błąd wynikający z przestawienia cyfr.

10 E. Pavlik, Zamagurskí zemepáni, „Spiš, vlastivedný sborník” 1965, t. 1, s. 39.
11 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, t. 8, vol. 2, nr 121, wyd. G. Fejér, 

Budae 1832 (por. także t. 8, vol. 5, nr 104); E. Janota, Zapiski..., s. 75; J. Radziszewska, Studia 
spiskie, Katowice 1985, s. 25–26; T.M. Trajdos, Właścicele i dobra...; H. Ruciński, Politické dejiny 
Spiša v neskorom stredoveku (w:) Historia Scepusii, vol. I, red. M. Homza, S.A. Sroka, Bratisla-
va–Kraków 2009, s. 335–336; tenże, Lokacje sołtysie na Spiszu w XIII i XIV wieku, „Rocznik 
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(1326, 1327, 1328), w których pojawia się nazwa wsi Frydman, dotyczą 
spraw majątkowych właścicieli dominium dunajeckiego i na temat parafii 
frydmańskiej nic nie mówią. Najdawniejszą wzmiankę o jej funkcjonowa-
niu wydał węgierski jezuita Karol Péterffy w dziele ogłoszonym drukiem 
w 1742 r.12; opublikował on najstarsze zachowane statuty kapituły ostrzy-
homskiej z 1397 r. jako uzupełnienie do akt i dekretów synodu z 1629 r. 
(appendix prima)13. Dodał do nich m.in. „najstarszy spis” parafii prepozytury 
spiskiej, który w historiografii słowackiej został uznany za źródło z 1397 r. 
Jednak K. Péterffy wcale nie datuje samego katalogu parafii, a jedynie 
statuty kapitulne. Co więcej, mamy do czynienia z kopią z kopii. Jezuita 
podaje, że trzech notariuszy przepisało stare pisma w 1678 r. Ten egzemplarz 
K. Péterffy wydrukował w 1742 r. Pewne przesłanki przemawiają za póź-
niejszym pochodzeniem tego spisu parafii, raczej z XV w. W każdym razie 
pośród dwunastu parafii należących do bractwa (fraternitas) dunajeckiego, 
czyli jednostki administracji kościelnej obejmującej Zamagurze, podległej 
prepozyturze spiskiej, znajdziemy także parafię we Frydmanie. Trzeba 
przypomnieć, że bractwa w prepozyturze spiskiej stanowiły odpowiednik 
dekanatów w diecezjach polskich. Warto dodać, że wizytator z 1731 r., pre-
pozyt spiski Johann Peltz domniemywał fundację kościoła św. Stanisława 
dopiero w 1454 r., ale też na skutek gromadnej woli katolików.

Dalsze (równie skąpe) wzmianki o katolickiej parafii we Frydmanie 
pochodzą z pierwszej ćwierci XVI w. W rejestrze świętopietrza z 1518 r. 
w okręgu bractwa dunajeckiego występuje m.in. pleban frydmański Piotr, 
który płacił 2 floreny i 13 denarów14. W 1520 r. pośród dziesięciu parafii tego 
bractwa występuje też parafia frydmańska15. Z wizytacji 1655 r. wiadomo, 
że w średniowiecznej parafii frydmańskiej uroczyście obchodzono święto 
tytulacyjne 8 maja opatrzone odpustem16. Wspomniana wizytacja pozwa-
la również zrekonstruować pierwotne terytorium parafii św. Stanisława. 
Świadczy ono o zdecydowanym pierwszeństwie fundacyjnym tego kościoła 

Podhalański” 1987, t. 4, s. 301–302; J. Beňko, Osídlenie severného Spiša do polovice 14. storočia, 
„Historické štúdie” 1970, t. 15, s. 172–173, mylił lokację Starej Wsi z lokacją Frydmana, to 
samo w: tenże, Osídlenie severného Slovenska, Košice 1985, s. 164–165. Błąd ten poprawił 
częściowo w kolejnej pracy: tenże, Osídlenie oblasti (w:) Zamagurie, Košice 1972, s. 22. Por. 
S. Zachorowski, Węgierskie i polskie osadnictwo Spiżu do połowy XIV w., „Rozprawy AU. Wydz. 
Histor. Filozof.” 1909, seria 2, t. 27, s. 275–276; M. Gotkiewicz, Dzieje Zamagurza Spiskiego do 
połowy XIX wieku [cz. 1], „Ziemia” 1957, R. 2, nr 9, s. 3.

12 C. Péterffy SJ, Sacra concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in Regno Hungariae, t. II, 
Posonii 1742, s. 272.

13 Tamże, s. 266–267.
14 C. Wagner, Analecta Scepusii, p. II, Wien 1774, s. 195–196.
15 J. Hradszky, Additamenta..., s. 440.
16 T.M. Trajdos, Kult św. Stanisława..., s. 76.
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na północno-zachodnim Zamagurzu. Do parafii Frydmana należało niegdyś 
całe pogranicze tej krainy w górę nurtu Białki aż do jej podtatrzańskiego 
odcinka. Oznacza to, że parafia frydmańska istniała przed powołaniem pa-
rafii w Krempachach i Nowej Białej, erygowanych najwcześniej u schyłku 
XIV w., ale prawdopodobnie dopiero w XV w.17 W XIV w. parafia frydmańska 
sięgała od ujścia Białki aż do podnóża Tatr Bielskich. Jeszcze w późniejszych 
wiekach pozostały jej relikty tego wielkiego obszaru w postaci dalekich en-
klaw. Z uwagi na uciążliwość takiej administracji (a szczególnie ze względu 
na wymogi skutecznego duszpasterstwa) kolejni wizytatorzy postulowali 
dostosowanie granic parafii św. Stanisława do zmiennej mapy kościelnej 
Zamagurza i plebani frydmańscy stopniowo wyzbywali się oddalonych 
filii. W średniowieczu parafia frydmańska tworzyła rubież prepozytury 
spiskiej przy granicy diecezji krakowskiej. Być może jednak do drugiej 
ćwierci XIV w. było odwrotnie: ta parafia stanowiła kresową jednostkę 
diecezji krakowskiej, utraconą na rzecz węgierskiej administracji kościelnej 
na skutek aneksji Zamagurza do Korony św. Stefana.

Od założenia parafii kościół frydmański miał typowe wyposażenie 
ołtarzowe wiejskich świątyń spiskich w średniowieczu. W takich kościołach 
istniały zazwyczaj trzy ołtarze. Wezwanie ołtarza głównego w prezbiterium 
odpowiadało wezwaniu kościoła. Dwa boczne ołtarze przy tęczy poświęco-
ne były Najświętszej Marii Pannie i św. Mikołajowi18. Tak też było we Fryd-
manie. Ołtarze ta znamy dopiero z opisu w 1655 r. Istniały bez wątpienia 
przed 1587 r. Z detali tego opisu wynika, że były to ołtarze gotyckie, może 
nawet późnogotyckie. Wielki ołtarz był pięknie rzeźbiony w drewnie, ale bez 
polichromii. Zapewne przypominał poliptyki z legendą św. Stanisława, 
bardzo popularne w Małopolsce pierwszej ćwierci XVI w. Głosił bowiem 
chwałę męczennika św. Stanisława, patrona diecezji krakowskiej i od XIV w. 
całej Korony Polskiej19. Kult św. Stanisława we Frydmanie stanowił ciągłą 
pamiątkę filiacji krakowskiej i małopolskich dróg osadniczych wiodących 
na Zamagurze. Ołtarz maryjny z prostą figurą umacniał wiarę w orędow-
nictwo Matki Bożej. Z wizytacji 1655 r. wiadomo, że kościół frydmański 
miał niegdyś (czyli przed 1587 r.) odpusty na święto Narodzenia Marii 
(8 września). Ołtarz św. Mikołaja przypominał dobrotliwego patrona, który 
ratował wędrowców przed rozlicznymi zagrożeniami, chronił ich dobytek 
i pilnował gospodarstw.

17 T.M. Trajdos, Rekatolicyzacja parafii w Krempachach i w Nowej Białej w XVII stuleciu, 
„Almanach Nowotarski” 1999, nr 4, s. 69.

18 T.M. Trajdos, Nowe nurty w życiu religijnym społeczności katolickiej na Spiszu i Orawie 
w XVII wieku, „Historické štúdie” 2000, t. 41, s. 87.

19 Tamże, s. 102.
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Dodajmy, że od samego początku kościół pw. św. Stanisława był gotyc-
ką budowlą murowaną20. Fakt ten jednak nie wyróżniał go na tle sakralnej 
architektury wiejskiej na Spiszu XIV w. Była to kraina licznych wiejskich 
kościołów murowanych, najczęściej jednonawowych z wieżą nad kruchtą 
od zachodu i z wyodrębnionym prezbiterium. Kościół frydmański miał 
pierwotnie sklepienie (gotyckie krzyżowo-żebrowe) tylko nad prezbiterium. 
Nawa była zakryta drewnianym pułapem.

Parafia luterańska 1587–1640

Polscy osadnicy na Zamagurzu trzymali się wytrwale katolicyzmu. 
W drugiej połowie XVI w. na Węgrzech w tej kwestii nie liczono się ze zda-
niem poddanych. Decydował właściciel majątku, szlachcic, patron-kolator 
kościoła parafialnego. Tymczasem w 1584 r. dobra Zamku Niedzickiego, 
m.in. też Frydman, przejął w zastaw szlachcic węgierski i gorliwy luteranin 
Jerzy Horváth Palocsay. W 1589 r. zakupił je na własność21. Wydarzenie to 
przesądziło los parafii katolickich w tym majątku. Około 1587 r. usunął ple-
bana katolickiego, zabrał kościół, plebanię i szkołę, a następnie ustanowił 
parafię ewangelicko-augsburską22. Mieszkańcy wsi musieli formalnie pod-
dać się nowym porządkom. W 1614 r. na synodzie w Spiskim Podgrodziu 
została ustanowiona superintendentura Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego dla komitatów Spisza i Szarysza (słow. Šariš). Wcielono do niej m.in. 
świeżo powołane luterańskie bractwo dunajeckie, zrzeszające pastorów 
z Zamagurza23. Niedługo istniała parafia luterańska we Frydmanie, gdyż 
w 1639 r. dziedzice i synowie Jerzego, Stefan i Andrzej Palocsayowie, nawró-
cili się na katolicyzm24. W 1640 r. kilka parafii zamagurskich w ich dobrach 

20 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 47; A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 19–20; J. Wik-
tor, Pieniny..., s. 34; H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami..., s. 403–404; J. Pieniążek, Krajobraz 
i zabytki polskiego Spisza, „Ziemia” 1934, R. 24, s. 100; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka 
Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 82–83.

21 T.M. Trajdos, Właściciele i dobra..., s. 32–33; E. Pavlik, Zamagurskí zemepáni..., s. 41; 
tenże, Reformácia a protireformácia v Spišskej Magure, „Z minulosti Spiša” 2004, t. 12, s. 45; 
M. Gotkiewicz, Dzieje Zamagurza... [cz. 2], „Ziemia” 1957, R. 2, nr 10, s. 6.

22 J. Hradszky, Additamenta..., s. 257, 537. Datę tę notuje wizytator, prepozyt spiski J. Zsi-
gray w 1700 r., por. T.M. Trajdos, Wizytacja..., s. 15; tenże, Reformacja i kontrreformacja na Spiszu 
(w:) Terra Scepusiensis..., s. 475; E. Pavlik, Reformácia..., s. 47, 49; Br. G. [Bronisław Gustawicz], 
Frydman..., s. 419. Wizytator J. Peltz w 1731 r. uważał, że luteranie dostali kościół frydmański 
już ok. 1584 r., czyli od razu po objęciu zastawu dóbr niedzickich przez J. Palocsaya. Biskup 
J. Bélik w 1832 r. datował ustanowienie parafii luterańskiej dokładnie na 1587 r.

23 T.M. Trajdos, Reformacja..., s. 478; E. Pavlik, Reformácia..., s. 48.
24 T.M. Trajdos, Reformacja..., s. 480; M. Gotkiewicz, Reformacja i kontrreformacja na Spi-

szu, „Nasza Przeszłość” 1958, t. 7, s. 82; tenże, Dzieje Zamagurza... [cz. 2], s. 7; tenże, Przez 
wsie..., s. 72. 



22

  

Tadeusz M. Trajdos

przywrócono Kościołowi katolickiemu. Frydmańską parafię św. Stanisława 
osobiście odbierał prepozyt spiski Lászlo Hoszuthoty w obecności hr. Pawła 
Rakoczego, ówczesnego posiadacza dominium Czerwonego Klasztoru, 
radcy i dworzanina królewskiego, który jako wytrwały katolik z polecenia 
monarszego zapewniał prepozyturze wszelką pomoc w odnowie katolickiej 
sieci parafialnej na Zamagurzu25. Usunięto ostatniego pastora Andrzeja 
Stubnicera, duchownego w podeszłym wieku. Odzyskano skromny majątek 
plebański. Odtąd prepozytura spiska jako zwierzchność kościelna ściśle 
współdziałała z katolickimi patronami-dziedzicami Frydmana.

Parafia św. Stanisława pod jurysdykcją prepozytury spiskiej 
1640–1776

W okresie luterańskim chłopi w większości nie zmienili przekonań 
religijnych, pozostając in pectore katolikami. Nie znaczy to jednak, że nie 
pojawiło się zjawisko apostazji. Pewna grupa mieszkańców przyjęła wy-
znanie luterańskie, gdyż presja dziedziców i pastorów była silna, poparta 
groźbami represji i prawomocna w świetle ówczesnego porządku. Przy-
wrócenie parafii katolickiej miało zatem ogromne znaczenie, wykraczające 
jednak poza konsekwencje czysto wyznaniowe. Opiekę duszpasterską nad 
polskimi mieszkańcami przejęli księża polscy z diecezji krakowskiej z braku 
odpowiedniej liczby księży prepozytury spiskiej, gruntownie przetrzebionej 
przez reformację. Ambona, konfesjonał, szkoła i chór kościelny znalazły 
się w rękach polskich. W bibliotekach parafialnych obok ksiąg łacińskich 
pojawiły się liczne druki w języku polskim. Z książek polskich korzystali 
też nauczyciele. Na ogół do końca XVIII w. tym sposobem ludność polska 
na Zamagurzu miała stały kontakt z kulturą i oświatą polską, oczywiście 
na poziomie elementarnym i katechetycznym.

Odnowa katolicka w samym Frydmanie zbiegła się z objęciem tamtej-
szej plebanii przez wybitnego duchownego polskiego, ks. Jana Ratułow-
skiego, pochodzącego z podhalańskiego Ratułowa26. Podawane są dwie 
daty jego przybycia do Frydmana – 1640 lub 1647 r. Wydarzenia, w któ-
rych uczestniczył przed pojawieniem się na Spiszu, przemawiają za datą 
wcześniejszą. Pozostał na tej plebanii aż do 1691 r. Odegrał decydującą rolę 
w utrwaleniu katolicyzmu na Zamagurzu. Pomógł też katolikom na Górnej 

25 J. Hradszky, Additamenta..., s. 537; E. Pavlik, Reformácia..., s. 54. Identycznie w wizy-
tacji J. Bélika 1832 r.

26 J. Hradszky, Additamenta..., s. 537; M. Gotkiewicz, Reformacja..., s. 89; tenże, Przyczynki 
do dziejów Zamagurza Spiskiego w dziesięcioleciu 1656–1666, „Studia Historyczne” 1971, R. 14, 
z. 4, s. 559; T.M. Trajdos, Polscy plebani na Zamagurzu Spiskim (w:) Spisz, wielokulturowe dzie-
dzictwo, red. A. Kroh, Sejny 2000, s. 64–65.
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Orawie, gdzie odbył wizytację w 1656 r. i gdzie wspierał ciężką pracę swego 
ucznia i krajana, ks. Jana Sczechowicza. Wysiłki te przyniosły tam powstanie 
pierwszych wiejskich parafii i kapelanii katolickich27. J. Ratułowski uzyskał 
magisterium, a następnie doktorat filozofii w Akademii Krakowskiej, a także 
magisterium teologii w tej uczelni. Studiował zatem kolejno na wydziałach 
sztuk wyzwolonych i teologicznym. Te stopnie mistrzowskie wzmiankuje 
wizytacja 1655 r. Przed rozpoczęciem misji na Spiszu w Akademii Krakow-
skiej na wydziale artium prowadził wykłady z poetyki. Po zakończeniu 
pracy dydaktycznej w Krakowie został przez kurię biskupią skierowany na 
plebanię w Krościenku, w Pieninach28. Instytucję kanoniczną (osadzenie na 
urzędzie plebańskim) otrzymał 2 października 1639 r. Mieszkał w podłych 
warunkach, w szpitaliku za 7,5 groszy czynszu dla starosty czorsztyńskiego, 
ponieważ w ówczesnym mieście [sic!] nad Dunajcem nie było osobnego 
budynku plebanii. Warunki materialne zapewne wzbudziły taką gorycz 
w młodym uczonym z krakowskiej uczelni, że jesienią 1640 r. samowolnie 
opuścił Krościenko. W świetle prawa kościelnego było to poważne i ra-
żące wykroczenie. Ale skutki okazały się błogosławione dla Zamagurza. 
Niewątpliwie przekroczył pobliską granicę węgierską i udał się na Spisz, 
gdzie potrzebowano polskich księży. Z pewnością prepozytura spiska 
bardzo szybko powierzyła mu plebanię we Frydmanie, może u schyłku 
1640 r. Kuria krakowska po kilku wezwaniach do powrotu pozbawiła go 
plebanii w Krościenku (wakującej trzy lata) dopiero 17 października 1643 r. 
J. Ratułowski trafnie przewidział, że na Zamagurzu jego wiedza i zapał 
zostaną docenione, mimo że ucieczką z poprzedniej parafii nie wystawił 
sobie dobrego świadectwa. Każda przecież władza diecezjalna oczekiwała 
od swych duchownych karności i dyscypliny. Niemniej, prepozytura spiska 
nie zawiodła się ani trochę na umiejętnościach i wytrwałości J. Ratułow-
skiego. Na Zamagurzu objął funkcję wicearchidiakona, czyli przełożonego 
bractwa dunajeckiego, grupującego plebanów wskrzeszonych parafii. Z tego 
tytułu uczestniczył w odbieraniu tamtejszych parafii na rzecz Kościoła ka-
tolickiego, m.in. w 1648 r. w Krempachach29. W latach 1654–1655 pobierał 
w tej wsi dziesięcinę z delegacji prepozytury spiskiej. Miejscowi dziedzice 
z luterańskiej rodziny Horváth-Stansith wbrew większości mieszkańców 
podtrzymywali jeszcze żywot parafii ewangelickiej i odmawiali zwrotu 

27 T.M. Trajdos, Jutrzenka polskiej Orawy – głos świadka, „Nasza Przeszłość” 1993, t. 79, 
s. 327–334.

28 B. Krzan, Klejnot zagubiony w górach, Krościenko n. Dunajcem 1988, s. 78, 306. 
29 T.M. Trajdos, Rekatolicyzacja..., s. 70; ŠA Lev., fond Spišská Župa, odd. Kongregačne 

písomnosti, inv. č. 14, Kongregačný protokol 1648 r., s. 209; H. Ruciński, Podhalansko-spišsko-ora-
vské vzťahy, najmä v 16.–17. storočiach, „Zbornik Filozofickej fakulty Univerzity Komenského: 
Historica” 1996, R. 43, s. 44–45.
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kościoła. W 1647 r. J. Ratułowski ufundował bogatą polichromię figuralną 
w filialnym kościele w Trybszu30. Jako autor programu ikonograficznego 
wykazał się głęboką erudycją oraz inwencją teologiczną.

Księdza J. Ratułowskiego jako plebana frydmańskiego i wicearchidia-
kona okręgu dunajeckiego odwiedził pierwszy wizytator po rekatolicyzacji 
w 1655 r. Był to kanonik spiski nieznanego nazwiska wysłany przez pre-
pozyta spiskiego i biskupa waradyńskiego Jánosa Pálfalvaya31. Uczoność 
plebana wzbudziła w gościu niekłamany podziw32. Zapisał chwalebną 
ocenę przymiotów kapłańskich i wyników pracy J. Ratułowskiego. Nasz 
misjonarz sprowadził liczne księgi z drukarń polskich, niezbędne w pole-
mikach z luteranami, w katechizacji i homiletyce. Oglądał je z uznaniem 
wizytator. Wynotował katechizm i rytuarz ostrzyhomski. Ta ostatnia pozycja 
była konieczna dla polskiego duszpasterza, gdyż na Zamagurzu odprawia-
no liturgię według tradycji i zarządzeń obowiązujących w archidiecezji 
ostrzyhomskiej. Z ksiąg liturgicznych wizytator dostrzegł ponadto dwa 
egzemplarze drukowanego mszału weneckiego, stary mszał oraz psałterz 
wydany w Krakowie33. J. Ratułowski zadbał więc o porządną bibliotekę 
parafialną. Katechizował dorosłych oraz młodzież, zlecał też to zadanie 
nauczycielowi parafialnemu. Nie wygłaszał ekshortacji (krótkich pouczeń), 
gdyż parafia nie miała tego zwyczaju. Pracował jako duszpasterz zarówno 
na Podhalu, jak też na Zamagurzu, traktując oba regiony jako ewidentną 
wspólnotę etniczną, językową i wyznaniową. Odnotowano, że spowiadał 
na przykład w Harklowej, a więc w diecezji krakowskiej, jak też w Krem-
pachach. Pomagał w posłudze kapłańskiej kolegom z Podhala i ze Spisza. 
W Krempachach ta pomoc była niezbędna z uwagi na szykany, jakie na-
potykali miejscowi katolicy ze strony dziedziców-innowierców. Wizytator 
zauważył, że we Frydmanie mieszkali heretycy liczni, ale zapobiegliwy 
pleban zdołał nawrócić 54 apostatów na katolicyzm. J. Ratułowski założył 
pierwsze metryki. W jednej księdze wpisywał chrzty, śluby i pogrzeby34. 
Jako wicearchidiakon dunajecki nie urządzał zebrań dekanalnych przez 
dwa lata (1653–1654), ale obiecał wizytatorowi, że w 1655 r. zwoła je po 
Wielkanocy. W protokole wizytacji została utrwalona spontaniczna opinia 

30 T. Chrzanowski, M.Kornecki, Sztuka..., s. 415; T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 165; 
A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 131; S. Szymański, Wystroje malarskie kościołów drewnianych, 
Warszawa 1970, s. 47, 77, 92, 106.

31 ŠA Lev., [odd. Kanonické vizitácie], Visitatio Ecclesiarum Terrae Scepusiensis Illmum 
A[c] Rmum Dm Joannem Palffavay Eppum Varadinensem A[c] Praepositum Scepusiensem peracta 
Anno Domini 1656 Quam alia longe fusior in eodem hoc opere praecedit sed Visitatore non nominato 
de Anno 1655..., rkp [kserokopia u autora].

32 Tamże, s. 160.
33 Tamże, s. 162.
34 Tamże, s. 159.
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parafian na temat J. Ratułowskiego: pleban jest chwalony za wszystko. Lud 
okazał mu w ten sposób wdzięczność za troskliwą opiekę nad życiem 
religijnym po upadku trwającym pół stulecia. Cieszono się szczególnie 
swobodą uczestnictwa w nabożeństwach katolickich i dostępem do sakra-
mentów. J. Ratułowski często bywał na rodzinnym Podhalu. Zapraszał do 
siebie kolegów z diecezji krakowskiej. Podtrzymywał kontakty z okresu 
akademickiego. U ks. J. Ratułowskiego gościł m.in. ks. Piotr Chybowicz, 
dawny pleban Milówki (1667–1670) na ziemi żywieckiej. W 1679 r. został 
we Frydmanie zamordowany przez kuruców podczas buntu Emeryka 
Thökölyego35 (1703–1711). 

Wedle wizytacji 1655 r. J. Ratułowski dbał bardzo o edukację parafialną. 
Do prowadzenia szkoły powołał naturalnie Polaka wyznania katolickiego, 
Tomasza Czernickiego. Nauczyciel ten uczył wtedy siedmiu chłopców, 
którzy służyli w kościele jako ministranci i chórzyści. Budynek szkolny był 
w należytym stanie. Ze świeżo odrodzonej parafii katolickiej we Frydmanie 
zdolniejsi uczniowie garnęli się chętnie do dalszej nauki, bez wątpienia 
z poparciem i zachętą uczonego plebana i sumiennego nauczyciela. W pi-
jarskim kolegium w Podolińcu odnajdujemy chłopców z Frydmana wśród 
pierwszych roczników studentów. Już w 1645 r. 10-letni Walenty Kamienik 
i 11-letni Jakub Kozieł uczęszczali do klasy parva36. W 1657 r. 9-letni Ste-
fan Frydmański uczył się w klasie infima, a w 1664 r. awansował do klasy 
principia. A przecież klasztor pijarski w Podolińcu został założony dopiero 
w 1642 r., a pierwsze klasy szkolne otwierano od 1643 r. Kolegium zostało 
oficjalnie powołane w 1652 r. Głód wiedzy był jednak tak wielki, a renoma 
szkół pijarskich tak głośna, że wiejscy uczniowie wybierali się do tej wybitnej 
polskiej uczelni dosłownie od pierwszej chwili. A trzeba pamiętać, że szkoły 
pijarów stały otworem przed młodzieżą wszystkich stanów. 

W 1655 r. gromada katolicka we Frydmanie liczyła sobie ok. 400 osób, 
natomiast w filiach ok. 200. Pleban skarżył się na lud, że czasami zbywa 
mu na stosownej gorliwości w obowiązkach religijnych. Jako przykład wy-
mienił absencję części wiernych w kościele podczas dwóch świąt (nie podał  
których)37. Praca nad modelem religijności Zamagurzan, tak długo zanie-
dbana, wymagała zatem uporczywych starań. 

W spadku po średniowieczu terytorium parafii było nadal rozległe, 
choć od XV w. okrojone powstaniem parafii w Krempachach i Nowej 
Białej. Do parafii frydmańskiej należał wciąż Trybsz z filialnym kościołem 

35 A. Komoniecki, Chronografia albo dziejopis żywiecki, Żywiec 1987, s. 576, 584; M. Got-
kiewicz, Reformacja..., s. 89.

36 T.M. Trajdos, Z dziejów kleru katolickiego na dawnym Spiszu, „Płaj” 1999, t. 18, s. 137.
37 Visitatio Ecclesiarum... [1655], s. 161.
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pw. św. Elżbiety (od 1567 r.), Dursztyn (bez świątyni) oraz Jurgów38. W tej 
ostatniej wsi właśnie w 1650 r. zbudowano drewniany kościół filialny 
pw. św. Sebastiana. Jurgów w naturalny sposób ciążył do bliższej parafii 
w Łapszach Wyżnych, powołanej przed 1655 r., toteż przed 1700 r. został 
do niej ostatecznie wcielony39.

W 1655 r. patronat nad kościołem frydmańskim sprawował Andrzej 
Palocsay, brat głównego dziedzica Zamku Niedzickiego, Stefana Palocsaya. 
Synowie Jerzego, bracia rodzeni i przyrodni, właściciele działów rodzinnych 
w dunajeckim dominium, często wymieniali się poszczególnymi wioskami. 
W 1635 r. Frydman posiadał Maciej Palocsay, a w 1653 r. Gabriel Palocsay40. 
Panowie z tej rodziny mogli przebywać we frydmańskim kasztelu, wznie-
sionym przez J. Palocsaya na początku XVII w.

Podczas wizytacji 1655 r. kościół pw. św. Stanisława sprawiał wrażenie 
świątyni dobrze utrzymanej, naprawianej bez opieszałości wedle potrzeb. 
Tylko kruchta niszczała ze starości. Pleban obiecał naprawę, gdyż zebrano 
już gonty do jej zadaszenia i trochę budulca kamiennego do ścian41. Oleje 
święte, właściwie odnawiane, chroniono w ściennym sacramentarium od-
grodzonym żelazną bramką i okratowanym po lewej stronie prezbiterium. 
Hostie były trzymane w srebrnym, złoconym cyborium. Na mensie ołtarza 
głównego stało „wytworne” tabernaculum, malowane zewnątrz i wewnątrz 
oraz pozłocone. W schowku dolnym przechowywano Eucharystię w cy-
borium, w górnym – monstrancję. Chrzcielnicę zabezpieczało podwójne 
wieko z zamkiem. Wizytator zganił okrywanie jej obrusem kościelnym. 
Konfesjonał stał obok ołtarza głównego. Ta często wtedy spotykana usterka 
irytowała wizytatorów, gdyż miejsca spowiedzi nie wolno było wyznaczać 
w prezbiterium. Gość J. Ratułowskiego polecił więc przenieść konfesjonał 
do nawy. Wizytatora zachwyciła ambona, widocznie pięknej roboty ar-
tystycznej, może jeszcze gotycka albo renesansowa (przed 1587 r.). Tęczę 
ozdabiały jak zawsze figury Ukrzyżowanego, bolejących akolitów – Matki 
Bożej i św. Jana Ewangelisty oraz św. Marii Magdaleny klęczącej u stóp 
krzyża. O trzech gotyckich ołtarzach była już mowa. Ołtarz mariacki stał 
po lewej stronie przy tęczy, a św. Mikołaja po prawej. Wizytator ubolewał, 
że parafia nie miała już żadnych odpustów. Obchodzono naturalnie festum 
patrocinii 8 maja na św. Stanisława oraz festum dedicationis na pamiątkę 
konsekracji kościoła w następną niedzielę. Procesje wokół kościoła urzą-
dzano w te święta, które rytuarz ostrzyhomski polecał wzbogacać takim 

38 Tamże, s. 159.
39 T.M. Trajdos, Z dziejów XVIII-wiecznego Jurgowa, „Prace Pienińskie” 1995, t. 7, s. 66; 

tenże, Początki wsi i parafii Łapsze Wyżne, „Prace Pienińskie” 2000, t. 11, s. 66.
40 Tenże, Właściciele i dobra..., s. 37–38, 40.
41 Visitatio Ecclesiarum... [1655], s. 158.
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obrzędem42. Kościół miał wiele relikwii, m.in. relikwiarz św. Eustachego. 
Z drugiej strony tego relikwiarza było złocone wyobrażenie krucyfiksu na 
globie ziemskim. Większość relikwii umieszczono w dwóch skrzynkach po 
bokach tabernaculum.

W piętnaście lat po rekatolicyzacji frydmańska świątynia imponowała 
wyposażeniem liturgicznym. Spisując ten inwentarz, wizytator narzekał, że 
dary kolatorskie (rodziny Palocsayów) w kosztownościach i paramentach 
były skąpe i mizerne43. Wydaje się, że ocenił kolatorów zbyt surowo, albo-
wiem w pierwszej pozycji inwentarza została wpisana srebrna monstrancja 
ze złoceniami i licznymi figurkami, dotąd zachowane dzieło złotnicze o for-
mie gotyckiej, szczodry dar patrona parafii A. Palocsaya z 1643 r.44 Drugą 
monstrancję miedzianą ofiarny pleban-misjonarz przekazał ks. J. Scze-
chowiczowi dla kościoła parafialnego w Orawce, erygowanego w 1651 r. 
W zakrystii frydmańskiej trzymano też dwie puszki na komunikanty, srebr-
ną i miedzianą. Pierwszą z nich można zapewne utożsamić z obiektem 
wciąż istniejącym, barokową puszką typu kielichowego z ornamentem 
trybowanym na stopie i grawerowanym na czarze, z ozdobnym nodusem 
i nakrywą z trzema uszkami45. Z tych czasów pochodzi też być może za-
chowana para srebrnych ampułek. Wizytator oglądał też pary ampułek 
cynowych i szklanych. Inwentarz z 1655 r. zawiera ponadto wiadomość 
o trzech srebrnych kielichach z patenami, srebrnej kadzielnicy z czterema 
łańcuszkami oraz srebrnym krucyfiksie z wyobrażeniem Ewangelistów, 
ustawianym na wielkim ołtarzu nad tabernaculum. Obok tego krucyfiksu 
stały srebrne figurki Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty. Z drobniejszych 
naczyń wymieńmy: kropielnicę, dwa naczynia na święconą wodę, dwie 
flaszki na wino mszalne. W środku nawy z pułapu zwisał wielki miedziany 
świecznik o dwunastu ramionach. Kościół miał pięć par lichtarzy ołtarzo-
wych, w tym jedną srebrzoną bogato rzeźbioną i dwie złocone prostszej 
roboty. W zakrystii trzymano inne utensylia, m.in. krążek do wycinania 
opłatków i nożyce do miażdżenia okruchów hostii. Na wieży wisiały dwa 
dzwony. Istniało też osiem dzwonków ręcznych. W nawie umocowano pięć 
par chorągwi: czerwoną, fioletową i trzy zielone.

Nie zbywało na paramentach – szatach i tkaninach liturgicznych. 
Posiadano 5 ornatów różnych kolorów oraz 2 ornaty zetlałe ze starości 
i nieużywane (zapewne gotyckie), złotą kapę, 3 alby, starą komżę, 7 ko-
meżek dla ministrantów, 37 puryfikarzy, 4 korporały, 2 podkorporały, 

42 Tamże, s. 157.
43 Tamże, s. 161–164.
44 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 52; A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 33; tenże, 

Złotnictwo w kościołach Polskiego Spisza, cz. 1, „Prace Pienińskie” 2004, t. 14, s. 91.
45 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 52–53; A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 36.
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12 obrusów, 5 osłon kielichów różnych barw, zieloną zasłonę na taber-
naculum, 3 malowane antepedia płócienne i jedno z adamaszku. Istniała 
też płócienne okrycie w kolorze czarnym z naszytym białym krzyżem, 
kładzione na katafalku oraz na marach w czasie transportacji zwłok do 
grobu. Inna czarna zasłona płócienna służyła do okrywania krucyfiksu 
po środku kościoła, przy czym chyba nie chodziło o tęczę, gdyż ta grupa 
rzeźb została opisana jako Ukrzyżowanie z krzyżami łotrów po bokach 
oraz figurami Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty. Tymczasem z opisu rzeźb 
tęczy wynika, że poza Ukrzyżowanym były tam tylko figury współbolejące 
(wraz ze św. Marią Magdaleną), ale bez łotrów. Na czas wielkopostny dla 
umocnienia pobożności ludu ambonę osłaniano czarną tkaniną płócienną 
z wyobrażeniem Męki Pańskiej. Manifestacji czci i ochronie Najświętszego 
Sakramentu służył baldachim procesyjny z barwionego płótna lnianego. 
Antepedium z czerwonego jedwabiu ofiarowała małżonka Stefana Palocsaya, 
tj. Katarzyna Jakusics46. 

Sytuacja materialna parafii frydmańskiej po 1640 r. nie była pomyślna. 
Kościół nie posiadał żadnej dotacji z wyjątkiem odzyskanego już ogrodu, 
z którego dochód czerpał kościelny. Świątynię utrzymywano zatem wy-
łącznie z ofiar wiernych zbieranych podczas mszy w niedziele i święta. 
Lepiej prezentowało się beneficjum plebańskie. Kolator-patron A. Palocsay 
darował J. Ratułowskiemu i jego następcom trzech poddanych żelarzy 
z ich zagrodami we wsi. Ksiądz korzystał też ze szczupłego ogrodu za sto-
dołami parafialnymi. Miał również pole orne pośród ról chłopskich. Nie 
dostał jednak ani łąk, ani lasu. Jako świadczenie powszechne od wiernych 
pobierał dziesięcinę snopową z ról chłopskich we Frydmanie i Trybszu. 
Dochód nauczyciela opierał się na tzw. klerykaturze, czyli powszechnych 
świadczeniach wiernych. Z Frydmana dostawał co roku po 25 gbeli żyta 
i jęczmienia oraz 12,5 gbeli owsa, a z Trybsza – 16 gbeli owsa47. Miał też trzy 
ogródki własne oraz pole orne na 12 gbeli.

W 1656 r. prepozyt J. Pálfalvay dokonał objazdu kontrolnego parafii 
zamagurskich. We Frydmanie stwierdził, że konfesjonał nie został prze-
sunięty, nie usunięto też osłony chrzcielnicy, ale naprawiono kruchtę48. 
Innych zmian nie było.

W 1666 r. zaszła istotna zmiana w wystroju kościoła. Pleban J. Ratu-
łowski polecił wyzłocić ołtarz główny. Informację o tym podał wizytator 
w 1731 r., prepozyt J. Peltz, z komentarzem, że ta dekoracja była formą 
uczczenia zwycięstwa cesarza nad Turkami i Polakami (Polonorum et Tur-

46 T.M. Trajdos, Właściciele i dobra..., s. 40.
47 Gbel spiski stanowił miarę pojemności ciał sypkich równą 48 litrom.
48 Visitatio Ecclesiarum... [1655], s. 216.
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corum confusis Victoriam retulisset). Komentarz nie budzi zaufania. Pokojem 
w Vasvár w 1664 r. cesarz Leopold I ledwie powstrzymał nawałę turecką za 
cenę ustępstw terytorialnych. Węgrzy uważali ten pokój za hańbę. Z Pol-
ską w ogóle wtedy nie wojowano, a do 1660 r. Cesarstwo utrzymywało 
z Rzeczpospolitą sojusz przeciw Szwecji. Wreszcie ks. J. Ratułowski nie 
świętowałby zwycięstwa wojsk habsburskich nad Polakami, niezależnie 
od poleceń prepozytury. Niemniej ołtarz św. Stanisława został upiększony.

Podczas wizytacji 1832 r. bp Jozef Bélik przeczytał w aktach parafial-
nych (może w starej kronice) o bytności króla Polski Jana III Sobieskiego 
we Frydmanie: Hanc deinceps Serenissimus Poloniarum [sic!] Rex Joannes III 
Sobieski parta ad Viennam Austriae de Turcis victoria in Poloniam redux 1683 regiis 
sumtibus [sic!] decorasse scribitur. A więc monarcha ten w trakcie powrotu 
ze zwycięskiej kampanii wiedeńskiej własnym kosztem ozdobił kościół49. 
Ten krótki przekaz znalazł się następnie w literaturze poświęconej Fryd-
manowi. Dodano w niej wiadomość o celebracji królewskiej mszy dzięk-
czynnej w kościele pw. św. Stanisława i złożeniu przez Jana III podarku 
dziękczynnego (ex-voto) w postaci krzyżyka z brylantami50. Ta podniosła 
historia nie jest wiarygodna. W grudniu 1683 r. orszak królewski i główne 
siły armii Rzeczypospolitej wracały z Węgier przez starostwo spiskie i zie-
mię sądecką, a więc doliną Popradu51. Król nie pojawił się na Zamagurzu. 
Natomiast pojedyncze oddziały zdemobilizowanej armii polskiej, tabory 
i maruderzy, wędrowały także drogami zamagurskimi. Żołnierze z chorą-
gwi koronnych i litewskich mogli się zatem pojawić we Frydmanie, ale bez 
splendoru obecności monarszej. Sobieski przesyłał jednak wota dziękczynne 
wielu kościołom Europy wraz z wiadomością o triumfie nad Turkami. Jeśli 
uczony ksiądz J. Ratułowski (nadal wtedy pleban frydmański) wykorzystał 
swe dawne znajomości i zwrócił się z pokorną prośbą do dworu polskiego 
o pamiątkę zwycięstwa, szczególnie cenną w prastarej parafii pw. św. Sta-
nisława, niewykluczone, że ją dostał, a na pewno odprawił solenną mszę, 
jednak in absentia zwycięskiego wodza.

Następną wizytację kanoniczną obejmującą Frydman przeprowadził 
prepozyt spiski, biskup Nitry, Lászlo Mattyassovsky w 1693 r.52 Odwiedzał 

49 ŠA Lev., fond Spišská župa, odd. Kanonické vizitácie, inv. č. 1793, kr. 1909, Canonica 
Visitatio Parochialis Ecclesiae Fridmanensis... per Josephum Bélik... Episcopum Scepusiensem Diebus 
7 ac 8 Julii Anno Domini 1832 peracta, cap. I, par. 1.

50 Br. G. [Bronisław Gustawicz], Frydman...,  s. 420; tenże, Wycieczka w Czorsztyńskie, 
Warszawa 1881, s. 252 (wątpił w prawdziwość opowieści); T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., 
s. 47; J. Wiktor, Pieniny..., s. 35; M. Gotkiewicz, Przez wsie…, s. 72, odnotował, że tę wiado-
mość zamieścił też ks. E. Prokopowicz w swojej kronice (1857), a krzyżyk oglądano ponoć 
w skarbcu kościelnym do 1914 r. 

51 O. Forst de Battaglia, Jan Sobieski król Polski, Warszawa 1983, s. 251.
52 M. Kamenická, Kanonické vízitácie..., s. 25.
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faktycznie własny majątek, gdyż w 1692 r. część Frydmana wziął w zastaw 
za 20 tys. złotych węgierskich wraz z częścią Trybsza oraz Maciaszowcami, 
Giblem i Folwarkiem53. W tym czasie plebanem był kolejny polski duchow-
ny Kazimierz Młynarski (1691–1703). Jego brat, Franciszek, uzyskał stopień 
bakałarza po studiach na Akademii Krakowskiej54. Poprzednio K. Młynarski 
pełnił urząd plebana w innej polskiej parafii zamagurskiej, w Rychwałdzie 
(1678–1687). Pochodził z ziemi żywieckiej. W 1693 r. wizytator skonstatował 
niezmieniony kształt gotyckiej świątyni55; utrzymały się trzy stare ołtarze. 
L. Mattyassovsky zachwycił się, jak jego poprzednik, ołtarzem głównym 
doskonałej roboty (eximii operis), od 27 lat już pozłoconym. Stały zachwyt 
budziła jednak nie pozłota, ale rzeźby tego ołtarza, bez wątpienia znako-
mitego snycerza. W 1693 r. stwierdzono zachowanie monstrancji, trzech 
kielichów i baldachimu procesyjnego. Na chórze muzycznym pojawił 
się pozytyw. Na wieży powieszono trzeci dzwon. Pleban używał sześciu 
ornatów i trzech mszałów. Nie zmieniły się jego środki utrzymania. Miał 
nawet już tylko dwóch poddanych. Ci żelarze płacili na kościół 3 floreny 
(złote węgierskie) rocznie. Na roli plebańskiej wykonywali odrobek dwa dni 
w tygodniu. Jeśli pracowali trzy dni w tygodniu, zmniejszano im czynsz.

W 1700 r. plebana K. Młynarskiego odwiedził prepozyt spiski János Zsi-
gray56. W wyglądzie kościoła nic nie uległo zmianie. Wieś należała wtedy do 
rodziny baronów Joanelli de Toluano, włoskiego pochodzenia, ale z węgier-
ską nobilitacją i polskim indygenatem. Przed 1700 r. Frydman został jednak 
zastawiony węgierskiej rodzinie szlacheckiej Görgey57. Posiadacze zastawni 
pretendowali do patronatu nad kościołem. Środki utrzymania kościoła 
i plebana uległy korzystnej zmianie. Kościołowi przyznano pole, z którego 
użytkownik płacił florena czynszu rocznie. J. Zsigray nazwał to uposażenie 
myląco dotacją, jednak – jak napomykałem – kościół frydmański nie miał 
uposażenia fundacyjnego w majątku ziemskim. A zatem wspomniane pole 
musiał przydzielić jako donację wieczystą między 1693 r. (poprzednia wizy-
tacja) a 1700 r. właściciel wsi, zapewne Józef Andrzej Joanelli (zm. w 1695 r.) 
lub jego młodszy brat Piotr Joanelli (zginął ok. 1700 r.). Dziwne wszakże, 
iż prepozytowi nie udzielono dokładnej wiadomości w przedmiocie tej 
darowizny. Poza tym w 1700 r. kasa parafialna otrzymywała roczny czynsz 
6 florenów z dwóch chałupek (domunculae). Pleban zachował natomiast pole 
orne wielkości roli chłopskiej (tzw. roli osadniczej) jako własne beneficjum. 

53 E. Pavlik, Zamagurskí zemepáni..., s. 43.
54 A. Komoniecki, Chronografia..., s. 578; M. Gotkiewicz, Reformacja..., s. 89; T.M. Trajdos, 

Polscy plebani..., s. 65.
55 J. Hradszky, Additamenta..., s. 537.
56 Tamże, s. 257–258; T.M. Trajdos, Wizytacja..., s. 15–16.
57 E. Pavlik, Zamagurskí zemepáni..., s. 43; T.M. Trajdos, Właściciele i dobra..., s. 41–42, 47.
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Utrzymywał się głównie ze świadczeń powszechnych. Z Frydmana brał 
co roku 40 kopek (cruces) żyta, 30 kopek czystego jęczmienia i 100 kopek 
jęczmienia zmieszanego z owsem. Pobierał też tę daninę z filii parafialnych. 
W Trybszu dostawał rocznie 100 gbeli mieszanego zboża, zaś od każdego 
gospodarza po parze kurcząt i trzy półtoraki58. Z Dursztyna brał jedynie 
po parze kurcząt i trzy półtoraki z każdego gospodarstwa. Jak inni plebani 
zamagurscy, pleban frydmański miał też prawo od 1640 r. do corocznej 
subwencji z funduszu państwowego dla ubogich kapłanów (Fundatio Fer-
dinandea), ale ks. K. Młynarskiemu już tej kwoty nie wypłacano. Korzystał 
z niej na pewno ks. J. Ratułowski.

W 1700 r. działała nadal szkoła parafialna pod opieką nauczyciela-kato-
lika. Ołtarzy było aż cztery, a zatem doszedł jeden o wezwaniu maryjnym, 
barokowy, wzniesiony po 1693 r. Tak więc kościół miał już dwa ołtarze tego 
wezwania. Nadal nie było żadnych odpustów. We Frydmanie mieszkało 
wtedy 815 wiernych-katolików. Tylko w kasztelu mieszkał jeden luteranin, 
zapewne zarządca dóbr lub ekonom folwarku. Do parafii w dalszym cią-
gu należały dwie inne wsie: Trybsz z kościołem filialnym i Dursztyn bez 
własnej świątyni.

W 1712 r. została przeprowadzona kolejna wizytacja z polecenia 
prepozyta J. Zsigraya, ale wykonał ją kanonik spiski István Loviskovich59. 
Wizytację poprzedzały dramatyczne wydarzenia. W latach 1710–1711 
przez Zamagurze przetoczyła się epidemia dżumy, wyludniając wsie. Od 
1709 r. nastąpiła tamże pacyfikacja polityczna po wypędzeniu kuruców 
Franciszka II Rakoczego, których pokonały katolickie oddziały habsbur-
skie. Kuruce grasowali na tej ziemi od 1703 r., plądrując niejeden kościół 
katolicki. Wreszcie w 1708 r. kościół frydmański został poważnie uszko-
dzony w pożarze60. Uległy zniszczeniu liczne ozdoby wnętrza i większość 
aparatów kościelnych. Według J. Bélika (1832 r.) monstrancję z 1643 r. 
i dwa kielichy uratował ministrant-chłopiec z rodziny Mantugów. Ocalało 
jednak wyposażenie ołtarzowe. Wizytator w 1712 r. zobaczył główny oł-
tarz, wciąż zachwycający („pięknej roboty”– pulchri operis). Uratowały się 
też trzy ołtarze boczne. Wszystkie były jednak sprofanowane i ogołocone 
z relikwii przez powstańców Rakoczego, o czym wiemy z wizytacji J. Peltza 
z 1731 r. W 1712 r. przed ołtarzem głównym wisiała srebrna lampa, wła-
sność plebana. W latach 1703–1725 tę funkcję pełnił kolejny polski ksiądz, 
Stefan Mikołajski, wyświęcony w 1692 r.61 Poprzednio pracował w parafii 

58 Moneta pierwotnej emisji polskiej (1,5 grosza), wybijana w XVII w. na Węgrzech; 
ok. 1700 r. półtorak węgierski miał wartość równą groszowi węgierskiemu.

59 M. Kamenická, Kanonické vízitácie..., s. 35.
60 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 1; T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 47.
61 M. Gotkiewicz, Reformacja..., s. 89; T.M. Trajdos, Polscy plebani..., s. 65. Według wizy-
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Krempachy. Parafia frydmańska liczyła w 1712 r. 852 wiernych zdolnych do 
spowiedzi razem z filiami Trybsz i Dursztyn oraz 248 małych dzieci. Dżuma 
przetrzebiła więc bardzo tę ludność, skoro w samym Frydmanie w 1700 r. 
mieszkało 815 wiernych. Wszyscy mieszkańcy parafii byli katolikami. Za 
plebana S. Mikołajskiego powstała we Frydmanie pierwsza publiczna ka-
plica mszalna, i to murowana. Ufundował ją w 1708 r. baron Władysław 
Joanelli, dziedzic dominium dunajeckiego, po pożarze kościoła62. Nosiła 
wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W czasie remontu ko-
ścioła służyła całej gromadzie, a potem zawsze pleban odprawiał tam mszę 
w święto patronki (2 lipca).

W 1731 r. Frydman odwiedził wnikliwy obserwator, wspominany już 
kilkakrotnie, prepozyt spiski J. Peltz63. Jego wizytacja prezentuje parafię 
w okresie stabilizacji politycznej pod berłem Habsburgów i konsolidacji re-
ligijnej w warunkach absolutnej prawnej dominacji katolicyzmu64. W 1731 r. 
patronat nad parafią pw. św. Stanisława sprawował Lászlo Barkoczy de 
Szulu, choć większość gruntów była w ręku Joanellich (rodzeństwa Włady-
sława i Judyty). Terytorium parafii ani wygląd kościoła nie uległy zmianie. 
Prezbiterium wciąż zakrywało gotyckie sklepienie, a nawę – drewniany 
pułap. Po profanacji dokonanej przed 1709 r. kościół wymagał rekoncyliacji, 
czyli ponownego poświęcenia. Dokonał tego w 1715 r. tytularny biskup bel-
gradzki Łukasz Natali, który wówczas objeżdżał parafie spiskie i orawskie. 
Święto na pamiątkę tego wydarzenia (festum dedicationis) utrzymano w po-
przednim terminie, w niedzielę po św. Stanisławie. Stan kościoła w 1731 r. 
był pomyślny, a wyposażenie w niezbędne sprzęty wystarczające. Troskli-
wie zabezpieczono chrzcielnicę, oleje święte i wszelkie aparaty kościelne. 
Konfesjonał znajdował się w miejscu właściwym, dostępnym dla wiernych. 
W zakrystii wizytator stwierdził porządek i schludność.

Ołtarz główny św. Stanisława od 1666 r. nie uległ żadnym przeróbkom, 
podobnie jak dwa ołtarze przy tęczy, wciąż również gotyckie: maryjny 
„starej roboty” oraz św. Mikołaja. Natomiast inaczej został opisany czwarty 
ołtarz, w 1700 r. określony jako drugi maryjny, wstawiony po 1693 r. w sty-

tatora S. Mikołajski był plebanem frydmańskim od 1704 r.; być może w 1703 r. nie został 
dopuszczony przez kuruców.

62 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 54; Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 4; E. Łukuś, 
J. Żołądek, Kapliczki gminy Łapsze Niżne (w:) Kapliczki polskiego i słowackiego Spisza, Łapsze 
Niżne 2007, s. 74.

63 M. Kamenická, Kanonické vízitácie..., s. 39–40. J. Peltz pochodził z niemieckiej rodziny 
mieszczańskiej zamieszkałej w Sabinowie (komitat szaryski). Prepozyturę dzierżył w latach 
1725–1740. Już w 1710 r. aktem królewskiej nobilitacji otrzymał szlachectwo węgierskie.

64 ŠA Lev., fond Spišská župa, odd. Kanonické vizitácie, Visitatio Ecclesiarum Terrae 
Scepusiensis... per Joannem Peltz... Terrae ejusdem Scepusiensis Praepositum... peracta Anno Domini 
1731, Visitatio Ecclesiae Parochialis Fridman, s. 295–298. 
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lu barokowym. J. Peltz nazwał go ołtarzem św. Antoniego, chociaż obraz 
patrona, już zniszczony, wyjęto z retabulum i zawieszono na ścianie. Te 
zmiany można przypisać inkursji powstańców i profanacji ołtarzy, a także 
pożarowi 1708 r. W 1731 r. w kościele frydmańskim stały też dwa małe oł-
tarze przenośne (portatyle).

Podstawy materialne parafii polepszyły się w sposób widoczny. W upo-
sażeniu kościoła znalazły się grunty, nieruchomości i poddani. Bez zmian 
dwóch poddanych żelarzy płaciło roczny czynsz 3 florenów i dwa dni w ty-
godniu pracowało dla plebana. Kościół miał teraz cztery chałupy (w 1700 r. 
dwie): 1) Piekarowską; 2) Józefa Zaciury (obie na terenie żelarskich zagród 
z polami i łąkami); 3) zniszczoną przez wylew potoku; 4) na ziemi szlachcica 
Jerzego Zmeškala, posiadacza drobnej części gruntów wiejskich (pochodził 
on z rodziny orawskiej szlachty kurialnej, urzędniczej, przez kilka poko-
leń luterańskiej). Z tych chałup co roku pozyskiwano dla kościoła czynsz 
wysokości 38 złotych węgierskich. O poddanych i chałupach kościelnych 
tego czasu wiemy cokolwiek też ze spisów podatkowych. W 1734 r. na ziemi 
kościelnej mieszkał Zaciura posiadający jedną krowę oraz Sobek Piekarczyk, 
który płacił podatek jak reszta gromady65. W 1771 r. znaleziono czterech 
poddanych na ziemi kościelnej: Matusa Zaciurę, Maćka Sobka, Kazimierza 
Kucharza i Jaśka Bułkę. W 1773 r. „Domki Kościelne”, czyli chałupy tych 
żelarzy, były obciążone czynszem rocznym po florenie i rentą odrobkową 
w postaci 18 dni „pracy ręcznej” w roku66. 

Kościół miał w 1731 r. dwa pola orne. Jedno nosiło nazwę Pod Zalesio-
nym Ogrodem i było przeznaczone pod zasiew na 6 gbeli, a drugie – Na 
Brudnach (na 3 gbele)67. Były już wykarczowane. Należały do miejscowej 
szlachty jako kondominium, chociaż dochód z upraw powinien przypadać 
tylko kościołowi.

Na kościół zbierano też subwencje pieniężne. Wizytator znalazł w go-
tówce jedynie 2 imperiały (talary cesarskie). Parafia miała jednak licznych 
dłużników. Gromada frydmańska trzymała od dziesięciu lat (od 1721 r.) 
25 florenów68 z pieniędzy kościelnych, nie płacąc od tej kwoty żadnego 
procentu. Pieniądze ze skarbony kościelnej przechowywali również lokalni 
oficjaliści: 1) prowizor, tj. administrator dóbr szlacheckich we Frydmanie; 
János Gönczy – 30 imperiałów, od których wpłacał roczny procent do kasy 

65 ŠA Lev., fond Spišská župa, odd. Perceptorát, pododd. Daňové súpisy, inv. č. 3224, 
Podrobná revizia dikalnych súpisov 1734 r., Possesio Fridman. 

66 Tamże, fond Krajský sud-Levoča, odd. Komasačné písomnosti, Urbar 1771, Fridman 
1773.

67 Gbel jako miara powierzchni ornej odpowiadał wówczas powierzchni ornej 42,6 
arów.

68 Chodziło o złote węgierskie, jednostkę obliczeniową: 1 zł węg.= 100 denarów węg.



34

  

Tadeusz M. Trajdos

kościelnej; 2) Johannes Bokanecz – 6 imperiałów; 3) Łukasz Adamiec – 16 flo-
renów oraz miejscowi gospodarze: 4) Błażej Wnura – 4 złote reńskie69; 5) Ja-
kub Krupa – 1 złoty węgierski 60 denarów; 6) Jan Zoń – 3 złote węgierskie; 
7) Józef Zaciura (plebański poddany-żelarz) – tyle samo. Zadłużony był też 
drugi poddany plebana – Sebastian (Sobek) Piekarczyk. Wizytator zgodził 
się na te depozyty i pożyczki, ale z uszanowaniem praw Kościoła i potrzeb 
parafii. Pieniądze kościelne mieli też dwaj księża: pleban frydmański Jan 
Obarowicz (5 zł reń. 78 den.) i pleban Nowej Białej Wojciech Frankowicz 
(3 zł reń. 78 den.). Wizytator znalazł też inne niewielkie zadłużenia wyma-
gające zwrotu do kasy kościelnej. Z drugiej strony, dzięki oszczędnościom 
plebańskim do kasy tej wpłynęło 16 florenów (złotych węgierskich).

Beneficjum plebańskie składało się z trzech pól ornych na ok. 100 gbe-
li zasiewu oraz całej roli osadniczej (przydzielonej plebanii po 1640 r., 
a wzmiankowanej w wizytacji 1700 r.). Istniało też pięć ogrodów plebań-
skich. W ramach świadczeń wiernych pleban brał dziesięcinę ze wszystkich 
plonów (łącznie z uprawą lnu). Nadto każdy parafianin dawał mu co roku 
kurę. Składano też zwyczajowe ofiary. Pleban czerpał spory dochód z tzw. 
opłat stuły za posługę duszpasterską. Opłata za mszę w intencji prywatnej 
(stypendium mszalne) wynosiła 36 denarów węgierskich. Chrzest i wywód 
kosztowały 12 denarów, pogrzeb dorosłego – 1 zł węg., z mszą – 1 zł reń., 
z kazaniem – 2 zł reń., pogrzeb dziecka – 42 denary, z mszą – 90 denarów. 
Ślub z zapowiedziami kosztował 1 zł węg. 36 denarów. Za ujawnione cu-
dzołóstwo winowajcy płacili złotego węgierskiego na kościół, zaś imperiała 
płacili plebanowi.

Ówczesny pleban Jan Obarowicz był kolejnym polskim księdzem pra-
cującym we Frydmanie. Pełnił ten urząd w latach 1725–1742, a następnie 
przeniósł się na plebanię w Rychwałdzie, gdzie zmarł w 1748 r.70 Do parafian 
mówił oczywiście po polsku, ale znał także słowacki. Ukończył 3-letnie stu-
dia filozofii i teologii, zapewne w Krakowie. J. Peltz określił jego wykształce-
nie jako solidne. Kapłanem był od 1711 r.71 We Frydmanie mieszkał w ubogiej 
drewnianej plebanii, zapewne pamiętającej czasy J. Ratułowskiego, a może 
i dawniejsze. We wsi mieszkało wtedy 400 katolików zdolnych do spowie-
dzi i 200 małych dzieci. Jedynie rodzina prowizora dóbr, Jana Gönczyego, 
mieszkająca w kasztelu, była protestancka. On sam wyznawał luteranizm, 
a jego żona – kalwinizm. Pośród miejscowych chłopów i drobnej szlachty 
nie odnotowano żadnej apostazji, czyli odstępstwa od wiary katolickiej.

Pleban J. Obarowicz korzystał ze sporego księgozbioru. W pracy dusz-
pasterskiej wykazywał pilność i sumienność. Odprawiał msze, ogłaszał 

69 W XVIII w. za złoty reński (floren reński) płacono 120 denarów węgierskich.
70 M. Gotkiewicz, Reformacja..., s. 89; T.M. Trajdos, Właściciele i dobra..., s. 65.
71 Wizytator mylnie podał, że od tego roku objął parafię frydmańską.
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święta z udziałem ludu (festa fori) i posty, dbał o zapowiedzi małżeńskie, 
badał kanoniczne przeszkody przed ślubem. Kontrolował pracę położnej 
i opiekował się szkołą. Nosił właściwy strój kapłański. Nie zapalał jednak 
lampy przed Najświętszym Sakramentem i nie utrzymał zwyczaju niesienia 
świecy przy wiatyku.

Szkołę prowadził w 1731 r. polski nauczyciel Tomasz Kopnicki, uznany 
za pedagoga sumiennego, obyczajnego, posłusznego plebanowi i dobrego 
katolika. Jak jego poprzednicy utrzymywał się z klerykatury. Każdy gospo-
darz dawał mu co roku po gbelu żyta, jęczmienia i owsa. Żelarze dostarczali 
po gbelu owsa. Co roku gromada dowoziła mu furę drewna. Nauczyciel 
miał nadal trzy ogrody przed swoim domem. Zgodnie z przyrzeczeniem 
udzielonym po 1640 r. cała gromada orała, bronowała, zasiewała i zbierała 
plon dla niego z gruntu pod 12 gbeli zboża zwanego Podgreczany. Nauczy-
ciel miał też udział w dochodach plebana i kościoła: 1/3 taksy od pogrzebów 
i innych opłat stuły oraz 1/3 ofiar na kościół. Brał też tzw. akcydencje od 
zajęć przy ceremoniach kościelnych. Od bicia w dzwon dostawał 6 gr (za 
następne – po 3 den.). Wierni płacili mu za śpiew w kościele. 

Inwentarz aparatów w 1731 r. rejestrował wszystkie cenne srebra: starą 
monstrancję, trzy kielichy z patenami, ampułki, kadzielnicę, krzyż i złoco-
ną puszkę. Ponadto zapisano 30 świeczników, 5 dzwonków, sygnaturkę 
w prezbiterium, pozytyw na chórze oraz duża ilość paramentów: 3 komże, 
5 alb, 10 korporałów, 20 puryfikarzy, 3 kapy, 20 obrusów, biret kapłański 
i 5 chorągwi. Dotąd zachowane barokowe kielichy pochodzą zapewne 
z okresu po pożarze 1708 r., a przed wizytacją 1731 r.72

Po wizytacji J. Peltza aż do erekcji diecezji spiskiej w 1776 r. nie za-
chowały się żadne materiały archiwalne dotyczące parafii we Frydmanie. 
Jak wspominałem, przepadły: wizytacja M. Csákyego z 1752 r., inwentarz 
plebana M. Lorenza z 1757 r. oraz księga rachunkowa założona przez niego 
w 1751 r. Tym samym tę bogatą w wydarzenia epokę można odtworzyć je-
dynie we fragmentach ze wzmianek w protokole wizytacji J. Bélika z 1832 r. 
i na podstawie analizy wyposażenia i wystroju dzisiejszej świątyni. Zmiany, 
jakie wtedy zaszły, przyniosły kościołowi pw. św. Stanisława piękno form, 
które do dzisiaj możemy podziwiać.

Za rządów plebana J. Obarowicza (między 1731 a 1742) kościołowi 
przybyły dwa dzwony. Jeden ważący ok. 8 cetnarów, pod wezwaniem 
Michała Archanioła, polecił odlać w 1734 r. szlachcic L. Barkoczy de Szulu, 
kolator parafii w 1731 r.73 Drugi dzwon, mały (2-cetnarowy), ale dźwięczny, 

72 A. Skorupa, Złotnictwo..., cz. 2, „Prace Pienińskie” 2005, t. 15, s. 111–113.
73 J. Bélik nazywa go prowizorem Pani Katarzyny (Domina Catharina). Nie wiem, 

o kogo chodzi, gdyż w 1734 r. chyba już nie żyła Katarzyna Furmankowiczówna, wdowa 
po Sylwestrze Joanellim, zob. T.M. Trajdos, Właściciele i dobra..., s. 44.
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pod imieniem „Jezus Maria”, powstał w 1735 r. W latach 1742–1751 parafią 
frydmańską zarządzał ks. Marcin Józef Kren74. Nie zostawił po sobie widocz-
nych śladów działalności. Jednak w 1745 r. odwiedził tę parafię prepozyt 
spiski, bp Alexander Máriássy, w celu zbadania relikwii75. 

Następca M.J. Krena, M. Lorenz, rządzący tą parafią w latach 1751–1768, 
przeobraził prawie wszystko76. M. Lorenz pochodził z Krempachów, z ro-
dziny kolonistów niemieckich77. Z okresu jego pracy na plebanii w Niedzicy 
(1725–1752) pozostał imponujący plon dokonań78. Z podobną energią zabrał 
się do pracy we Frydmanie. Na tutejszą plebanię prezenty udzielił mu ów-
czesny kolator-patron parafii, baron Antál Mednyanszky de Megyes, syn 
i dziedzic Judyty Joanelli79. A. Mednyanszky często przebywał w kasztelu 
frydmańskim. Pleban M. Lorenz kształcił się w środowisku duchownych 
krakowskich i oczywiście płynnie mówił po polsku. Ukończył bowiem studia 
teologiczne w Akademii Krakowskiej. Wcześniejsze studia filozoficzne odbył 
jednak w środowisku węgierskim, na Akademii Koszyckiej, uczelni jezuitów.

Zmiany wprowadzone przez M. Lorenza w kościele frydmańskim 
dotyczyły niemal wszystkich elementów wyposażenia i wystroju. To on 
doprowadził do założenia barokowego sklepienia w nawie (kolebkowe-
go z lunetami na gurtach). Zbudował osobną dzwonnicę-wieżę bramną 
z przejściem na teren placu-cmentarza przykościelnego. Wieża ta stanowi 
główny element obmurowania tego placu wraz z dwoma innymi bramkami 
nakrytymi gontowymi hełmami. Całe to założenie powstało ok. 1760 r.80 
Cztery lata później pleban fundował murowaną kaplicę Matki Bożej Kar-
melitańskiej na planie oktogonu, przylegającą do północnej ściany nawy 
kościelnej, z dotacją 188 zł reń. 40 grajcarów. Kapitał ten został przekazany 
w 1786 r. na lokatę w funduszu publicznym, a w 1804 r. wcielony do kapitału 
fundacyjnego kościoła i ulokowany na 5% rocznie81. M. Lorenz zapewnił tej 
rokokowej kaplicy poświęconej tajemnicy Szkaplerza kompletne wyposa-
żenie i dekorację, łącznie z dwustronnym ołtarzem, posągami Apostołów, 

74 M. Gotkiewicz, Reformacja..., s. 89.
75 M. Kamenická, Kanonické vízitácie..., s. 49. Prepozytem był w latach 1745–1755.
76 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 1; M. Gotkiewicz, Reformacja..., s. 89; B. Gusta-

wicz, Wycieczka..., s. 253; H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami..., s. 405–409; T. Chrzanowski, 
M. Kornecki, Sztuka..., s. 406–407; J. Pieniążek, Krajobraz..., s. 100.

77 W metrykach nazwisko to zapisywano w wersji podanej. W innych pismach ko-
ścielnych uległo madziaryzacji na Lorencs lub Lorencz.

78 Końcową datę jego pracy niedzickiej w 1752 r. podaje G. Brumirski SP, Niedzica – zarys 
historii parafii i kościoła, mnp, 1966, arch. parafii w Niedzicy. Por. T.M. Trajdos, Kult publiczny 
w parafii niedzickiej w ujęciu historycznym (w:) Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja Apostoła 
w Niedzicy, red. ks. Z. Kliś, Kraków 2006, s. 13–41.

79 Tenże, Właściciele i dobra..., s. 45.
80 A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 20–21.
81 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 4.
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ozdobami stropu, alegorycznymi obrazami naściennymi, konfesjonałem 
i ławkami82. Przy kaplicy i murze cmentarnym pracowali polscy murarze 
– Józef, Franciszek i Antoni.

Na skutek powołania nowej formy czci maryjnej we Frydmanie zostało 
założone parafialne Bractwo Szkaplerzne (Congregatio Scapularis). Przetrwało 
do edyktu kasacyjnego cesarza Józefa II w 1783 r. Posiadało kapitał 500 fl. 
od nieznanego ofiarodawcy. Po kasacie władze państwowe ściągnęły 250 fl. 
na potrzeby Funduszu Religijnego, a pozostałość w 1792 r. wyegzekwowały 
od plebana frydmańskiego83.

Ksiądz M. Lorenz opracował koncepcję nowych ołtarzy w kościele. 
W latach 1751–1757 zostały usunięte stare ołtarze, przy czym czwarty ołtarz 
(ustawiony przed 1700 r.) został w ogóle zlikwidowany. Rokokowe ołtarze 
boczne przy tęczy wykonali rzeźbiarz z Preszowa i tamtejszy malarz Da-
wid Kramer. Późnobarokowy ołtarz główny złocił krakowski malarz Jan 
Niegowiecki84. Treści ideowe tych ołtarzy zostały precyzyjnie obmyślone. 
W ołtarzu głównym wierni czcili męczeństwo św. Stanisława, patrona Polski. 
Złocone posągi manifestowały męczeński apostolat u zarania piastowskiej 
Polski (św. Wojciech), teologiczną spuściznę Kościoła (św. Augustyn), świa-
dectwa miłosierdzia i opieki nad biednymi (święci: Marcin i Jan Jałmużnik) 
oraz apostolat czasu Odkupienia (święci: Andrzej ap., Jan Chrzciciel, Jan 
Ewangelista). Pierwotną zasłonę sceny męczeństwa patrona stanowił 
wotywny obraz Przemienienia Pańskiego85. Ten kult szerzył się wówczas 
na pograniczu Polski i Węgier dzięki cudownemu obrazowi w Nowym 
Sączu. Przed głównym ołtarzem ks. M. Lorenz ufundował wieczną lampę 
cynową jako znak czci eucharystycznej. Lewy ołtarz boczny dedykowano 
Matce Bożej Szkaplerznej. Przy bogato zdobionym obrazie stanęły posągi: 
Michała Archanioła i św. Jerzego (niebieskich rycerzy walczących ze złem), 
św. Katarzyny (symbolu mądrości i poświęcenia dla wiary), św. Rozalii (orę-
downiczki zadżumionych), św. Jana Nepomucena (ratującego podróżnych 
i broniącego przed żywiołem wody). Prawy ołtarz dostał nowe wezwanie 

82 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 49–51; J. Pieniążek, Krajobraz..., s. 100; J. Wiktor, 
Pieniny..., s. 35; H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami..., s. 404–405; T. Chrzanowski, M. Kornecki, 
Sztuka..., s. 360, 406–407, 446; J. Białostocki, A. Miłobędzki, Kaplica Matki Boskiej Karmelitańskiej 
we Frydmanie, „Biuletyn Historii Sztuki” 1957, t. 19, nr 2, s. 109–119; A. Skorupa, Zabytkowe 
kościoły..., s. 22–23; tenże, O obrazach Szymona Kawalskiego na Polskim Spiszu, „Almanach 
Nowotarski” 2009, t. 13, s. 68, przypisał temu artyście, zatrudnionemu przez M. Lorenza, 
namalowanie feretronu apoteozy św. Jana Nepomucena oraz sceny spowiedzi królowej 
u tegoż świętego na zaplecku konfesjonału w kaplicy szkaplerznej.

83 ŠA Lev., fond Spišská župa, odd. Kongregačne písomnosti, inv. č. 602, sygn. 579/1792, 
Congregatio Generalis A. 1792.

84 H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami..., s. 409–410.
85 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 1.
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św. Krzyża, ale zachowano na nim obraz św. Mikołaja, pierwotnego patro-
na. Ustawiono nadto posągi: znowu św. Marcina oraz świętych: Donata 
i Floriana (ratujących przed ogniem), Jana Chryzostoma i Tomasza Akwi-
naty (obrońców prawowierności i wielkich teologów), Antoniego z Padwy 
(serdecznie wspomagającego lud w każdej potrzebie) i Walentego, kapła-
na-męczennika, wtedy wspomożyciela w niebezpieczeństwie. Na uwagę 
zasługuje Lorenzowy dobór patronów pomocniczych. Wprowadził z jednej 
strony bardzo wtedy popularnych obrońców przed żywiołami i orędow-
ników w chwilach najtrudniejszych, z drugiej – szermierzy słowa i myśli 
Kościoła. Na belce tęczowej została powtórzona w nowym stylu grupowa 
kompozycja Ukrzyżowania dłuta Antoniego Olexy z Lubicy, który później 
rzeźbił też chór muzyczny.

Pleban M. Lorenz troskliwie opiekował się relikwiami. W kasetach 
umieścił partykuły tzw. męczenników katakumbowych (świętych: Aure-
liusza, Benedykty, Dilekta, Gaudiozjusza, Justyna, Justyny, Konstancjusza, 
Neminanda, Salwacjusza, Trankwiliny i Werekunda), a w złoconym srebr-
nym pacyfikale nabijanym drogimi kamieniami zamknął cząstkę Krzyża św. 
Zaprosił prepozyta spiskiego Józefa Karola Zbiszko de Kis Kolacsin, który 
14 listopada 1760 r. potwierdził prawdziwość tych relikwii i opatrzył je pie-
częciami86. Po założeniu nowego ogniska kultu szkaplerznego M. Lorenz 
wystarał się o specjalne odpusty wieczyste na dzień Matki Bożej Karmeli-
tańskiej (16 lipca). Przywilej ten podpisał w Rzymie 16 lipca 1757 r. generał 
zakonu karmelitów bosych Benignus a Jesu.

Dzięki szczodrobliwości M. Lorenza kościół dostał nowe sprzęty, bogato 
rzeźbione i malowane: ambonę, chrzcielnicę (snycerz Stanisław) i konfesjo-
nał87. Chór muzyczny z dekoracją malarską powstał dopiero w 1771 r. po 
śmierci M. Lorenza, ale to właśnie on ustalił jego kształt.

M. Lorenz był fundatorem lub współfundatorem trzech dzwonów. Na 
wieży kościelnej zawiesił w 1764 r. ponad 10-cetnarowy, tytulacyjny dzwon 
z inskrypcją: S. Stanislae ora pro nobis. W 1762 r. do zbudowanej przez siebie 
dzwonnicy w murze wokół placu kościelnego wprowadził 15-cetnarowy 
dzwon poświęcony Maryi Pannie. W tymże roku nad prezbiterium umieścił 
sygnaturkę z napisem Jesus Nazarenus Rex Judeorum.

Wzbogacił też aparaty kościelne. Ufundował cztery srebrne i złocone 
kielichy z patenami oraz parę ampułek i cyborium z tychże tworzyw. Jego 
staraniem w zakrystii znalazły się dwa srebrne pacyfikały z relikwiami 

86 Tamże; por. M. Gotkiewicz, Polacy w kapitule spiskiej, „Nasza Przeszłość” 1971, t. 36, 
s. 145. Zbiszko był ostatnim prepozytem spiskim w latach 1755–1774, pochodził z rodziny 
polskiej.

87 A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 27–28.
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św. Krzyża. Jeden z zachowanych kielichów z 1761 r., być może dzieło le-
wockiego złotnika Jana Szilassy, należy zaliczyć do tych darów88. 

M. Lorenz inicjował również powstanie nowych kaplic w parafii 
poza kościołem. Nakłonił baronową Annę Mednyanszky do wystawienia 
ok. 1760 r. murowanej kaplicy pw. św. Floriana na gruncie szlacheckim. 
W 1772 r. ta kaplica została odnowiona i zadaszona gontową banią kosztem 
nowych dziedziców Palocsayów89. Istniejąca od 1708 r. kaplica Nawiedze-
nia otrzymała w 1752 r. staraniem plebana odpusty zupełne na święto 
2 lipca. W dzień odpustowy po tłumnie frekwentowanej mszy kolatorzy 
parafii podejmowali obiadem kapłana-celebransa i nauczyciela, oczywiście 
w pobliskim kasztelu. Publiczne kaplice frydmańskie były często i chętnie 
odwiedzane przez parafian także na cichą modlitwę. Cała gromada zjawiała 
się przy nich w dni tytulacyjne oraz w Dni Krzyżowe.

Współpracy plebana M. Lorenza z dziedzicem zawdzięcza powstanie 
oratorium prywatne (kaplica domowa) w kasztelu, urządzone przed 1759 r. 
z polecenia barona A. Mednyanszkyego90. Powstało na piętrze w pokoiku-
-wnęce. Wstawiono tam ołtarzyk św. Krzyża. Wizytowali tę kaplicę biskupi: 
K. Salbeck w 1778 r. i J. de Reva w 1801 r. Dziedzic wyposażył ją w dwa 
ornaty i inne potrzebne paramenty. Kapelani dworscy nie naruszali upraw-
nień plebana.

M. Lorenz zaplanował też powołanie jakże potrzebnego przytułku 
wiejskiego dla nędzarzy, opuszczonych chorych i starców91. Murowany bu-
dynek stanął po jego śmierci w 1771 r. dzięki subwencji A. Mednyanszkyego 
oraz pomocy (po 1773 r.) nowego dziedzica, Józefa Horwátha Palocsaya92. 
Przytułek nosił wezwanie „Ku czci Ran Zbawiciela”. Inicjator zapewnił 
mu olbrzymią dotację 416 zł reń. i 40 grajcarów. Dom ten miał izbę miesz-
kalną i komorę. Był dobrze utrzymany. Naprawy wykonywała gromada, 
ale budulec i pieniądze dawali właściciele wsi. Kuratorem przytułku był 
każdorazowy pleban. Z fundacji M. Lorenza otrzymywał za te obowiązki 
coroczne wynagrodzenie 4 fl. 10 grajcarów93. 

M. Lorenz zapewnił wieczyste wsparcie swoim następcom. Na utrzy-
manie plebanii zapisał kapitał 166 zł reń. 40 grajcarów, z obowiązkiem 
celebracji 24 mszy za jego duszę co roku94. Na coroczne wyżywienie ple-
bana przeznaczał z tej fundacji mszalnej 15 zł reń. Złożył też donację na 
uzupełnienie dochodów nauczyciela – kapitał 82 fl. 20 grajcarów. 

88 Tenże, Złotnictwo..., cz. 2, s. 115.
89 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 4; E. Łukuś, J. Żołądek, Kapliczki..., s. 74–75.
90 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 5.
91 Tamże, cap. I, par. 13.
92 Por. T.M. Trajdos, Właściciele i dobra... s. 51–53.
93 Canonica Visitatio... [1832], cap. IV, par. 8.
94 Tamże, cap. IV, par. 2.
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M. Lorenz był postacią wspaniałą, człowiekiem wielkich zasług, bu-
downiczym, innowatorem życia religijnego, dobroczyńcą, mecenasem 
artystów. W 1768 r. został pochowany pod posadzką kaplicy szkaplerznej, 
swej najwspanialszej fundacji.

Jego następcą był polski duchowny S. Frankowicz. Pisał kontynuację 
inwentarza parafialnego (od 1771 r.), również niezachowaną. W 1776 r. na-
stąpiła likwidacja prepozytury spiskiej, wikariatu wieczystego archidiecezji 
ostrzyhomskiej. Wśród szesnastu ówczesnych parafii bractwa dunajeckiego 
Frydman bez wątpienia był parafią najstarszą95. U schyłku tej epoki, w 1769 r., 
parafii frydmańskiej odebrano filię w Trybszu, którą przekształcono w sa-
modzielną jednostkę96. 

W diecezji spiskiej 1776–1832

Powołanie tej diecezji z woli cesarzowej Marii Teresy pozornie nie 
przyniosło głębszych zmian w wiejskich parafiach Zamagurza. Bractwa 
przekształcono w dekanaty, ale w podobnych granicach. Jako rekompen-
satę za usamodzielnienie Trybsza parafia frydmańska dostała znacznie 
bliższą wieś Falsztyn, którą odłączono od parafii niedzickiej. Schematyzm 
diecezjalny opublikowany w 1801 r. z polecenia bp. J. de Reva ukazuje tę 
nową organizację parafii97. Plebanem Frydmana był wtedy Michał Zimni-
czak (Zimnitsak), wicedziekan dunajecki. We wsi mieszkało 828 katolików; 
w innych wsiach tej parafii o wiele mniej: 243 katolików w Dursztynie i 115 
katolików w Falsztynie. W całej parafii nie było ani jednego innowiercy.

Ostatnia ćwierć XVIII w. wzbogaciła znacząco instytucje sakralne Fryd-
mana. Z braku wizytacji K. Salbecka (1778) i J. Revaya (1801) jesteśmy zdani 
na wzmianki w wizytacji J. Bélika (1832). Pojawiły się dalsze odpusty para-
fialne na święta maryjne wedle dekretu papieskiego ogłaszane z ambony, 
związane z ołtarzem bocznym Matki Bożej Szakaplerznej. Papież Pius VI 
wystawił 17 grudnia 1784 r. bullę odpustową dla Frydmana, wznawiając 
odpust na św. Stanisława, i to jako wieczysty98. Pojawiły się nowe kapliczki. 
Niedaleko plebanii powstała kapliczka z figurą Maryi Niepokalanego Poczę-
cia99. W 1798 r. pleban M. Zimniczak ufundował kamienną figurę św. Jana 
Nepomucena umieszczoną w wieżyczkowej kapliczce u wylotu wiejskiej 
drogi w kierunku na Falsztyn100. 

95 J. Hradszky, Additamenta..., s. 443.
96 Tamże, s. 637.
97 Tamże, s. 476.
98 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 1.
99 E. Łukuś, J. Żołądek, Kapliczki..., s. 75.
100 Tamże, s. 75; Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 6.
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Pożar 20 sierpnia 1781 r. pochłonął drewnianą plebanię. Wysiłkiem 
całej gromady zbudowano w 1783 r. nową murowaną plebanię z mate-
riałów dostarczonych przez kolatorów parafii, rodzinę Józefa Palocsaya. 
W budowę tę wiele starań włożył ówczesny pleban S. Frankowicz, który 
przeznaczył na nią własne pieniądze101. Nowa plebania składała się z dwóch 
izb mieszkalnych, narożnej izdebki (alkierza), komory i piwnic. Otaczał ją 
duży plac. W pobliżu stały budynki gospodarcze: świronek, dwie wozownie, 
drewutnia, pięć stajen, cztery stodoły. Na gruncie plebańskim wzniesiono 
też wielki spichlerz. Całe gospodarstwo plebańskie było chronione i napra-
wiane przez parafian.

Pożar w 1781 r. zmusił też gromadę do postawienia murowanej szkoły. 
Jej mury ciągle jednak psuła nadmierna wilgoć. Naprawy dokonywane były 
przez parafian za pieniądze i z budulca kolatorów, czyli Palocsayów. Była 
to uboga budowla z jedną izbą służącą do nauki, która jednocześnie była 
mieszkaniem nauczyciela. Istniała też komora, a obok szkoły dwie stajnie 
i stodoła, także przeznaczone dla nauczyciela. Co roku każda rola chłopska 
dowoziła mu furę drewna na opał.

We wspomnianym pożarze 1781 r. zgorzały też mury wieży kościel-
nej nad kruchtą. Zawaliła się drewniana hurdycja obiegająca szczytową 
kondygnację pod attyką102. Wieża przetrzymała jednak ogień. Ocalono też 
wewnętrzne schody prowadzące do dzwonów.

Czasy plebana M. Zimniczaka przynoszą zjawisko nowe, lecz coraz 
powszechniejsze wtedy na Zamagurzu. Miejscowe parafie zaczynają ob-
sadzać księża słowaccy albo czujący się Słowakami. Wielu z nich angażuje 
się w działalność na rzecz kultury i oświaty słowackiej. Gromadzą literaturę 
słowacką w bibliotekach parafialnych. Książki polskie idą do skrzyń albo 
na półki. W szkołach otrzymują zatrudnienie specjalnie sprowadzani pe-
dagodzy słowaccy. Księża ci wygłaszają kazania po słowacku i stosują ten 
język w pracy duszpasterskiej. Ani myślą uczyć się języka ludu. Polszczyzna 
utrzymuje się najdłużej w pieśniach kościelnych i zbiorowych modlitwach. 
Musi być też tolerowana w konfesjonale ze zwykłej konieczności. Biskupi 
spiscy tej epoki (od końca XVIII w.), chociaż Słowakami nie byli, sprzyjali 
tej aktywności kleru parafialnego, nadawali jej formy prawne i życzliwym 
okiem spoglądali na krzewienia ducha słowackiego. Jednocześnie podczas 
wizytacji biskupi przyznawali, że większość parafii na górnym Spiszu i gór-
nej Orawie zamieszkuje lud polski lub „mowy polsko-słowackiej”. 

W 1820 r. powstaje we Frydmanie pierwsza kapliczka fundacji chłop-
skiej, św. Trójcy, postawiona przez Pawła Pogorzelca przy drodze do 

101 Tamże, cap. I, par. 9.
102 Tamże, cap. I, par. 1; B. Gustawicz, Wycieczka..., s. 253; Br. G. [Bronisław Gustawicz], 

Frydman..., s. 420.
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Krempachów103. Po plebanie M. Zimniczaku przyszedł pleban Jan Nepo-
mucen Holmik, gorliwy pasterz i patriota słowacki. W 1826 r. ze wspólnej 
subwencji plebana, dziedzica Ferdynanda Palocsaya i gromady zakupiono 
za 180 zł reń. wielki zegar i zamontowano na wieży kościelnej. Konserwacji 
zegara podjęła się gromada104. J.N. Holmik okazał się hojnym dobroczyńcą 
różnych obiektów parafialnych. Ofiarował kwotę 29 zł reń. na utrzymanie 
figury św. Jana Nepomucena105. Podwoił uposażenie przytułku z własnego 
legatu testamentowego. Kapitał M. Lorenza 416 zł reń. 40 grajcarów podniósł 
do wysokości 800 zł reńskich106. Kurator przytułku, czyli pleban, dostawał 
z legatu J.N. Holmika 6 florenów rocznie107. J.N. Holmik ofiarował też ko-
ściołowi cztery ule, z których wosk pobierano na świece, a z miodu korzy-
stali plebani108. Ten szczodry donator zmarł w 1828 r. i został pochowany 
w okazałym kamiennym grobowcu obok zakrystii na placu kościelnym109. 

Cytowana wielokrotnie wizytacja bp. J. Bélika odbyła się w 1832 r. już za 
rządów następnego duszpasterza, równie żarliwego działacza słowackiego, 
ks. Jana Ewangelisty Nalepki. Duchowny ten władał parafią frydmańską 
w latach 1828–1853. Pochodził z polskiej rodziny z Łapsz Niżnych, ale pod 
wpływem edukacji diecezjalnej tak się przejął ideą odrodzenia narodowego 
Słowaków, że postanowił ją rozpowszechniać między polskimi rodakami na 
Zamagurzu. Z bogatym plonem. We wrześniu i październiku 1832 r., rychło 
po wizycie biskupiej, gościł u siebie polskiego poetę-wędrowca Seweryna 
Goszczyńskiego110. Nasz „turysta” nie miał najmniejszego pojęcia o histo-
rii Spisza. Słysząc kazania J.E. Nalepki, wygłaszane jedynie po słowacku, 
orzekł, że ...od tej wsi poczyna się już kraina Słowakami osiadła. J.E. Nalepka 
zaimponował S. Goszczyńskiemu wspaniałą prywatną biblioteką (ok. 2 tys. 
tomów) „w różnych językach”, z tego większość po łacinie, ale także po 
niemiecku, m.in. przekłady Szekspira. W tym czasie biblioteka parafialna 
była bardzo skromna, o czym świadczy katalog zamieszczony w wizytacji 
J. Bélika; liczył tylko 36 pozycji. Nie znaleziono już ani jednego druku pol-
skiego. Przeważała łacina i dzieła wybitnie utylitarne: dwa egzemplarze 
Pisma św., podręczniki prawa kanonicznego (Gibberti Corpus Iuris Canonici, 
Pehem Jus Canonicum), siedem zbiorów kazań, traktaty z teologii i filozofii 
moralnej, Historia Kościoła Matthiasa Dannenmajera, metoda zarządu pa-

103 E. Łukuś, J. Żołądek, Kapliczki..., s. 75–76.
104 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 1.
105 Tamże, cap. I, par. 6.
106 Tamże, cap. I, par. 13.
107 Tamże, cap. IV, par. 8.
108 Tamże, cap. IV, par. 1.
109 Tamże, cap. I, par. 8.
110 S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Wrocław–Kraków 1958 [reprint], 

s.  250–252. Por. M. Gotkiewicz, Przez wsie…, s. 72. 
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rafią. Pojawiły się naturalnie książki słowackie: Prikladne Historie, Semeno 
dobre, Kniha o nasledovani P.N. Ježiša, Učeni mudrosti, Rimski katechism. Z tych 
tekstów księża pouczali wiernych, pomagali w rachunku sumienia, kształ-
cili młodzież w pojęciach religijnych. Do ludu polskiego docierała nauka 
wyłącznie po słowacku.

Dzięki wysiłkom ks. J.E. Nalepki bp J. Bélik mógł latem 1832 r. napisać, 
że katoliccy mieszkańcy Frydmana posługują się jednolicie mową słowac-
ką111. Trudno o głębszą pomyłkę. Po słowacku uczono w szkole, głoszono 
kazania, czytano teksty liturgiczne. J. Bélik nie wchodził do chałup, nie 
słuchał rozmów dzieci ani pogwarek ich dziadków. Tam by usłyszał praw-
dziwy język tej wsi. Deklaracja plebańska zastąpiła indagację wiernych.

Zajmie nas teraz stan parafii frydmańskiej zarejestrowany podczas 
wizyty bp. J. Bélika w lipcu 1832 r. Najpierw nieco statystyki. Między 1801 
a 1832 r. z parafii św. Stanisława wyłączono Dursztyn, przyznany bliższej 
parafii w Krempachach. Pozostały wyłącznie: Falsztyn oraz dwa małe 
osiedla przy wsi macierzystej: Równia i Rzemieniowe, dziś integralna część 
Frydmana. W samym Frydmanie osób zdolnych do spowiedzi było 727, po-
zostałych – 264. W Falsztynie odpowiednio 87 i 33. Równię zamieszkiwało 
19 wiernych dorosłych i 10 dzieci, a Rzemieniowe – 3 dorosłych i 2 dzieci. 
W sumie naliczono 1145 katolików, a ponadto w całej parafii 27 żydów. To 
była nowość, gdyż w 1801 r. w tej parafii nie mieszkał żaden starozakonny.

Wygląd i wyposażenie kościoła wzbudziły zadowolenie wizytatora. 
Jedenaście cynowych świeczników ozdabiało mensę ołtarza głównego. 
Obrusy ołtarzowe były czyste i ładne. W kruchcie pod wieżą J. Bélik od-
nalazł Grób Boży w marnym już stanie, sklecony ze zbutwiałych desek. 
Murowana i sklepiona zakrystia stanowiła dobre zabezpieczenie przed 
rabunkiem lub pożarem. Jej okno chroniła krata. Wilgoć wżerała się jednak 
w mury. Paramenty chowano w skrzyni, a dwa skarbczyki (conservatoria) 
służyły przechowaniu najcenniejszych naczyń liturgicznych i relikwiarzy, 
choć wiele relikwii umieszczono w skrzynkach po bokach ołtarza głów-
nego. W ścianie zakrystii mieścił się schowek, w którym w Wielką Sobotę 
dokonywano błogosławieństwa nowego ognia. Na chórze muzycznym stały 
organy z dziesięcioma piszczałkami. Trzymano tam również dwie trąby 
i dwa bębenki. Instrumentami zajmował się nauczyciel. Woda święcona 

111 Canonica Visitatio... [1832], cap. V, par. 1. Biskup ten (1824–1847) opracował w 1825 r. 
dokładną instrukcję wizytacyjną. W trakcie swych podróży po parafiach wykazywał kry-
tycyzm w analizie źródeł historycznych, bacznie obserwował życie religijne, drobiazgowo 
rejestrował stan majątkowy i wyposażenie instytucji kościelnych. Wobec słowackich berno-
lakowców w sutannach nie był jednak bezstronny: zapewnił im troskliwą opiekę i popierał 
piśmiennictwo słowackie. Zob. M. Kamenická, Kanonické vízitácie..., s. 57–59, 77; P. Zubko, 
Dejiny Spišského..., s. 602.
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w chrzcielnicy była odnawiana co roku w przeddzień Zielonych Świąt. 
Odnawiane co roku oleje św. trzymano w srebrnych złoconych naczynkach 
(vascula). Konfesjonał ustawiono należycie pod chórem. Ławki znajdowały 
się w nawie oraz w kaplicy szkaplerznej pod ścianami. Wizytator dowiedział 
się, że wierni spierali się o miejsca siedzące. Pod chórem lokowano męż-
czyzn nie należących do gromady. Z przodu po lewej stronie sadowiły się 
„czcigodne niewiasty”. Mimo że wioska była zawsze własnością szlachecką, 
brakowało stalli kolatorskich oraz tarcz herbowych patronów parafii, za-
zwyczaj zawieszanych na ścianach prezbiterium. Wszystkie dzwony były 
konsekrowane. Należało natomiast odnowić portatyle – płytki z relikwiami 
umieszczane w mensie ołtarzy, konsekrowane przez biskupa, umożliwiające 
liturgię nawet bez osobnej konsekracji ołtarzy. Klucze do kościoła pleban 
trzymał u siebie, ale w porze nabożeństw kościół był otwierany i zamykany 
przez nauczyciela.

Z nowszych aparatów kościelnych należy wymienić srebrną puszkę do 
przechowywania hostii, trzy wiszące lampy cynowe i jedną mosiężną, cztery 
uszkodzone lampy przenośne, cztery cynowe miski i trzy dzbanuszki oraz 
srebrny wyzłocony krzyż na wielki ołtarz. Poza wymienionymi świecznika-
mi cynowymi w kościele znajdowały się dwa świeczniki mosiężne, jeden 
drewniany malowany na Popielec, zapewne tożsamy z ocalałym paschałem 
rokokowym, stojącym w kaplicy, oraz dwanaście świeczników drewnianych, 
spróchniałych ze starości. Dawny baldachim procesyjny (wymieniany od 
inwentarza 1655 r.) został zastąpiony baldachimem „rzeźbionym złoconym”, 
bez wątpienia istniejącym dotąd rokokowym, zapewne darem M. Lorenza 
lub S. Frankowicza112. W zakrystii trzymano cztery dzwoneczki mszalne, 
a przed drzwiami zakrystii przymocowano dzwonek na rozpoczęcie mszy.

Kościół frydmański miał wiele chorągwi. J. Bélik wymienił wielką je-
dwabną chorągiew z wyobrażeniem Chrystusa i Matki Bożej, wielką, choć 
uszkodzoną chorągiew „wawrzynową”, podobną czarną chorągiew oraz 
dwie niebieskie z wizerunkami św. Emeryka i św. Stanisława113. Pokazano 
mu też dwa posągi: Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Szkaplerz-
nej, a także obraz Matki Bożej (nazwał go „ikoną”) z asystą rzeźbionych 
figur aniołów. Nie wiadomo, czy chodziło mu o wyobrażenie Matki Bożej 
Szkaplerznej z dawnej chorągwi XVIII w., czy też o mały obrazek Niepo-
kalanej z pierwszej ćwierci XVIII w.114 

Pośród licznych paramentów wizytator wyliczył 18 ornatów z kom-
pletami (w tym 6 białych, 3 czerwone, 3 zielone, 3 fioletowe, 3 czarne), 
6 kap, 2 nowe alby i 6 poniszczonych, 3 humerały, 2 korporały ze srebrnym 

112 A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 32.
113 Por. tamże, s. 32.
114 Tamże, s. 28, 32.
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obszyciem i 20 zwykłych, 6 pasów, 30 puryfikarzy, 25 ręczników, 7 lepszych 
obrusów, 14 podniszczonych, 2 nowe komeżki ministrantów, 4 podnisz-
czone. Z ksiąg liturgicznych w zakrystii obejrzano 3 stare mszały i 1 nowy, 
3 mszały żałobne, 2 stare rytuarze oraz znak nowych czasów – ewangeliarz 
po słowacku. Parafia posiadała 2 pieczęcie urzędowe.

Kaplice były w dobrym stanie, tylko dach kaplicy Nawiedzenia wyma-
gał remontu. Wierni odwiedzali je w dni tytulacyjne, odpustowe i krzyżo-
we. Kaplica szkaplerzna dysponowała kapitałem dotacyjnym (z kumulacji 
procentów na lokacie) wysokości 386 fl. 40 grajcarów.

Parafia miała w 1832 r. już trzy cmentarze. Stary wokół kościoła poza 
pochówkami księży nie był już grzebalny od końca XVIII w. z uwagi na 
państwowe przepisy sanitarne. Otaczał go wspomniany mur z bramka-
mi i furtkami. Poza zabudową wiejską lokowano nowy cmentarz, także 
otoczony murem z bramką. Gromada wystawiła w tym miejscu krzyż 
kommemoracyjny, naprawiany wspólnymi siłami115. Na wielkiej równinie 
w kierunku Dębna, w miejscu zwanym Nad Stawem, właściciele ziemscy 
(Palocsayowie) wytyczyli grunt cmentarza cholerycznego. Błogosławił 
go pleban J.E. Nalepka. Powstanie tego cmentarza niewiele poprzedzało 
wizytację.

W 1832 r. szkoła we Frydmanie miała status rzymsko-katolickiej szkoły 
trywialnej, otwartej już wedle przepisów austriackich dla obojga płci116. 
Była podzielona na dwie klasy, przy czym nauka w klasie starszej trwała 
dwa lata, stąd nazwa szkoły. Przez trzy lata wszystkich uczniów uczył je-
den nauczyciel117. Był nim wtedy 72-letni Joannes Szenáry, żonaty starzec 
niezdolny do urzędu z powodu wieku; naturalnie obcy przybysz, może Węgier 
przyuczony do edukacji po słowacku, a może zmadziaryzowany Słowak. 
Pomagał mu 44-letni żonaty syn Michał. Obaj byli pobożni i dobrych oby-
czajów, ale nie mieli żadnego formalnego przygotowania do pełnionego 
zawodu. Wizytator polecił im uzyskać z diecezjalnej preparandy (szkoły 
nauczycielskiej) świadectwo kompetencji w nauczaniu na poziomie elemen-
tarnym118. Nauczyciele frydmańscy byli mianowani przez patrona-kolatora 
parafii w konsultacji z plebanem i dziekanem. W 1832 r. nauka przebiegała 
sprawnie. Nauczyciele słuchali uwag i poleceń plebana, a młodzież odzna-
czała się łagodnością i pilnością.

115 Canonica Visitatio... [1832], cap. I, par. 6 i 8.
116 Tamże, cap. I, par. 11.
117 Tamże , cap. II, par. 4.
118 Por. P. Zubko, Dejiny Spišského..., s. 602. W 1819 r. biskup spiski Jan Władysław Pyrker 

założył w Spiskiej Kapitule Instytut Nauczycielski (preparandę) w celu kształcenia słowackich 
nauczycieli wiejskich w parafiach zamieszkałych przez Słowaków. Absolwentów tej uczelni 
kierowano do słowakizowania polskich wsi na Spiszu i Orawie.
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Nauczyciel był zaliczany do personelu parafialnego jako jego najważ-
niejszy funkcjonariusz. Aby wszakże istniała i działała parafia, musieli się 
w niej znajdować: patron, niemal zawsze tożsamy z właścicielem ziem-
skim oraz naturalnie pleban (parochus loci), w czasach późniejszych zwany 
proboszczem (chociaż pierwotnie ten tytuł, po łacinie praepositus, był 
zastrzeżony w prawie kościelnym dla wyższych godności duchownych). 
Najpierw parę słów o patronie. Tę godność sprawowała w latach 1773–1848 
magnacka rodzina właścicieli wsi, baronów Horváth-Palocsayów (de Pa-
locsa). W owym czasie był to liber baro (wolny baron), Ferdynand Palocsay, 
dziedzic dominium dunajeckiego w latach 1826–1843119. Do uprawnień 
patrona należała tzw. prezenta kandydata na urząd plebański, zgłaszana 
biskupowi ordynariuszowi.

Wspominałem już, że plebanem tej parafii był wtedy 40-letni J.E. Na-
lepka, wyświęcony na kapłana 6 sierpnia 1816 r. przez bp. sufragana Stefana 
Csecha. Instytucję, czyli nominację na plebanię we Frydmanie, otrzymał 
30 grudnia 1828 r. z rąk bp. J. Bélika. Studiował na dwóch uczelniach: 
w Liceum Arcybiskupim w Trnawie dwa lata filozofię i trzy lata teologię, 
a w Spiskim Liceum Biskupim przeszedł roczny kurs teologii, jednak nie 
uzyskał stopnia naukowego. Skierowano go do pracy duszpasterskiej jako 
kooperatora w parafiach Podwilka, Niżnej i Lipnicy Wielkiej na Orawie 
(przez rok i trzy miesiące), następnie przeniesiono do Liptowa na pół roku 
w parafii w Rużomberku, po czym wrócił na rodzinny Spisz. Był dwa lata 
kapelanem (wikarym) w Hobgarcie, trzy i pół roku plebanem w Trybszu, 
a cztery lata i dwa miesiące w Łapszach Wyżnych. Do schyłku 1828 r. miał 
zatem długie doświadczenie w administracji parafialnej. Od 1824 r. pełnił 
równolegle urząd sekretarza okręgowego w dekanacie dunajeckim.

W 1832 r. w parafii frydmańskiej pracowało dwóch kościelnych, 
powoływanych i odwoływanych przez plebana. Byli to 70-letni Andrzej 
Pawlik i 35-letni Walenty Markowicz, oddani i posłuszni księdzu. Grabarza 
powoływał pleban za zgodą gromady, która mogła go odwołać. Akuszerkę 
(położną) wyznaczały władze publiczne z zasięgnięciem opinii gromady. 
W 1832 r. tę funkcję pełniła 46-letnia Maria Findura, pouczona przez plebana 
co do zasad tzw. chrztu z wody120. Pleban J.E. Nalepka miał bardzo liczną 
służbę, Polaków, przeważnie z rodzin miejscowych, oczywiście wyznania 
katolickiego121. Kierował nią 80-letni Szymon Biernicki. Podlegali mu: 45-letni 
Jan Mondok, 25-letni Jan Jasik, 20-letni Jakub Pawlica, 19-letni Józef Pawlica, 
19-letni Józef Krempaski, 40-letnia Zuzanna Hlawacz, 32-letnia Elżbieta 

119 T.M. Trajdos, Właściciele i dobra..., s. 57–60.
120 Canonica Visitatio... [1832], cap. II, par. 10.
121 Tamże, cap. II, par. 11.
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Frankowicz, 24-letnia Anna Kowalczyk, 20-letnia Elżbieta Klimczak oraz 
10-letnia Weronika Mironowicz.

Każda z osób należących do zwierzchności lub personelu parafial-
nego miała odrębne powinności122. Patron zapewniał fundusze na kościół 
i plebanię, odpowiadał za utrzymanie materialne budynków kościelnych, 
chronił beneficjum plebańskie.

Pleban prowadził duszpasterstwo (cura animarum) wraz z celebracją 
liturgii i rozdawnictwem sakramentów (administratio sacramentorum). Miał 
też w pieczy zarząd majątku kościelnego (regimen bonorum temporalium). 
Musiał być stale w parafii. Na dłuższy wyjazd wymagana była zgoda 
biskupa. Nosił szaty duchowne i tonsurę. Opiekował się nie tylko kościo-
łem, ale też kaplicami, krzyżami i figurami. Porządek nabożeństw ustalały 
zarządzenia diecezjalne. W niedziele i święta o godz. 10 odprawiał mszę 
śpiewaną i wygłaszał kazanie. Po południu prowadził nieszpory lub litanie 
według pór roku kościelnego. Katechizował wtedy wiernych. W czasie mszy 
zawsze odmawiał modlitwę za króla Węgier. W dni wigilijne i powszednie 
odprawiał mszę czytaną. Celebrował też msze z fundacji prywatnych we-
dług tabeli zobowiązań, m.in. za plebana M. Lorenza i jego krewnych oraz 
za Marcina Sczechowicza. W Dni Krzyżowe, na św. Marka, w Boże Ciało 
z oktawą urządzał procesje i publiczne modlitwy. Z ambony przypominał 
o świętach uroczystych i ogłaszał posty. W niedziele i święta głosił Słowo 
Boże w „języku miejscowym”, co ks. J.E. Nalepka realizował tylko po sło-
wacku. Nauczanie wiary obejmowało wszystkich parafian, ale szczególny 
nacisk kładziono na oświecenie religijne Cyganów. Pleban udzielał chrztu, 
przygotowywał młodzież do bierzmowania, odnawiał elementy Eucharystii. 
Powszechna adoracja Najświętszego Sakramentu obowiązywała w Boże 
Ciało z oktawą oraz na święta: Matki Bożej Karmelitańskiej, Imienia Jezusa 
i Maryi, św. Stanisława, dedykacyjne i według poleceń biskupich.

Z wiatykiem pleban chodził ubrany w szaty kapłańskie ze stułą, z asy-
stą nauczyciela, który poprzedzał go ze światłem i dzwonkiem. Spowiedzi 
wysłuchiwał ubrany w komżę i stułę w konfesjonale. Podczas surowej zimy 
spowiedź przenoszono do izby na plebanii. Zapowiedzi małżeńskie ogłaszał 
trzykrotnie. Rozważał przeszkody w małżeństwie, przygotowywał narze-
czonych do ślubu. Kapelan dworski miał prawo udzielania ślubu w rodzinie 
dziedziców. Świadków musiało być przynajmniej dwóch. Przestrzegano 
minimalnego wieku nowożeńców – 18 lat dla mężczyzn, 16 dla kobiet. 
Duszpasterz pomagał małżonkom w sporach i kryzysach, przypominał 
o katolickim wychowaniu potomstwa. Przynajmniej raz w tygodniu ple-
ban osobiście katechizował młodzież szkolną. Czuwał też nad przebiegiem 

122 Tamże, cap. III.



48

  

Tadeusz M. Trajdos

nauki religii, prowadzonej przez nauczyciela. Spełniał wreszcie funkcje 
charytatywne poprzez opiekę nad chorymi, starymi i biednymi jako kurator 
przytułku. Wszędzie bronił praw Kościoła i dobra parafii. Posługiwał się 
księgami dopuszczonymi przez kurię biskupią. Chronił protokoły, inwen-
tarze parafialne i metryki. Akta te okazywał podczas wizytacji biskupiej, 
a na kongregacjach okręgowych – dziekanowi.

Nauczyciel otwierał i zamykał kościół. Pełnił obowiązki dzwonnika, 
organisty i kantora. W czasie mszy grał na organach. Grał też na nich 
podczas jutrzni i nieszporów świątecznych i niedzielnych. Przed tymi na-
bożeństwami śpiewał godzinki maryjne oraz litanie. Przed mszą niedzielną 
i katechizacją, po południu w niedziele, intonował śpiew wiernych. Towa-
rzyszył plebanowi podczas nabożeństw kościelnych i administracji sakra-
mentów w kościele i poza kościołem. Dzwonił na Anioł Pański i na pogrzeby. 
W szkole uczył katechizmu, modlitw i ministrantury, nadto czytać, pisać 
i elementarnej arytmetyki. Nauka powinna trwać dziesięć miesięcy w roku, 
pięć dni w tygodniu, po cztery godziny dziennie. W 1832 r. uczyło się we 
Frydmanie 45 dzieci. Nauczyciel rozdał im urzędowe podręczniki. Księdzu 
pomagał w katechizacji dorosłych, zaś dzieci przygotowywał do pierwszej, 
drugiej i trzeciej komunii wielkanocnej. Kuria diecezjalna zezwoliła mu na 
piastowanie urzędu pisarza wiejskiego (notarius loci).

Kościelny odziewał plebana w strój liturgiczny. Chronił aparaty i pa-
ramenty kościelne. Dbał o światło, ogień i wodę w kościele. W czasie świąt 
zbierał pieniądze od wiernych do sakwy i przekazywał plebanowi. Co roku, 
1 listopada, sporządzał bilans rachunków kościelnych.

Kuratorem przytułku był zawsze pleban. Musiał dbać o stan budynku 
i urządzać pogrzeby pensjonariuszy. Biednym domownikom rozdawał 
rzeczy po zmarłych. Pilnował porządku i moralności w tym zakładzie. Po-
bierał coroczny procent dotacji na utrzymanie biednych i na koszty opieki. 
Po koniec roku sporządzał rachunek przychodów i wydatków. Podopieczni 
musieli codziennie modlić się za zmarłych dobroczyńców oraz w intencji 
dusz czyścowych. Zamiatali kościół i w miarę sił pomagali kościelnemu.

Grabarz miał jeden wiadomy obowiązek – szykował grób i dokonywał 
pochówku na cmentarzu. Akuszerka była za to ważną pomocnicą księdza. 
Poza fachowym odbiorem porodu oraz troską o położnicę i niemowlę była 
zobowiązana przeprowadzić tzw. chrzest z wody w przypadku zagrożenia 
życia dziecka. Jeśli takiego zagrożenia nie było, to właśnie akuszerka zanosiła 
noworodka do chrztu na plebanię. Asystowała także przy wywodzie matki123. 

Sprawy majątkowe w parafii frydmańskiej przedstawił bp J. Bélik 

123 Por. E. Łukuś, Obrzędowość rodzinna na Polskim Spiszu na przestrzeni XX wieku. Chrzest 
dziecka, „Prace Pienińskie” 2009, t. 19, s. 114–117.
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z typową dla siebie precyzją. Środki utrzymania kościoła były w 1832 r. 
znacznie rozbudowane124. Donacja Palocsayowska w postaci zagród żelarzy 
oraz pól uprawnych uległa istotnemu przekształceniu w 1814 r. Na skutek 
przeprowadzonej wtedy komasacji przez geometrów państwowych z woli 
barona F. Palocsaya (de iure dziedzicem Frydmana do 1826 r. był jego star-
szy brat Andrzej Palocsay) dokonano wymiany gruntów poza obszarem 
zabudowy wiejskiej. Kościół dostał przydział ról w rozmaitych częściach 
areału ornego. Aktu wymiany dokonano 18 października 1814 r., a władza 
diecezjalna zatwierdziła ją 3 grudnia tego roku.

Odtąd majątek ziemski kościoła składał się z następujących składników. 
Wewnątrz wsi (intra villam) liczył 2216 2/3 sążni kwadratowych125. Należały 
do niego: 1) cmentarz-plac przykościelny z sąsiednim ogródkiem przyno-
szącym ćwierć miary owsa126; 2) grunt we wsi z dwoma chałupami Michała 
i Józefa Findury; 3) zagroda Zaciurowska z chałupą Jana i Bartłomieja Za-
ciurów, jej granice: od wschodu zagroda Andrzeja Harenzka, należąca do 
dworu, od południa – droga, od zachodu – gospodarstwo Jana Sowy, od 
północy – łąka Wojciecha Madonia; 4) zagroda Sobuszowska, włączona do 
ziemi kościelnej w 1782 r., leżąca na końcu wsi, z chałupą Jana Piekarczyka 
i Markowskiego, jej granice: od wschodu – potok, od południa – droga za 
stodołami, od zachodu – zagroda dworska.

Poza obszarem zabudowy wiejskiej (extra villam) grunty kościelne, 
oddane w dzierżawę pod nadzorem plebana, znajdowały się w trzech 
zespołach ornych wsi, określanych jako calcatura127. Na terenie calcatu-
ry I leżały trzy działki kościelne: 1) nr 83 na Kamiennym Polu128 na 2 miary 

124 Canonica Visitatio... [1832], cap. IV, par. 1.
125 Por. A. Húščava, Poľnohospodarske miery na Slovensku, Bratislava 1972, s. 73. W 1858 r. 

według normy urzędowej sążeń kw. liczył sobie blisko 3,6 m kw.
126 Tak rozumiana miara była jednostką pojemności ciał sypkich. W komitacie spiskim 

od 1814 r.. posługiwano się miarą preszburską, równą wtedy ok. 64 l, zob. A. Húščava, 
Poľnohospodarske..., s. 71–72; S. Cambel [i in.], Dejiny Slovenska, t. 2, Bratislava 1987, s. 813.

127 Słowo calcatura oznaczało pierwotnie ugór „odłogiem leżące pole”, który przezna-
czano na pastwisko dla bydła (calcatorium to ubijanie, tłoczenie, w tym wypadku racicami 
i kopytami). Słowo to było używane przy oznaczaniu systemu gospodarki trójpolowej, 
który część terenów rolnych przeznaczał pod zasiew ozimy, drugą część – pod zasiew jary, 
a trzecią – na roczny ugór (odłóg), oczywiście z ciągłą rotacją. Z biegiem czasu określeniem 
calcatura objęto wszystkie trzy pola – ozime, jare i ugorujące. W pierwszej połowie XIX w. 
przy tym samym określeniu podziału „trójpolowego” gruntów ornych stosowano już na 
ogół gospodarkę bezodłogową, tj. obsiewano wszystkie trzy pola (calcatury) co roku. Zob. 
Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis Regni Hungariae, red. A. Bartal, Lipsiae 1901, s. 90; 
Constitutio Rei Urbarialis Regni Hungariae, oprac. C. Pauly, t. I, p. I–II, Viennae 1817, s. 140; 
J. Doruľa, Z histórie poľnohospodárskej lexiky v dvojpoľnom a trojpoľnom systéme, „Slovenská reč” 
1981, R. 46, č. 6, s. 344–345. Dziękuję koledze z IH PAN, doktorowi Leszkowi Jarmińskiemu 
za wskazanie prawidłowej interpretacji tego określenia. 

128 Obszar równinny na północny zachód od wsi w kierunku Białki.
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owsa, 1230 sąż. kw., jej granice: od wschodu – gospodarstwo Stefana Kla-
rusa, od południa – młynówka, od zachodu – pole plebańskie, od północy 
– droga; 2) nr 426 na Hydze [Hyga]129, na 3 miary owsa, 2500 sąż. kw., jej 
granice: od wschodu – pole nauczyciela, od południa – droga krempaska, 
od zachodu – pole Pawła Pogorzelca130, od północy – droga na Kamienne 
Pole; 3) nr 334 od Miedzy Krempaskiej, na 10 miar owsa, 3864 sąż. kw., jej 
granice: od wschodu – pole Andrzeja Iglarza, od południa i północy – drogi, 
od zachodu – pola żelarzy.

Na terenie calcatury II znajdowały się dwie działki kościelne: 1) nr 476 
na Równi za stodołami na 4 miary owsa, 850 sąż. kw., jej granice: od wscho-
du – pole Bigosa Sobaniaka, od południa i zachodu – droga, od północy 
– pole nauczyciela; 2) nr 524 na Lemryku131 z łąką, na 8 miar owsa, 4090 sąż. 
kw., jej granice: od wschodu i południa – potok, od zachodu – droga, od 
północy – pole plebańskie.

Na terenie calcatury III istniały cztery działki kościelne: 1) nr 757 na 
Niżnej Równi, na 2 miary owsa, 1420 sąż. kw., jej granice: od wschodu – pole 
Jana Brinczki Olejarza, od południa – figura św. Jana Nepomucena, od 
zachodu i północy – droga; 2) nr 807 na Szubienicznej Górze132 na 16 miar 
owsa, 6700 sąż. kw., jej granice: od wschodu – pole Andrzeja Maszkali i pole 
plebańskie, od południa – rzeka; 3) nr 158, ogród warzywny (cauletum) z łąką 
na Rudnawie, 400 sąż. kw., jego granice: od wschodu i północy – zarośla 
wierzbowe, od południa – brzeg rzeki, od zachodu – ogród warzywny na-
uczyciela; 4) nr 191, łąka Pod Brzegi, 1100 sąż. kw., jej granice: od wschodu 
– stodoła Michalicza, od północy – droga i pola plebańskie, od zachodu – łąka 
Jana Organiściaka, od północy – łąki dworskie. Przed komasacją uboga łąka 
kościelna dawała z dzierżawy czynsz roczny florena. Po wymianie w 1814 r. 
lepsza łąka Pod Brzegami była dzierżawiona za 5 zł reń. czynszu rocznego. 
W zagrodach kościelnych pracowali nadal poddani-żelarze wedle starych 
praw. Wykonywali odrobek i robocizny dla plebana. Płacili razem 14 zł reń. 
czynszu rocznego.

Wzrosła liczba kapitałów w posiadaniu kościelnym. Kapitał fundacyj-
ny z mszy zleconych wynosił 616 zł reń. 40 grajcarów. Z niego 250 zł reń. 
ulokowano 1 stycznia 1815 r. u F. Palocsaya na roczny procent przynoszący 
15 fl. z przeznaczeniem na wieczne światło. Resztę, 366 zł reń. 40 grajcarów, 
1 stycznia 1804 r. umieszczono w Funduszu publicznym z lokatą na 5% rocz-
nie. Potem corocznie pobierano z niego 9 fl. 10 grajcarów. Istniały też inne 

129 Obszar równinny za Przykopą, na zachód od wsi, niedaleko od Kamiennego Pola.
130 Fundator kapliczki św. Trójcy w 1820 r.
131 Lemryk (Limrik) – wzgórze na południe od wsi w kierunku Pienin Spiskich, obok 

niego płytka dolina Za Lemryk, zob. J. Nyka, Pieniny, Warszawa 1966, s. 166.
132 Wzgórze na południe od wsi w kierunku grzbietu Żaru, zob. J. Nyka, Pieniny..., s. 168.
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kościelne kapitały obrotowe. Z nich 80 zł reń. umieszczono 1 stycznia 1811 r. 
u A. Palocsaya na 6% rocznie (co dawało 4 fl. 48 grajcarów), a 200 zł reń. na 
taki sam procent u F. Palocsaya od 1 stycznia 1828 r. (roczny pobór 12 fl). Kwo-
ty i zobowiązania płatnicze wpisywano do ksiąg rachunkowych komitatu 
spiskiego (intabulacja). Dowody wierzytelności i świadectwo zabezpieczenia 
hipotecznego chroniono w urzędzie parafialnym. Procenty roczne były 
wypłacane bez zaległości. Kasa kościelna nie wykazała żadnych zadłużeń. 
Wszystkie decyzje finansowe, podejmowane przez plebana i kościelnych, 
wymagały zgody kurii biskupiej.

Wierni opłacali użycie pewnych sprzętów kościelnych dla okazjonal-
nych potrzeb rodzinnych. Za dzwony na pogrzebie dorosłego płacono 
6 grajcarów, dziecka – 12 grajcarów, w innych okolicznościach za uderzenie 
w dzwon – 9 grajcarów. Za wodę święconą dawano 12 grajcarów, za lam-
pę lub chorągiew – 6 grajcarów. Za wykorzystanie całunu – 6 grajcarów. 
Ofiary zwykłe wynosiły przeważnie 6 grajcarów. Sakwę na datki trzymano 
w zakrystii. Po każdej zbiórce pleban i kościelny liczyli ofiary pieniężne. 
W końcu października każdego roku obliczano całkowity dochód w parafii 
w obecności oficjalisty pana ziemskiego (patrona-kolatora) oraz urzędu 
gromadzkiego. Bilans sporządzano w trzech egzemplarzach, podpisywano 
i opieczętowywano. Pleban wysyłał jeden egzemplarz do dziekana, a ten po 
przejrzeniu do kurii biskupiej. Aktywa parafialne zamykano w podwójnej 
skrzyni-skarbonie. Klucze posiadali kościelni oraz pleban. Kwota powyżej 
10 fl. mogła być podjęta wyłącznie za zgodą kurii.

Przytułek nadal był utrzymywany z kwot fundacyjnych M. Lorenza 
i J.N. Holmika. Od kapitału 416 fl. 40 grajcarów pobierano rocznie 25 fl., a od 
kwoty 600 fl. lokowanej na 6% u Aleksandra Udranszkyego – 36 fl. Pleban-
-kurator otrzymywał corocznie 10 fl. 10 grajcarów, z tego 4 fl. 10 grajcarów 
z dotacji M. Lorenza oraz 6 fl. z legatu J.N. Holmika.

Wzrosły również dochody plebana z tytułu beneficjum parafialnego133. 
Jego majątek ziemski uległ identycznej komasacji i wymianie w 1814 r. Na 
terenie wsi należało do niego 2238 1/2 sąż. kw., w tym: 1) grunt od wejścia 
na plebanię aż po ganczarnię (warsztat garncarski) i do stodół, między gospo-
darstwem Jana Brinczki a drogą wiejską; 2) ogródek sąsiadujący z plebanią 
i cmentarzem przykościelnym. Poza wsią ksiądz miał działkę nr 118 na 
terenie ogrodów warzywnych na Rudnawie na 1 tys. sąż. kw., graniczącą 
z polem Michała Mantugi od wschodu, polem Bartłomieja Prelicha od za-
chodu i drogą od południa. Na terenie ornym posiadał łącznie sześć działek 
rozmaitej wielkości. W obrębie calcatury I miał działkę nr 240 na Kamiennym 
Polu – olbrzymie pole o powierzchni 30 200 sąż. kw. na 80 miar owsa. Grani-

133 Canonica Visitatio..., cap. IV, par. 2.
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czyła od wschodu z polem Jana Bigosa Podlipnego, od południa dochodziła 
do drogi, od zachodu – do pola Ferko Gnidy. W calcaturze II istniały dwie 
działki plebańskie: 1) nr 523 na Lemryku i Pod Siodłem, 15 860 sąż. kw. na 
38 miar owsa, jej granice: od wschodu – potok, od południa i zachodu – pola 
kościelne, od zachodu i północy – drogi; 2) nr 477 na Hydze 17 200 sąż. kw. 
na 36 miar owsa, jej granice; od wschodu – gospodarstwa chłopskie, od po-
łudnia i północy – drogi publiczne, od zachodu – pole F. Gnidy. Na terenie 
calcatury III znajdowały się trzy działki plebana: 1) nr 474 na Niżnej Równi, 
7680 sąż. kw. na 24 miary owsa, jej granice: od wschodu – pole Kapuściaka, 
od południa – pola Jasika i Żołądka, od zachodu – pole Tomasza Pogorzelca, 
od północy – droga; 2) nr 808 na Szubienicznej Górze, 14 tys. sąż. kw. na 
46 miar owsa, jej granice: od wschodu – pole Jana Maskali, od południa – 
liczne pola chłopskie, od północy – droga, od zachodu – zagroda kościelna; 
3) nr 864 na Zadniej Górze134, 10 800 sąż. kw. na 30 miar owsa, jej granice: 
od wschodu – pole Babiarza, od południa – zarośla, od zachodu – gospo-
darstwo Marka Dewery, od północy – liczne pola chłopskie.

Wszystkie pola plebańskie uprawiali poddani kościelni-żelarze. Aż 
do 1848 r. byli zobowiązani pracować dwa dni w tygodniu, wliczając prace 
leśne i roboty wykonywane na zlecenie księdza. Pleban miał też korzyści 
w lasach i na pastwiskach. Dysponował prawem wolnego wyrębu w lasach 
frydmańskich bez żadnych ograniczeń. Zawarł jednak umowę z dziedzi-
cem o corocznym wyrębie i zwózce 34 sążni drewna. Patron dbał nadto 
o budulec do napraw i odnowy budynków parafialnych. Pleban miał też 
wolne pastwisko na gruntach dworskich i chłopskich oraz w zaroślach 
i lasach wiejskich.

Pleban zgromadził kapitały z wieczystych donacji prywatnych. Była 
już mowa o fundacji mszalnej ks. M. Lorenza (166 zł reń. 40 grajcarów). 
W 1814 r. ta kwota została ulokowana u F. Palocsaya na 6% rocznie z coroczną 
subwencją 10 zł reń. Istniała też młodsza fundacja mszalna M. Sczechowi-
cza za 24 msze czytane w roku w kwocie 200 zł reń., wypłacona w złotych 
kremnickich135. Została ulokowana też u F. Palocsaya 6 stycznia 1815 r. na 
6% rocznie, co przynosiło księdzu 12 zł reń. co roku. Pisma zobowiązań 
płatniczych Palocsayów były przechowywane w aktach urzędowych ko-
mitatu spiskiego.

Pleban frydmański utrzymywał się również z opłat stuły za posługę 
kapłańską. Za ślub brał 1 zł reń. 30 grajcarów, za zapowiedzi – 18 grajca-
rów, za wywód – 6 grajcarów, za pogrzeb dorosłego – 1 zł reń., za pogrzeb 
dziecka – 36 grajcarów. Istniała też pokaźna lista opłat pozornie dobrowol-

134 Góra ok. 630 m n.p.m. na południe od wsi obok drogi na Żar, zob. J. Nyka, Pieniny..., 
s. 168.

135 Monetę taką wybijano w mennicy górniczego miasta Kremnicy.
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nych. Wierni składali wolne datki na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone 
Święta, w dzień konsekracji kościoła oraz w święto odpustowe Matki Bożej 
Karmelitańskiej. Za kazanie pogrzebowe dawali 3 zł reń., za prywatną mszę 
śpiewaną – 1 zł reń., za czytaną – 30 grajcarów, za śpiewane nabożeństwo 
żałobne z nokturnem – 1 zł reń. 30 grajcarów, za recytacje tegoż rytu ża-
łobnego – 30 grajcarów, za odmówienie modlitwy Libera me – 30 grajcarów, 
za aniwersarz coroczny za duszę zmarłego – 2 zł reń. Do tych opłat pleban 
formalnie nie zmuszał ani nawet nie zachęcał, gdyż prawo kościelne nie 
zobowiązywało do ich uiszczania. Jeśli pleban szedł z wiatykiem do filii 
parafialnych, rodzina chorego zwyczajowo składała mu ofiarę w postaci 
ćwierci miary owsa.

Pleban brał wreszcie świadczenia powszechne. Zamiast dotychczaso-
wej dziesięciny od 10 sierpnia 1813 r. według umowy z gromadą (kuria ak-
ceptowała ten akt 3 grudnia 1813 r.) dawano „dwunastkę” (duodecima). Była 
to 1/12 plonów z wszystkich ról chłopskich z całego terenu urbarialnego, 
także z nowizn, wszelkich upraw i łąk sianokośnych, z wyjątkiem gruntów 
wewnątrz wsi, ziem dworskich (folwarcznych) oraz gruntów żelarskich. 
Ponadto, każda rola chłopska dawała plebanowi co roku reliktową daninę 
w postaci kurczaka. Mimo tak dużego majątku własnego pleban pobierał 
nadto coroczne subsydium z Funduszu Religijnego, czyli państwową pensję 
dla księży (congrua) o wysokości 32 fl. 36 grajcarów.

Nieźle się też wiodło nauczycielowi136. Dawniej brał klerykaturę 
w daninie zbożowej: od każdego gospodarza po mierze żyta, jęczmienia 
i owsa, a pół miary owsa od każdego żelarza. W 1832 r. brał już ryczałt 
z tego tytułu – 23 miary żyta i tyle samo jęczmienia od całej gromady, od 
żelarzy kościelnych – miarę owsa, a ze spichlerza dworskiego – 7 miar 
mieszanych zbóż. W 1814 r. po komasacji przydzielono mu grunt we wsi 
na ćwierć miary owsa oraz ogród warzywny na Rudnawie. Na terenie 
ornym za wsią dostał siedem działek. W calcaturze I na Kamiennym Polu 
miał tzw. Wyższy Brzeżek na 6 miar owsa (granice: wschodnia – pole Jana 
Kałafuta, południowa – pole dworskie, zachodnia – pole Stefana Gnidy, 
północna – różne pola chłopskie) oraz Niższy Brzeżek też na 6 miar owsa 
(granice: wschodnia – pole Andrzeja Pawlika, południowa – pole dworskie, 
zachodnia – zagroda kościelna, północna – pola chłopskie). W calcaturze II 
miał grunt Przy Stawku na Równi Za Stodołami na 3,5 miary owsa (gra-
nice: wschodnia – pole Bigosa Sobaniaka, południowa – pole kościelne, 
zachodnia – pole dworskie, północna – droga za stodołami). Druga działka 
mieściła się Pod Siodłem na 10 miar owsa (granice: wschodnia i północna 
– droga, południowa – pola chłopskie, zachodnia – pole Michała Hlawacza). 

136 Canonica Visitatio..., cap. IV, par. 4.



54

  

Tadeusz M. Trajdos

W calcaturze III były trzy działki: 1) na Niżnej Równi ku Figurze na 3 miary 
owsa (z trzech stron otoczona drogą publiczną); 2) na Szubienicznej Górze 
nad Wąwozkiem też na 3 miary owsa (granice: wschodnia – pole Wojciecha 
Damiana, południowa – droga, zachodnia i północna – wyschnięta rzeczka); 
3) przy Falsztyńskich Skałkach na 12 miar owsa (granice: wschodnia – wsi 
Falsztyn, południowa – droga, zachodnia – pole Jasika, północna – las).

Nauczyciel miał prawo wyrębu na opał i budulec za pokwitowaniem 
właściciela wsi, ale mógł ten materiał wykorzystać tylko dla szkoły. Korzy-
stał też stale z pastwiska. Nadal z donacji M. Lorenza dostawał 5 fl. rocz-
nie (6% od kapitału na lokacie u F. Palocsaya). Gromada płaciła mu 23 fl. 
rocznie za konserwację zegara na wieży kościelnej i bicie w dzwony. Brał 
akcydencje, czyli za prace podczas ceremonii kościelnych. Od pogrzebu 
dorosłego – 30 grajcarów, dziecka – 18 grajcarów, od wywodu – 3 grajcary, 
od śpiewu na nabożeństwie żałobnym – 1 zł reń., od modlitwy Libera me 
– 15 grajcarów, od śpiewu hymnu Veni Creator – 6 grajcarów, od pieśni na 
pogrzebie dorosłego – 12 grajcarów, dziecka – 6 grajcarów, od gry na or-
ganach w czasie mszy śpiewanej – 12 grajcarów, a podczas mszy czytanej 
– 6 grajcarów. Za pisanie zapowiedzi brał 6 grajcarów. Z każdej ofiary na 
kościół dostawał 1/3 kwoty. Każdy dom chłopski płacił mu też 3 grajcary za 
śpiew kościelny w święta pańskie. Za naukę dzieci każda rodzina płaciła 
grajcara tygodniowo.

Kościelny musiał zadowolić się znacznie niższą zapłatą137. Z kasy gro-
madzkiej pobierał co roku 2 fl., z ofiar na dzień Matki Bożej Karmelitańskiej 
– 2 fl. 28 1/2 grajcarów. W inne uroczyste święta brał po 12 grajcarów. Miał 
też udział w opłatach pogrzebowych: od pogrzebu dorosłego brał 12 graj-
carów, dziecka – 6 grajcarów.

Grabarz brał za pochówek dorosłego 1 zł reń., za pochówek dziecka 
– 30 grajcarów138. Akuszerka nie miała stałej zapłaty. Wszystko zależało od 
możliwości i dobrej woli rodziny położnicy139. 

Jaki obraz parafian wyłania się z wizytacji J. Bélika? Raczej sielanko-
wy140. Wspólnota jednolicie katolicka, bez małżeństw mieszanych, pobożna 
i moralna. Nie odnotowano wykroczeń, bluźnierstw, konkubinatu ani cu-
dzołóstwa. Wierni szanowali niedziele i święta, chodzili na msze, chętnie 
słuchali kazań, uczestniczyli w litaniach, nieszporach i katechizacji, spo-
wiadali się terminowo (dwa razy do roku), przestrzegali postów. Młodzież 
zachowywała się karnie i posłusznie. Po prostu ideał. Czy pleban J.E. Na-
lepka zataił cokolwiek przed biskupem? Tego się już nigdy nie dowiemy.

137 Tamże, cap. IV, par. 8.
138 Tamże, cap. IV, par. 9.
139 Tamże, cap. IV par. 10.
140 Tamże, cap. V, par. 1.
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Aneks  
Statystyka parafii frydmańskiej w drugiej połowie XIX wieku

Podaję tutaj liczebność grup wyznaniowych w parafii frydmańskiej 
(z wyłączeniem Falsztyna) w drugiej połowie XIX w., zaczerpniętą ze sche-
matyzmów diecezji spiskiej, wydawanych co roku, ale trudno dostępnych 
w naszych bibliotekach. Oprócz podziału wyznaniowego schematyzmy 
podawały informację na temat liczby uczniów w każdej parafii. Wypisano 
powyższe dane dla 25 lat XIX i początku XX w. od 1852 r. Do 1878 r. zostały 
wybrane roczne informacje sondażowo, zaś od 1880 r. z każdego roku z wy-
jątkiem lat 1884 i 1889. Wybór ten motywowany jest stanem zachowania 
egzemplarzy tego urzędowego źródła. Dla początku XX w. wybrano przy-
kładowo statystykę z 1904 r. Dziękuję pani mgr Elżbiecie Łukuś za pomoc 
w przygotowaniu tego materiału podczas wspólnej kwerendy w Archiwum 
Państwowym w Lewoczy.

I. Frydman

ROK RZYM. KAT. GR. KAT. LUTERANIE ŻYDZI UCZNIOWIE

1852 870 42
1856 896 1 1 80
1860 937 29 116
1868 1009 34 89
1874 1030 25 128
1878 1086 4 29 131
1880 1086 4 29 131
1881 1086 4 29 131
1882 1158 5 30 146
1883 1158 5 30 146
1885 1174 3 33 163
1886 1182 4 35 157
1887 1194 5 27 145
1888 1216 6 26 154
1890 1198 1 27 143
1891 1218 27 154
1892 1081 3 40 199
1893 1107 1 42 211
1894 1138 2 32 197
1895 1158 47 182
1896 1163 5 56 192
1897 1133 45 202
1898 1118 63 129
1899 1140 65 182
1904 1173 62 145
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II. Równia (wyłącznie rzymscy katolicy)

ROK UCZNIOWIE 

1852 13
1856 12
1860 14
1868 17
1874 17
1878 18
1880 18
1881 18
1882 22
1883 22
1885 20
1886 18
1887 18
1888 17
1890 16
1891 14
1892 15 2
1893 15 2
1894 12
1895 12
1896 11
1897 11
1898 10
1899 9
1904 10

III. Folwark Rzemieniowe
Występuje tylko w statystyce lat: 1852 – 5 rzymskich katolików oraz 

1856 – 3 rzymskich katolików.
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Architektura kościoła we Frydmanie  
a początki najstarszej wsi polskiego Zamagurza

Kościół parafialny pw. św. Stanisława bp. we Frydmanie jest jednym 
z najważniejszych przykładów gotyckiej architektury sakralnej 

północnego Podtatrza. Jest też ważnym źródłem do różnorodnych badań 
nad Frydmanem – prawdopodobnie najstarszą wsią polskiego Zamagurza. 
Architektura i wystrój świątyni dokumentują ambicje, zamożność i gust jej 
dobrodziejów. Świadczą o życiu religijnym wsi, jej demograficznym i gospo-
darczym potencjale, politycznej i kościelno-administracyjnej przynależności, 
związkach z głównymi ośrodkami Spisza i sąsiednich regionów. Szczególnej 
wartości źródłowej nabiera tutejsza fara wobec niedostatku przekazów pisa-
nych dotyczących wczesnych dziejów Frydmana. Znamienne jest już jej wez-
wanie, które części badaczy każe szukać początków zarówno parafii, jak i ca-
łej miejscowości w trzeciej ćwierci XIII w., po elewacji relikwii św. Stanisława 
(1254). Domniemana pierwsza lokacja Frydmana, datowana na ten właśnie 
okres, mogłaby być dziełem jedynie cystersów z nieodległego Ludźmierza. 
Kolejna, tym razem już pewna, łączona jest z akcją kolonizacyjną niemiec-
kiego rycerza, Kokosza Berzeviczego, który w latach 1307–1308 otrzymał od 
króla Węgier Karola Roberta nadania ziemskie na Zamagurzu1. A co w spra-
wie metryki wsi mówi kształt jej najstarszego i najcenniejszego zabytku?

Stan badań nad średniowieczną architekturą budowli nie przedstawia 
się imponująco. Do literatury naukowej wprowadził ją Tadeusz Szydłowski2, 
który wydzielił jej gotycki zrąb i określił jego chronologię. Świątynia została 
omówiona w Katalogu zabytków sztuki w Polsce3, później wspominali ją m.in. 

1 W sprawie dyskusji dotyczącej początków wsi por. artykuł T.M. Trajdosa, Parafia i życie 
religijne we Frydmanie do 1832 r., w niniejszym tomie.

2 T. Szydłowski, Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. 3, Województwo 
krakowskie, t. 1, z. 1, Powiat nowotarski, Warszawa 1938, s. 48–49.

3 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, Województwo krakowskie, red. J. Szablowski, z. 11, 
Powiat nowotarski, Warszawa 1951, s. 6.
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Hanna Pieńkowska i Tadeusz Staich4 oraz Tadeusz Chrzanowski i Marian 
Kornecki5. Na temat genezy budowli i jej oddziaływania na architekturę 
Małopolski wypowiedział się Paul Crossley6, zaś Tomasz Węcławowicz 
i Małgorzata Pietrzykówna7 przedstawili jej maswerki. Ostatnio stan badań 
nad świątynią i jej wyposażeniem podsumował Andrzej Skorupa8. Z punktu 
widzenia omawianego tematu najważniejsze były jednak uwagi zawarte 
w rozprawie doktorskiej Jerzego Gadomskiego z 1969 r.9 Niepublikowane 
pozostały także jedyne – według mojej wiedzy – badania architektoniczne 
kościoła, ograniczone do jego wieży, przeprowadzone w 1977 r. przez Ste-
fana Żychonia, Janusza Trojanowskiego i Barbarę Setkowicz10.

Położona pośrodku rozległego placu w centrum wsi fara (il. 1) to 
orientowana budowla z miejscowego, łamanego piaskowca11, o tynko-
wanych elewacjach i wnętrzu. Składa się z wydłużonego prezbiterium, 
sąsiadującej z nim od północy zakrystii i jednoprzestrzennego korpusu 
nawowego, do którego przylegają: od zachodu osiowo ustawiona wieża, 
od północy ośmioboczna kaplica Matki Bożej Karmelitańskiej, od południa 
niewielka kruchta (il. 2, 3). Średniowieczną metrykę mają: prezbiterium, 
zakrystia, mury obwodowe nawy oraz dolne i środkowe partie wieży12.

Jednoprzęsłowe prezbiterium (il. 4, 5), zamknięte wieloboczną 
absydą (o rzucie 5/8), oświetlają trzy ostrołukowe okna. Dwa, wypełnione 
gotyckimi maswerkami, znajdują się w jego południowej elewacji, trzecie, 
z XX-wiecznym przezroczem – w południowo-wschodnim boku absydy13. 

4 H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami skalnej ziemi, Kraków 1956, s. 402–403.
5 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 82–84.
6 P. Crossley, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir the Great. Church Architecture in 

Lesser Poland, 1320–1380, Kraków 1985, s. 80 (tu błędne określenie portalu południowego 
zachodnim), 86, 111, 176, 230, 260. 

7 T. Węcławowicz, M. Pietrzykówna, Maswerki w kościołach Małopolski, „Rocznik 
Krakowski” 1989, t. 55, s. 69–70.

8 A. Skorupa, Zabytkowe kościoły polskiego Spisza, Kraków 1993, s. 14–22; tenże, Zabytkowe 
kościoły polskiego Spisza, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2001, s. 17–34 (w dalszej części pracy 
cytuję jedynie wyd. 2).

9 J. Gadomski, Rzeźba architektoniczna w Małopolsce, 1250–1400, Kraków 1969 (egzemplarz 
rozprawy doktorskiej w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego), s. 17–18 i 22–23.

10 Inwentaryzacja wieży kościoła pw. Św. Stanisława biskupa we Frydmanie oraz szczegóły jej 
konserwatorskiego zabezpieczenia, oprac. S. Żychoń, J. Trojanowski, B. Setkowicz, konsultacja 
J. Frazik, t. 1–2, Kraków 1977 (egzemplarz w posiadaniu parafii we Frydmanie).

11 Według lokalnej tradycji pochodzącego z pobliskiej Szubienicznej Góry, skąd później 
ludność Frydmana pozyskiwać miała kamień do swoich potrzeb.

12 Literatura przeważnie uznaje wieżę (z wyjątkiem najwyższej partii) za współczesną 
korpusowi nawowemu. Jedynie autorzy badań z 1977 r. (Inwentaryzacja wieży…, t. 1, s. 1) 
uznali, że powstała w XV lub na początku XVI w.

13 Oryginalne są jednak jedynie maswerki okien w elewacji południowej prezbiterium. 
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1. Frydman z lotu ptaka  
(fot. Z. Siemaszko, Ośrodek 

Dokumentacji Zabytków,  
nr neg. 341, 1967)*

2. Frydman, kościół parafialny 
z lotu ptaka, stan z lat 30. XX w. 
(fot. Milczewski, IS PAN, 1933, 
nr neg. 2655)

* Ilustracje nr 1–5 reprodukowane ze: Studium historyczno-konserwatorskie rejonu budo-
wy zbiorników wodnych w Czorsztynie i Niedzicy oraz w Sromowcach Wyżnich, t. 2, Opracowania 
miejscowości, z. 12, Frydman, oprac. L. Danilczyk, B. Krasnowolski, współpraca W. Niewalda, 
Kraków b.d.
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4. Frydman, kościół parafialny, widok od wschodu  
(fot. T. Przypkowski, 1930, IS PAN nr neg. 85)

3. Frydman, kościół parafialny, rysunek pomiarowy wykonany w 1930 r. pod kierunkiem  
Z. Gawlika (IS PAN, 1977, nr neg. 114348)
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Okno wschodnie jest obecnie zamurowane14. W sklepionym krzyżowo-że-
browo wnętrzu (il. 6) artykulację ścian stanowią nadwieszone na wsporni-
kach służki (il. 7). Średniowieczne detale architektoniczne pomieszczenia 
uległy w XVIII w. daleko idącym przekształceniom. Wsporniki – z jednym 
wyjątkiem – skuto lub nałożono na nie dekorację stiukową, podobnie 
na służki i żebra, zworniki zasłonięto zaś drewnianymi gloriami. Jedyny 
zachowany wspornik (il. 8), na granicy północnej ściany i w północno-
-wschodniego narożnika absydy, ma kształt męskiej głowy, pozbawionej 
zarostu, okolonej umownie przedstawionym nakryciem lub fryzurą. Mimo 
wspomnianych przekształceń, oryginalny kształt niektórych detali można 
w ogólnych zarysach zrekonstruować. Prawdopodobnie pierwotne służki 
(tak jak obecne) były krótkie i wieloboczne. Bez pośrednictwa kapiteli prze-
chodziły w masywne żebra o ukośnie ściętych krawędziach.

Prostokątna w rzucie zakrystia dostępna jest z prezbiterium przez 
kamienny XVIII-wieczny portal. Oświetla ją od wschodu wąskie okno 
zamknięte górą półkoliście, ujęte w kamienne, silnie rozglifione ościeża 
(il. 9). Zakrystię przekrywa sklepienie kolebkowe, ostrołuczne w przekroju.

Ostrołukowa arkada tęczowa o kamiennych impostach oddziela prez-
biterium od nawy. Ta ostatnia pierwotnie dostępna była z zewnątrz jedynie 
przez kamienny portal w elewacji południowej (il. 10), przesunięty z jej osi 
ku zachodowi. Po obu stronach wejścia, z jednolitych cokołów portalu, za 
pośrednictwem baz, wyrastają po trzy kolumienki rozdzielone szerokimi 
wklęskami. Walcowate głowice kolumienek pokrywa w górnej części obfity 
ornament roślinny, nadający kapitelom kształt zbliżony do kielicha o mocno 
wybrzuszonej czarze. Wyżej wieloboczne abakusy dźwigają koliste profile 
ostrołukowej archiwolty.

Wnętrze nawy oświetlają od południa trzy, nieregularnie rozmiesz-
czone okna, z których środkowe, mniejsze od pozostałych, umieszczone jest 
nad kruchtą, niesymetrycznie względem portalu. Przezrocza wypełniające 
dziś okna nawy nie są oryginalne, z wyjątkiem okna wschodniego15. Obecnie 
korpusu ma XVIII-wieczne przekrycie kolebkowe z lunetami; pierwotny 
był najpewniej niesklepiony16.

Wtórność przezrocza w oknie absydy wykazuje analiza zdjęć archiwalnych, na których jego 
otwór jest pozbawiony maswerku. Zgadza się to ze stwierdzeniem T. Szydłowskiego o dwóch 
maswerkach w oknach prezbiterium i ich opisem (Zabytki sztuki..., s. 48).

14 Zamurowanie okna nastąpiło zapewne podczas prac związanych z wprowadzeniem 
obecnego wystroju wnętrza (1751–1757), a ściślej – z zainstalowaniem dzisiejszego ołtarza 
głównego (por. A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 22–27).

15 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 48; T. Węcławowicz, M. Pietrzykówna, Maswerki..., 
s. 69–70.

16 Obserwacja przypór opinających korpus, a zwłaszcza ich relacji do narożników 
oraz do okien elewacji południowej przekonuje, że przypory te są wtórnym dodatkiem. 
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W północnej elewacji nawy, w sąsiedztwie jej północno-wschodniego 
narożnika, nad pulpitowym dachem zakrystii, umieszczony jest kamienny 
wspornik o ćwierćkoliście podciętym trzonie. Widnieje na nim męska głowa 
dźwigająca płytę, obecnie o utrąconych krawędziach (il. 11, 12).

Od czasów T. Szydłowskiego w literaturze przedmiotu dominuje, przyj-
mowane intuicyjnie, datowanie zrębu budowli na koniec XIII lub początek 
XIV wieku17. Jedynie Jerzy Gadomski poddał głębszej analizie najważniejszy 
datownik gmachu – detal architektoniczny18. Wspomniany badacz doszedł 
do wniosku, że kościół przeszedł w średniowieczu dwa etapy budowlane, prze-
dzielone niewielkim odstępem czasu. Świadectwami starszego, odnoszonego 
do lat po 1253 r. (kanonizacja Stanisława ze Szczepanowa), miałyby być: 
okno zakrystii i wspornik, wtórnie [?] wmurowany w zewnętrzną ścianę nawy. 
Z kolei w latach bliskich roku 1300, miałby powstać portal, datujący partie 
świątyni zbudowane w drugim etapie. Przedstawiona teza stanowi zatem 
bardzo ważny – choć w literaturze niedostrzeżony – głos w dyskusji nad 
powstaniem wsi, łączonym tu z postępami kolonizacji idącej od północy 
(z Małopolski), w trzeciej ćwierci XIII w. Jeśli poglądy J. Gadomskiego 
uznać za słuszne, wyłania się problem relacji między opisanymi etapami. 
Czy w ich trakcie realizowano ten sam projekt, czy też pierwotne założenia 
modyfikowano? Skoro etapy miało dzielić mniej więcej ćwierćwiecze, gdzie 
przebiega rozdzielająca je cezura? A może w drugim etapie (czy raczej 
– w drugiej fazie budowy kościoła) wzniesiono zupełnie nowy budynek, 
wykorzystując kamienne detale (wspornik, okno zakrystii) ze starszego, 
który został rozebrany?

Najprostszym i najpewniejszym sposobem ustalenia chronologii bu-
dowli byłyby badania archeologiczne. Wydaje się, że na takie w najbliższym 
czasie nie ma perspektyw. Katastrofalny stan zabytku skłonił jego gospoda-
rza, ks. Ludwika Węgrzyna, od 1986 r. proboszcza parafii we Frydmanie, do 
podjęcia (za wiedzą ówczesnych władz konserwatorskich), intensywnych 
działań ratowniczych19. Północny, silnie zawilgocony odcinek muru cmen-
tarnego, przytykający do kaplicy Matki Bożej Karmelitańskiej, w 1987 r. 

Można zatem przypuszczać, że nawa była pierwotnie niesklepiona – jak we wszystkich 
jednonawowych kościołach parafialnych budowanych we wsiach i małych miastach na 
Spiszu w XIII i w początkach XIV w. Trzeba jednak zaznaczyć, że na strychu nad nawą nie 
widać żadnych śladów po ewentualnym stropie. Sklepienie jest obecnie pokryte od strony 
strychu izolacją, co utrudnia jego analizę.

17 Z wyjątkiem maswerków, datowanych na drugą ćwierć XIV stulecia (T. Węcławowicz, 
M. Pietrzykówna, Maswerki..., s. 69–70).

18 J. Gadomski, Rzeźba architektoniczna..., s. 17–18 i 22–23.
19 Księdzu proboszczowi Ludwikowi Węgrzynowi składam w tym miejscu serdeczne 

podziękowania za okazaną pomoc w badaniach.
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rozebrano, zastępując nowym, wzniesionym nieco na północ od pierwot-
nego. Fundament kościoła został na całej długości, od strony zewnętrznej, 
odsłonięty, osuszony i zaizolowany. Niestety, pracom tym – niezbędnym 
z technicznego punktu widzenia, owocującym poprawą stanu budowli 
i stworzeniem odpowiednich warunków do zachowania jej drewnianego 
wyposażenia – nie towarzyszył nadzór archeologiczny. Nie udało się też 
jak dotąd odnaleźć żadnych zdjęć ani rysunków dokumentujących tę akcję.

Działania sanacyjne były kontynuowane z dużym rozmachem w la-
tach 1988–1989. Z elewacji kościoła zbito zawilgocone tynki, osypujące się 
mury pokryto siatką Rabitza20, na której położono nowy, istniejący do dziś 
narzut. I te prace nie zostały, niestety, objęte nadzorem ani zadokumento-
wane (przynajmniej dokumentacji takiej nie udało się na razie odnaleźć). 
W latach 1992–1993 w oknach kościoła założono wtórne szklenie. Remon-
towi budowli towarzyszyły przekształcenia jej otoczenia – uporządkowanie 
drzewostanu, założenie drenażu i kanalizacji.

Końcowym etapem kompleksowego zabezpieczenia murów i wy-
posażenia świątyni przed wilgocią było założenie ogrzewania (w postaci 
pompy ciepła) i nowej posadzki. Skutkowało to podniesieniem poziomu 
użytkowego w nawie i prezbiterium o ok. 21 cm, a w zakrystii o ok. 17 cm. 
W związku z tą akcją w 1998 r. w części nawy przeprowadzono badania 
archeologiczne pod kierunkiem Adama Szybowicza. Dzięki uprzejmości 
uczestniczącej w badaniach Barbary Chudzińskiej miałem okazję za-
poznać się ze sporządzoną przez nią obszerną notatką, będącą obecnie 
jedynym, dostępnym mi fachowym źródłem informacji o tych wykopali-
skach. Z notatki wynika, że pod drewnianą podłogą nawy odsłonięto dwa 
wcześniejsze poziomy użytkowe w postaci kamiennych posadzek. Wyżej 
zalegająca posadzka A, położona średnio ok. 40 cm poniżej punktu niwe-
lacyjnego, którym był próg kaplicy Matki Bożej Karmelitańskiej, składała 
się z regularnych, ściśle dopasowanych prostokątnych płyt. Na podstawie 
materiału zalegającego w warstwie pomiędzy posadzką a podłogą (w tym 
kilku monet, szkła, dewocjonaliów), czas powstania tej pierwszej określono 
na XVIII w. Poniżej stwierdzono istnienie starszego poziomu użytkowego 
(posadzka B), złożonego z płaskich, nieobrobionych kamieni uzupełnianych 
drobniejszym materiałem skalnym. Prawdopodobnie były to pozostałości 
pierwotnego pawimentu, powstałego w XIV w. Według informacji księdza 
proboszcza, wykopaliskom towarzyszyło rozpoznanie georadarem gruntu 
pod posadzką całego kościoła, w celu zlokalizowania ewentualnych krypt. 
Poszukiwania te zakończyły się jednak niepowodzeniem.

20 Według różnych relacji – na wszystkich elewacjach lub tylko na wieży.
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Podjęte w ostatnim ćwierćwieczu działania skutecznie ratujące 
zabytkową substancję kościoła, odsuwają w nieokreśloną bliżej przyszłość 
możliwość przebadania go pod kątem archeologiczno-architektonicznym. 
Ograniczają też poważnie perspektywy poznawcze przyszłych badań 
– prawdopodobnie bowiem mury budowli są od zewnątrz definitywnie 
pozbawione swojego kontekstu stratygraficznego. Nie znaczy to oczywiście, 
by należało zaprzestać nadzorów badawczych przy przyszłych pracach 
budowlanych i ziemnych. Przeciwnie – już dziś, jako konieczny postulat, 
zgłosić trzeba udział archeologa i badacza architektury przy wymianie 
izolacji fundamentu, która kiedyś nastąpi. Prawdopodobnie istnieje nadal 
możliwość obserwacji konstrukcji i tworzywa fundamentu. Celowe byłoby 
zwłaszcza rozpoznanie styków fundamentu zakrystii i prezbiterium oraz 
prezbiterium i nawy – jeśli w strukturze istniejącej budowli szukać ewen-
tualnych cezur wyznaczających fazy budowy, to przede wszystkim tam.

Skoro przeprowadzone dotąd, wyrywkowe badania archeologiczno-
-architektoniczne nie przyniosły odpowiedzi na pytanie o istnienie ewen-
tualnych cezur w strukturze budowli, trzeba polegać wyłącznie na analizie 
jej rzutu, bryły i widocznych detali. Wyniki takiej analizy siłą rzeczy nie 
mogą zostać uznane za ostateczne.

Najwcześniej ukończoną częścią „pierwotnego zrębu” kościoła wydaje 
się być zakrystia. Jest ona jego najmniejszym pomieszczeniem, wzniesionym 
we wschodniej części założenia (budowanej zazwyczaj w pierwszej kolej-
ności), ma archaiczną formę, z grubymi murami, kolebkowym przekryciem 
i romańskim oknem21. Budowa zakrystii nie była jednak przedsięwzięciem 
samodzielnym. Południowa ściana pomieszczenia jest wyraźnie węższa od 
północnej, mając taką samą grubość, jak mury prezbiterium. Od początku 
planowano zatem, że siła rozporowa kolebki zakrystii będzie od południa 
równoważona rozporem przekrycia prezbiterium. Nie ma więc podstaw, 
aby wydzielać zakrystię jako osobną fazę budowy kościoła. Wydaje się, 
że została zaplanowana razem z obecnym prezbiterium, które z kolei – ze 
względu na wieloboczne zamknięcie – trzeba datować nie wcześniej niż 
na początek XIV w.22

21 Osadzenia kamieniarki okna w murze nie można na razie niestety ocenić – od 
zewnątrz jest ona pomalowana (jak wszystkie elewacje kościoła), od środka zasłania ją 
współczesna boazeria.

22 P. Crossley, Gothic Architecture..., s. 80, 86, 111, 260. O architekturze spiskiej XIII w. 
ostatnio: B. Pomfyová, Súćsný obraz spišskej sakrálnej architektúry do konca 13. storočia, „Studia 
archeologica Slovaca medievalia” 2000–2001, t. 3/4, s. 295–313; B. Pomfyová, Vybrané problémy 
k dejinám Spišskej stredovekej architektúry (w:) Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu 
= Terra Scepusiensis. Stav badania o dejinách Spiša, red. R. Gładkiewicz, M. Homza, przy udziale 
M. Pułaskiego i M. Slivki, Levoča–Wrocław 2003, s. 177–191.



6. Frydman, kościół parafialny, widok prezbiterium ku wschodowi (fot. D. Niemiec, 2009).

5. Frydman, kościół parafialny, widok od południa (fot. PKZ O/Kraków, 1988, nr neg. 43162/A)



9. Frydman, kościół parafialny, okno 
zakrystii (fot. M. Szyma, 2009)

7. Frydman, kościół parafialny, służka 
w prezbiterium (fot. M. Szyma, 2009)

8. Frydman, kościół parafialny, wspornik 
służki w prezbiterium (fot. M. Szyma, 

2009)



10. Frydman, kościół parafialny, portal południowy nawy (fot. D. Niemiec, 2009)



14. Frydman, kościół parafialny, wspornik 
na północnej elewacji nawy  

(fot. J. Gadomski, lata 60. XX w.)

11. Frydman, kościół parafialny, wspornik na 
północnej elewacji nawy (fot. M. Szyma, 2009)

12. Frydman, kościół parafialny, wspornik  
na północnej elewacji nawy  

(fot. M. Szyma, 2009)

13. Spiska Stara Wieś, kościół parafialny, 
okno zakrystii (fot. M. Szyma, 2010)
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Na poparcie tej tezy można przywołać kościół parafialny w Smiża-
nach, datowany na lata ok. 1280 r.23, wyposażony co prawda w zakrystię 
przekrytą zaostrzoną kolebką, ale i w kwadratowe prezbiterium, zdecy-
dowanie bardziej archaiczne niż to we Frydmanie. Kościół św. Mikołaja 
w Lendaku, zbudowany w drugiej lub trzeciej dekadzie XIV w.24, ma także 
prostokątne prezbiterium oraz – co ze względu na omawiany problem naj-
ciekawsze – zakrystię z „romańskim” sklepieniem krzyżowym i półkoliście 
zamkniętym oknem wschodnim. W datowanej na drugą połowę XIV w. 
świątyni parafialnej w Spiskiej Starej Wsi25 sklepiona kolebkowo zakrystia 
ma od wschodu wąskie okno, które mimo lekko ostrołucznego kształtu 
bardzo przypomina to z Frydmana (il. 13). Reasumując zatem – choć okno 
i sklepienie zakrystii we Frydmanie można odnosić do XIII w., nic nie sprze-
ciwia się datowaniu ich na początek następnego stulecia, ta zaś datacja ma 
mocne oparcie w strukturze jednorodnego z nią – jak się wydaje na obecnym 
etapie badań – prezbiterium. Dodać trzeba, że archaiczny wyraz zakrystii, 
nie tylko na Spiszu, bywał często wynikiem funkcji pełnionej przez te po-
mieszczenia, służące przechowywaniu cennych utensyliów liturgicznych, 
zagrożonych pożarem czy kradzieżą.

Jedyną sensowną funkcją, jaką mógłby pełnić wspornik, wmu-
rowany w północną elewację nawy, jest rola konsoli pod arkadki fryzu, 
zapewne poniechanego w czasie budowy kościoła. Fryz taki musiałby 
być jednak wyjątkowo plastyczny i duży, w relacji do muru, na którym 
został umieszczony, co czyni taką rekonstrukcję mało prawdopodobną. 
Na jej niekorzyść przemawia także brak podobnych rozwiązań na Spiszu. 
Wydaje się zatem, iż rację miał J. Gadomski, domyślając się, że wspornik 
umieszczono w obecnym miejscu wtórnie. Pierwotnie detal mógł być prze-
znaczony do podparcia służki lub żebra sklepiennego – jego wymiary są 
niemal identyczne, jak jedynego zachowanego wspornika dźwigającego 
przekrycie prezbiterium26 – albo, jako element portalu. Na obecnym etapie 
badań równie dobrze można go uznać za świadectwo zmiany koncepcji 
w trakcie budowy kościoła, jak i za wtórnie użyty relikt nierozpoznanej 
dotąd budowli poprzedzającej dzisiejszą świątynię.

W tym miejscu pora postawić kolejne pytanie – czy istniejący dziś 
dobrze zachowany kamienny detal jest tożsamy z opisywanym w latach 
międzywojennych przez T. Szydłowskiego kroksztynem z głową rzeźbioną, 

23 J. Žáry, Dvojloďové kostoly na Spiši, Bratislava 1986, s. 266–267.
24 Tamże, il. 98, s. 256–257, 297.
25 Súpis Pamatok na Slovensku, t. 3, Bratislava 1969, s. 156–157.
26 Wspornik z północnej elewacji nawy: wysokość ciosu 32 cm, szerokość ciosu 27 cm, 

głębokość reliefu 15 cm; wspornik z prezbiterium: wysokość wspornika 34 cm, szerokość 
reliefu 19 cm, głębokość reliefu 15 cm (pomiar autora).
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bardzo zniszczoną27? Wątpliwości pogłębiają się przy porównaniu obecnego 
wspornika z tym, który ponad 40 lat temu sfotografował J. Gadomski (il. 14). 
Jeżeli na fotografii jest ten sam detal, pokrywająca go dawniej warstwa tynku 
i pobiał musiała być wyjątkowo gruba, skutecznie deformując oryginalną 
postać. Niewyjaśnione pozostaje pytanie, kto i kiedy usunął z kamieniarki 
wtórne nawarstwienia; można jedynie stwierdzić, że stało się to nie wcześ-
niej niż w końcu lat 60. XX w. Nie można przy tym wykluczyć częściowej 
rekonstrukcji niektórych, „podejrzanych” fragmentów przedstawionej 
twarzy, na przykład trójkątnego nosa czy wydatnych łuków brwiowych. 
Druga ewentualność to zastąpienie oryginalnego wspornika (który mógł 
rozpaść się samoistnie lub przy próbie usunięcia nawarstwień) niezbyt 
wierną kopią.

Trzeba pamiętać, że na spiskiej prowincji (a taką w średniowieczu 
niewątpliwie było Zamagurze) datowanie reliefów antropomorficznych 
w oparciu o ich archaiczny charakter może być ryzykowne, z powodu długo 
utrzymującego się tu prymitywizmu stosowanych form28. O ile widoczną na 
zdjęciu archiwalnym rzeźbę istotnie można nazwać przedgotycką, ze wzglę-
du na daleko posuniętą umowność w oddaniu szczegółów fizjonomicznych 
i ich ornamentalne traktowanie, o tyle obecna, o plastycznie kształtowanej 
twarzy z głębokimi oczodołami i zdumiewającej fryzurze, z wyodrębnioną 
grzywką, nie mogła chyba powstać w XIII w. Jedynym elementem mogącym 
świadczyć o tak wczesnej metryce wspornika, występującym zarówno na 
zdjęciu archiwalnym, jak obecnie, jest ćwierćkoliste podcięcie jego trzonu. 
Podobna w kształcie konsola, także z motywem męskiej głowy, zachowała 
się w kościele parafialnym w Szwabowcach k. Popradu29. Jednak styliza-
cja głowy na tym wsporniku, oraz na innych znanych mi konsolach czy 
kapitelach powstałych na Spiszu przed początkiem XIV w.30, jest z gruntu 
odmienna od tej, która występuje we Frydmanie. Wartość źródłowa tego 
wspornika jest dziś zatem niepewna. Dopiero badania architektoniczne 
i konserwatorskie, a może odnaleziona dokumentacja przeprowadzonych 
już działań, będą w stanie odpowiedzieć, czy, i w jakim stopniu, uprawnione 
jest wysuwanie na podstawie jego obecnej formy wniosków dotyczących 
chronologii kościoła.

27 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 48.
28 Typowy przykład daleko posuniętego prymitywizmu formy – Żehra, wspornik 

w północno-wschodnim narożniku nawy, z ok. 1380 r. (J. Žáry, Dvojloďové kostoly..., il. 104, 
s. 297).

29 O kościele: Súpis Pamatok…, t. 3, s. 266–268. Wspornik trzeba datować na drugą 
połowę XIII w.

30 Przykładowo: w portalu kościoła w Wielkiej, na wspornikach prezbiterium 
kościoła w Mięguszowcach, na konsoli z południowo-wschodniego narożnika kościoła 
w Maciejowcach.
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Pozostałe elementy średniowiecznego zrębu kościoła – omówione 
już wielobocznie zamknięte prezbiterium z ewidentnie XIV-wiecznymi mas-
werkami czy korpus z portalem strukturalnie odmiennym od uskokowych, 
perspektywicznych portali spiskich XIII w. – nie mogą świadczyć o założeniu 
świątyni wkrótce po 1254 r. Przeciw istnieniu tak wcześnie we Frydmanie 
kamiennego kościoła przemawiają także inne okoliczności – przede wszyst-
kim brak śladów architektury murowanej w opactwie cystersów w Ludź-
mierzu, będącym prawdopodobnym założycielem pierwotnej wsi i parafii31. 
Liczone w dziesiątki przykłady pokazują, że w dobrach zakonu z trwałego 
budulca w pierwszej kolejności wznoszono kościół i klasztor dla mnichów, 
potem zaś, ewentualnie, stawiano murowane kościoły parafialne. Nawet 
w Szczyrzycu, dokąd cystersi szybko przenieśli się z Ludźmierza, trwała 
zabudowa zaczęła powstawać dopiero w XIV w.32 Nie negując możliwości 
założenia Frydmana już w trzeciej ćwierci XIII w., trzeba stwierdzić, że 
nie ma obecnie dowodów na to, że już wówczas we wsi stanął murowany 
kościół parafialny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przyjąć, że powstał on 
dopiero w związku z (powtórną?) lokacją osady przez Kokosza Berzevicze-
go. Ponieważ niemiecki rycerz otrzymał tereny, na których leży Frydman, 
nie wcześniej niż na przełomie lat 1307/1308, budowa kościoła mogła ruszyć 
najwcześniej w 1308 r.

31 B. Kwiatkowska-Kopka, Ludźmierz – Szczyrzyc (w:) Monasticon Cisterciense Poloniae, 
red. A.M. Wyrwa i in., t. 2, Poznań 1999, s. 218–229; K. Morajko, Początki fundacji klasztoru 
cystersów w Szczyrzycu, Kraków 2008, s. 30–34 i 47–48. 

32 Tamże; E. Łużyniecka, J.M. Marszalska, Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa cysterskiego, 
Wrocław 2005.
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O wyposażeniu kościoła we Frydmanie

Kościół frydmański może się poszczycić cennym wyposażeniem, by 
wymienić tylko pnący się po ścianach ołtarz główny, bogato deko-

rowane ołtarze boczne czy dwustronny ołtarz ustawiony pośrodku kaplicy 
karmelitańskiej, na sklepieniu której rozgrywa się scena Koronacji Najświęt-
szej Maryi Panny uświetniona grą anielskiej orkiestry1. Nic więc dziwnego, 
że uwadze zwiedzających świątynię we Frydmanie uchodzi wiele drob-
niejszych elementów wyposażenia. Niektórych z nich nie można oglądać 
na co dzień, gdyż zamknięte są w zakrystyjnym skarbczyku. Te ostatnie to 
argentaria, których zbiór – jak na wiejski kościół – jest bardzo interesujący.

Najstarszym zabytkiem złotniczym jest monstrancja2. O dacie jej po-
wstania i osobie fundatora dowiadujemy się z wizytacji przeprowadzonej 
w 1832 r. przez bp. Józefa Belika. W wizytacji tej zapisano, że to dzieło 
złotnicze podarował kościołowi frydmańskiemu Andrzej Horváth w 1643 r. 
Bez wątpienia fundacja ta miała upamiętnić powrót Andrzeja i jego braci 
na łono kościoła katolickiego w 1639 r. Trzeba tu przypomnieć, że Hor-
váthowie-Palocsayowie, panowie na zamku niedzickim, trwali w wierze 
luterańskiej od połowy XVI w.

Omawiana monstrancja, srebrna i częściowo pozłacana, mierzy 76 cm 
wysokości. Jej główny korpus zachowuje wyraźną formę gotyckiego tryp-
tyku. Pole środkowe zajmuje puszka na hostię otoczona promieniami, 
a na skrzydłach – wśród ażurowej dekoracji architektonicznej – zostały 
umieszczone figurki Ewangelistów, św. Jana i św. Łukasza. Ponad pusz-
ką ustawiona jest postać Matki Bożej w mandorli. Wszystkie trzy osie 

1 A. Skorupa, Zabytkowe kościoły Polskiego Spisza, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2001, 
s. 17–34. 

2 T. Szydłowski, Zabytki sztuki w Polsce, część 3, Województwo krakowskie, t. 1, z. 1, Powiat 
nowotarski, Warszawa 1938, s. 52; A. Skorupa, Złotnictwo w kościołach Polskiego Spisza – Część I, 
„Prace Pienińskie” 2004, nr 14, s. 90–91.
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korpusu są zwieńczone wieżyczkami ze spiralnie skręconych drutów. 
Szczyt środkowej, najwyższej wieżyczki złotnik zaznaczył maleńką grupą 
Ukrzyżowania. Sześciokątny trzon monstrancji został ozdobiony nodusem 
w kształcie spłaszczonej, pokrytej puklami kuli oraz dwoma talerzykami. 
Okrągła stopa z motywami trybowanej winorośli na obrzeżu została do-
robiona w 1846 r. Wtedy to, jak objaśnia łaciński napis na krawędzi stopy, 
monstrancja została skradziona i uszkodzona, a po jej odnalezieniu – odre-
staurowana. Według miejscowej legendy, zrelacjonowanej przez Michała 
Balarę, monstrancję skradzioną przez nieznanych sprawców odnaleziono 
w błocie pod mostkiem w Czorsztynie. Na miejsce jej ukrycia naprowadził 
odłamany krzyżyk leżący na gościńcu w tejże wsi3. Zwróćmy uwagę, że 
obok architektonicznych motywów dekoracyjnych typowych dla gotyku, 
monstrancję ozdobiono motywami roślinnymi widocznymi w podparciu 
listwy, na której wspiera się jej korpus oraz ornamentami chrząstkowymi 
w bocznych naddatkach.

Być może zarówno monstrancja frydmańska, jak i bardzo do niej po-
dobna i pochodząca z tego samego 1643 r. monstrancja z Trybszu, zostały 
zamówione w jednym z krakowskich warsztatów złotniczych. Takie przy-
puszczenie nie jest pozbawione podstaw, bo połowa XVII w. to w złotnic-
twie polskim okres nazwany „powrotem do gotyku”, a Kraków był w tym 
czasie największym ośrodkiem tego rzemiosła. Tak zwana rewizja przepro-
wadzona w 1628 r. objęła tu 53 warsztaty, a wśród wyrobów wymieniono 
„drutowe”, czyli wykonywane taką techniką, jaką widzimy na wieżyczkach 
monstrancji frydmańskiej czy trybskiej4.

Młodszą metrykę od monstrancji we Frydmanie mają tamtejsze kieli-
chy5. Najstarszy z nich pochodzi z przełomu XVII i XVIII stulecia. Naczynie 
to wykonano z pozłacanego srebra, ma ono ok. 27 cm wysokości. Stopa 
z uskokiem, o falistym zarysie zamkniętym w okręgu, jest pokryta bogato 
repusowaną ornamentyką. Stylizowane ceownice rozdzielają jej powierzch-
nię na sześć pól wypełnionych na przemian uskrzydlonymi główkami bądź 
muszlami. Gruszkowaty nodus, zaakcentowany od góry i dołu talerzykami, 
ma konchowe wnęki, w które zostały wstawione srebrne figurki Ewange-
listów. Wysoką czarę o prostym płaszczu opina do 2/3 wysokości pełny, 
srebrny koszyczek. Jego pola, rozdzielone łukami, wypełniają rytowane 
kwiaty, liście akantu oraz chrystogram i gorejące serce. 

Na pierwszą połowę XVIII w. można datować drugi kielich. Zabytek 
ten, srebrny i pozłacany, o wysokości ok. 25 cm, jest ozdobiony ornamentem 

3 M. Balara, Na południowych kresach. Obrazki z przeszłości Spisza, Nowy Sącz 1987, s. 18–19.
4 J. Samek, Polskie złotnictwo, Wrocław [i in.] 1988, s. 108–110.
5 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 52; A. Skorupa, Złotnictwo... Część II, „Prace Pieniń-

skie” 2005, nr 15, s. 111–115. 
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repusowanym i odlewanym. Sześciopolową stopę z uskokiem i profilowaną 
kryzą pokrywają na przemian uskrzydlone głowy aniołków i pęki owoco-
wo-kwiatowe. Na powierzchni gruszkowatego nodusa można dostrzec 
dekorację z muszli, liści akantu oraz ceownic. Czarę opina pełny koszyczek 
(być może nowszy) ozdobiony motywem winorośli.

Szczególną uwagę należy poświęcić trzeciemu kielichowi frydmań-
skiemu, w którym – mimo braku sygnatury – można rozpoznać dzieło 
wybitnego złotnika lewockiego Jana Szillasyego (1707–1782). J. Szillasy 
w tamtejszym cechu był notowany już w wieku 22 lat, a funkcję starszego 
cechu sprawował przez 33 lata, aż do swej śmierci. Był to złotnik niezwykle 
płodny; słowaccy badacze zinwentaryzowali ponad sto prac tego artysty, 
z których kilka znajduje się też na Polskim Spiszu (monstrancja w Nowej 
Białej, kielichy we Frydmanie i w Niedzicy)6.

Napis ECCLESIAE FRIDMANENSIS 1761 na spodzie stopy omawiane-
go kielicha wyjaśnia przeznaczenie i czas powstania tego naczynia. Ma ono 
23 cm wysokości i zostało wykonane z pozłacanego srebra. Stopę kielicha 
o falistych liniach zamykających się w okręgu, dzielą na trzy pola szerokie 
esownice przecięte liściem akantu. Pola te wypełnia dekoracja złożona ze 
skośnej kratki, ceownic, liści akantu i wachlarzowato ułożonych pęków piór. 
Na dolnej krawędzi tulei można dostrzec ząbki, motyw charakterystyczny 
dla dzieł J. Szillassyego. Nodus w kształcie odwróconej gruszki został ozdo-
biony dwoma „zwierciadełkami” w oprawie akantowej. W ornamentyce 
koszyczka pojawiają się te same motywy zdobnicze, co na stopie, przy czym 
puklowane dno naśladuje płatki rozwartego kwiatu.

Cennym zabytkiem złotniczym jest puszka na komunikanty7. Mierzy 
ona ok. 28 cm wysokości, a została wykonana ze srebra, z użyciem ele-
mentów odlewnych. Kolistą stopę o wysokim brzegu pokrywa ornament 
z mięsistych liści i małżowin, a stożkową tuleję opinają liście akantu. Trzon 
przypomina wazon z uszkami ozdobiony trzema główkami: aniołka, kobiety 
w perłowym stroiku i brodatego mężczyzny. Na czarze można dostrzec 
ornament małżowinowo-akantowy. W dekoracji pokrywy, zakończonej 
guzem z krzyżem i trzema wolutowymi spływami, powtarzają się motywy 
ze stopy. Puszkę tę można datować na pierwszą połowę XVII w. Stanowi 
ona zapewne całość z parą srebrnych ampułek. Te wysokie na 15 cm na-
czynka kształtem przypominają dzbanuszki z pokrywkami. Uskok kolistej 
podstawy ozdobiony jest trybowanymi główkami aniołków, rozmieszczo-
nymi wśród ornamentów kwiatowych. Stożkowa tuleja zakończona ząb-

6 J. Samek, Znane i nieznane dzieła Jana Szilassyego z Lewoczy w Polsce, „Folia Historiae 
Artium” 1977, nr 13, s. 97–115; I. Cónová, Levočský zlatnik Ján Siláši, Bratislava 2004, s. 9–13.

7 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 52–53, A. Skorupa; Złotnictwo... Część III, „Prace 
Pienińskie” 2006, nr 16, s. 133.



76

  

Andrzej Skorupa

kami przechodzi w nodus złożony z półkulistych guzów. Czarę pokrywa 
ornamentacja złożona z półplastycznych uskrzydlonych główek anielskich 
i grawerowanych motywów liściastych. Dekoracja pokrywki powtarza 
wzory ze stopy. Fantazyjnie ukształtowane uszka naśladują roślinne sploty.

Przejdźmy teraz do relikwiarzy, które – jeśli mają kształt krzyża – są 
nazywane pacyfikałami. Dwa takie rokokowe pacyfikały znajdują się we 
Frydmanie8. Jeden z tych relikwiarzowych krzyży ma stopę o falistym za-
rysie, zbliżonym do okręgu, dekorowaną obficie motywami stylizowanej 
roślinności i grzebieniami. Ornamentyka roślinna występuje także na no-
dusie w kształcie odwróconej gruszki. Krzyż z figurą Chrystusa ma treflowo 
zakończone ramiona, ozdobione plastycznie modelowanymi kwiatkami 
z ośrodkami z barwnych szkieł. Natomiast drugi pacyfikał ma stopę wpisaną 
w wydłużony romb, podzieloną falistymi, trybowanymi pasami na pola 
wypełnione stylizowanymi liśćmi, pióropuszami i regencyjną kratką. Nodus 
tworzą trzy „zwierciadełka”, a końce pozłacanego krzyża, z zawieszoną na 
nim odlewaną figurką Chrystusa, zdobią srebrne gwiazdy. Na odwrocie 
krzyża, na przecięciu ramion i na ich zakończeniach, zostały umieszczone 
puszeczki z relikwiami w otoku kolorowych szkiełek.

Nie zachowała się rokokowa kadzielnica zinwentaryzowana przez 
T. Szydłowskiego w 1938 r. Pozostała jedynie łódka na kadzidło9. Jej ko-
lista stopa i trzon z gałką naśladującą nodus, są ozdobione trybowanym 
ornamentem przypominającym motyw chrząstkowy. Z kolei na pokrywce 
można dojrzeć wzór palmetkowy.

Na koniec przeglądu zabytków złotniczych wspomnijmy jeszcze 
o krzyżu ołtarzowym z figurką Ukrzyżowanego (XIX w., 35 cm wysokości)10. 
Ma on kolistą stopę dekorowaną fryzem ze stylizowanych liści i gładki nodus 
w kształcie wydłużonej, odwróconej gruszki. Na treflowo zakończonych 
ramionach krzyża pojawiają się kwiatki z ośrodkami z barwnych szkiełek.

Przejdźmy teraz do opisu feretronów stojących w kaplicy karme-
litańskiej11. Jeden z nich, dzięki niedawno przeprowadzonej restauracji, 
wyróżnia się piękną rokokową ramą naśladującą nastawę ołtarzową. Dwie 
zaszklone kolumienki z relikwiami są zwieńczone wolutami i flankowane 
rocaillowymi uszakami. Równie bogate jest zwieńczenie ramy; chrząstkowe 
ornamenty podtrzymują fantazyjnie ukształtowany „koguci grzebień” czy 
może zamarły w bezruchu morski grzywacz. Wśród tych dekoracyjnych 
elementów można dostrzec pęki kwiatów (szczególnie dolna część ramy 

8 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 52; A. Skorupa, Złotnictwo... Część III..., s. 135–136.
9 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 139–140.
10 A. Skorupa, Złotnictwo... Część III..., s. 137.
11 A. Skorupa, Feretrony w kościołach Polskiego Spisza – Część II, „Prace Pienińskie” 2003, 

nr 13, s. 94–95.



1

2

3

4

Monstrancja z 1643 r.*

Kielich z przełomu XVII i XVIII w.

Kielich J. Szilassyego z 1761 r. Puszka na komunikanty z I poł. XVII w.

* Autorem wszystkich fotografii w artykule jest A. Skorupa



76

5

Ampułki z I poł. XVII w.

Pacyfikał rokokowy

Łódka na kadziło z XVIII w.



8 9

10 11
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Zabójstwo św. Stanisława bp. – obraz na 
chorągwi z końca XVIII w.

Św. Michał Archanioł – obraz feretronowy  
J.N. Kawalskiego
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i podstawa feretronu), tak charakterystyczne dla snycerki spiskiej doby 
rokoka. W ramę jest wprawiony obraz św. Jana Nepomucena unoszącego 
się w chmurach w otoczeniu aniołków ponad mostem przerzuconym przez 
rzekę. Do wyjaśnienia sensu tej sceny powrócimy za chwilę, lecz teraz 
zajmijmy się ustaleniem, kto namalował ten obraz. Otóż wyszedł on spod 
pędzla Szymona Kawalskiego, malarza działającego w drugiej połowie 
XVIII w., który pozostawił w swym dorobku szereg obrazów rozsianych 
po całym Polskim Spiszu (z tym terenem związany był przez znaczną część 
swego życia)12. Taką atrybucję uzasadnia nie tylko stylistyczna analiza ma-
lowidła, ale i fakt, że S. Kawalski w 1764 r. pracował dla kościoła w Tryb-
szu, będącego w tym czasie filią parafii frydmańskiej zarządzanej przez 
ks. Michała Lorencsa. Pleban ten miał ogromne zasługi na polu rozbudowy 
i upiększania swego kościoła i to jemu zawdzięczamy powstanie kaplicy kar-
melitańskiej. W tej właśnie kaplicy można oglądać konfesjonał z kolejnymi 
malowidłami S. Kawalskiego. Na jego zaplecku malarz przedstawił św. Jana 
Nepomucena słuchającego spowiedzi królowej. Przypomnijmy, że w myśl 
tradycyjnych przekazów, jest to małżonka króla czeskiego Wacława IV. Za 
odmowę wyjawienia treści tej spowiedzi monarcha skazał świętego na 
śmierć przez utopienie w Weł tawie. To tę właśnie rzekę, przepływającą 
przez Pragę, wyobraził malarz na obrazie feretronowym. Tu dojrzeć jeszcze 
można jednego z aniołków trzymającego w ręku kłódkę – symbol tajem-
nicy spowiedzi. Natomiast na podniebiu nakrycia konfesjonału S. Kawal-
ski namalował aniołka niosącego świętemu palmę męczeństwa i wieniec 
chwały. Polichromia konfesjonału naśladuje marmur, na tle którego zostały 
umieszczone łacińskie sentencje. Ich treści (np. autorstwa Eklezjasty czy 
Arystotelesa) wskazać musiał malarzowi ks. M. Lorencs. Odwrotną stronę 
rozważanego feretronu zajmuje figura Chrystusa, zwracająca uwagę bo-
gatym modelunkiem szat. Również i rama drugiego feretronu przypomina 
ołtarz: kręcone kolumny z ażurowymi uszakami i takiż szczyt z gwiazdą. 
W ramę wprawione są dwa obrazy malowane na płótnie. Jeden z nich to 
wyobrażenie Ecce Homo – ubiczowanego i cierniem koronowanego Jezusa 
wydanego na śmierć. Drugi obraz przedstawia Matkę Bożą Łaskawą, którą 
można rozpoznać po złamanych strzałach trzymanych w dłoni. Strzały te, 
symbolizujące gniew Boży, a złamane przez Matkę Bożą, są obrazem idei 
Jej wstawiennictwa u Syna. Do Matki Bożej Łaskawej zwracano się szcze-
gólnie w okresach „morowego powietrza”, które często trapiło ludność 
Zamagurza Spiskiego.

12 S. Kostka-Michalczuk, T.M. Trajdos, Szymon Kawalski. Spiski malarz kościelny późnego 
baroku, „Almanach Nowotarski” 2003, nr 7, s. 122–143; A. Skorupa, W poszukiwaniu obrazów 
Szymona Kawalskiego na Polskim Spiszu, „Wierchy” 2004, t. 70, s. 177–181; tenże, O obrazach 
Szymona Kawalskiego na Polskim Spiszu, „Almanach Nowotarski” 2009, t. 13, s. 61–76.
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Uzupełniając przegląd feretronów frydmańskich, wymieńmy jeszcze 
feretrony figuralne. Jeden z nich przedstawiający Madonnę Niepokalaną, 
jest zapewne – jak można sądzić z układu obfitych fałdów Jej szat – wy-
tworem biegłego snycerza. Figura została wpisana w łuk ze splecionych 
liści z kwiatami i wspiera się na ziemskim globie oplecionym przez węża. 
Z kolei ludowy twórca wyrzeźbił obustronny feretron z figurkami Matki 
Bożej i św. Stanisława bp., patrona kościoła. Rzeźby te są ustawione pomię-
dzy kolumnami z aniołkami na ich szczytach, podtrzymującymi monogram 
maryjny.

Aby nie wracać później do snycerki, wymieńmy jeszcze polichromo-
wany paschał mierzący 135 cm wysokości. Jego trzon składa się z trzech 
elementów małżowinowo-chrząstkowych, pokrytych listowiem z rozkwi-
tłymi pękami kwiatowymi. Jest to więc jeszcze jeden zabytek z drugiej 
połowy XVIII w., o ornamentyce charakterystycznej dla rzeźby spiskiej13.

Na procesjach obok feretronów noszono także chorągwie. Zanim 
w XIX w. rozpowszechniły się oleodruki, przypominające swym wyglądem 
obrazy olejne, chorągwie były malowane przez bardziej czy mniej utalen-
towanych malarzy, tych samych, którzy wykonywali obrazy feretronowe. 
Jednym z takich malarzy chorągwi był wspominany już S. Kawalski, który 
– jak to wynika z zapisów wydatków ponoszonych przez parafię niedzicką 
– otrzymywał wielokrotnie wynagrodzenie za tego rodzaju prace14. Niestety 
chorągwie jego pędzla, które zapewne malował dla zamagurskich kościołów, 
nie zachowały się. W przykościelnych magazynach można jednak znaleźć 
wiele chorągwi z naszytymi obustronnie oleodrukami, kupowanymi na 
targach w większych miastach, odpustach parafialnych czy przywożonych 
jako pamiątki z pielgrzymek. Takie chorągwie, w znacznej części podnisz-
czone i nieużywane, nie mają jednak większych wartości artystycznych. Tym 
bardziej więc trzeba zwrócić uwagę na cztery malowane chorągwie pocho-
dzące być może jeszcze z końca XVIII stulecia. Obrazy na tych chorągwiach 
mają wymiary ok. 45 x 70 cm i przedstawiają następujących świętych: Jana 
Ewangelistę i Elżbietę Węgierską, Annę i Józefa – Oblubieńca Matki Bożej, 
Kazimierza i Augustyna oraz Stanisława bp. i Stefana (zestawienie par takie, 
jak na chorągwiach). Najbardziej oryginalne jest przedstawienie św. Stani-
sława, patrona parafii. Ukazana jest bowiem scena jego zabójstwa podczas 
sprawowania mszy świętej. Nieznanego artystę zainspirowała podobna 
scena, którą można oglądać po podniesieniu obrazu-zasłony w ołtarzu 
głównym kościoła. Święci: Augustyn, królewicz Kazimierz, Stefan, których 
łatwo rozpoznać po atrybutach (odpowiednio: gorejące serce, lilia z książęcą 

13 T. Szydłowski, Zabytki sztuki..., s. 52.
14 S. Kostka-Michalczuk, T.M. Trajdos, Szymon Kawalski..., s. 128.
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mitrą, korona), zostali przedstawieni w postawie orantów. Dwum pierw-
szym świętym ukazuje się Matka Boża z Dzieciątkiem. Z kolei św. Anna 
uczy młodocianą Marię sztuki czytania, św. Józef niesie na ręku Dzieciątko 
Jezus, a św. Jan zajęty jest pisaniem. Obraz św. Elżbiety Węgierskiej, który 
mógłby być trudny do identyfikacji, gdyż przedstawia popularną scenę 
kobiety trwającej w modlitwie przed krucyfiksem, został opatrzony polskim 
podpisem: S. Elżbieta K. Węgierska.

Omawiane obrazy zostały namalowane ręką prowincjonalnego ma-
larza cechowego, być może polskiego pochodzenia, o czym świadczyłaby 
inskrypcja na wizerunku św. Elżbiety.

Kolejne (tzw. ruchome) zabytki kościoła we Frydmanie to luźno wi-
szące obrazy. Jeden z nich, dwustronnie malowany na płótnie, zawieszony 
w nawie tuż przy bocznym wejściu, niewątpliwie wprawiony był kiedyś 
w ramy feretronu. Jest to bezsporne dzieło Jana Nepomucena Kawalskiego, 
syna wspomnianego już Szymona15. Obraz po jednej stronie przedstawia 
Matkę Bożą Szkaplerzną (wzorowany jest na takimże wizerunku w bocz-
nym ołtarzu kościoła), a z drugiej – Michała Archanioła walczącego ze 
smokiem. To drugie malowidło potwierdza pędzel J.N. Kawalskiego, gdyż 
nieomal wierną wersją wskazanego tematu jest obraz tego malarza z 1802 r., 
znajdujący się dziś w kościele filialnym na niedzickim Nadzamczu, gdzie 
trafił przeniesiony z kaplicy zamkowej. Na obrazie frydmańskim widnieje 
św. Michał trzymający w jednej ręce wagę, ważący na niej dobre i złe ludzkie 
uczynki, a w drugiej – ognisty miecz, którym godzi w diabła wynurzającego 
się z piekielnego ognia. Wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej wiązać należy 
z Bractwem Szkaplerza Świętego, istniejącym we Frydmanie od 1751 r. Tu 
trzeba nadmienić, że przedstawienia Matki Bożej Szkaplerznej naśladowały 
obrazy Matki Bożej Śnieżnej, na których Maria, okryta płaszczem z charak-
terystyczną gwiazdą na ramieniu, podtrzymuje na ręku Dzieciątko Jezus. 
Unosi Ono prawą rączkę w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma 
księgę. Bracki charakter obrazu zaznaczony jest przez dwustronny szkaplerz 
w dłoniach Matki Bożej.

 W kaplicy karmelitańskiej są zawieszone dwa podłużne, dość dużych 
rozmiarów obrazy, intrygujące tak pod względem tematyki, jak i kolorysty-
ki16. Na każdym z tych obrazów rozmieszczone zostały trzy sceny, dalekie 

15 A. Skorupa, Jeszcze jeden obraz Jana Nepomucena Kawalskiego, „Prace Pienińskie” 2005, 
t. 15, s. 225–227.

16 A. Skorupa, Pobożne pragnienia – o obrazach z Frydmana i Nowego Targu, „Wierchy” 2003, 
t. 69, s. 166–172; B. Pfeiffer, „Pobożne pragnienia” Aleksandra Teodora Lackiego – pierwszy polski 
przekład utworu emblematycznego Hermana Hugona „Pia desideria”, „Ze Skarbca Kultury” 1987, 
t. 35, z. 44, s. 9–50. Dzieło Lackiego wznowił K. Mrowcewicz w „Bibliotece Pisarzy Staro-
polskich”, t. 9 – A.T. Lacki, Pobożne pragnienia, wstęp i wyd. K. Mrowcewicz, Warszawa 1997.
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od tradycyjnych wątków ikonografii chrześcijańskiej, namalowane w sino-
-białych barwach. Po raz pierwszy obrazy te zauważył Tadeusz Chrzanow-
ski, kojarząc widniejące na nich sceny z miedziorytami ilustrującymi dzieło 
flamandzkiego jezuity Hermana Hugo Pia desideria, które zostało wydane 
w Antwerpii w 1624 r.17 Zatem by zrozumieć sens scen przedstawionych 
na obrazach, trzeba zebrać więcej wiadomości na temat tego dzieła, które-
go pełny tytuł brzmi: Pia desideria emblematis elegiis et affectibus SS. Patrum 
ilustrata (Pobożne pragnienia, emblematami, elegiami i uczuciami świętych Ojców 
objaśnione). Jest to więc, jak wskazuje tytuł, zbiór emblematów, który to ga-
tunek literacki był szczególnie popularny w XVII w. Na emblemat składały 
się trzy elementy: krótki napis, czyli inskrypcja (w Pobożnych pragnieniach są 
to cytaty z Pisma Świętego), alegoryczny obraz – imago oraz wiersz, nawią-
zujący tak do inskrypcji, jak i ryciny, zwany subskrypcją. Emblemat, łącząc 
słowo z obrazem, miał skłaniać do medytacji, a w przypadku Pobożnych 
pragnień – służyć zbawieniu duszy. 

Dzieło H. Hugo zostało zilustrowane 48 miedziorytami Boetiusa 
Adamsa à Bolswert, jednego z bardziej znanych rytowników flamandz-
kich. Pia desideria zyskały wielką popularność i doczekały się wielu wydań, 
w tym polskiego, przetłumaczonego przez Aleksandra Teodora Lackiego. To 
tłumaczenie, drukowane w Krakowie w 1673 r., nosiło długi tytuł: Pobożne 
pragnienia, trzema księgami przez Wielebnego Ojca Hermana Hugona Soc. Jesu 
łacińskim opisana językiem. I Jęczenia dusze pokutującej. II Żądze duszy świętej. 
III Wzdychania dusze kochającej. Podział na owe trzy księgi, z których każda 
zawiera 15 emblematów, oddaje dobrze przesłanie dzieła H. Hugo. Przed-
stawia ono trójetapową drogę duszy do Boga poprzez oczyszczającą pokutę, 
święte pragnienia i miłosne z Nim zjednoczenie. Para Oblubieńców: Divinus 
Amor i Anima, pojawiająca się na ilustracjach i w subskrypcjach, to postacie 
symboliczne. Amor Divinus (Amor Boży) to Chrystus, a Anima personifikuje 
duszę chrześcijańską. Nie wnikając bliżej w szczegóły, dodajmy tylko, że 
w wierszach znaleźć można liczne odniesienia do mitologii antycznej, którą 
kontrreformacja przyswoiła do celów chrześcijańskich.

Pierwszy z obrazów frydmańskich jest zatytułowany łacińską inskryp-
cją biegnącą przez całą jego szerokość, którą najtrafniej przetłumaczyć 
można następująco: Czyńcie tedy owoc godny pokuty. Są to słowa zapisane 
przez św. Mateusza Ewangelistę (3, 8), a wypowiedziane przez św. Jana 
Chrzciciela, kiedy nauczał i chrzcił nad Jordanem. Pod tym napisem zostały 
przedstawione trzy sceny uzupełnione łacińskimi wersetami z Psalmów Da-
wida. Pierwsza scena wyobraża Duszę w błazeńskiej czapce, z dziecinnymi 
zabawkami, której grozi Amor Boży (rozpoznać go można po skrzydłach 

17 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 446.
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i aureoli). Do treści tego obrazu nawiązuje inskrypcja, którą podajemy tu 
(podobnie jak w dalszej części tego opisu) w przekładzie A.T. Lackiego: 
Boże, Ty wiesz głupstwo moje i grzechy moje nie są zatajone przed Tobą (Ps. 68,6). 
Druga scena zatytułowana Zmiłuj się nade mną Panie, albowiem chory jestem; 
uzdrow mię Panie, bo schorzały kości moje (Ps. 6,3), ukazuje duszę na łożu 
boleści, przy której czuwa Amor Boży. Inskrypcja trzeciej sceny brzmi: 
Męki piekielne otoczyły mię zewsząd, uprzedziły mię sidła śmierci (Ps. 17,6). Na 
pierwszym planie widać duszę uwięzioną w sieci zarzuconej przez śmierć. 
Dzban wina, lutnia i mieszek z rozsypanymi monetami obok duszy symbo-
lizują ziemskie rozkosze, które przywiodły ją do zguby. Na drugim planie 
szatańskie moce pędzą duszę w ogień piekielny, a towarzyszą jej Bachus 
i Kupidyn, raz jeszcze przypomniani jako przyczyny grzechów. W tym 
kontekście moralizatorski wydźwięk imago jest jednoznaczny – występne 
życie prowadzi do piekła.

U dołu obrazu można zauważyć jeszcze łacińskie cytaty pochodzące 
z pism św. Augustyna i Orygenesa, odnoszące się bezpośrednio do po-
szczególnych przedstawień widniejących na obrazie, które tu przytoczy-
my w wolnym przekładzie. I tak, pod pierwszą sceną można przeczytać 
następującą myśl Orygenesa: Słusznie nazwano grzech głupotą, bo nikt mądry 
go nie popełnia. Pod środkową sceną zapisane zostały słowa św. Augusty-
na: Ród ludzki choruje nie na choroby ciała, ale na grzechy. I wreszcie ostatnie 
przedstawienie opatrzone zostało ponownie cytatem z Orygenesa: Wszę-
dzie są zastawione sieci. Diabeł wszystko wypełnił sidłami. Te myśli pojawiły 
się w zastępstwie wierszowanych subskrypcji, będących częścią składową 
emblematów.

Na koniec opisu tego obrazu zauważmy, że wszystkie trzy emblematy 
pochodzą z Księgi Pierwszej. Są więc, jak powiedziano wcześniej, ilustracją 
Jęczenia dusze pokutującej, co koresponduje z uwidocznionymi na górnej kra-
wędzi obrazu słowami św. Jana Chrzciciela, który, przepowiadając nadejście 
Królestwa Niebieskiego, nawoływał do wyznania grzechów i nawrócenia.

Drugi obraz nosi w tłumaczeniu tytuł: Miłujmy więc, gdyż On nas 
przedtem umiłował, pochodzący z pierwszego listu św. Jana (4, 19). Temat 
pierwszego emblematu zaczerpnięty został z Pieśni nad Pieśniami: Trzeźwcie 
mnie kwiatkami, obłóżcie jabłkami, albowiem od miłości mdleję (2,5). Na obrazie 
widać doznającą mistycznych uniesień Duszę, podtrzymywaną przez dwie 
niewiasty. Kosz pełen jabłek nawiązuje do inskrypcji emblematu. Scena 
środkowa, opatrzona inskrypcją, pochodząca z listu św. Pawła do Rzymian: 
Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie uwolni z oków śmierci (7,24), przedstawia 
Duszę uwięzioną w szkielecie. Jest to symbol spętania jej przez ziemskie 
żądze i rozkosze, przez co nie może wznieść się ku Niebu. Wreszcie w trze-
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ciej scenie widzimy Duszę pędzącą na jeleniu w stronę studni, na której 
stoi Amor Boży. Z ran na jego rękach, nogach i w boku tryskają strumienie 
wody. A więc Oblubieniec jest fontanną wód żywych – starochrześcijańskim 
symbolem odczytywanym jako życie dawane przez Boga lub wprost utoż-
samianym z Chrystusem. Taki sens emblematu wyjaśnia jeszcze inskrypcja: 
Jako pragnie jeleń do źródła wód żywych, tak pragnie dusza moja do Ciebie, Boga 
mojego (Ps. 41,2). Zauważmy, że pod opisanymi scenami brak komentarzy, 
które występowały na pierwszym obrazie.

Zestawiając wszystkie emblematy przedstawione na omawianym 
obrazie, zauważymy, że pochodzą one z Trzeciej Księgi zatytułowanej: Wzdy-
chania dusze kochającej. Można się więc pokusić o przypuszczenie, ze musiał 
istnieć jeszcze jeden obraz z emblematami zaczerpniętymi z drugiej księgi 
ilustrującej Żądze dusze świętej. Nie ma też odpowiedzi na pytanie, kiedy 
i skąd sprowadzono rozważane obrazy do Frydmana. Trudno bowiem sobie 
wyobrazić, aby, z uwagi na tak złożony i symboliczny program ikonogra-
ficzny, przeznaczone były od początku do wiejskiego kościoła. Być może 
pierwotnie obrazy te zdobiły jakieś klasztorne wnętrze. Łatwiejsza jest od-
powiedź na pytanie o czas powstania obrazów. Według T. Chrzanowskiego 
zostały namalowane po 1760 r. Można się z tym w pełni zgodzić, biorąc pod 
uwagę typowo rokokowe ornamenty, jak chrząstki i kogucie grzebienie, 
rozdzielające poszczególne sceny.

Kończąc opis tych niezwykłych obrazów, zastanówmy się jeszcze 
nad tym, jak dalece nieznany ich twórca wzorował się na miedziorytach 
Boetiusa Adamsa à Bolswert. Otóż podobieństwo scen z obrazów do tych 
miedziorytów jest prawie idealne, co oznacza, że malarz dysponował ory-
ginalnymi ilustracjami autora.

Wspomnieliśmy już, że dzieło H. Hugo cieszyło się wielką popularno-
ścią, czego dowodem jest choćby i to, iż obrazy zaczerpnięte z Pia desideria 
widnieją na balustradzie chóru kościoła św. Katarzyny w Nowym Targu. 
Zwiedzając kaplicę karmelitańską, zwróćmy jeszcze uwagę na trzy obrazy, 
które się tam znajdują. Są to wyobrażenia Piety, Ecce Homo oraz Matki Bożej 
w typie Immaculaty w ramie z regencyjną kratką, pochodzące z przełomu 
XVIII i XIX stulecia bądź XIX w.18

Dokonany przegląd utwierdza w przekonaniu, że frydmański kościół 
należy do najbogaciej wyposażonych świątyń Polskiego Spisza.

18 A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 32.
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Problematyka artystyczna kościoła parafialnego  
pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika, 

we Frydmanie na Spiszu 

Frydman jest niewątpliwie jedną z najstarszych miejscowości regio-
nu, a już z pewnością można go uznać za najstarszą wieś leżącą na 

obszarze dzisiejszego Polskiego Spisza1. Świadectwem bogatej przeszłości 
tej wsi jest przede wszystkim kościół parafialny pod wezwaniem św. Sta-
nisława ze Szczepanowa2, biskupa i męczennika, wzniesiony najpewniej 
na przełomie XIII i XIV w. Wezwanie, pod którym ustanowiono kościół 
we Frydmanie, dowodzi, że kult św. Stanisława ze Szczepanowa szybko 
się rozpowszechnił, co było niewątpliwie zasługą jurysdykcji kościelnej 
biskupów krakowskich obejmującej też polską część Spisza3. 

1 Osada ta mogła być założona już w drugiej połowie XIII w. przez polskich osadników, 
o czym może świadczyć przyjęcie św. Stanisława ze Szczepanowa za patrona kościoła i parafii. 
Najpewniej w późniejszych latach nowa miejscowość (na terenach dotychczasowej osady) 
została ulokowana na prawie niemieckim, co mogło mieć miejsce w 1308 r. (zob. A. Skorupa, 
Zabytkowe kościoły Polskiego Spisza, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków 2001, s. 17). Jednakże pierwsza 
historyczna i udokumentowana wzmianka o Frydmanie pochodzi dopiero z 1320 r., kiedy to 
właściciel Zamagurza Spiskiego, Kokosz de Berzeviczy, sprzedał swemu bratu Janowi i bratankowi 
Michałowi za 100 grzywien ziemię Frydman [...] a także las po obu stronach Białki, aż do źródeł tej 
rzeki (zob. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, ed. G. Fejér, t. 8, vol. 2, Budae 
1832, s. 289–290; A.J. Błachut, Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Szczepanowskiego 
we Frydmanie na Spiszu. Monografia architektoniczna, mnp, Kraków 1974, s. 3–5). 

2 Kanonizacja św. Stanisława, biskupa i męczennika, miała miejsce w Asyżu 17 września 
1253 r., a dokonał jej papież Innocenty IV. Rok później uroczyste obchody kanonizacyjne ku 
czci św. Stanisława i podniesienie świętych kości odbyły się w Krakowie z udziałem wielu 
biskupów ówczesnego Kościoła Polskiego, dzięki czemu uroczystość liturgiczna św. Stani-
sława bp. (8 maja) przyjęła się w całej Polsce (zob. B. Kumor, Dzieje Diecezji Krakowskiej do 
roku 1795, t. 1, Kraków 1998, s. 666). 

3 B. Kumor, Dzieje Diecezji..., s. 126–127, 135–139. 
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Kościół parafialny we Frydmanie należy do zabytków reprezentujących 
wysoki poziom artystyczny, niemniej jednak nie doczekał się wyczerpują-
cego, monograficznego opracowania. Niniejszy artykuł jest zatem kolejną 
próbą ukazania jego wyjątkowych walorów. Autor jest świadomy tego, że 
wiele sygnalizowanych tu zagadnień wymaga dalszych, wnikliwych badań 
i analiz, co powinno stanowić dodatkową zachętę dla przyszłych badaczy 
dziejów tegoż zabytku. 

Kościół we Frydmanie został wzniesiony w samym centrum wsi, naj-
pewniej na przełomie XIII i XIV w., o czym mogą świadczyć niektóre jego 
detale architektoniczne. Dzisiaj jednak z tamtej świątyni, a być może nawet 
kolejnej, nieco późniejszej, pozostał tylko zasadniczy trzon i kształt. O ile 
bowiem sama bryła kościoła, przynajmniej na zewnątrz, nie uległa więk-
szym przekształceniom, o tyle jego wnętrze zmieniło się w ciągu wieków 
niemal gruntownie. Powody bywały różne, najczęściej przyczyną owych 
zmian były pożary, niszczące niemal całkowicie drewniane wyposażenie 
kościoła. Niejednokrotnie również sami fundatorzy i „patronowie” kościo-
ła chcieli, aby jego wygląd i wystrój był dostosowany do ich upodobań. 
Każda zatem epoka odcisnęła na nim swoje piętno. Z wczesnego gotyku 
pozostał zrąb murów kościoła z dwuprzęsłowym, zamkniętym trójbocz-
nie prezbiterium oraz portal w nawie od strony południowej, renesans 
wzbogacił go attykową nadbudową wieży, jednak najwięcej dodał mu 
barok, który najbardziej zaważył na jego obecnym wyglądzie, a zwłaszcza  
wnętrzu.

Wspomniany kościół, zbudowany z łamanego piaskowca i otynkowany, 
jest świątynią orientowaną, jednonawową, składającą się z prostokątnej 
trójprzęsłowej nawy i nieco węższego i niższego, dwuprzęsłowego pre-
zbiterium zamkniętego trójboczną absydą, do którego od północy przylega 
niewielka zakrystia. W jej wschodniej ścianie znajduje się małe, półkoliście 
zamknięte okienko o romańskim kształcie z rozglifionymi na zewnątrz 
i wewnątrz ościeżami, będące świadkiem historii kościoła; podobnie jak 
i wspornik z rzeźbioną głową o niewyjaśnionej dotąd funkcji, umieszczony 
na północno-wschodnim narożniku nawy (za zakrystią). Z kolei do nawy 
przylegają: 1) od strony zachodniej – wysoka, kwadratowa wieża, ustawiona 
na osi kościoła i związana organicznie z całą budowlą; 2) od północy – ka-
plica Matki Bożej Karmelitańskiej, dostawiona w XVIII w. do środkowego 
przęsła świątyni; 3) od południa – niewielka kruchta, przysłaniająca gotycki 
portal, wykonany z profilowanej cegły. Portal ten składa się z osadzonych 
ukośnie trzech par cienkich kolumienek o prostych bazach, zwieńczonych 
kapitelikami rzeźbionymi w sploty liściaste i połączonych ostrymi łukami 
archiwolt. 
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Mury kościoła od strony zewnętrznej wzmocnione ciężkimi, jedno-
uskowowymi przyporami o płaskich daszkach, także wyraźnie ujawniają 
jego dawne formy. Daje się je zauważyć również w otworach okiennych, 
rozmieszczonych konsekwentnie po stronie południowej, zarówno w na-
wie, jak i prezbiterium. Zachowały one bowiem nadal gotyckie formy wy-
dłużonych prostokątów zamkniętych łukiem ostrym i wypełnionych mas-
werkami kamiennymi w formie laskowań oraz motywów trój- i czwórliścia. 

Kościół przykryty jest w całości dwuspadowym dachem o równej 
wysokości, pobity obecnie blachą miedzianą, a nad prezbiterium góruje 
sygnaturka o barokowych formach także pokryta blachą. Smukła, sześcio-
kondygnacyjna wieża z przejściem w przyziemiu, wzniesiona na rzucie 
kwadratu i przylegająca do kościoła od zachodu, nie posiada na zewnątrz 
żadnych podziałów architektonicznych; jedynie na narożnikach znajdują 
się ślady boniowania w tynku. W jej górnej części, wystającej ponad dach 
kościoła, mieści się komora dzwonna otwarta dużymi, półkolistymi oknami. 
Pod najwyższą kondygnacją wieży, nieco węższą od jej głównego trzonu, 
zachowały się kamienne kroksztyny (po dwa z każdej strony), dźwigające 
do 1781 r. drewnianą hurdycję, czyli rodzaj ganku biegnącego wokół wieży4. 
W tej części wieży mieści się obecnie mechanizm zegarowy, którego kwa-
dratowe tarcze wsparte na wspomnianych kroksztynach, zostały zamonto-
wane na trzech jej ścianach. Wieżę wieńczy późnorenesansowa attyka z ok. 
1600 r., odcięta od niej lekkim gzymsem, przez co zaznacza się wyraźnie 
jej charakter jako elementu dodatkowego, a równocześnie stanowiącego 
jedyną ozdobę wieży. Kościół razem z placem procesyjnym i cmentarzem 
przykościelnym jest otoczony niewysokim murem z kamienia, otynkowa-
nym, w który od wschodu i południa wkomponowano dwie niskie bramki 
przejściowe, zbudowane na planie kwadratu i nakryte baniastymi hełmami 
gontowymi (obecnie tylko bramka wschodnia). Również w zachodnim 
odcinku muru (na wprost wieży) znajduje się czworoboczna dzwonnica 
z przejściem sklepionym kolebkowo i zwieńczona baniastym hełmem, 
pierwotnie gontowym, a od 1924 r. pokrytym blachą5. 

O wiele bardziej interesująco prezentuje się architektura kościoła 
wewnątrz – ukazująca jakby dwa różne jego oblicza stylowe. Prezbiterium 
zachowało bowiem gotyckie sklepienie krzyżowo-żebrowe. Na jednym ze 

4 Drewniana hurdycja spłonęła w czasie pożaru w 1781 r., który mocno uszkodził też 
wieżę kościelną (zob. T. Szydłowski, Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. 3, 
Województwo krakowskie, t. 1, z. 1, Powiat nowotarski, Warszawa 1938, s. 49). W trakcie prac 
restauracyjnych zamurowano również wejście do kościoła (w dolnej części wieży), które 
przebito ponownie dopiero w 1936 r., odkrywając przy okazji fragmenty dekoracji w postaci 
malowanego na czerwono układu ciosów (zob. A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 19). 

5 A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 20. 
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wsporników (po lewej stronie) widoczna jest jeszcze rzeźbiona w kamieniu 
głowa męska. Analogiczna rzeźba, chociaż mocno zniszczona, znajduje 
się również po przeciwnej stronie. Niewidoczne są natomiast kształty po-
zostałych wsporników, jak również profile żeber sklepiennych, ponieważ 
przykrywa je późniejsza dekoracja stiukowa, pochodząca z okresu prze-
budowy nawy. 

Zupełnie odmiennie przedstawia się natomiast wnętrze nawy, przebu-
dowane w epoce baroku. Nawa, która pierwotnie była najpewniej przykryta 
drewnianym stropem, otrzymała sklepienie kolebkowe z lunetami. Została 
też rozczłonkowana masywnymi półfilarami przyściennymi z nałożonymi 
nań z trzech stron pilastrami, przechodzącymi powyżej belkowania w gurty 
sklepienne i dzielącymi ją na trzy równe przęsła. Pilastry, zwłaszcza w sfe-
rze belkowania, również otrzymały stiukową dekorację w postaci główek 
aniołów ze skrzydłami, rozet i opraw na zacheuszki oraz na drewniane 
medaliony z wizerunkami świętych (podobnie jak w prezbiterium). Owa 
barokizacja nawy była z pewnością następstwem zniszczeń dokonanych 
w kościele przez pożar w 1708 r.6 

Na przestrzeni kilku wieków funkcjonowania kościoła i parafii we 
Frydmanie, jej duszpasterzami i gospodarzami świątyni było wielu zasłu-
żonych i wybitnych proboszczów. Nie sposób wymienić wszystkich, a na-
wet najbardziej zasłużonych, niemniej ze względu na istniejące do dzisiaj 
wyposażenie kościoła, należy szerzej wspomnieć ks. Michała Lorencsa 
i podkreślić jego zasługi w tym względzie. Wypada też przypomnieć cho-
ciażby jego bezpośrednich poprzedników, którzy przybyli do Frydmana 
na rekatolizowane wówczas Zamagurze Spiskie. Wśród nich na uwagę 
zasługuje ks. Jan Ratułowski, doktor filozofii Akademii Krakowskiej, będący 
proboszczem we Frydmanie w latach 1647–1691, a równocześnie administru-
jący filią Frydmana – Trybszem7. Jego następcami byli: ks. Kazimierz Kanty 
Młynarski, proboszcz frydmański w latach 1691–17038, autor opracowanej 
w tym czasie i wydanej po łacinie książki pt. Sermones familiars inter catholicos 
et acatholicos (Kraków 1701)9, a później ks. Stefan Mikołajski (1703–1725), 
ks. Jan Obarowics (1725–1742) i ks. Marcin Józef Kren10, zarządzający parafią 
frydmańską w latach 1742–1751. 

6 A.J. Błachut, Kościół parafialny..., s. 9; A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 19. 
7 M. Gotkiewicz, Reformacja i kontrreformacja na Spiszu, „Nasza Przeszłość” 1958, t. 7, 

s. 89; A.J. Błachut, Kościół parafialny..., s. 7. 
8 A.J. Błachut, Kościół parafialny..., s. 9. 
9 Tamże; zob. także B. Brzuszek, Młynarski Kazimierz Kanty (XVII–XVIII w.), proboszcz 

parafii na Spiszu, polemista (w:) Słownik polskich teologów katolickich, red. H.E. Wyczawski, t. 3, 
Warszawa 1982, s. 148–149. 

10 Zob. M. Gotkiewicz, Reformacja i kontrreformacja..., s. 89; A.J. Błachut, Kościół 
parafialny..., s. 9. 
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Ksiądz M. Lorencs11 pochodził z sąsiednich Krempach, a parafią we 
Frydmanie administrował w latach 1751–1768. Gdy obejmował ją po śmier-
ci ks. M.J. Krena, w kościele widać było jeszcze skutki ostatniego pożaru 
z 1708 r. To głównie dzięki jego staraniom kościół otrzymał nowe, jednolite 
wyposażenie snycerskie; wzniesiono również dzwonnicę i mur z bramkami, 
otaczający cmentarz przykościelny (ok. 1760). M. Lorencs ufundował także 
murowaną kaplicę pw. Matki Bożej Karmelitańskiej, dostawioną do nawy 
kościoła od strony północnej. 

Wyposażenie kościoła, jakie pozostawił ks. M. Lorencs, zachowało się 
prawie całkowicie do obecnych czasów. Najciekawszym jego elementem 
jest późnobarokowy ołtarz główny, drewniany, architektoniczny i niezwy-
kle rozbudowany, wypełniający niemal połowę przestrzeni prezbiterium. 
Jest on przy tym doskonale wkomponowany w jego gotycką architekturę 
i podkreśla jej wertykalizm za pomocą wysmukłych, kręconych spiralnie 
kolumn, przechodzących z ołtarza aż na ściany boczne. Polichromowany 
jest w kolorze imitującym zielonoszary marmur, a specyficznego kontra-
stu i wyrazistości dodają mu złocone figury świętych i aniołów, kolumny 
oraz motywy zdobnicze ornamentu. Interesująca jest zwłaszcza „otwarta” 
konstrukcja nastawy ołtarza, flankowana parami kolumn kompozytowych 
z kręconymi spiralnie trzonami oplecionymi girlandami i nałożonymi na 
zwielokrotnione pilastry ustawione ukośnie, podtrzymujące przełamujące 
się nad nimi belkowanie. Jej centralną część wypełnia pełnofiguralna scena 
zabójstwa św. Stanisława bp., umieszczona w niszy wyłożonej lustrami 

11 Ksiądz M. Lorencs (Lorenc, Lorencz, Lorencowicz) urodził się ok. 1702 r. 
w Krempachach na Spiszu. Studia filozoficzne odbywał w Koszycach, a później przeniósł się 
do Krakowa i tam w Seminarium Duchownym na Stradomiu studiował teologię. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1725 r. jako kapłan diecezji krakowskiej, jednak na skutek starań 
prepozyta spiskiego Jana Peltza przeniósł się do diecezji spiskiej. Nie wiadomo jednak, 
gdzie pracował w latach 1725–1735. Z pewnością nie na Zamagurzu Spiskim, ponieważ 
dopiero w 1736 r. objął parafię w Niedzicy. Tam m.in. własnym kosztem wybudował przy 
kościele kaplicę Matki Bożej Bolesnej. Poczynił także liczne fundacje dobroczynne zarówno 
dla Niedzicy, jak i rodzinnych Krempach. W uznaniu zasług baron Antoni Mednyánsky de 
Aranyos Megyes prezentował go w 1751 r. na parafię we Frydmanie, gdzie pracował do 
końca życia, zyskując jeszcze większe uznanie jako Magnificentissimus Fundator. Zmarł 
25 listopada 1768 r. i został pochowany w ufundowanej przez siebie kaplicy Matki Bożej 
Karmelitańskiej. Całe swoje życie poświęcił dla dobra Kościoła katolickiego na Spiszu. Poza 
pracą duszpasterską w swoich parafiach udzielał się także społecznie. Świadczą o tym 
liczne fundacje dla założonych przez niego przytulisk dla starców zarówno w Niedzicy, jak 
i we Frydmanie. On również jako pierwszy zaprowadził polskie Godzinki w kościołach na 
Spiszu (zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Materiały ks. J. Świstka, teczka 
2: Przyczynki historyczne o miejscowościach na Spiszu oraz o Sidzinie, Wykaz proboszczów 
niedzickich od 1649 do 1940 r.; T.M. Trajdos, Kult publiczny w parafii niedzickiej w ujęciu 
historycznym (w:) Studia z dziejów kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy, red. ks. Z. Kliś, 
Kraków 2006, s. 19–21, 23, 34–39). 
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i oświetlonej małym, trójkątnym okienkiem. Przedstawia ona wnętrze 
kościoła z ołtarzem, przy którym stoi biskup krakowski Stanisław odpra-
wiający mszę świętą, a za nim dramatyczna w ruchu postać króla Bolesława 
Śmiałego, z podniesionym mieczem (a raczej szablą). Pomiędzy kolumnami, 
na tle bogato zdobionych pilastrów, zostały ustawione prawie naturalnej 
wielkości złocone figury świętych biskupów: Augustyna i Wojciecha, 
a w dalszej kolejności (nad bramkami będącymi przedłużeniem ołtarza) 
– św. Marcina i św. Jana Jałmużnika (lub jak niektórzy autorzy uważają 
– św. Stanisława bp.). Ponad ramą okalającą wnękę można dostrzec bogato 
zdobiony kartusz z napisem Considera opera Dei, wzywającym do rozpamię-
tywania dzieła Bożego. W zwieńczeniu ołtarza znajdują się figury kolejnych 
świętych, z figurą św. Andrzeja ap. ujętą w ramę i flankowaną wolutami ze 
skrzydlatymi aniołami (po bokach stoją figury królów węgierskich: św. Wła-
dysława i św. Stefana). Figury świętych znalazły się również na szczytach 
wolnostojących filarów przyściennych z nałożonymi nań kolumnami. Po 
obu stronach ołtarza jakby wkomponowane w jego całość umieszczono 
dwa fotele pro patrono et pro sacerdote (dla kolatora i kapłana), o podobnej 
ornamentyce. Przylegają one do dekoracyjnych zaplecków z baldachimami 
w kształcie kopuły, w zwieńczeniu których ustawiono duże rzeźby aniołów. 

W nawie kościoła, symetrycznie po obu stronach ściany tęczowej, 
znajdują się ponadto dwa ołtarze boczne, ustawione ukośnie: jeden 
z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, a drugi Ukrzyżowania. Są to ołtarze 
o identycznej konstrukcji, skromniejsze od głównego, a przy tym typowo 
rokokowe, z pojedynczymi kolumnami o gładkich trzonach, ustawionymi 
na dwustrefowych cokołach i dźwigającymi odcinki belkowania. Z obu stron 
kolumn znajdują się złocone figury świętych, podobnie i w zwieńczeniu 
ołtarzy. Różnią się one jednak wyraźnie od rzeźb ołtarza głównego, są 
bardziej ożywione i jakby w ruchu, co uwidacznia się zwłaszcza w fałdach 
szat, kształtowanych pełnymi rozmachu cięciami dłuta12. Dekorację ołtarzy 
uzupełnia drobny i delikatny ornament w postaci fantazyjnych rocaillów 
i kratki regencyjnej oraz innych motywów zdobniczych, charakterystycz-
nych dla rokoka. Oba ołtarze są dziełem nieznanego z imienia i nazwiska 
snycerza z Preszowa, z kolei prace pozłotnicze wykonał Dawid Kramer 
z tego samego miasta13. 

Wspaniałą kompozycję z bocznymi ołtarzami tworzy drewniana belka 
tęczowa, lekko zawieszona między nawą a prezbiterium, wielokrotnie fa-
liście przełamana, podtrzymująca figuralną scenę pasyjną, również pełną 

12 H. Pieńkowska, T. Staich, Drogami skalnej ziemi, Kraków 1956, s. 361. 
13 A.J. Błachut, Kościół parafialny..., s. 21; M. Kornecki, Kultura artystyczna Zamagurza 

(w świetle zabytków), „Teki Krakowskie” 1994, t. 1, s. 5–48, s. 14; A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., 
s. 27. 
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ekspresji i ruchu. Składa się ona z rzeźby Chrystusa na krzyżu i klęczącej 
u Jego stóp św. Marii Magdaleny, a po bokach stojących postaci Matki Bożej 
i św. Jana ap. Dużą wartość zabytkową i artystyczną przedstawiają również 
inne elementy wyposażenia, jak chociażby późnobarokowa ambona, której 
kosz, dekorowany rzeźbami siedzących na obłokach Chrystusa i czterech 
Ewangelistów, jest podtrzymywany przez stojącego na ziemi anioła. 
Podobnie jest w przypadku chrzcielnicy, której czarę dźwiga na głowie 
klęczący aniołek. Pokrywę o identycznej wysokości zdobi natomiast figu-
ralne przedstawienie chrztu Chrystusa w Jordanie, umieszczone wewnątrz 
bogato rzeźbionych sześciu wolut połączonych u góry i zwieńczonych 
glorią z półpostacią Boga Ojca. Wypada wspomnieć także o rokokowym 
baldachimie procesyjnym z drugiej połowy XVIII w., podtrzymywanym 
przez cztery rzeźbione drążki, na których jest rozpięty drewniany pułap 
w kształcie spłaszczonej kopuły, pomalowany na niebiesko i zdobiony 
złoconymi ornamentami. 

Równie ciekawym snycerskim elementem wyposażenia kościoła jest 
jego niewielki chór muzyczny, wykonany w całości z drewna i wsparty na 
czterech kolumnach. Jego parapet z wysuniętą do przodu częścią środkową 
i zdobiony bogatą dekoracją rzeźbiarską, uzupełniają obrazy umieszczone 
w płycinach, z równie ozdobnymi obramieniami. Na centralnym miejscu 
widnieje św. Cecylia grająca na organach, a nad jej wizerunkiem łacińska 
sentencja: Artes cum mundo cunctae pereunte peribunt. In coelum remeans musica 
sola menet (Sztuki wraz ze światem ginącym zginą. W niebie pozostanie tylko sama 
muzyka). Na pozostałych zaś obrazach ukazano pary aniołków muzykują-
cych na różnych instrumentach. Chór wzniesiono w 1771 r., na co wska-
zuje data znajdująca się pod obrazem św. Cecylii, natomiast same organy 
są dziełem Tomasza Falla (1860–1922) ze Szczyrzyca i pochodzą z 1896 r.14 

Szczególną wartość artystyczną i zabytkową przedstawia kaplica Mat-
ki Bożej Karmelitańskiej, nie tylko ze względu na wystrój i wyposażenie 
wnętrza, które jest znakomitym dziełem lokalnej snycerki, ale także dzięki 
programowi ikonograficznemu oraz układowi i rozwiązaniom architekto-
nicznym kaplicy15. Wzniesiono ją staraniem wspomnianego już proboszcza, 
ks. M. Lorencsa, ok. 1764 r.16 Założona została na rzucie ośmioboku i dosta-

14 Zob. A. Skorupa, Zabytkowe kościoły..., s. 27. 
15 Jedną z pierwszych publikacji, uwzględniającą zarówno walory artystyczne, jak 

i ikonograficzne kaplicy, jest opracowanie: J. Białostocki, A. Miłobędzki, Kaplica Matki Boskiej 
Karmelitańskiej we Frydmanie, „Biuletyn Historii Sztuki” 1957, t. 19, z. 2, s. 109–120. 

16 Budowę kaplicy ukończono jeszcze za życia jej fundatora. Ksiądz M. Lorencs przed 
śmiercią w 1768 r. przekazał na remonty i konserwację kaplicy specjalny fundusz w kwocie 
166 florenów i 40 gr, który w 1804 r. włączono do kapitału kościelnego (zob. Materiały ks. 
J. Świstka..., Wizytacja bpa Józefa Bélika we Frydmanie, 7–8 VII 1832 r.).
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wiona do kościoła od północnej strony nawy do jej środkowego przęsła. 
Jej zewnętrzna szata przedstawia się wyjątkowo prosto i skromnie. Ściany, 
w których w połowie wysokości znajdują się duże, prostokątne okna zam-
knięte półkoliście, zostały pokryte tynkiem i podzielone jedynie gładkimi 
pasami i lizenami. Przykrywa ją dach namiotowy, zwieńczony małą, 
dekoracyjną banią. Zupełnie inaczej, a przede wszystkim zdecydowanie 
bardziej bogato, prezentuje się wnętrze kaplicy. Nakrywający wnętrze 
drewniany strop został pomalowany na niebiesko, co symbolizuje niebo. Na 
jego centralnym miejscu została przedstawiona rzeźbiona scena Koronacji 
Matki Bożej. Pozostałą część stropu dekorują aniołki, adorujące i muzyku-
jące wśród złocistych gwiazd. Pośrodku wnętrza kaplicy został ustawiony 
dwustronny ołtarz, który w przekroju poprzecznym podobny jest do 
litery „X”. Posiada on również duże, dwustronne i jednakowo skompono-
wane tabernakulum, ujęte spływami wolutowymi, na których stoją figury 
apostołów: św. Andrzeja i św. Piotra (po stronie północnej) oraz św. Jana 
Ewangelisty i św. Bartłomieja (po stronie południowej). Tabernakulum zosta-
ło zwieńczone dwunastoramienną gwiazdą-relikwiarzem, oplecioną winną 
latoroślą. Ołtarz, polichromowany w kolorze ciemnozielonego marmuru 
ze złoconymi figurami i ornamentem, zwraca uwagę nie tylko ze względu 
na wyjątkowość kompozycji, ale również dynamikę rzeźb oraz bogactwo 
i różnorodność motywów dekoracyjnych. Do całości wystroju należą także 
rzeźbione postacie ze Starego i Nowego Testamentu, umieszczone w gór-
nych wnękach na narożach ścian, otoczonych delikatnym ornamentem 
rokokowym, malowanym wokół obramowań. W dekoracji kaplicy przewija 
się również wyraźnie element ludowy (chociażby drewniane słoneczniki 
będące symbolem devotio – pobożnego oddania się Matce Bożej), widocz-
ny w wielu szczegółach także w samym kościele. Przykładem tej swoistej 
ludowości jest owa wielka gwiazda, umieszczona w zwieńczeniu ołtarza. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przy kościele we Frydmanie ist-
niało od 1757 r. Bractwo Szkaplerzne Matki Bożej Karmelitańskiej, założone 
16 marca tegoż roku przez o. Benignusa od Jezusa, z włoskiej Kongregacji 
św. Eliasza w Rzymie, przełożonego generalnego karmelitów bosych17. 
Zatem związek Bractwa z wezwaniem kaplicy nie jest przypadkowy, co 
zapewne podnosiło jego znaczenie oraz usprawniało funkcjonowanie18. 
O jego dalszym rozwoju świadczy też nadanie przez papieża Piusa VI 

17 Materiały ks. J. Świstka..., Wizytacja ks. bpa Jana hr. de Révay, biskupa spiskiego z dn. 
15 VII 1801 r.  

18 Nie jest znana bliżej działalność oraz funkcjonowanie Bractwa Szkaplerznego Matki 
Bożej Karmelitańskiej we Frydmanie, ani też, czy istniało ono nieprzerwanie. Niemniej 
wizytacja kanoniczna z 1832 r. wspomina o nim następująco: Jest tu bractwo MB Szkapl. które 
choć z innymi kasowane, jednak czczone i obchwalane jest nadal (zob. Wizytacja bpa Józefa Bélika...
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w 1784 r. odpustu zupełnego „po wieczne czasy” dla kaplicy na dzień 
16 lipca, czyli w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej19. Była to więc przede 
wszystkim kaplica odpustowa i jako taka musiała pomieścić w dniu odpustu 
liczne rzesze wiernych, pragnących wyspowiadać się i przyjąć komunię 
świętą. Do tego celu miało służyć osiem konfesjonałów, równomiernie 
rozmieszczonych i wbudowanych we wszystkie naroża kaplicy. Również 
ośmioboczna balustrada, otaczająca centralny ołtarz i dostępna jednakowo 
z każdej strony, była dostosowana do masowego udzielania komunii św., 
zaś dodatkowe wejścia boczne umożliwiały procesjom okrążanie kościoła. 
Drugim przeznaczeniem kaplicy było miejsce wiecznego spoczynku inicja-
tora jej budowy i głównego fundatora, ks. M. Lorencsa. Nie zostało jednak 
upamiętnione ani nagrobkiem, ani nawet tablicą epitafijną. Fakt ten ocaliła 
od zapomnienia jedynie tradycja i zapisy w dawnych księgach parafialnych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż wyposażenie kościoła pochodzące 
z lat 1751–1771 jest idealnie wkomponowane w jego architekturę, chociaż 
wykazuje pewną różnorodność, świadczącą o udziale w pracach nad nim 
wielu artystów (snycerzy i malarzy) oraz rzemieślników, reprezentujących 
różne kierunki i warsztaty (szkoły). 

Wiadomo zresztą, że w tym dziele współpracowali ze sobą artyści 
i rzemieślnicy z Krakowa, Nowego Targu, Preszowa, Spiskiej Lubicy i Kież-
marku, łączący tradycje artystyczne swoich rodzimych ośrodków. Jest to 
więc także wynik współdziałania artystycznego Polski i Spisza, a jego efekty 
świadczą o swoistym, ale i doskonałym warsztacie snycerskim, rozwijającym 
się w XVIII w. na Zamagurzu Spiskim20. 

Można jedynie żałować, że kościół frydmański, który jest jednym 
z bardziej interesujących zabytków tego rodzaju w Polsce, podobnie jak 
większość zabytków sakralnych Spisza, nie posiada dotąd wyczerpującego 
i kompletnego opracowania monograficznego. Należy zatem żywić nadzie-
ję, że czynnikiem mobilizującym dla przyszłych autorów, będą materiały 
z sesji zorganizowanej w 2008 r., w ramach obchodów siedemsetlecia Fryd-
mana i opublikowane w niniejszym tomie. 

19 Wizytacja ks. bpa Jana hr. de Révay...
20 A.J. Błachut, Kościół parafialny..., s. 21–22; M. Kornecki, Kultura artystyczna..., s. 14–15. 



  



  

o. Paweł Ferko OCD 
Karmel Bosy, Przemyśl

„Wątki karmelitańskie” w kościele pw. św. Stanisława, 
biskupa i męczennika, we Frydmanie na Spiszu

Aby lepiej uzmysłowić sobie, co kryje się pod stwierdzeniem „wątki 
karmelitańskie”, trzeba nam sięgnąć do źródeł karmelitańskości, 

którymi są: Góra Karmel i Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel – czyli karmelici.

Kilka słów o Karmelu1.

Karmel to masyw górski w Ziemi Świętej znany z biblijnej historii 
Izraela, wiele bowiem wydarzeń wiąże się z tą górą, a kilka z nich bez-
pośrednio z osobą starotestamentalnego proroka Eliasza (IX w. p.n.e.). 
Tam doświadczył on bliskości i potęgi Boga Jedynego, pokonując z Bożą 
interwencją 450 fałszywych proroków Baala (1 Krl). Przekonał się po wie-
lekroć i dał świadectwo, że żywy jest Bóg, przed którego obliczem stoję oraz że 
Bóg najpełniej, najgłębiej i najdobitniej przemawia do człowieka w ciszy 
i samotności. Idąc za przykładem Eliasza, na górze Karmel kilka wieków 
po Chrystusie pojawili się eremici – pustelnicy żyjący w grotach skalnych, 
rozpadlinach i jarach. Z czasem zaczęli tworzyć wspólnotę, zbudowali 
klasztor, kościół, obierając sobie za główną patronkę – Maryję. Życie owych 
mnichów pod patronatem Matki Bożej na przestrzeni wieków ewoluuje od 
poddaństwa wobec Niej jako Królowej, poprzez zawierzenie Jej jako Matce, 
aż po zbratanie się z Nią jako Siostrą. Kiedy od patriarchy Jerozolimy na 
początku XIII w. eremici otrzymali Regułę Życia, określili się Zakonem Braci 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, pragnącym żyć w ogromnej 
zażyłości z Matką Syna Bożego, naśladując Ją w życiu cichym, czystym, 
pokornym i zasłuchanym w Słowo Boże. 

1 Na podstawie prac: B.J. Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce, Kraków 1979; 
C. Gil OCD, Historia Karmelu Terezjańskiego, Kraków 2002.
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Na skutek inwazji islamskiej zakonnicy ci zostali zmuszeni do opusz-
czenia zbocza Góry Karmel i Ziemi Świętej oraz do przeniesienia się do 
Europy. Przez Cypr, Maltę i Sycylię dotarli do Włoch i dalej przez Francję na 
Wyspy Brytyjskie. W związku z odmiennymi warunkami geopolitycznymi, 
nowymi miejscami fundacji, innym sposobem życia (już nie eremickiego, 
ale mendykanckiego – żebraczego) karmelici przeżywali ogromne trud-
ności. Wtedy to ówczesny przełożony generalny zakonu, Szymon Stock, 
zwrócił się w modlitewnym błaganiu do Tej, która od wieków otaczając 
opieką swych braci, zawsze przychodziła im z pomocą. W nocy z 15/16 
lipca 1251 r. Szymonowi ukazała się Najświętsza Maryja Panna, ofiarowując 
mu widzialny znak niewidzialnej łaski – szkaplerz (szatę, fartuch, płaszcz), 
którym pragnie przyodziać swe dzieci w dowód macierzyńskiej opieki 
z zapewnieniem, iż kto będzie nosił z wiarą i ze czcią ten znak przymierza 
z Nią, nie zazna ognia piekielnego2. Maryja „pełna łaski” jest tego gwarantem. 
Z czasem karmelici dzielą się tym darem w Kościele i za aprobatą Stolicy 
Apostolskiej, szkaplerz karmelitański staje się sakramentale3 – nośnikiem łaski 
potwierdzonej przez Maryję i zatwierdzonej przez Magisterium Kościoła 
w osobach wielu papieży aż po Jana Pawła II włącznie. W duchu wiary 
szkaplerz przyjmują papieże, królowie, książęta, a za nimi i prości ludzie, 
upraszający szczególnego wstawiennictwa Maryi przez pogłębione życie 
modlitewne i sakramentalne. Pomocą w tym wszystkim stały się zakładane 
od XIV w. przy klasztorach karmelitańskich, a od XVII w. również przy pa-
rafiach – Bractwa Szkaplerza Świętego. Uprzywilejowanymi do zakładania 
i erygowania tychże bractw są karmelici i karmelici bosi (którzy wyłonili się 
w XVI w. z „pnia Karmelu” w wyniku przeprowadzonej przez św. Teresę 
od Jezusa i św. Jana od Krzyża reformy zakonu). Święto Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel (popularnie zwanej Szkaplerzną), obchodzone dla 
zakonu karmelitańskiego 16 lipca, zostało zatwierdzone w 1687 r., a dla ca-
łego Kościoła w 1716 r. Dzieło szerzenia kultu Maryi w tajemnicy szkaplerza 
kontynuowane jest przez te rodziny zakonne po dziś dzień.

2 Zob. B.J. Wanat OCD, E. Stolarczyk, Szkaplerz znakiem oddania się Maryi, Czerna 1994, 
s. 9.

3 Sakramentale – znak święty, ustanowiony przez Kościół, podobny do sakramentów 
oraz oznaczający i sprawiający duchowe skutki za wstawiennictwem Kościoła (G. O’Collins, 
E.G. Faruggia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, Kraków 2002, s. 290).
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„Wątki karmelitańskie” w kościele we Frydmanie  
oraz na Spiszu Polskim i Słowackim

Kościół we Frydmanie

– ołtarz z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej (druga połowa XVIII w.);
– obraz z dawnej chorągwi Bractwa Szkaplerznego (koniec XVIII w.);
– Bractwo Szkaplerzne – od 1757 r.;
– odpust szkaplerzny z procesją – 16 lipca;
– kaplica Matki Bożej Karmelitańskiej (1757–1764);
– tablica pamiątkowa o. Karola Milanyaka OCarm. (karmelity rodem 

z Frydmana);
– dzwon, tzw. Bracki (ufundowany przez członków Bractwa Szkaplerz-

nego).

Spisz

– Łapsze Niżne (Polska) – figura Matki Bożej (szkaplerzna i różańco-
wa); 

– Żdiar (Słowacja) – obraz Matki Bożej Szkaplerznej w kościele parafial-
nym;

– Hawka (Słowacja) – figura Matki Bożej Szkaplerznej w kościele; 
– Stara Lubowla (Słowacja) – ołtarz z obrazem Matki Bożej Szkaplerz-

nej (może sugerować, iż istniało tu Bractwo Szkaplerzne);
– Podoliniec (Słowacja) – w 1656 r. karmelitanki i karmelici bosi z War-

szawy schronili się w Podolińcu; siostry w zamku Lubomirskich, bra-
cia u pijarów; kilka osób jest tam pochowanych).
„Wątki karmelitańskie” w kościele św. Stanisława bp. we Frydma-

nie, które pokrótce wymieniłem na wstępie, mają swe źródło w osobie 
ks. Michała Lorenca4. Może nie bez znaczenia jest tu czas jego przybycia 
do Frydmana – rok 1751 – który był rokiem Wielkiego Jubileuszu 500-lecia 
wspomnianej powyżej tzw. „wizji szkaplerznej”. Warto dokładniej przyjrzeć 
się frydmańskim motywom karmelitańskim.

Ołtarz i obraz Matki Bożej Szkaplerznej

W lewym bocznym ołtarzu świątyni frydmańskiej wzrok przyku-
wa piękny, późnobarokowy ołtarz (lata 1751–1757) z obrazem Matki Bożej 

4 Na podstawie pracy: A. Skorupa, Zabytkowe kościoły polskiego Spisza, wyd. 2 popr. 
i uzup., Kraków 2001.
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Szkaplerznej. Znamy twórców ołtarza, niestety nie znamy artysty, który 
namalował obraz. XVIII-wieczny, przybrany z duchem epoki w korony 
i sukienki obraz nawiązuje do wschodniego typu ikonograficznego o nazwie 
Eleusa5 (z grec. miłująca, czuła, troskliwa), ukazującego w sposób subtelny 
macierzyńską miłość Maryi do Jezusa (przechyla głowę w Jego stronę, 
chcąc przytulić Go do Swego policzka) i odwzajemnianą czułą synowską 
miłość Jezusa do Matki (wyrażoną w subtelnym geście dotknięcia rączką 
podbródka Maryi). Pierwowzorem frydmańskiego wizerunku Matki Bożej 
Szkaplerznej jest obraz Matki Bożej Trembowelskiej (XVI/XVII w.), nama-
lowany dla karmelitańskiej świątyni w Trembowli (Ukraina), a po drugiej 
wojnie światowej przewieziony do Gdańska (kościół karmelitów pw. św. 
Katarzyny), bądź jeszcze starszy wizerunek Madonny del Carmine z Neapolu 
(zwanej też Santa Maria della Bruna6), przywieziony według legendy przez 
karmelitów do Europy z Palestyny. Najprawdopodobniej obraz został 
zamówiony i sprowadzony przez ks. M. Lorenca i członków Bractwa Szka-
plerznego, których zobowiązaniem statutowym było ufundowanie ołtarza 
Matki Bożej Szkaplerznej z Jej wizerunkiem, przed którym odprawiane 
były comiesięczne nabożeństwa szkaplerzne.

Z biskupich dokumentów powizytacyjnych wiemy, że we Frydmanie 
istniało Bractwo Szkaplerzne, erygowane 16 marca 1757 r. przez Prepozyta 
Generalnego Włoskiej Kongregacji Karmelitów Bosych p.w. św. Eliasza 
proroka – o. Benignusa od Jezusa. Czym jest Bractwo i jakie są jego zadania 
i cele? Bractwo jest zrzeszeniem, stowarzyszeniem religijnym erygowanym 
przez władze kościelne (diecezjalne albo zakonne), pozostającym pod ich 
zwierzchnictwem jako stała fundacja, mająca swoją własną osobowość 
prawną, własną administrację oraz statuty regulujące strukturę, charak-
ter i cele7. Ma za zadanie podniesienie i ugruntowanie życia religijnego 
w parafii. Celem Bractwa Szkaplerznego było i jest szerzenie kultu Matki 
Bożej Szkaplerznej, naśladowanie Jej cnót, wierne realizowanie zobowiązań 
szkaplerznych (przyjęcie i noszenie z czcią szkaplerza karmelitańskiego; 
codzienna pogłębiona modlitwa maryjna z pamięcią na obecność Bożą; 
dzieła i uczynki miłosierdzia jako świadectwa zewnętrzne dokonującej 
się przemiany i wzrostu wewnętrznego; comiesięczna formacja duchowa 
i uczestnictwo w nabożeństwach szkaplerznych w drugie niedziele mie-
siąca oraz obowiązkowy udział w odpuście na uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny z Góry Karmel (inaczej Matki Bożej Szkaplerznej) 16 lipca. 
Bractwo nie posiadało żadnego uposażenia oprócz składek członkowskich, 

5 Zob. E. Pokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego 
z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001, s. 112.

6 J.C. Cruz, Cudowne wizerunki Najświętszej Maryi Panny, Gdańsk 1995, s. 179.
7 Zob. K. Kuźmiak (w:) Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1976, s. 1013.
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opiekunem był ks. M. Lorenc. Bractwo posiadało też swoją kronikę, tzw. 
Księgę Bractwa, gdzie byli wpisywani ci, którzy po przyjęciu szkaplerza 
(dokonywało się to w uroczystość odpustową) stawali się bądź duchowo 
złączonymi, bądź faktycznie członkami miejscowego bractwa. Obecnie są 
trzy stopnie uczestniczenia:
1) można przyjąć szkaplerz i pozostać na tym etapie; łączność z zakonem 

i rodziną szkaplerzną (wszystkie przywileje);
2) można przyjąć szkaplerz i podjąć dalszą formację w tzw. wspólnocie 

szkaplerznej (osoby pragnące bardziej świadomie przeżywać to 
przymierze z Maryją, Kościołem i zakonem – poprzez comiesięczne 
spotkania formacyjne, pogłębioną modlitwę, dzielenie się doświad-
czeniem przyjaźni z Maryją i pomoc przy parafii);

3) można przyjąć szkaplerz i zostać członkiem bractwa poprzez pisem-
ne zadeklarowanie uczestnictwa w spotkaniach, życiu i działalności 
bractwa podług określonych struktur, celów i podjęcie nowych obo-
wiązków; a więc nie każdy, kto przyjmuje szkaplerz jest w bractwie, 
stąd są też dwie księgi: Księga przyjętych do szkaplerza (niezrzeszo-
nych) i Księga Bractwa, czyli członków8.

Bractwo we Frydmanie podzieliło los wielu innych bractw i sto-
warzyszeń skasowanych przez władze zaborcze w 1783 r. Jednak doku-
menty powizytacyjne z 1801 r. wskazują na to, że mimo zakazów bractwo 
istniało nadal i prowadziło swą działalność statutową, a doroczne odpusty 
gromadziły rzesze wiernych zarówno z terenu parafii, jak i z odległych 
miejscowości. Zaginęła, niestety, pierwsza Księga Bractwa, która, podobnie 
jak i Kronika parafialna, prawdopodobnie spłonęła we Lwowie w klasztorze 
karmelitów podczas pożaru w 1913 r., dokąd została wypożyczona czy to 
dla celów badawczych, czy to z zamiarem skopiowania przez zakonnika 
rodem z Frydmana – o. Karola Milaniaka OCarm. Istnieje nowa Księga 
Bractwa przechowywana w archiwum parafialnym we Frydmanie założo-
na w 1944 r., która jest kontynuacją wcześniejszej (-ych) – niezachowanej 
(-ych). Piszę wcześniejszej (-ych), bo na początku tej z 1944 r. widnieje 
rozliczenie z 1943 r. (przeniesienie stanu składkowego bractwa). A więc 
i w czasie drugiej wojny światowej zaginęła Księga Bractwa. Istniejąca po 
dziś dzień Księga poprzez wpisy osób przyjmujących szkaplerz kreśli mapę 

8 Akt erygowania Bractwa Szkaplerznego dzisiaj (tłumaczenie z jęz. łac. o. Otto Filek 
OCD): JM+JT / Na mocy władzy udzielonej Przełożonemu Generalnemu naszego Zakonu przez 
papieża Pawła V w liście apostolskim „Cum ceteras” z dnia 30 października 1606 roku, po zapoznaniu 
się z przychylną zgodą, wyrażoną w liście biskupa diecezji, niniejszym dekretem eryguję i ogłaszam 
jako erygowane Bractwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w parafii p.w. … w miejscowości 
…, na terenie diecezji …, udzielając Mu jednocześnie wszelkich odpustów i łask duchowych, jakie 
Stolica Apostolska przyznała Bractwu Szkaplerznemu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, 
z zachowaniem pozostałych przepisów prawa.
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geograficzną oddziaływania uroczystości szkaplerznych na Spisz i poza jego 
obszarem. W przeciągu ostatniego półwiecza najczęściej pojawiają się wpi-
sy mieszkańców Frydmana, w mniejszej liczbie okolicznych miejscowości 
(Dębno, Falsztyn, Krempachy, Niedzica, Szlembark) i dalszych (Harklowa, 
Kacwin, Trybsz, Nowa Spiska Wieś, a nawet Nowy Targ). Odpusty we Fryd-
manie wciąż się odbywają, a odkąd w Kluszkowcach osiedlili się w roku 
1953 karmelici bosi, również oni są obecni na odpustach, co może poma-
gać w ożywianiu kultu i pogłębianiu duchowości szkaplerznej. Z dawien 
dawna odpust we Frydmanie obchodzony jest ipse die, a więc w sam dzień 
uroczystości, 16 lipca (istnieje przekaz ustny, według którego po przenie-
sieniu odpustu na najbliższą niedzielę, spaliła się plebania; uznając to za 
znak Boży, pozostano przy dawnej tradycji). Dawniej też dla podkreślenia 
wagi tegoż odpustu i głębszego przygotowania się do niego, w wigilię uro-
czystości Matki Bożej Szkaplerznej (a więc 15 lipca) śpiewano w kościele 
nieszpory. Często też śpiewano Godzinki ku czci Matki Bożej. Odpust był 
i jest wielkim świętem parafian, ubierają się wtedy w stroje regionalne. 
Bractwo Szkaplerzne posiadało też obowiązkowo tzw. bracką chorągiew 
lub feretron z przedstawieniem Matki Bożej Szkaplerznej, z którymi to 
chodzono w procesjach eucharystycznych (odpusty, Boże Ciało, nabożeń-
stwa szkaplerzne, pogrzeby zmarłych członków bractwa). Zachował się 
wizerunek z chorągwi brackiej, który z czasem został przycięty i włożony 
w ramy (wisi przy bocznym wejściu do kościoła od strony południowej). 
Namalowany został pod koniec XVIII w. przez Jana Nepomucena Kawal-
skiego i przedstawia z jednej strony Matkę Bożą Szkaplerzną (w typie Matki 
Bożej Śnieżnej, trzymającej szkaplerz w dłoniach9), a na odwrocie Michała 
Archanioła walczącego z szatanem.

Kaplica Karmelitańska10

Należy wspomnieć o jeszcze jednym wielkim pomniku pozosta-
wionym potomnym przez ks. M. Lorencsa, a mianowicie o Kaplicy Karme-
litańskiej. Dobudowana do korpusu kościoła w połowie nawy od strony 
północnej w latach 1757–1764, ma kształt ośmioboku. Można być pewnym, 
że została zaprojektowana i wyposażona ze względu na rozwijający się 
gwałtownie kult Matki Bożej Szkaplerznej i nasilający się ruch odpusto-

9 Matka Boża Śnieżna – Salus Populi Romani (Ucieczka Ludu Rzymskiego) – ikona Matki 
Bożej z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie, nawiązująca do legendy o cudownym 
pojawieniu się śniegu w sierpniu na wzgórzu, które Maryja sama wybrała na miejsce 
postawienia świątyni (Z dawna Polski tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych, oprac. 
M. Grażyna, M. Gizela, R. Szymczak, wyd. 5, Szymanów 1999, s. 51).

10 Na podstawie: A. Skorupa, Zabytkowe kościoły...
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wo-pielgrzymkowy. Potwierdza to przywilej odpustu zupełnego papieża 
Piusa VI z 11 grudnia 1784 r., który został udzielony tejże kaplicy na dzień 
16 lipca, a więc w Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej. Dwustronny ołtarz 
z balaskami na osi kaplicy miał umożliwiać przyjęcie komunii św. z każdej 
strony; osiem wnęk na konfesjonały miały ułatwiać spowiedzi odpustowe; 
przejście na przestrzał było udogodnieniem podczas procesji odpustowej, 
gdyż do lat 80. XVIII w. kaplica przylegała bezpośrednio do muru przyko-
ścielnego; ascetyczne malowidła miały pobudzić do żalu za grzechy, do 
zastanowienia się nad swoim życiem i zwrócenie oczu „ku niebu” (a tam 
króluje i tryumfuje w chwale wraz z Trójcą Św. Matka Boża).

Jeszcze jednym widzialnym dowodem prężności Bractwa Szkaplerz-
nego jest ufundowany po pierwszej wojnie światowej ze składek człon-
kowskich dzwon (tzw. Bracki), znajdujący się w wolnostojącej dzwonnicy 
nadbramnej przy zachodnim wejściu do kościoła.

Innym zgoła wątkiem karmelitańskim jest znajdująca się przy ołtarzu 
Matki Bożej Szkaplerznej, na ścianie bocznej, tablica pamiątkowa poświę-
cona urodzonemu we Frydmanie kapłanowi i zakonnikowi z zakonu kar-
melitów (trzewiczkowych). I nie przypadkowo właśnie przy tym ołtarzu 
została usytuowana, gdyż spadkobiercami dziedzictwa Szkaplerza św. i jego 
propagatorami są właśnie karmelici i karmelici bosi. 

Oto treść tej tablicy:

D.O.M.11

O. KAROL MILANYAK
profesor Teologii św. przez 40 lat

długoletni Prowincjał OO. Karmelitów
urodz. 1824 w Fridmanie

umarł 2 Marca 1899 we Lwowie
Bracia zakonni proszą o westchnienie

Za duszę jego
R.I.P.

Ojciec Karol Milanyak (Milaniak) urodził się we Frydmanie (praw-
dopodobnie w październiku) i został ochrzczony 4 listopada 1824 r. w tu-
tejszym kościele parafialnym12. Rodzicami byli Józef Milanyak i Elżbieta 
(z d. Mantuga). Na chrzcie otrzymał imię Józef, rodzicami chrzestnymi 
zostali Walenty Markowski (Markovšky) i Dorota Iglar. Chrzest przyjął z rąk 
ks. proboszcza Jana Nepomucena Holmika. Po odbyciu nauki i studiów 
filozoficznych w Lyceo Episcopoli w Rożniawie w 1846 r. wstąpił do Zako-

11 D.O.M. (Deo Optimo Maximo – Bogu Najlepszemu Najwyższemu). 
12 Na podstawie dokumentów udostępnionych przez Archiwum Prowincjalne OO. 

Karmelitów w Krakowie przy ul. Karmelickiej 19.
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nu Karmelitów Prowincji Polskiej. Po odbyciu nowicjatu i studiów teolo-
gicznych we Lwowie tam też w 1850 r. otrzymał świecenia kapłańskie (po 
otrzymaniu stosownych dyspens od czasu – czas formacji trwa bowiem min. 
5 lat). Skrócenie mu czasu przygotowania o rok wskazuje na to, iż musiał 
być bardzo dojrzałym, ułożonym, zdolnym i przez wychowawców wysoko 
ocenianym młodzieńcem. Jak pokazuje tekst na tablicy, był wieloletnim 
wykładowcą teologii i profesorem we Lwowie. Dokument z 1865 r. podaje, 
iż był wtedy Cooperatorem w Zimnej Wodzie (dekanat Grodecki). Tablica 
w kościele informuje też, iż był długoletnim prowincjałem zakonu. Wykaz 
Prowincjałów Polskiej Prowincji Karmelitów podaje lata, w których sprawował 
ten urząd: 1874–77, 1877–80, 1880–83 i 1889–9313 (a więc czterokrotnie, był 
zatem w tym czasie wybitną postacią w zakonie). Zmarł we Lwowie 2 marca 
1899 r., zapewne został pochowany w zakonnym grobowcu na Cmentarzu 
Łyczakowskim.

Może tylko tyle, a może aż tyle, akcentów karmelitańskich i szka-
plerznych udało się odnaleźć w „panoramie” 700-lecia istnienia Frydmana 
(a w nim parafii p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika) oraz szerzej na 
Spiszu. Trzeba by też powiedzieć na koniec, że również wszyscy noszący 
szkaplerz karmelitański (nałożony w świątyni frydmańskiej w dzień odpu-
stu i mieszkający na Spiszu) są włączeni ściśle w łono Rodziny Szkaplerznej. 
Wpisują się więc w ten temat i są swoistym „wątkiem karmelitańskim”, 
żywym i w możności tym zaczynem, który świadomie pielęgnując to, co 
zastał jako dziedzictwo przeszłych pokoleń ojców i dziadów – pomnoży 
bogactwo karmelitańsko-szkaplerzne o nowe i liczne duchowo-religijne 
oraz kulturowo-artystyczne wątki. Wielką pomocą w tym względzie są 
i będą posługujący w pobliskich Kluszkowcach karmelici bosi, spadkobiercy 
i duchowi synowie Szkaplerznej Pani.

13 R. Róg, Karmelici. Duch – Historia – Kultura, Kraków 1997, s. 219.



Frydman, dzwonnica w zachodniej 
części muru okalającego kościół 
(fot. R. Kaliński) 

Frydman, widok ogólny kościoła od strony południowej (fot. R. Kaliński) 



Frydman, ołtarz główny w kościele (fot. R. Kaliński)



Frydman, ołtarz boczny w kościele z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej (fot. R. Kaliński)



Frydman, ambona w kościele (fot. R. Kaliński) 



Frydman, ołtarz w kaplicy Matki Bożej Karmelitańskiej (fot. R. Kaliński)
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Nieznana historia polskich skrzydeł 
Katastrofa lotnicza we Frydmanie

Wstęp

Od szeregu lat dzieje polskiego i słowackiego Spisza są przedmiotem 
intensywnych badań naukowych, a mimo to nadal wiele ich kart 

pozostaje niezapisanych. O ile historia społeczno-polityczna oraz gospodar-
cza jest w miarę dobrze rozeznana i opisana w literaturze przedmiotu, o tyle 
wydarzenia z zakresu historii wojskowości są prawie zupełnie nieznane1. 
Szczególnie dotyczy to miejsc, postaci i epizodów związanych z lotniczą 
tradycją tego regionu, która wbrew pozorom jest niezwykle bogata. 

Jej początki sięgają czasów nowożytnych i na wpół legendarnych 
lotów brata Cypriana – mnicha z Czerwonego Klasztoru. Jest to jednak 
postać jak najbardziej historyczna. Źródła dotyczące jego burzliwego życia 
świadczą o tym, że poza przywiązaniem do spraw „boskich i duchowych” 
miał inne wszechstronne zainteresowania. Był doskonałym mechanikiem, 
co pozwoliło mu, jak głosi przekaz ludowy, skonstruować skrzydła i dzięki 
nim wzbijać się w powietrze. Spisana przez Jana Wiktora legenda podaje, 
że przy ich użyciu sfrunął z wierzchołka Trzech Koron na dziedziniec Czer-
wonego Klasztoru. Inna wersja mówi z kolei o locie ze szczytu Trzech Koron 
i lądowaniu nad Morskim Okiem. Niestety, za ten czyn zamiast nagrody 
spotkała śmiałego lotnika kara. Z rozkazu biskupa skrzydła spalono na 
rynku w Lewoczy, a jego samego przeniesiono na ciężką pokutę do odle-
głego klasztoru. Przeciwko prawdziwości tych legend przemawia jednak, 

1 Literatura naukowa i popularna dotycząca dziejów Spisza jest bardzo bogata. Jedną 
z ważniejszych publikacji jest pozycja Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu = 
Terra Scepusiensis. Stav badania o dejinách Spiša, red. R. Gładkiewicz, M. Homza, przy udziale 
M. Pułaskiego i M. Slivki, Levoča–Wrocław 2003, tam także szeroka bibliografia. 
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oprócz praw fizyki, brak jakichkolwiek wzmianek w kronikach i innych 
zapiskach zakonu kamedułów. Niemniej jednak jego wyczyn trwale zapisał 
się w tradycji ludowej tego regionu2.

Za sprawą innego, niestety nieznanego z imienia i nazwiska wynalazcy, 
zwanego Bukowińskim Ikarem, Spisz i Podhale zaznaczyły swój udział także 
w pionierskim okresie rozwoju lotnictwa. Informację o lotniku-amatorze 
uzyskujemy dzięki Sewerynowi Goszczyńskiemu i jego Dziennikowi podróży 
do Tatrów. Pod datą 30 maja 1832 r. S. Goszczyński zanotował: 

Niedawno jeden góral z tej okolicy przedsięwziął szczerze zastosować do użytku 
ludzkiego tajemnicę latania. Kilka lat poświęcił on wymyśleniu i zrobieniu skrzy-
deł. Mniejsze próbki zadowalniały go i utwierdzały w zamiarze; przyszła wreszcie 
chwila próby na skalę większą. Zaczął od dachu własnej chaty i poszło mu pomyślnie; 
w tym celu wyszedł na skałę znacznej wysokości, rozpuścił swoje skrzydła, wyleciał, 
ale nie mógł utrzymać się długo w potrzebnej równowadze, spadł na ziemię nie po 
ptasiemu i obie nogi złamał3. 

Równie tajemniczą postacią był Wojciech Kułach z Gliczarowa, zwa-
ny Wawrzyńczakiem. Po raz pierwszy usłyszał o nim etnograf, dyrektor 
Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Tadeusz Seweryn, podczas jednej 
ze swoich licznych wypraw badawczych na Podhale. Zapisał w swoich no-
tatkach, że ów Wojciech budował skrzydła, nazwane przez niego „lotami”. 
Niestety, pracy swej nie ukończył i nie wzbił się w przestworza. Obydwa 
przykłady podjęcia próbnych lotów, będące udziałem miejscowych górali, 

2 Brat Cyprian z Czerwonego Klasztoru (właśc. Franz Ignatz Jäschke) urodził się 
28 lipca 1724 r. w Polkowicach. Był najbardziej znanym mnichem z zakonu kamedułów 
z Czerwonego Klasztoru. Miał wszechstronne wykształcenie, ukończył m.in. studia me-
dyczne we Wrocławiu. Przybył do klasztoru u podnóża Pienin ok. 1756 r. Pełnił w nim różne 
funkcje: aptekarza, cyrulika i kucharza. Oprócz swoich klasztornych zajęć malował, wyrabiał 
zwierciadła oraz najprawdopodobniej zajmował się alchemią. Z zamiłowania był również 
botanikiem, czego owocem jest najstarszy zachowany zielnik opisujący rośliny pienińskie 
i tatrzańskie, zawierający łącznie ok. 283 okazy (z czego 63 to okazy roślin tatrzańskich). 
Brat Cyprian zmarł w 1775 r. w Czerwonym Klasztorze. Zbeletryzowaną wersję opowieści 
o lotach Cypriana przedstawił Jan Wiktor w powieści Skrzydlaty Mnich (Wrocław–Warsza-
wa 1947) wznowienie: Kraków 2011, i opowiadaniu Zapomniany lotnik (1937), oraz Urszula 
Janicka-Krzywda, Skrzydła brata Cypriana (w:) taż, Legendy Pienin, Kraków 2007). Natomiast 
w 2008 r. w koprodukcji czterech państw (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) został nakręcony 
film nawiązujący do legendy o bracie Cyprianie pod tytułem Latający Cyprian (słow. Lietajuci 
Cyprian), reż. M. Čengel-Solčanska. Bibliografia: I. Bohuš, Lietajúci búrlivák (w:) „Vysokie Ta-
try” 1974, nr 1; J. Lipták, Das Rote Kloster und Frater Cyprianus, Kesmark 1937; J.R. Konieczny, 
Zaranie lotnictwa polskiego, Warszawa 1961, s. 11; P. Stefaniuk, Początki lotnictwa w Galicji (do 
roku 1910) (w:) Lotnicza historia, archeologia i tradycja miejsca, red. R. Kowalski, K. Wielgus, 
Nowy Targ 2002, s. 17; Z. Radwańska-Paryska, W. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, 
Poronin 2004, s. 171; Z. Radwańska-Paryska, Brat Cyprian z Czerwonego Klasztoru i jego zielnik, 
„Rocznik Podhalański” 1995, nr 3, s. 243–256.

3 S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Wrocław–Kraków 1958, s. 115; P. Stefaniuk, 
Początki lotnictwa..., s. 23. 
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niewątpliwie utwierdzają w przekonaniu, że chęć przezwyciężenia ciążenia 
ziemskiego była równie silna na Podhalu i Spiszu, jak w innych częściach 
naszego kraju. Tym przedsięwzięciom sprzyjały jednak: ukształtowanie 
terenu z licznymi wzniesieniami oraz warunki atmosferyczne i występujące 
tutaj bardzo często silne wiatry4.

Pierwsze potwierdzone, udane loty na Spiszu i Podhalu miały miejsce 
już na początku XX w. W sierpniu 1903 r. na nowotarskim poligonie artylerii 
fortecznej, podczas wielkich manewrów armii austro-węgierskiej, wzniósł 
się po raz pierwszy balon obserwacyjny. Był to tzw. balon latawcowy sys-
temu Parseval-Siegsfeld, z którego obserwatorzy kierowali ogniem baterii 
dział fortecznych i polowych. W trakcie ćwiczeń doskonalono współpracę 
tej stosunkowo nowej broni z jednostkami piechoty i artylerii5. 

Niespełna dwa lata później odnotowano natomiast pierwszy lot nad 
zachodnią częścią Spisza oraz Tatrami Wysokimi. W dniu 23 czerwca 1905 r. 
załoga wojskowa w składzie: por. Zauba i por. Leon Parethauer z Fortecz-
nego Oddziału Balonowego Twierdzy Kraków, wykonała lot nad Tatrami. 
Balon wolny „Venus” wystartował z Krakowa o godz. 11.00 i wzniósł się 
na wysokość 2500 m, by następnie pożeglować z północnym wiatrem. Lot 
zakończył się o godz. 13.30 szczęśliwym lądowaniem na polach zwanych 
Szarańcem, ok. 4 km od Spiskiej Białej6. 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. i powrót Spisza do 
macierzy to początek nowego rozdziału w historii lotnictwa na tym tere-
nie. Okres międzywojenny to także gwałtowny rozwój lotnictwa zarówno 
wojskowego, jak i sportowego. W procesie tym również Spisz zaznaczył 
swój udział. Tutaj bowiem, a dokładnie na stokach Czarnej Góry, odbył 
się w dniach 23 sierpnia – 13 września 1923 r. pierwszy Krajowy Konkurs 
Ślizgowców. Wygrał go szybowiec SL-1 Akar pilotowany przez Tadeusza 
Karpińskiego7. 

Od początku lat 30. XX w. niebo nad Spiszem było świadkiem lotów 
wielu skrzydlatych maszyn. To tutaj krzyżowały się podniebne drogi sa-
molotów cywilnych i wojskowych startujących z Nowego Targu, gdzie 
3 sierpnia 1930 r. otwarto pierwsze w Polsce lotnisko turystyczne8. 

4 T. Seweryn, Technicy i wynalazcy ludowi, Warszawa 1961, s. 63.
5 R. Kowalski, Od poligonu artyleryjskiego do lotniska turystycznego, Nowy Targ 2010, s. 3.
6 Glückliche Ballonfahrt, „Karpathen Post” 1905, nr 29 z 29 czerwca, s. 3; A. Siemionow, 

To i owo o Tatrach, t. 2, Skawina 1993; R. Koprowski, Lotnicze ślady w Tatrach (w:) Lotnicza 
historia..., s. 295; Liberator w Gorcach, red. K. Wielgus, R. Panek, Kraków–Dębica 2001 (ser. 
„Lotnicze Dziedzictwo” 2003, nr 4), s. 10. 

7 „Lot Polski” 1923, R. I, nr 4 (wrzesień); „Czas” 1923, nr 188 z 24 sierpnia, s. 2.
8 A. Glass, Polskie konstrukcje lotnicze, t. 1 [do 1939 r.], Sandomierz 2004, s. 376–377; 

K. Sławiński, Dzieje polskich skrzydeł, Warszawa 1974, s. 68; R. Kowalski, Od poligonu artyle-
ryjskiego..., s. 4.
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Z okresu dwudziestolecia międzywojennego pochodzi także pierwsze 
zdjęcie Frydmana z lotu ptaka. W lipcu 1932 r. przeleciał nad nim wojsko-
wy samolot z krakowskiego 2 pułku lotniczego. W czasie tego lotu załoga 

1. I Krajowy Konkurs Ślizgowców na Czarnej Górze odbyły się w lipcu 1923 r. Wzięło w nich 
udział kilkanaście szybowców z wielu ośrodków lotniczych z Kraju; zawody wygrał SL-1 „Akar”, 

zaprojektowany przez inż. Adama Karpińskiego [„Lot Polski”] 

2. Kościół pw. św. Stanisława we Frydmanie. Zdjęcie lotnicze wykonane w lipcu 1932 r. przez 
załogę samolotu z 2 pułku lotniczego w Krakowie [kalendarz „Przyjaciel Spisza i Orawy”] 
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wykonała piękną fotografię, przedstawiającą miejscowy kościół parafialny. 
Zdjęcie to zostało następnie udostępnione przez wojsko i opublikowane 
na łamach kalendarza „Przyjaciel Spisza i Orawy”. 

Z polskim lotnictwem wojskowym związana jest także postać Igna-
cego Plucińskiego (1914–1940). Urodził się w Jurgowie, lecz swoje życie 
zawodowe związał właśnie z lotnictwem. Ukończył Szkołę Podchorążych 
Lotnictwa w Bydgoszczy, a po awansie na stopień oficerski podjął służbę 
w 5 pułku lotniczym w Lidzie. Pełnił m.in. funkcję oficera technicznego 
w 55 eskadrze liniowej, a następnie w 152 eskadrze myśliwskiej9. 

W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej polską 
przestrzeń powietrzną w rejonie Spisza kilkakrotnie naruszały niemiec-
kie i słowackie samoloty rozpoznawcze. Ich zadaniem była obserwacja 
przygotowań armii polskiej do wojny. W dniu 27 sierpnia 1939 r. o locie 
szpiegowskim poinformowała placówka Straży Granicznej w Podspadach: 

O godz. 15.20 od strony miejscowości Żdziar przeleciał na stronę Polski samolot nie-
miecki, który po ostrzelaniu przez Straż Graniczną i gajowych zawrócił do Słowacji10. 

O kolejnym naruszeniu polskiej granicy przez nieprzyjacielskie samo-
loty informowali 28 sierpnia 1939 r. funkcjonariusze z Komisariatu Straży 
Granicznej w Łapszach Niżnych. W sporządzonym na tę okoliczność ra-
porcie czytamy:

O godz. 13.10 nadleciał z kierunku Słowacji nad placówkę Kacwin (na południe 
od Nowego Targu) samolot niemiecki, który krążył w tym rejonie do godz. 13.15. 

9 Ppor. Ignacy Pluciński urodził się 28 lipca 1914 r. w Jurgowie, w rodzinie Sebastiana 
i Anny Plucińskich. Był stypendystą p. Starzyńskiej z Warszawy. Dzięki niej, wraz z pięcioma 
innymi chłopcami z Brzegów i Bukowiny Tatrzańskiej, podjął naukę w Technikum Handlo-
wym w Warszawie. Ukończył ją w 1935 r. pomyślnie zdanym egzaminem dojrzałości. Po ma-
turze został powołany do wojska i skierowany do Grupy Technicznej w Szkole Podchorążych 
Lotnictwa w Bydgoszczy, którą ukończył w 1937 r. Mianowany podporucznikiem w korpusie 
oficerów lotnictwa (grupa techniczna) ze starszeństwem od 1 października 1937 r. Wiosną 
1939 r. pełnił funkcję oficera technicznego w 55 eskadrze liniowej w Lidzie; we wrześniu 1939 r. 
służył jako oficer techniczny w 152 eskadrze myś liwskiej lotnictwa Armii „Modlin”. W nie-
znanych dotychczas okolicznościach trafił w ręce sowieckie i został internowany w obozie 
w Starobielsku. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców wojennych pod numerem 2721; 
listę sporządził komendant obozu, według którego jeńcy ci odeszli („ubyli”) z obozu NKWD 
w Starobielsku. Najprawdopodobniej został zamordowany w Charkowie w kwietniu bądź 
maju 1940 r.; „Rocznik Oficerski” 1939, s. 228, 784; Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmen-
tarza Wojennego, Warszawa 1995, s. 421; „Na Spiszu” 2008, nr 3 (68), s. 18–19; Indeks Represjono-
wanych. Rozstrzelani w Charkowie, Warszawa 1996, s. 154; R. Rybka, K. Stepan, Awanse oficerskie 
w Wojsku Polskim 1935–1939, Kraków 2003, s. 30; T. Kryska-Karski, Straty korpusu oficerskiego 
1939–1945, Londyn 1996, s. 325; R. Kowalski, Katyń 1940. Pamiętamy, Nowy Targ 2010, s. 17.

10 Archiwum Akt Nowych, Akta Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sygn. 6481, Tele-
fonogram Komendy Zachodnio-Małopolskiego Okręgu Straży Granicznej o incydentach granicznych 
na terenie nowotarskiego Obwodu Straży Granicznej; R. Kowalski, Powiat nowotarski w kampanii 
wrześniowej 1939 roku, Nowy Targ 1999, dok. 7, s. 28.
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O godz. 13.30 oraz 14.00 nadleciał znowu ten sam samolot. Był ostrzeliwany z ka-
rabinów maszynowych11. 

Po wybuchu drugiej wojny światowej niebo nad Spiszem stało się areną 
krwawych zmagań lotniczych. We wrześniu 1939 r. samoloty z biało-czer-
woną szachownicą na skrzydłach rozpoznawały z powietrza wlewające się 
do Polski kolumny niemieckich i słowackich oddziałów. Samotny samolot 
RWD-14 b „Czapla” z 23 eskadry obserwacyjnej Armii „Kraków” już 1 wrze-
śnia wykrył w rejonie Jaworzyny Spiskiej kolumnę słowackiej 1 Dywizji 
Piechoty, zmierzającą w kierunku Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej. 

W pierwszych dniach kampanii na niebie polskiego i słowackiego Spisza 
pojawiały się także samoloty z 31 eskadry rozpoznawczej i 56 eskadry 
obserwacyjnej Armii „Karpaty”, śledzące ruchy niemieckich i słowackich 

11 Sprawozdanie Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego o sytuacji wojskowo-politycznej 
Niemiec nr 171 z dn. 30 sierpnia 1939 r. (w:) Przygotowania niemieckie do agresji na Polskę w świe-
tle sprawozdań Oddziału II Sztabu Głównego WP, Warszawa–Wrocław–Kraków 1969, dok. 21, 
s. 154; R. Kowalski, Działania wywiadowcze na pograniczu polsko-słowackim w przededniu wybu-
chu II wojny światowej (w:) Kampania wrześniowa 1939 r. na ziemi jordanowskiej, „Prace Komisji 
Historii Wojskowości”, red. R. Kowalski, t. 2, Nowy Targ 2003, s. 39–40. 

3. Samolot obserwacyjny RWD 14 „Czapla”, z 23 eskadry obserwacyjnej Armii „Kraków”,  
w locie bojowym w kierunku Spisza i Tatr (rys. K. Wielgus) 
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oddziałów nacierających na południową flankę polskiego frontu. Na niebie 
jednak królowały maszyny z czarnymi krzyżami na skrzydłach12.

W okresie wojny i okupacji słowackiej, w okolicach Czarnej Góry miało 
miejsce awaryjne lądowanie dwuosobowego samolotu wojskowego, ze 
słowacką kokardą na skrzydłach. Jeden z informatorów przekazał ciekawą, 
aczkolwiek dotychczas nie potwierdzoną źródłowo informację na temat 
tego wydarzenia: 

Jesienią 1941 roku w południe, mieszkańcy Czarnej Góry usłyszeli przerywany po-
mruk silnika lotniczego. Nad wioskę od strony Nowego Targu niskim lotem zbliżał się 
dwupłatowy samolot. Pilot nie chcąc spaść na zabudowania z olbrzymim wysiłkiem 
przyziemił na polu równoległym do polnej drogi z Białki do Jurgowa. Było to świeżo 
zaorane pole. To spowodowało, że niemal natychmiast po przyziemieniu samolot 
skapotował. Mieszkańcy pomogli dwuosobowej załodze wydostać się z uszkodzonego 
samolotu. Maszyna po postawieniu na kołach stała przez dwa dni, po czym została 
załadowana na samochód i przewieziona na lotnisko w Spiskiej Nowej Wsi13. 

Wyjaśnienie tej historii będzie możliwe dopiero po zakończeniu kwerendy 
archiwalnej. Niemniej jednak także to wydarzenie wpisuje się w lotniczą 
tradycję regionu.

Druga połowa 1944 r. to kolejny ciekawy rozdział w dziejach lotniczych 
Spisza. W tym bowiem okresie na bardzo dużej wysokości zaczęły pojawiać 
się formacje amerykańskich czterosilnikowych bombowców i towarzyszą-
ce im zwinne myśliwce. Celem wyprawy samolotów bombowych Boeing 
B-17 i Consolidated B-24 „Liberator”, startujących z baz we Włoszech, były 
niemieckie zakłady petrochemiczne w Oświęcimiu, Blachowni Śląskiej 
i Kędzierzynie-Koźlu. Loty te odbywały się w ramach alianckiej operacji 
powietrznej, która przeszła do historii pod nazwą Bitwy o Chemię. Ślady 
tych działań odnajdujemy m.in. na Podhalu, Orawie i w Gorcach14. 

12 Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, sygn. LOT.A. 
II./34/1c/4, Wykaz lotów ppor. pil. Tadeusza Kaszyckiego; J. Pawlak, Samotne załogi, Warszawa 1992, 
s. 190–191; R. Kowalski, Działania powietrzne nad powiatami nowotarskim i myślenickim we wrze-
śniu 1939 r. w świetle relacji, dokumentów oraz badań terenowych (w:) Lotnicza historia..., s. 86–87.

13 Zbiory R. Kowalskiego, Relacja mieszkańca Bukowiny Tatrzańskiej, spisana w 2002 r. 
14 W dniu 7 lipca samoloty bombowe 15 Armii Powietrznej USA, startujące z baz na 

Półwyspie Apenińskim, rozpoczęły regularne bombardowania niemieckich rafinerii na ob-
szarze Śląska, skupiając się na obiektach w Oświęcimiu, Blachowni Śląskiej, Zdzieszowicach, 
Czechowicach i Kędzierzynie-Koźlu. Było to preludium do kolejnej zakrojonej na szeroką 
skalę ofensywy bombowej, w ramach tzw. Bitwy o Chemię. Pod tym pojęciem mieściły się 
zmasowane ataki bombowe zarówno na rafinerie ropy i przemysł petrochemiczny poza 
obszarami roponośnymi, jak i na ogromnie rozwinięty przez Niemców przemysł wytwa-
rzający benzynę syntetyczną w oparciu o zasoby śląskiego węgla. Bitwa rozpoczęła się 
4 kwietnia 1944 r. silnym nalotem na rumuńskie pola naftowe w Ploeşti. Trwałe ślady tych 
działań można odnaleźć także na Podhalu, Orawie i w Gorcach. W Konikówce 13 września 
1944 r. rozbił się bombowiec Boeing B-17 kpt. Everetta Robsona, a trzy miesiące później, 
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Nad Spiszem znajdowały się również korytarze powietrzne, którymi 
podążały nocą ciężkie czterosilnikowe maszyny transportowe, zdążające 
z pomocą walczącej Warszawie oraz z zaopatrzeniem i cichociemnymi na 
placówki zrzutowe rozlokowane w Gorcach i Beskidach. Tędy prowadziła 
także trasa powrotna ostatniego lotu ze zrzutem dla Armii Krajowej na 
Placówkę Wilga 911. W nocy z 28 na 29 grudnia 1944 r. powietrze przecinał 
ciężki samolot transportowy Handley Page Halifax LL-118 „C” pilotowany 
przez kpt. Antoniego Tomiczka15. Zimą 1945 r. natomiast operowały tutaj 
samoloty z czerwonymi gwiazdami na kadłubie. W styczniu rosyjskie 
samoloty szturmowe Iliuszyn Ił 2 m3 atakowały na całym obszarze Spisza 
wycofujące się kolumny niemieckich i węgierskich oddziałów16.

Przedstawione powyżej wydarzenia, będące fragmentem historii 
awiacji w Polsce, stanowią nadal niedoceniony fragment dziejów tego 
malowniczego regionu. Wydaje się jednak, że zasługują one na przypo-

18 grudnia, pod Pańską Przechyłką w Gorcach roztrzaskał się bombowiec Consolidated B-24 
„Liberator” kpt. Williama Bambrinka. Szerzej zob. m.in.: Liberator..., s. 35–36; R. Kowalski, 
Losy załogi amerykańskiego bombowca Boeing B-17G „Latająca Forteca”, zestrzelonego nad Orawą 
13 września 1944 roku, w świetle relacji żołnierza Armii Krajowej Andrzeja Wojdyły ps. „Felek”, 
„Orawa” 2001, R. 13, nr 39, s. 67–78; C. Krzemiński, Wojna powietrzna w Europie 1939–1945, 
Warszawa 1983, s. 244-252; A. Olejko, Tropami zestrzelonych, Dębica 2001, s. 50–51.

15 Szerzej zob. m.in.: K. Bielecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Kraków 1994. 
16 Co najmniej jedna taka maszyna została zestrzelona i rozbiła się w Gorcach. W 2006 r. 

członkowie PTH z Nowego Targu przeprowadzili badania terenowe w miejscu katastrofy, 
odnajdując szereg fragmentów samolotu i jego wyposażenia. 

4. Brytyjski samolot bombowy Handley Page „Halifax” wykorzystywany przez polską eskadrę 
specjalną, dokonującą zrzutów zaopatrzenia dla Armii Krajowej (zbiory PTH o/Nowy Targ)
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mnienie i utrwalenie w społecznej pamięci. Należne miejsce na kartach 
historii powinno znaleźć także wydarzenie z 10 lipca 1930 r. jakie miało 
miejsce we Frydmanie. Słuszność tego wniosku potwierdzają wyniki blisko 
trzech lat badań archiwalnych i terenowych, ogłoszone po raz pierwszy na 
konferencji naukowej, której pokłosiem jest niniejszy tom. Od tego jednak 
czasu pojawiły się nowe dokumenty oraz zdjęcia pozwalające na doprecy-
zowanie dotychczasowych ustaleń badawczych. Umożliwiły również osta-
teczne wyjaśnienie kilku zasadniczych kwestii, w tym m.in. identyfikację 
typu maszyny, która uległa wypadkowi. Tak więc niniejsze opracowanie 
prezentuje aktualny (sierpień 2010 r.) stan wiedzy nt. katastrofy samolotu 
wojskowego we Frydmanie na Spiszu. 

Samolot z Frydmana – wyjście z mroku przeszłości

W trakcie prowadzonej kwerendy prasowej w „Ilustrowanym Kurierze 
Codziennym” [dalej: „IKC”] natrafiono na niewielką, acz intrygującą notatkę 
prasową, mówiącą o katastrofie lotniczej, która miała miejsce w Nowym Tar-
gu. Było to o tyle zaskakujące, że w dostępnej literaturze przedmiotu trudno 
było znaleźć jakąkolwiek informację na ten temat. Dalsza lektura ujawniła, 
że dziennikarze z krakowskiego „IKC” byli wyjątkowo zainteresowani 
tym zagadnieniem. Relacjonowali oni niemal na bieżąco postępy leczenia 
jednego z członków załogi, który uległ wówczas wypadkowi. Mało tego, 
zainteresowała się nim również redakcja stołecznego „Kuriera Warszaw-
skiego”, zamieszczając w jednym ze swych wieczornych wydań obszerny 
artykuł. W obliczu takich faktów niezbędnym wydawało się sięgnięcie do 
rocznika „Gazety Podhalańskiej” [dalej: „GP”], czasopisma ukazującego się 
od 1913 r. w Nowym Targu. Zgodnie z przewidywaniem w jej lipcowym 
numerze odnaleziony został obszerny artykuł pióra Michała Balary, znanego 
działacza spisko-orawskiego i wieloletniego redaktora „Podhalanki”. Opisał 
on, jak to sam określił, katastrofę lotniczą, która wydarzyła się 10 lipca 1930 r. 
Okazało się jednak, że wspomniana katastrofa nie miała miejsca w Nowym 
Targu, jak donosił „IKC”, a za nim „Kurier Warszawski”, lecz we Frydmanie 
na Spiszu, miejscowości leżącej niespełna 20 km na południowy wschód 
od stolicy Podhala. 

Informacje uzyskane z lektury wspomnianego wyżej artykułu były 
nad wyraz szczegółowe. Jego autor podał bowiem, podobnie zresztą jak 
krakowski „IKC” i „Kurier”, imiona oraz nazwiska członków dwuosobowej 
załogi. M. Balara pokusił się ponadto o ustalenie prawdopodobnej przyczy-
ny katastrofy, a także przedstawił przebieg akcji ratunkowej, w której wzięli 
udział mieszkańcy Frydmana, proboszcz i Straż Pożarna. Wydawałoby się 
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więc, że informacje zawarte w artykule wyczerpują temat. Brak było jed-
nak odpowiedzi na szereg istotnych pytań, które same cisnęły się na usta. 
Po pierwsze, kim byli obaj lotnicy, po drugie, jakiego typu samolot uległ 
wypadkowi, a po trzecie, co chyba najistotniejsze, gdzie dokładnie miała 
miejsce katastrofa. Brak odpowiedzi na te właśnie zagadnienia spowodo-
wał, że podjęte zostały szczegółowe badania archiwalne oraz terenowe, by 
ostatecznie wyjaśnić wszystkie wątki tej intrygującej historii.

W poszukiwaniu faktów 

W artykule M. Balary pojawiła się informacja o udziale w akcji ratun-
kowej druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej. Sięgnięto zatem do archiwum 
tej zasłużonej dla Frydmana jednostki, które udostępnił Józef Perlich, Pre-
zes Zarządu OSP. Najcenniejszym przechowywanym tam dokumentem 
okazała się Księga Protokołów. Znalazł się w niej zapis z Walnego Zebrania 
Członków, które odbyło się 26 kwietnia 1931 r. W zachowanym dokumen-
cie można przeczytać krótką notatkę omawiającą akcję ratunkową w dniu 
10 lipca 1930 r. Z zapisu wynika, że brali w niej udział wszyscy strażacy-
-ochotnicy wraz z ks. dziekanem Stefanem Andruszowskim, prezesem OSP 
i proboszczem miejscowej fary w jednej osobie. Dzięki temu dokumentowi 
ostatecznie potwierdzona została zarówno data, jak również miejscowość, 
w której doszło do katastrofy lotniczej17.

W trzech niezależnych źródłach: „IKC”, „Kurierze Warszawskim” 
i „GP” opublikowane zostały imiona i nazwiska członków dwuosobowej 
załogi. Niestety, różniły się one zasadniczo, co zrodziło uzasadnione oba-
wy, że przekaz został zniekształcony (co niejednokrotnie zdarza się także 
dzisiaj). Krakowski „IKC” i relacjonujący za nim „Kurier Warszawski”, infor-
mując o składzie załogi, podały następujące nazwiska: por. pil. rez. Tadeusz 
Dmoszyński i ppor. rez. obs. Lucjusz Niwiński. Z kolei M. Balara w swoim 
artykule odnotował następujący skład załogi: ppor. pil. rez. Tadeusz Dmu-
szyński i por. obs. rez. Lucjan Iwiński. Wszystkie trzy tytuły prasowe zgodnie 
jednak informowały o ich przydziale służbowym w 6 pułku lotniczym we 
Lwowie. Ponadto dzienniki: „IKC” i „Kurier Warszawski” nie omieszkały 
odnotować faktu, że pilot feralnego samolotu pracował na etacie w Polskich 
Liniach Lotniczych „Lot”18.

Różnice w brzmieniu imion i nazwisk spowodowały konieczność 
weryfikacji danych. Po żmudnych poszukiwaniach, m.in. w kilku „Roczni-

17 Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej, Protokół z Walnego Zebrania Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Frydmana, odbytego w dn. 26 kwietnia 1931 r., rkp, npg. 

18 „Gazeta Podhalańska” 1930, nr 29, s. 11; „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 187 
z 15 lipca 1930 r., s. 4; „Kurier Warszawski”, nr 189 z 13 lipca 1930 r., s. 21.



123

  

Nieznana historia polskich skrzydeł. Katastrofa lotnicza we Frydmanie

kach Oficerskich” oraz „Roczniku Oficerów Rezerwy”, a także w dostępnej 
literaturze przedmiotu, ostatecznie udało się ustalić poprawne imiona 
i nazwiska obu lotników, tj.: por. rez. obs. Lucjusz Iwiński i ppor. rez. pil. 
Tadeusz Dmoszyński. Umożliwiło to podjęcie kwerendy w Centralnym 
Archiwum Wojskowym w Warszawie. Niestety, pomimo wysiłków nie udało 
się odnaleźć teczek personalnych obu oficerów. Zawieruchy wojennej nie 
przetrwały także akta 6 pułku lotniczego ze Lwowa z interesującego nas 
okresu19. 

Równolegle z badaniami archiwalnymi prowadzone były prace tere-
nowe celem zlokalizowania miejsca wypadku oraz odnalezienia ewentual-
nych świadków wydarzenia. To ostatnie zadanie wydawało się być z góry 
skazane na niepowodzenie, ponieważ od katastrofy upłynęło blisko 80 lat. 
Niezwykle pomocnym w tych poszukiwaniach okazał się Karol Żołądek 
(ur. 1939), miejscowy regionalista. Dzięki jego pomocy udało się trafić do 
Michała Pawlika (ur. 1929), a następnie do Elżbiety z d. Kuternia (ur. 1924) 
i Józefa (ur. 1921) Tomaszkiewiczów. Oboje małżonkowie dokładanie pa-

19 Zbiory R. Kowalskiego, Korespondencja z Centralnym Archiwum Wojskowym 
z 2008 r.

5. Fragment protokołu 
z Walnego Zebrania Członków 
OSP we Frydmanie, odbytego 
26 kwietnia 1931 r. , w którym 
znajduje się informację 
o akcji ratowniczej po 
katastrofie lotniczej z 10 lipca 
1930 r. (archiwum OSP we 
Frydmanie)
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miętali ów feralny dzień i bardzo chętnie podzielili się wspomnieniami 
z wydarzeń, które rozgrywały się niespełna 200 m od ich obecnego miej-
sca zamieszkania. Było to niezwykłe spotkanie, po raz pierwszy bowiem, 
wraz z relacją autentycznych świadków, jak feniks z popiołów odrodziła 
się i zaczęła nabierać pełnego blasku historia, która dotychczas skryta była 
mrokiem tajemniczości i zapomnienia.

Katastrofa lotnicza we Frydmanie na Spiszu  
– rekonstrukcja wydarzeń

W czwartkowy poranek 10 lipca 1930 r. z lotniska wojskowego Skni-
łów pod Lwowem wystartował samolot wojskowy z dwuosobową załogą 
na pokładzie. Stanowili ją: por. rez. obs. L. Iwiński i ppor. rez. pil. T. Dmo-
szyński. Obaj lotnicy zostali powołani na sześciotygodniowe ćwiczenia, 
które odbywali w 63 eskadrze towarzyszącej. Tego dnia otrzymali zadanie 
przelotu po trasie Lwów – Krosno – Nowy Sącz do Nowego Targu, gdzie 
czasowo stacjonowała i odbywała ćwiczenia ich macierzysta jednostka. Pod-
czas przelotu w okolicach Krosna pilot stwierdził po raz pierwszy usterkę 
w pracy silnika. Nie była ona jednak, jak się początkowo wydawało, na tyle 
poważna, by przerwać lot, dlatego załoga podjęła decyzję o jego kontynuacji 
po wcześniej zaplanowanej trasie. Motor dał ponownie znać o sobie nad 
Nowym Sączem, ale i tym razem pilot zignorował ostrzeżenie i postanowił 
lecieć dalej. Problem z silnikiem narastał, ale ppor. pil. T. Dmoszyński, jak 
sam później wspominał, uczynił wszystko, aby utrzymać się w powietrzu. Była 
to brzemienna w skutkach decyzja, której finałem była katastrofa. W pobliżu 
miejscowości Niedzica silnik całkowicie zdał obroty, stracił moc, a samolot 

6. Elżbieta i Józef 
Tomaszkiewiczowie, świadkowie 
katastrowy wojskowego 
samolotu we Frydmanie 10 lipca 
1930 r. (zbiory R. Kowalskiego)
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zaczął systematycznie tracić wysokość. Nad miejscowością Maniowy pilot 
został zmuszony do podjęcia decyzji o natychmiastowym awaryjnym lądo-
waniu w terenie przygodnym. Z wysokości kilkudziesięciu metrów wybrał 
długą i płaską łąkę nad Dunajcem, przylegającą do miejscowości Frydman. 
Nad lądowiskiem wykonał jeszcze jeden krąg, ustawiając samolot pod 
wiatr i rozpoczął podejście do lądowania. Maszyna lądowała z kierunku 
zachodniego20.

W tym samym czasie w pobliżu miejsca, gdzie za moment miał wylądo-
wać uszkodzony samolot, przebywała Elżbieta Kuternia, wówczas sześcio-
letnia dziewczynka. Wydarzenie, jakiego za chwilę miała być świadkiem, 
na trwałe zapisało się w jej pamięci. Podczas przeprowadzonego w 2007 r. 
wywiadu po raz pierwszy od szeregu lat podzieliła się swymi wspomnie-
niami, tak opisując ostatnie, dramatyczne chwile wojskowego samolotu: 

Było to jakoś po południu, gdy naraz usłyszeliśmy odgłos samolotu. Leciał od strony 
Maniów w kierunku na Frydman. Wielu mieszkańców w tym samym czasie także 
spostrzegło lecącą maszynę. Uwagę naszą zwrócił jednak fakt, iż tak jakoś dziwnie się 
ona trzęsła, pochylała to w jedną, to w drugą stronę i powoli się obniżała. Obserwując 
ten dramatyczny lot bardzo się baliśmy, aby niesprawny samolot nie upadł czasami 

20 „Gazeta Podhalańska” 1930, nr 29, s. 1; „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 186 
z 14 lipca 1930 r., s. 13; „Kurier Warszawski”, nr 189 z 13 lipca 1930 r., s. 21.

Mapa 1. Plan Frydmana z lat 30. XX w. Linią przerywaną zaznaczono ostatnią fazę lotu samolotu 
oraz miejsce katastrofy – łąka przylegająca do miejscowego cmentarza (opr. R. Kowalski)



126

  

Robert Kowalski 

na wioskę, powodując zniszczenia, pożar, a nawet śmierć niewinnych ludzi. Samolot 
skierował się na szczęście na łąkę i leciał coraz niżej i niżej, aż w końcu zahaczył 
o stojącą nad rzeczką wierzbę i roztrzaskał się o ziemię21.

Po przyziemieniu z dużą prędkością samolot potoczył się po łące wprost 
na samotną wierzbę. Mimo wysiłków, pilot nie zdołał ominąć stojącego 
na skraju „lądowiska” drzewa i maszyna uderzyła w nie całą siłą. Energia 
musiała być znaczna, ponieważ w momencie uderzenia od kadłuba natych-
miast oderwał się silnik, który siłą bezwładności potoczył się i ostatecznie 
zastygł w odległości ok. 30 m od wraku. 

Przód kadłuba wbił się w pień drzewa, miażdżąc się niemal do kabiny 
załogi. Zniszczone zostało również drewniane podwozie. Skrzydła złożyły 
się jak scyzoryk. Lewy płat znalazł się na pniu drzewa, a jego końcówka 
dotykała ziemi. Prawy płat, opierając się na lewym, spoczywał na łące. 
Miejsce katastrofy wyglądało przerażająco: połamana sklejka, podarte 
płótno, zmiażdżona kratownica i łoże silnika. Na pierwszy rzut oka z tego 
wypadku załoga nie miała prawa ujść z życiem. Jednak lotnicy mieli dużo 
szczęścia i wypadek przeżyli22. 

21 Zbiory R. Kowalskiego, Relacja Elżbiety Tomaszkiewicz z Frydmana z 27 kwietnia 
2007 r.

22 Zbiory R. Kowalskiego, Relacja Karola Żołądka z Frydmana z 27 kwietnia 2007 r.; 
tamże; Relacja Józefa Iglara z Frydmana z maja 2010 r.; „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 
nr 186 z 14 lipca 1930 r., s. 13.

7. Wrak samolotu Lublina R. Xa. W kółeczku zaznaczono położenie silnika, który w wyniku 
uderzenia w drzewo odpadł od kadłuba i znalazł się ok. 30 m od rozbitej maszyny 

(zbiory T. Balary)
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Wśród osób przybyłych na miejsce wypadku był J. Tomaszkiewicz. Choć 
nie widział momentu samego wypadku, to doskonale zapamiętał widok, 
jaki zastał na miejscu katastrofy. Po latach tak to relacjonuje: 

Samolot był przełamany na dwie części. Fragment ogona i część kadłuba leżała na 
ziemi, natomiast skrzydła wisiały jeszcze na wierzbie. On próbował jeszcze zrobić 
jakiś nawrót, ale mu się nie udało. Wyminął jedną wierzbę, drugiej już nie zdołał23. 

Na pytanie, jak wyglądał wrak rozbitego samolotu, odpowiedział z lekkim 
uśmiechem na twarzy: 

Panie, to był taki „dziadowski” samolot ze sklejki czy z drzewa. Był bardzo lichy, nie 
taki, jakim latałem w czasie wojny. Tamten był solidny, metalowy24. 

Przy rozbitym samolocie zjawił się jako pierwszy Mirga, miejscowy 
kowal, którego kuźnia stała nieopodal miejsca wypadku i sąsiadowała 
z cmentarzem. Bardzo szybko podjął akcję ratunkową, starając się wycią-
gnąć rannych lotników z rozbitego wraku. Pośpiech był jak najbardziej 
wskazany, gdyż zachodziła uzasadniona obawa, że samolot może w każdej 
chwili wybuchnąć i się zapalić. Z rozbitej maszyny oraz z silnika zaczął 
wydobywać się dym. Przybyli na miejsce katastrofy mieszkańcy rozpoczęli 
więc polewać wrak samolotu i silnik wodą z pobliskiej młynówki. W trakcie 
akcji ratunkowej doszło do mało znaczącego, ale nieprzyjemnego incydentu. 
Jak twierdzą niektórzy świadkowie, ów kowal nie tylko niósł pomoc rannej 
załodze, ale także, niejako przy okazji, przywłaszczył sobie zegarek, należący do 
jednego z lotników. Został jednak zatrzymany przez policję i w kajdankach odpro-
wadzony na miejscowy komisariat25. 

Po uderzeniu samolotu w drzewo obaj oficerowie stracili przytomność. 
W wyniku wypadku odnieśli ciężkie obrażenia, które pod wpływem ogrom-
nych emocji początkowo nie dały o sobie znać. Pilot miał złamaną nogę 
i liczne potłuczenia, a obserwator rozciętą głowę i powierzchowne otarcia. 
Fachowej pierwszej pomocy udzielili rannym strażacy z ks. dziekanem 
S. Andruszowskim na czele. Również przebywający na letnim wypoczyn-
ku Hellerowie, dyrektorostwo Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej 
w Krakowie, brali czynny udział w udzielaniu pomocy poszkodowanym26.

Po wyciągnięciu z wraku obaj lotnicy odzyskali przytomność. Pomimo 
odniesionych ran ppor. T. Dmoszyński był świadomy całej zaistniałej sytu-

23 Zbiory R. Kowalskiego, Relacja Józefa Tomaszkiewicza z Frydmana z 27 kwietnia 
2007 r.

24 W tym miejscu J. Tomaszkiewicz opisał swoją historię i służbę w oddziałach spa-
dochronowych w okresie II wojny światowej, która z całą pewnością zasługuje na osobną, 
obszerną publikację. 

25 Zbiory R. Kowalskiego, Relacje mieszkańców Frydmana udzielone autorowi w la-
tach 2007–2010. 

26 „Gazeta Podhalańska” 1930, nr 29, s. 1.
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acji. Był bardzo zdenerwowany, palił papierosa za papierosem. W trakcie 
krótkiej rozmowy oświadczył, co skrzętnie odnotował M. Balara, że naj-
chętniej by pojechał samolotem do szpitala w Warszawie. Z kolei korespondent 
krakowskiego „IKC” po kilku dniach od wypadku uzyskał relację drugiego 
członka załogi, którą opublikował na łamach dziennika. Por. obs. L. Iwiński 
wspominał w niej o potencjalnych przyczynach katastrofy. W artykule 
można przeczytać: 

Jak z opowiadania ppor. Niwińskiego [powinno być: Iwińskiego – przyp. RK] do-
wiadujemy się, gdyby nie przypadek tak zrządził, że samolot już po wylądowaniu 
uderzył w drzewo, które pilot nie zdołał wyminąć, wyszliby z katastrofy cało, bez 
najmniejszego uszkodzenia samolotu, gdyż teren, wybrany do lądowania, był równy 
i dostatecznie długi27.

Bardzo szybko do rannych sprowadzono lekarza, a później karetkę 
z pobliskiego Nowego Targu. Obrażenia pilota okazały się jednak poważ-
niejsze niż początkowo sądzono, dlatego niezwłocznie przetransportowano 
go karetką do Szpitala Powiatowego. Mimo że stan obserwatora był zdecy-
dowanie lepszy, to jednak po założeniu opatrunków również on odjechał 
samochodem wojskowym na profilaktyczne badania do szpitala. 

Teren katastrofy zabezpieczyła Straż Pożarna, wojsko oraz miejscowi 
funkcjonariusze Policji Państwowej. Wrak rozbitej maszyny wzbudzał 
ogromne zainteresowanie miejscowej ludności, szczególnie jej męskiej 
części. Po niespełna dwóch dniach samolot, a raczej to, co z niego pozosta-

27 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 187 z 15 lipca, s. 4.

8. Wrak samolotu był pilnowany przez funkcjonariuszy Policji Państwowej. Po lewej stronie 
ks. Stanisław Andruszowski, proboszcz i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej (zbiory T. Balary)
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ło, załadowano na ciężarówkę wojskową i odwieziono do Nowego Targu. 
Tutaj przeładowano szczątki na platformę kolejową i wywieziono w bliżej 
nieznanym kierunku28. 

Stan zdrowia obu lotników stał się priorytetem zarówno personelu 
nowotarskiego szpitala, jak również służb medycznych 2 pułku lotnicze-
go w Krakowie. Na skutek zarządzenia wydanego przez płk. dr. Jerzego 
Nadolskiego29, szefa sanitarnego V Korpusu, w sobotę 12 lipca 1930 r. udał 
się do Nowego Targu płk. dr Wojciech Rec30, chirurg szpitala okręgowego 
w Krakowie. Wysłany został również samolotem sanitarnym typu Hanriot 
H-28 S31 mjr dr lek. Kazimierz Michalik, naczelny lekarz 2 pułku lotniczego32. 

W Nowym Targu obaj oficerowie spotkali się z dr. Tadeuszem Kru-
pińskim, który w zastępstwie przebywającego na urlopie dr. Wilhelma 
Türschmida33, kierował Szpitalem Powiatowym i sprawował opiekę nad 
ofiarami wypadku. Z informacji, które przekazał dyrektor szpitala, wy-
nikało, że stan zdrowia ppor. rez. T. Dmoszyńskiego był bardzo poważny 
z powodu złamania podstawy czaszki, wstrząsu mózgu i powikłanego 
złamania prawej nogi. Oficer, który w piątek był przytomny, w sobotę rano 
utracił przytomność i w takim stanie nie mógł być przewieziony samolotem 

28 Relacja Józefa Tomaszkiewicza...
29 Płk dr Jerzy Nadolski, syn Stanisława i Zofii z Kubickich (ur. 11 października 1886 r. 

w Sannikach, pow. gostyniński). Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1914), dr nauk me-
dycznych, żołnierz Legionów Polskich. Od 1918 w Wojsku Polskim jako komendant pociągu 
szpitalnego nr 5 i szef san. 5 Dywizji Piechoty. Po wojnie w wojskowej służbie zdrowia, był 
m.in. szefem sanitarnym V Korpusu w Krakowie. W 1937 r. objął stanowisko komendanta 
CIWF. W 1939 r. szef szpitali wojskowych w rejonie Chełm – Łuck. Odznaczony VM 5 kl., KN, 
KW 4, KZ oraz medalami 1918–1921 i 10-lecia. Został zamordowany w Charkowie w 1940 r. 
(Charków. Księga Cmentarna..., s. 364).

30 Płk dr Wojciech Rec (ur. 20 marca 1878 r.), podpułkownik ze starszeństwem od 1 lipca 
1923 r. W latach 1919–1930 kierownik Oddziału Chirurgicznego 5 Szpitala Okręgowego 
w Krakowie („Rocznik Oficerski” 1928, s. 710, 726).

31 Interesujący rys powstania i działalności lotnictwa sanitarnego w tym okresie przed-
stawiają: T. Kozłowski, J. Pawlik, Polskie lotnictwo sanitarne w okresie międzywojennym, „Polski 
Przegląd Medycyny Lotniczej” 2007, nr 1, t. 13 (styczeń – marzec), s. 95–102.

32 Mjr dr Kazimierz Michalik (ur. 13 listopada 1893 r.), stopień kapitana otrzymał ze 
starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi. Awans na 
stopień majora ze starszeństwem od 1 stycznia 1931 r. („Rocznik Oficerski” 1928, s. 714, 733; 
„Rocznik Oficerski” 1928, s. 326, 739. 

33 Wilhelm Türschmid (ur. 3 września 1887 r.) w Rodatyczach k. Lwowa, lekarz chi-
rurg. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim UJ. W 1911 r. uzyskał tytuł doktora 
medycyny. Stopień porucznika otrzymał ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. W 1934 r. 
figuruje w spisach PKU w Tarnowie jako oficer kadry zapasowej 10 Szpitala Okręgowego 
w Przemyślu. Aresztowany 1 maja 1940 r., został wkrótce zwolniony. Po raz drugi areszto-
wany w październiku tego samego roku, więziony do marca 1941 r., następnie wywieziony 
do Auschwitz. Zginął tam 14 czerwca 1942 r. „Rocznik Oficerski Rezerwy” 1934, s. 218, 800; 
Wychowankowie i studenci UJ – ofiary Auschwitz-Birkenau, „Alma Mater” 2009, nr 118, s. 158.
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sanitarnym do Krakowa. Dlatego zdecydowano się na pozostawienie go 
w Nowym Targu pod opieką miejscowych lekarzy. Stan zdrowia drugiego 
członka załogi, ppor. rez. obs. L. Iwińskiego był zadowalający. Odniósł on 
tylko ogólne potłuczenia i powierzchniowe rany skóry głowy, w związku 
z czym to on został przetransportowany samolotem do Krakowa34. 

O katastrofie lotniczej we Frydmanie poinformowała również stołeczna 
prasa. W niedzielnym numerze „Kuriera Warszawskiego” opublikowano 
artykuł dotyczący wypadku znanego i cenionego w środowisku etatowego 
pilota PLL „Lot”. Dzień później, w poniedziałek 14 lipca, wydrukowano 
depeszę na temat jego zdrowia: 

Stan ofiary sobotniej katastrofy podpor. rezerwy Tadeusza Dmoszyńskiego jest bardzo 
poważny z powodu złamania podstawy czaszki i złamania prawej nogi35.

Postępy w leczeniu rannego pilota pozostawały pod stałą obserwacją 
dziennikarzy z „IKC”. Niemal na bieżąco informowali oni o stanie jego 
zdrowia. Tydzień po katastrofie dziennik opublikował na swoich łamach 
optymistyczną informację: 

Jak donoszą z Nowego Targu, w stanie zdrowia por. pil. Dmoszyńskiego, który jak 
donosiliśmy, uległ katastrofie w ubiegłym tygodniu, a obecnie przebywa w Nowym 
Targu, nastąpiła częściowa poprawa. Chory w dniu wczorajszym zaczął odzyskiwać 
przytomność i istnieje nadzieja utrzymania go przy życiu36.

34 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 187 z 15 lipca, s. 4. 
35 „Kurier Warszawski” 1930, nr 190 z 14 lipca, s. 3.
36 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 189 z 17 lipca, s. 7.

9. Po rannych lotników przyleciał samolot sanitarny Hanriot H-28S, z mjr. dr. lek. Kazimierzem 
Michalikiem, naczelnym lekarzem 2 pułku lotniczego z Krakowa  

(zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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Kilka dni później „IKC” zamieścił kolejną obszerną relację o stanie 
zdrowia pilota. W poniedziałkowym numerze można było przeczytać: 

Jak się dowiadujemy od naczelnego lekarza 2. pułku lotniczego w Krakowie, w stanie 
zdrowia por. pil. rez. Dmoszyńskiego Tadeusza, pozostającego w szpitalu powszech-
nym w Nowym Targu, nastąpiła znaczna poprawa. Dzięki uprzejmości dyrekcji kolei 
w Krakowie, chory został w piątek przewieziony specjalnym wagonem sanitarnym 
pod opieką kpt. dr. Michalika do Krakowa i umieszczony w szpitalu okręgowym 
wojskowym, gdzie pułk. dr Rec zajmie się dalszym leczeniem skomplikowanego 
złamania nogi. Jest nadzieja, że mimo ciężkiego wypadku i bardzo znacznych obrażeń, 
por. pil. Dmoszyński wróci do pełnego zdrowia37.

Pomimo dość poważnych obrażeń, jakich doznał w wypadku, ppor. 
pil. T. Dmoszyński po odzyskaniu zdrowia powrócił do latania. Nadal 
pracował w PLL „Lot”, pilotując dwusilnikowe samoloty pasażerskie na 
międzynarodowych trasach, latając m.in. do Palestyny. Podobnie drugi 
członek załogi powrócił szybko do zdrowia i pozostawał w dyspozycji Do-
wództwa Lotnictwa, ponieważ w „Roczniku Oficerów Rezerwy” z 1934 r. 
jego nazwisko figuruje nadal w spisie oficerów rezerwy.

Lotnicze ślady w terenie

Ustalenie przebiegu wypadku na podstawie relacji i dokumentów 
dało asumpt do podjęcia próby zlokalizowania miejsca katastrofy oraz 
ewentualnego odnalezienia zachowanych fragmentów maszyny. Od-
szukanie miejsca katastrofy samolotu jest dzisiaj praktycznie niemożliwe 
bez pomocy mieszkańców. Pierwsza niezwykła podróż w teren odbyła 
się z udziałem K. Żołądka. W jej trakcie stwierdzono, że obecnie miejsce 
wypadku zupełnie nie przypomina tego, jakie blisko 80 lat temu oglądali 
z powietrza podchodzący do lądowania lotnicy. Na długiej, płaskiej łące 
wyrósł w latach 90. XX w. olbrzymi wał sztucznego jeziora, zasłaniający 
widok w kierunku wschodnim. Znając jednak szczegóły katastrofy oraz 
ogólny opis najbliższej okolicy, odnaleziono relikty ówczesnej zabudowy. 
K. Żołądek wspominał: 

Tutaj stał młyn Józefa Knapa – o, widzi Pan, jeszcze zachowały się stopnie, po których 
schodziło się do domu mieszkalnego. W tym miejscu na górze była poprowadzona 
woda, która następnie skierowana była na turbinkę napędzającą młyn [istotnie w te-
renie zachowały się zarysy koryta, widocznego zresztą na przedwojennych mapach 
katastralnych]. – A w tym miejscu były łąki, dobrze nawożone przez wylewający 
potok – kontynuował swój opis – Nad nim rosły wierzby, podobne do takiej, jak stoi 
tu z boku. O jedną z nich samolot zahaczył skrzydłem i się rozbił38.

37 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 193 z 21 lipca, s. 9.
38 Relacja Karola Żołądka...
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Rzeczywiście, nad niewielkim strumyczkiem można dostrzec samotnie 
stojącą wierzbę. Odwracając się na zachód, w kierunku Nowego Targu, 
można zobaczyć fragment wspaniałej łąki, zapewne takiej, jaka znajdowała 
się na odcinku od młyna w kierunku dzisiejszego wału.

Ostatecznie miejsce katastrofy udało się zlokalizować dzięki pomocy 
Eugeniusza Iglara, który o wydarzeniu dowiedział się od swojego dziadka 
Józefa Iglara. W pobliżu tego miejsca znajduje się miejscowy cmentarz oraz 
dziś już nieistniejące, ale doskonale widoczne na zachowanych zdjęciach, 
zabudowania gospodarcze. W niewielkiej odległości, przy drodze biegnącej 
do wsi, w zaroślach, zachowały się także relikty dawnej kuźni, należącej do 
miejscowego kowala. Zatem dziś już wiemy, że uszkodzony samolot przy-
ziemił najprawdopodobniej na wysokości młyna Józefa Krupy, następnie 
przejechał dalszych kilkanaście metrów i rozbił o smukłą wierzbę stojącą 
na granicy pól J. Iglara i Andrzeja Bryczki39. 

* * *
Podczas kilkukrotnych wyjazdów do Frydmana zastanawiano się nad 

jeszcze jedną istotną kwestią, tj. czy gdzieś w zabudowaniach gospodar-
czych nie zachowały się elementy z rozbitego samolotu. Pytano o to m.in. 
małżeństwo Tomaszkiewiczów, a także K. Żołądka. Ten ostatni mówił: 

39 Zbiory Roberta Kowalskiego, Relacja Józefa Iglara z Frydmana 20 z maja 2010 r.

10. W pracach terenowych niezwykle pomocny był Karol Żołądek, kustosz pamięci i miejscowy 
regionalista (zbiory R. Kowalskiego)
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Niestety, nieznany mi jest taki przypadek. Zresztą wojsko dość szybko zapakowało 
samolot na ciężarówkę i wywiozło do Nowego Targu. Jeżeli jednak coś by zostało 
w ziemi, to niestety w czasie prac ziemnych przy budowie Jeziora Czorsztyńskiego 
z całą pewnością zostało zniszczone. 

Niemniej jednak po raz kolejny historia samolotu z Frydmana zasko-
czyła badaczy niespodziewanym zwrotem akcji. Tak było w przypadku 

11. Samolot rozbił się niecałe 50 m od cmentarza i kuźni. Na drugim planie doskonale widoczne 
zabudowania gospodarcze. Obok samolotu w kapeluszu stoi Michał Balara, autor artykułu o 

katastrofie opublikowanego w „Gazecie Podhalańskiej” (zbiory T. Balary)

12. Eugeniusz Iglar, wskazał dokładnie miejsce katastrofy samolotu i uratował od zniszczenia 
jedyna pamiątkę po dramatycznych wydarzeniach sprzed 80 lat (zbiory R. Kowalskiego)
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odnalezienia świadków wydarzeń i tak też zdarzyło się przy okazji odkrycia 
części maszyny. Otóż okazało się, że w domu wspomnianego wcześniej 
E. Iglara zachowała się bezcenna pamiątka, będąca niemym świadkiem tego 
wydarzenia. W czasie jednych z sianokosów J. Iglar, dziadek Eugeniusza, 
znalazł część rozbitej maszyny. Był to drewniany element obity blachą. 
W przekroju doskonale widoczna jest jego konstrukcja: to kilka warstw 
drewna sklejonych ze sobą w jedną całość, do której nitami przytwierdzona 
została aluminiowa blacha. Po dokonaniu szczegółowej analizy zachowane-
go elementu i porównaniu z rysunkami technicznymi oraz po konsultacji 
z Robertem Koprowskim – architektem i pilotem, tudzież z dr. Krzyszto-
fem Wielgusem – architektem i znawcą tematyki lotniczej, można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że zachowana część to fragment 
drewnianego śmigła rozbitej maszyny. Najprawdopodobniej jest to zatem 
jedyny w Polsce zachowany element tego samolotu40. 

Tajemniczy samolot... zidentyfikowany 

Jednym z najistotniejszych zagadnień badawczych pozostawała iden-
tyfikacja typu maszyny, która uległa katastrofie 10 lipca 1930 r. Niestety, 
w ówczesnej prasie na próżno szukać informacji na ten temat. Żaden 

40 Przy identyfikacji pomocne okazały się rysunki techniczne samolotu Lublin R-Xa, 
opublikowane w pracach: A. Glass, Polskie konstrukcje lotnicze..., s. 204; A. Glass, Lublin RXIII, 
Warszawa 1994, s. 4. 

13. Fragment drewnianego śmigła samolotu Lublin R-Xa. Jedyny zachowany w Polsce fragment  
maszyny i bezcenna pamiątka katastrofy.  Odnaleziony w miejscu upadku samolotu przez Józefa 

Iglara (zbiory R. Kowalskiego)
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z cytowanych wcześniej tytułów nie podał typu samolotu, jak również 
nie zamieścił zdjęcia z miejsca katastrofy. Było to o tyle zastanawiające, że 
jeżeli chodziło o inne wypadki, które miały miejsce w tym czasie w Polsce, 
takie informacje zawsze trafiały do opinii publicznej. W tym przypad-
ku stało się jednak inaczej. Mogło to wynikać z dwóch powodów: albo 
braku należytej dbałości o pozyskanie informacji przez samych dzienni-
karzy, albo z faktu, że taka informacja nie mogła zostać opublikowana 
z uwagi na tajemnicę wojskową. Jeżeli tak było w istocie, świadczyłoby 
to, że wypadkowi uległa konstrukcja objęta embargiem informacyjnym. 
Potwierdzeniem tej tezy może być choćby to, że nawet M. Balara, który 
przebywał na miejscu wydarzeń i zapewne wiedział, jakiego typu samolot 
rozbił się we Frydmanie, zamieścił bardzo enigmatyczny opis, oczywiście 
pomijając milczeniem typ maszyny. Nie mniej jednak redaktor „Gazety 
Podhalańskiej” podał kilka, jak się okazało, dla badacza bezcennych in-
formacji. Pozwoliły one podjąć próbę identyfikacji maszyny. Wyniki tych 
ustaleń zostały ogłoszone na konferencji w 2009 r. Mimo że w tym czasie 
brak było dokumentów źródłowych i ikonograficznych oraz odkrytego 
ponad rok później fragmentu maszyny, to jednak przedstawiona wówczas 
teza okazała się trafna. Potwierdziły to zdjęcia, które niemal rok później 
odnalazły się w prywatnych zbiorach. 

* * *
Podejmując próbę identyfikacji samolotu w pierwszej kolejności pod-

dano szczegółowej analizie artykuł pióra M. Balary oraz relacje świadków 
wydarzeń. W obu dostępnych materiałach przewijały się informacje o tym, 
że był to dwumiejscowy (co potwierdza skład załogi), jednosilnikowy gór-
nopłat konstrukcji drewnianej, krytej płótnem. Ponadto, wszystkie źródła 
wspominały o tym, że samolot należał do jednej z eskadr 6 pułku lotniczego 
we Lwowie. Wbrew pozorom można tutaj odnaleźć wiele cennych danych. 
Na tej podstawie w dostępnej literaturze przedmiotu podjęto poszukiwania 
konstrukcji lotniczej, odpowiadającej opisom zawartym w źródłach41. 

W interesującym nas okresie, tj. w lipcu 1930 r., na wyposażeniu eskadr 
bojowych polskiego lotnictwa wojskowego znajdowały się w przeważa-
jącej części maszyny dwupłatowe. Były to m.in. samoloty liniowe typu 
Potez XXVII, Potez XXV czy Breguet XIX, stanowiące wyposażenie eskadr 
liniowych, także tych, które były na stanie 6 pułku lotniczego we Lwowie, 
tj.: 61, 62, 64 i 65. W składzie pułku obok wspomnianych wcześniej eskadr 
liniowych i myśliwskich istniała jeszcze jedna, można powiedzieć ekspe-

41 „Gazeta Podhalańska” 1930, nr 29, s. 1; Zbiory Roberta Kowalskiego, Relacja Elżbiety 
i Józefa Tomaszkiewiczów z Frydmana z 27 kwietnia 2007 r.
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rymentalna jednostka, którą była 63 eskadra towarzysząca, utworzona 
1 sierpnia 1929 r.42

Na przełomie lat 20. i 30. XX w. pojawił się w Polsce nowy rodzaj lot-
nictwa, tzw. lotnictwo towarzyszące. Choć koncepcja ta narodziła się we 
Francji, praktyczne rozpracowanie problemów oraz jej pogłębienie nastą-
piło w polskim lotnictwie wojskowym. Głównym zadaniem tego rodzaju 
lotnictwa była współpraca z piechotą, artylerią i kawalerią, utrzymywanie 
łączności oraz obserwacja pola walki. Nazwa „towarzyszące” wywodziła 
się z praktycznego zastosowania tych pododdziałów lotniczych. Otóż eska-
dry te miały stanowić integralny związek z wielkimi jednostkami: dywizją 
piechoty, brygadą kawalerii czy oddziałami artylerii i towarzyszyć im we 
wszelkich ruchach i poczynaniach na froncie. Dlatego jedną z podstawo-
wych cech nowego typu maszyn miała być zdolność do krótkiego startu 
i lądowania, nawet na nieprzygotowanych lądowiskach. Jednostką bojową 
miał być pluton składający się od 3 do 6 samolotów. Miały to być maszyny 
dwumiejscowe, a ich załogę stanowił: pilot siedzący w pierwszej kabinie 
oraz obserwator zajmujący miejsce za jego plecami43. 

W celu opracowania konstrukcji odpowiadającej tym założeniom 
Dowództwo Aeronautyki w Ministerstwie Spraw Wojskowych ogłosiło 
konkurs dla biur konstrukcyjnych i producentów lotniczych. W jego wy-
niku skierowano do produkcji seryjnej trzy typy samolotów: dwupłatowy 
samolot PWS-5T2 (wyprodukowano jedną serię – 5 egz.), jednopłatowy 
PZL Ł-2a (produkcję seryjną zakończono po wyprodukowaniu 20 egz.) oraz 
jednopłatowy samolot Lublin R-Xa, którego wyprodukowano w krótkiej 
serii 7 egz.44

Maszyny te trafiły do nowo utworzonych eskadr towarzyszących, 
w tym do 63 eskadry we Lwowie. Na początku jednostka ta dysponowała 
po jednym samolocie PWS-5T2 i Lublin R-Xa, które zostały poddane próbom 
eksploatacyjnym i porównawczym. W sierpniu 1930 r. do eskadry trafiły 
kolejne trzy maszyny, jednak tym razem były to samoloty PZL Ł-2a45. 

Z powyższego wywodu wynika, że w lipcu 1930 r. na stanie 6 pułku 
lotniczego znajdował się tylko jeden typ maszyny odpowiadający opisowi 

42 Eskadra została utworzona 1 sierpnia 1929 r. na podstawie rozkazu Ministerstwa 
Spraw Wojskowych Departamentu Aeronautyki (L. dz. 1513/29, tj. Og-Org). Jej organizato-
rem i pierwszym dowódcą został kpt. pil. Piotr Dudziński. Początkowo sformowano pluton 
składający się z kilku pilotów i obserwatorów przesuniętych z eskadr liniowych 6 pułku, 
z wyposażeniem dwóch samolotów PWS-5 i Lublin R-X (J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 
1918–1939, Warszawa 1989, s. 366).

43 A. Glass, Lublin RXIII..., s. 5.
44 A. Morgała, Polskie samoloty wojskowe 1918–1939, Warszawa 1972, s. 262; A. Glass, 

Polskie konstrukcje lotnicze..., s. 204.
45 J. Pawlak, Polskie eskadry..., s. 366.
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M. Balary i małżeństwa Tomaszkiewiczów, przypomnijmy: samolot dwu-
miejscowy, jednopłatowy, jednosilnikowy, konstrukcji drewnianej. Był nim 
samolot towarzyszący Lublin R-Xa. Taka też hipoteza została zaprezento-
wana podczas wspomnianej konferencji naukowej. Pośrednim potwierdze-
niem tak postawionej tezy był fakt, że w sierpniu 1930 r. do eskadry trafiły 
trzy nowo wyprodukowane maszyny typu PZL Ł-2a. Najprawdopodobniej 
stanowiły one uzupełnienie stanu eskadry w miejsce dwóch utraconych 
w lipcu 1930 r. samolotów: jednego we Frydmanie i drugiego, który rozbił 
się niespełna dzień później w Nowym Targu46. 

Przełom w wyjaśnieniu zagadki typu maszyny, która rozbiła się we 
Frydmanie, nastąpił w czerwcu 2009 r. Stało się to za sprawą Tadeusza 
Balary, syna autora artykułu zamieszczonego w „Gazecie Podhalańskiej”. 
Otóż w trakcie jednej z rozmów poinformował, że podczas porządkowania 
materiałów swego ojca natknął się na zdjęcie rozbitego samolotu, zrobione 
najprawdopodobniej we Frydmanie. Jego lokalizacja wydawała się niemal 
pewna, ponieważ na tle wraku sfotografował się nie kto inny, jak właśnie 
M. Balara. Zdjęcie udostępnione przez T. Balarę poddane zostało wnikliwej 
analizie, co pozwoliło z całą pewnością stwierdzić, że na zdjęciu jest samo-
lot towarzyszący Lublin R-Xa. Odnalezione kilka dni później dwie kolejne 
fotografie potwierdziły założoną rok wcześniej tezę i ostatecznie wyjaśni-
ły tajemnicę samolotu. Na zdjęciach bowiem nie dość, że widoczne były 
bardzo charakterystyczne elementy konstrukcyjne maszyny, pozwalające 
ją zidentyfikować, jak choćby rury wydechowe biegnące wzdłuż kadłuba, 
to jeszcze można było rozpoznać namalowany na kadłubie znak eskadry. 
Był to zielony kwadrat z białym polem, na tle którego umieszczono zielony 
prostokąt. Był to symbol 63 eskadry towarzyszącej 6 pułku lotniczego we 
Lwowie. Zatem dziś można już z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że 
10 lipca 1930 r. we Frydmanie uległ katastrofie samolot Lublin R-Xa. 

Samolot towarzyszący Lublin R-X

Historia powstania samolotu Lublin R-X sięga grudnia 1927 r., kiedy to 
w biurze konstrukcyjnym Zakładów Mechanicznych „Plage i Laśkiewicz” 
podjęto decyzję o opracowaniu na własne ryzyko projektu samolotu to-
warzyszącego, zgodnie z obowiązującymi wówczas wymogami polskiego 
lotnictwa wojskowego. Konstruktorem samolotu był inż. Jerzy Rudlicki. 

46 11 lipca 1930 r. na lotnisku w Nowym Targu miała miejsce pierwsza potwierdzona 
katastrofa lotnicza. Jak napisał „IKC”: Płatowiec wojskowy został strzaskany podczas lądowania. 
Pilot Hukczenko oraz ppor. obserwator wyszli z katastrofy bez szwanku. Obydwa aparaty przybyły 
na Podhale z 6-tego Pułku Lotniczego ze Lwowa. „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 186 
z 14 lipca, s. 13.
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W myśl założeń projektu miał on wykonywać zadania rozpoznawcze 
i łącznikowe, mógł być również samolotem pocztowym.

W 1928 r. wykonano egzemplarz prototypu do badań statycznych oraz 
egzemplarz do prób w locie noszący numer 52-1. W grudniu 1928 i w stycz-
niu 1929 r. prototyp przeszedł próby statyczne. Wtedy zainteresował się nim 
Departament Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych. Prototyp do 
prób w locie, już ze znakami wojskowymi, został oblatany 1 lutego 1929 r. 
Podczas prób w locie maszyna spisywała się dobrze. Próby wykonywano 
z podwoziem kołowym, jak również z nartami – samolot w locie wykazywał 
dużą zwrotność, dobre własności pilotażowe, a także startował i lądował 
z niewielkich powierzchni. Mógł być również hangarowany w małych 
pomieszczeniach oraz transportowany po szosach po złożeniu skrzydeł. 
Zastosowano w nim tłumiki na rury wydechowe silnika, co wyciszyło jego 
pracę tak, że samolot Lublin R-X lecący na wysokości 200–300 m był prawie 
niesłyszalny z ziemi.

W marcu 1929 r. samolot Lublin R-X został poddany próbom w Insty-
tucie Badań Technicznych Lotnictwa w Warszawie, które potwierdziły jego 
zdolność do wykonywania akrobacji lotniczych. Po tych badaniach dowódz-
two polskiego lotnictwa wojskowego złożyło zamówienie na pięć samolotów 
serii informacyjnej, którą oznaczono jako Lublin R-Xa. Seria informacyjna 
została wykonana w lecie 1929 r. w zakładach „Plage i Laśkiewicz”. W tyl-
nych kabinach nowo wyprodukowanych maszyn, zamontowano obrotnice 
dla karabinu maszynowego. Samoloty seryjne otrzymały numery od 52–2 
do 52–6. Skierowano je do prób eksploatacyjnych w pułkach lotniczych. 
Pomimo dobrych wyników tych prób, nie podjęto ich dalszej produkcji 
dla wojska, co spowodowane zostało opracowaniem przez J. Rudlickiego 
nowego samolotu Lublin R-XIII, który miał lepsze osiągi.

Po wykonaniu serii informacyjnej dla lotnictwa wojskowego w zakła-
dach „Plage i Laśkiewicz” wykonano jeszcze jeden egzemplarz samolotu 
Lublin R-Xa w wersji rajdowej. W wersji tej wyposażono go w zbiornik 
paliwa pozwalający na 15-godzinny lot. Każdy cylinder silnika tego samo-
lotu miał indywidualną rurę wydechową. Samolot ten później ponownie 
zmodernizowano, wprowadzając w nim jeszcze większy zbiornik paliwa, 
pozwalający na 18-godzinny lot. Dodano także pierścień Townenda i śmi-
gło metalowe, a koła osłonięto owiewkami. Tak zmodernizowany samolot 
otrzymał oznaczenie Lublin R-Xa bis. Łącznie zatem zbudowano siedem 
samolotów Lublin R-X, wliczając w to prototyp. Po wykonaniu serii infor-
macyjnej samolotów Lublin R-Xa, skierowano je do prób eksploatacyjnych 
w 2, 4 i 6 pułku lotniczym. Po ich zakończeniu, w latach 1930–1932, były 
używane m.in. w 2 pułku lotniczym w Krakowie oraz Centrum Wyszkolenia 
Lotnictwa w Dęblinie. 
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W 1931 r. trzy samoloty Lublin R-Xa zostały przystosowane dla dowód-
ców jako samoloty sztabowe lub łącznikowe. Przebudowa ta polegała na 
usunięciu z kabiny obserwatora obrotnicy karabinu maszynowego i wy-
posażeniu jej w wygodny fotel. Samoloty były użytkowane jako maszyny 
sztabowe i łącznikowe do 1932 r. 

Opracowano również wersję rajdową samolotu Lublin R-Xa, z cy-
wilnymi znakami rejestracyjnymi SP-ABW, która została zaprezentowana 
w czerwcu 1929 r. na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Samolot 
ten był ostatnim egzemplarzem seryjnym oznaczonym numerem 52-7. 
Wyposażono go w zbiornik paliwa na 15 h lotu, a dodatkowo wyróżniały 
go oddzielne rury wydechowe dla każdego cylindra. 

W dniu 25 sierpnia 1929 r. inż. pil. Wacław Makowski i mechanik 
B. Wieman dokonali na wspomnianym egzemplarzu przelotu z Poznania 
do Barcelony bez lądowania, o łącznej długości 1800 km. Następnie 3 wrze-
śnia 1929 r. odbyli nim lot powrotny z Barcelony, z lądowaniem w Paryżu 
i Poznaniu, do Warszawy47. Kolejny lot rajdowy odbył się 3 lipca 1931 r. 
Wykonała go załoga w składzie: kpt. pil. Stanisław Karpiński i inż. J. Su-
chodolski, wykonując lot dookoła Polski, w czasie 12 godzin i 15 minut bez 
lądowania, po przebyciu trasy o długości 1650 km. Ta sama załoga w dniach 
23 września – 7 października 1931 r. dokonała kolejnego lotu dookoła Eu-

47 K. Sławiński, Dzieje polskich..., s. 63.

14. Pięć seryjnych samolotów Lublin R-Xa, na lotnisku fabrycznym. Jeden z nich zakończył swoją 
służbę na polach k. Frydmana (zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego)
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15. Wersja rajdowa samolotu Lublin R-Xa, z cywilnymi znakami rejestracyjnymi SP-ABW, która 
została zaprezentowana w czerwcu 1929 r. na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. 

[Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego]

16. „Lublin” o numerach cywilnych SP-ABW przed startem do lotu wokół Europy. [Zbiory 
Narodowego Archiwum Cyfrowego]
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ropy na trasie Warszawa – Bukareszt – Konstantynopol – Rzym – Turyn 
– Londyn – Warszawa, przelatując odległość 6450 km w czasie 50 godzin.

Po locie dookoła Europy kpt. pil. S. Karpiński postanowił dokonać 
jeszcze dłuższego rajdu. W tym celu samolot przebudowano, zmieniono 
oznaczenie na Lublin R-Xa bis i nadano mu nazwę „Srebrny Ptak”. Na tak 
przebudowanym samolocie S. Karpiński wraz z mechanikiem sierż. W. Ro-
galskim w dniach od 2 do 24 października 1932 r. przeleciał trasę z Warszawy 
przez Stambuł, Aleppo, Bagdad, Teheran, do Kabulu i z powrotem przez 
Teheran, Bagdad, Kair, Jerozolimę, Aleppo, Stambuł, Lublin do Warszawy. 
Długość trasy wyniosła 14 390 km, a lot trwał 108 godzin i 50 minut. Samolot 
w czasie tego lotu nie miał żadnych awarii ani uszkodzeń48. Samolot Lublin 
R-Xa bis został skasowany z powodu zużycia jesienią 1935 r. 

Lublin R-X był samolotem towarzyszącym i rajdowym, górnopłatem 
zastrzałowym o konstrukcji mieszanej. Posiadał kadłub o konstrukcji kra-
townicowej, spawany z rur stalowloremych i kryty płótnem. Przednia część 
kadłuba przy silniku kryta była blachą duralową. Na przedzie kadłuba na 
łożu zamontowano silnik gwiazdowy. Za silnikiem w kadłubie mieścił się 
zbiornik paliwa o pojemności 250 l, który mógł być awaryjnie odrzucany. 
Dalej znajdowały się dwie odkryte kabiny, pierwsza – pilota, druga – ob-
serwatora. Kabina pilota była osłonięta wiatrochronem. Obie kabiny były 
wyposażone w sterownice. Z lewej strony kadłuba przymocowano stopnie 
ułatwiające wchodzenie do obu kabin. Na końcu kadłuba znajdowało się 
usterzenie klasyczne, spawane z rur stalowych i kryte płótnem. Usterzenie 
pionowe było dwudzielne, składane do góry podczas transportu lub hanga-
rowania. Samolot miał podwozie klasyczne, stałe, z płozą ogonową, a koła 
wymienne z nartami. Golenie podwozia głównego posiadały amortyzatory 
olejowo-powietrzne.

Płat samolotu miał kształt prostokątno-eliptyczny, konstrukcję drew-
nianą, dwudźwigarową, kryty był sklejką do przedniego dźwigara, dalej 
płótnem. Wsparto go na kadłubie za pośrednictwem piramidki i podparto 
dwiema parami zastrzałów z rur stalowych oprofilowanych blachą du-
ralową. Lotki dwudzielne umieszczono na całej krawędzi spływu płata. 
Skrzydło można było demontować i mocować wzdłuż kadłuba. Czas de-
montażu wynosił ok. 30 min. Napęd samolotu stanowił silnik gwiazdowy 
9-cylindrowy Wright Whirlwind J5B49.

48 „Kurier Poznański” 1932, R. 27, nr 489 z 25 października, s. 1; „Goniec Częstochowski” 
1932 , R. 27, nr 247 z 26 października, s. 2–3.

49 A. Glass, Lublin RXIII..., s. 5; A. Glass, Polskie konstrukcje lotnicze..., s. 204; A. Morgała, 
Polskie samoloty..., s. 262.
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Załoga lublina z Frydmana

Istotnym celem prowadzonych badań w sprawie „samolotu z Frydma-
na” było ustalenie pełnego składu załogi, przebiegu służby oraz poznanie 
szczegółów z życia zawodowego i prywatnego obu lotników. W pierwszej 
kolejności ustalono poprawne brzmienie imion i nazwisk, bowiem, jak już 
wcześniej wspomniano, w ówczesnej prasie zostały one zniekształcone. 
Pozwoliło to na podjęcie kwerendy w zasobach Centralnego Archiwum 
Wojskowego. Niestety, okazało się, iż teczki obu lotników nie zachowały 
się do naszych czasów. Niemniej jednak korzystając z innych źródeł, jak 
choćby z „Roczników Oficerskich”, udało się uzyskać informacje, pozwa-
lające opracować biogramy obu lotników na tyle pełne, na ile pozwoliły 
zachowane materiały.

17. Ppor. rez. pil. Tadeusz Dmoszyński, 
w mundurze personelu latającego Polskich 
Linii Lotniczych „Lot” (zbiory Narodowego 
Archiwum Cyfrowego)

* * *
Ppor. rez. pil. Tadeusz Dmoszyński, urodził się 10 kwietnia 1903 r. 

w Kamienskoje na Ukrainie. Po ukończeniu gimnazjum studiował w war-
szawskiej Szkole im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda50. Mało 
wiadomo na temat jego ewentualnego udziału w I wojnie światowej oraz 
wojnie polsko-sowieckiej. Faktem jednak jest, że odbył szkolenie lotnicze 
i otrzymał stopień podporucznika pospolitego ruszenia w korpusie oficerów 
lotnictwa, ze starszeństwem od 1 lipca 1925 r. Mimo posiadanego stopnia 

50 „Goniec Częstochowski”1937, R. 32, nr 275 z 30 listopada, s. 1–2. 
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oficerskiego, swoje życie zawodowe związał z lotnictwem cywilnym. Około 
1925 r. podjął pracę w liniach lotniczych „Aerolot” i był jednym z bardziej 
doświadczonych pilotów. O tym, że tak było w istocie świadczy notatka 
prasowa zamieszczona w „Dzienniku Białostockim”. W artykule zatytuło-
wanym Wielkie polskie rekordy lotnicze czytamy: 

Dwaj piloci polskiej linii lotniczej „Aerolot”, pp. Kazimierz Burzyński i Tadeusz 
Dmoszyński ustanowili dwa nowe rekordy lotnicze w długości przebytej drogi 
w przestworzach. Pierwszy osiągnął 200 tys. klm. w powietrzu, drugi – 100 tys. Obaj 
piloci obsługują linie lotnicze z Warszawy do Krakowa, Lwowa, Gdańska i Wiednia51. 

Kolejna informacja na temat życia T. Dmoszyńskiego pochodzi z okresu 
przewrotu majowego w 1926 r. Otóż z rozkazu gen. Włodzimierza Zagór-
skiego został powołany do służby wojskowej i wziął udział w działaniach 
bojowych po stronie wojsk rządowych. Na rozkaz władz 14 maja 1926 r. 
odbył lot bojowy ze Lwowa do Warszawy, przewożąc raport gen. Władysła-
wa Sikorskiego. Po zakończeniu działań zbrojnych w Warszawie powrócił 
do pracy w liniach lotniczych52. 

Przez cały okres swej pracy zawodowej pozostawał oficerem rezerwy. 
W „Roczniku Oficerów Rezerwy” z 1934 r. odnajdujemy jego nazwisko 
w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień w Warszawie-Mokotów III, 
z przydziałem do 6 pułku lotniczego we Lwowie53. Zgodnie z obowiązują-
cymi wówczas przepisami regularnie co dwa lata odbywał przeszkolenia 
dla oficerów rezerwy. Jedno z nich odbył w 1930 r., w 63 eskadrze towarzy-
szącej 6 pułku lotniczego. W czasie lotu służbowego 10 lipca 1930 r. uległ 
wypadkowi. Po rekonwalescencji powrócił do pracy zawodowej. 

Z dniem 1 stycznia 1929 r. rozpoczął pracę w Polskich Liniach Lotni-
czych „Lot”, pilotując samoloty na trasach zagranicznych. Po zakupie przez 
tego przewoźnika dwusilnikowych samolotów komunikacyjnych Douglas 
DC-2, został przeszkolony na tym typie maszyny i podjął regularne loty 
m.in. do Palestyny. Latał intensywnie i był jednym z najlepszych pilotów 
Towarzystwa, przelatując blisko milion kilometrów. Został odznaczony brą-
zowym i srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1936 r. zawarł związek małżeński. 

Tadeusz Dmoszyński zginął 23 listopada 1937 r. w katastrofie rejso-
wego samolotu Douglas DC-2, oznaczonego znakami cywilnymi SP-ASJ54, 

51 „Dziennik Białostocki” 1926, R. 9 z 3 maja, s. 2. 
52 Z. Cieślikowski, Tajemnice śledztwa KO 1042/27. Sprawa generała Wł. Ostoi-Zagórskiego, 

Warszawa 1986, s. 86.
53 „Rocznik Oficerski Rezerwy” 1934, s. 279, 671.
54 Samolot komunikacyjny Douglas DC-2-115D był konstrukcją amerykańską, produ-

kowaną także na licencji przez holenderską wytwórnię lotniczą Fokker. W latach 1935–1937 
Polskie Linie Lotnicze „LOT” zakupiły trzy takie maszyny. Ostatnim egzemplarzem był 
samolot o numerze fabrycznym 1318, nabyty od niemieckiej Lufthansy, gdzie uprzednio 
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w górach Pirynu w Bułgarii. Został pochowany z honorami na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie55. 

Por. rez. obs. Lucjusz Bronisław Iwiński, urodził się 10 lutego 1896 r. 
w Warszawie. Był synem Walentego Iwińskiego. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej został słuchaczem Szkoły Handlowej w Warszawie, którą 
ukończył pomyślnie zdanym egzaminem maturalnym. Następnie w latach 
1914–1916 był studentem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Ryskiej. 
W 1914 r. został członkiem Polskiej Korporacji Akademickiej „Arkonia”56. 

W czasie I wojny światowej został powołany do Armii Rosyjskiej i brał 
udział w walkach na froncie. 19 lutego 1919 r. w stopniu podporucznika 
piechoty został przyjęty do Wojska Polskiego na mocy Dekretu Naczelnego 
Wodza Józefa Piłsudskiego. Stopień porucznika otrzymał ze starszeństwem 
od 1 czerwca 1919 r.57 

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, służąc najprawdopo-
dobniej w 1 pułku ułanów krechowieckich, uczestniczył m.in. w bitwie 

latał pod oznaczeniem D-ABEQ o nazwie własnej „TAUNUS”. Do Polski dotarł w lutym 
1937 r. i otrzymał cywilne oznaczenie SP-ASJ. Maszyny tego typu obsługiwały najdalsze trasy 
naszego narodowego przewoźnika, m.in. latały przez Ateny do Palestyny. Jedno ze zdjęć tej 
maszyny zostało zrobione na lotnisku Almaza w Kairze; pochodzi z kolekcji Barry Maclean. 

55 K. Sławiński, Lotnisko Mokotowskie w Warszawie, Warszawa 1981, s. 73.
56 B.P. Wróblewski, Korporacja Arkonia (Ryga, Warszawa, Londyn) [on-line], www.archi-

wumkorporacyjne.pl [dostęp: 17.07.2010].
57 „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919, R. 2, nr 23 z 1 marca, s. 557; „Rocznik Oficer-

ski” 1923, s. 933, 951.

18. Samolot komunikacyjny Douglas DC-2 oznaczony znakami cywilnymi SP-ASJ, który uległ 
katastrofie lotniczej 23 listopada 1937 r. W jej wyniku śmierć poniosła 3-os. załoga  

oraz czterech pasażerów.
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pod Komarowem. Po wojnie w latach 1921–1924 kontynuował studia na 
Uniwersytecie Warszawskim. Po ich ukończeniu pracował jako prokurent 
firmy „M.W. Iwiński”. Był także członkiem Zgromadzenia Kupców miasta 
stołecznego Warszawy58. 

Po studiach nie zerwał kontaktów z „Arkonią”, lecz był nadal jej ak-
tywnym członkiem. W roku jubileuszowym – 1929 – został wybrany do 
władz Zarządu Związku Filistrów „Arkonii”, gdzie objął funkcję skarbnika59. 

Jak wynika z zachowanych dokumentów wojskowych, 5 stycznia 1929 r. 
przeszedł do rezerwy. W ostatnim okresie swojej kariery zawodowej przy-
dzielony był do kadry oficerskiej 3 pułku lotniczego w Poznaniu. Zgodnie 
z obowiązującymi przed wojną przepisami jako oficer rezerwy miał obowią-
zek odbycia raz na dwa lata ćwiczeń wojskowych. Na takie ćwiczenia został 
powołany w czerwcu 1930 r. Odbył je w 63 eskadrze towarzyszącej w 6 pułku 
lotniczym we Lwowie. W czasie wykonywania obowiązków służbowych, 
lecąc 10 lipca 1930 r. samolotem Lubin R-Xa ze Lwowa do Nowego Targu, 
uległ wypadkowi lotniczemu w miejscowości Frydman. W wyniku obrażeń 
trafił do szpitala w Nowym Targu, a następnie został przetransportowany 
samolotem sanitarnym do Szpitala Wojskowego w Krakowie60. 

Nazwisko por. L.B. Iwińskiego po 1930 r. występuje w „Roczniku Ofi-
cerskim Rezerwy” z 1934 r. W tym czasie znajdował się już w ewidencji PKU 
Warszawa-Mokotów z przydziałem do 1 pułku lotniczego. Można zatem 
wnioskować, że obrażenia, jakie odniósł podczas wypadku pod Frydma-
nem, nie były groźne. Pozostawał nadal aktywnym pilotem wojskowym61. 

W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany i wziął udział w kampanii 
wrześniowej. W nieznanych dotychczas okolicznościach dostał się do 
niemieckiej niewoli. Na dzień dzisiejszy brak jest informacji na temat jego 
życia w czasie okupacji oraz w okresie PRL. Zmarł 20 listopada 1975 r. 
w Warszawie62.

Zakończenie 

Prezentowane w niniejszym opracowaniu ustalenia, będące wyni-
kiem kilku lat prac badawczych zarówno archiwalnych, jak i terenowych, 

58 B.P. Wróblewski, Korporacja Arkonia...; Lista oficerów WP w latach 1918–1922 [on-line], 
http://www.bitwapodkomarowem.pl/Archiwum/Lista_oficerow_1918_do_1922.pdf [dostęp: 
17.07.2010].

59 Księga Pamiątkowa Stulecia Arkonii 1879–1979, Londyn 1981.
60 Księga pamiątkowa 3-go Pułku Lotniczego 1918–1928, Poznań 1928, s. 82; „Rocznik 

Oficerski” 1923, s. 933, 951; „Rocznik Oficerski” 1924, s. 854, 871.
61 „Rocznik Oficerski Rezerwy” 1934, s. 160, 665.
62 Księga Pamiątkowa...; B.P. Wróblewski, Korporacja...
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pozwalają stwierdzić, iż ich mamy do czynienia z wyjątkowym wyda-
rzeniem. Stało się tak za sprawą maszyny, która została wyprodukowana 
w niewielkiej serii, liczącej niespełna siedem egzemplarzy. O katastrofie 
wiedziało niewiele osób, w większości mieszkańcy Frydmana. Wyjątkowość 
tej historii potwierdza jeszcze jeden drobny, ale istotny szczegół. Otóż 
jedyny w Polsce zachowany element konstrukcyjny tego typu samolotu 
znajduje się w miejscu katastrofy na Spiszu i dziś jest niemym świadkiem 
wydarzeń. Cieszy zatem fakt, że ogłoszenie wyników prac badawczych 
zbiegło się z 80. rocznicą ostatniego lotu samolotu Lublin R-Xa. Tym samym 
udało się przywrócić społeczną pamięć kolejnemu ważnemu wydarzeniu 
w historii regionu.

Odkrycie nieznanej karty w dziejach polskich skrzydeł nie byłoby 
możliwe bez szeregu życzliwych osób, przede wszystkim mieszkańców 
Frydmana. Korzystając zatem z okazji serdecznie dziękujemy wszystkim 
tym, dzięki którym tajemnica lublina została wyjaśniona: Elżbiecie i Józefowi 
Tomaszkiewiczom, Tadeuszowi Balarze, Karolowi Żołądkowi, Michałowi 
Pawlikowi, Józefowi Perlichowi, Józefowi Iglarowi oraz Robertowi Koprow-
skiemu i Krzysztofowi Wielgusowi. 



  

Piotr M. Stępień

Frydmańskie piwnice na wino

Położone nieopodal frydmańskiego dworu wielkie, dwukondygna-
cyjne piwnice są zabytkiem jednocześnie znanym i zapomnianym. 

Znanym, ponieważ są wymieniane w przewodnikach turystycznych, na 
stronach internetowych poświęconych Frydmanowi i okolicom, a także 
w artykułach prasowych. Zapomnianym, gdyż niszczeją pozbawione 
odpowiedniej opieki, zagospodarowania, a nawet pełnej inwentaryzacji 
i opracowania naukowego.

Niniejszy artykuł nie jest pełnym, monograficznym opracowaniem 
obiektu. Nie pozwala na to przede wszystkim zbyt mała liczba dostępnych 
materiałów historycznych. Zamiarem autora jest natomiast możliwie do-
kładny opis i analiza architektoniczno-konserwatorska tego zabytku, po-
szerzająca dotychczasowe, skromne zapisy w katalogach. Pierwszy z tych 
zapisów znalazł się w wydanym w 1938 r. Inwentarzu topograficznym powiatu 
nowotarskiego, autorstwa Tadeusza Szydłowskiego1. Drugi zapis umieszczony 
w Katalogu zabytków sztuki w Polsce (t. I, z. 11) z 1951 r. pod redakcją Jerzego 
Szablowskiego jest streszczeniem pierwszego. W obu wydawnictwach 
brakuje rysunków i fotografii odnoszących się do obiektu.

Piwnice

Zgodnie z metodyką badań architektoniczno-konserwatorskich opis 
obiektu należy zacząć od wskazania jego położenia. Piwnice znajdują się 
w centralnej części wsi, na południe od dworu, są oddzielone od niego 
niewielkim strumykiem, który pierwotnie zapewne wzmacniał obronność 
frydmańskiej rezydencji. Odległość pomiędzy południową ścianą dworu 
i wschodnim pawilonem wejściowym do piwnic wynosi ok. 40 m. Z okien 

1 T. Szydłowski, Zabytki Sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, część 3: Województwo 
krakowskie, t. 1, z. 1: Powiat nowotarski, Warszawa 1938.
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dworu można było łatwo obserwować wejścia do piwnic, strzegąc je w ten 
sposób.

Układ przestrzenny piwnic jest prosty w swojej podstawowej zasadzie, 
natomiast dość skomplikowany w szczegółach. Piwnice mają dwie kondy-
gnacje, z których dolna jest całkowicie zagłębiona w gruncie, górna sięga 
ok. 2 m ponad powierzchnię otaczającego terenu. Na obu kondygnacjach 
umieszczono równolegle do siebie po trzy kolebkowo sklepione „tunele” 
o osi w kierunku wschód–zachód. Na każdej z tych kondygnacji „tunele” 
połączone są przejściami na obu końcach i w połowie długości, wynoszącej 
nieco ponad 90 m. Kolebki sklepienne są półkoliste, wyprowadzone bezpo-
średnio od podstawy, toteż wysokość „tuneli” (3–3,2 m) jest równa połowie 
ich szerokości (6–6,3 m). Utworzona przez dwie kondygnacje tunelowych 
piwnic bryła ma w zewnętrznym obrysie długość ok. 97 m, szerokość się-
gającą 25 m, a wysokość – ok. 8 m (licząc od poziomu użytkowego dolnej 
piwnicy do poziomu nasypu nad piwnicami). Kubatura piwnic, nie licząc 
dalej opisanych pomieszczeń wejściowych, wynosi zatem ok. 20.000 m3 – 
znacznie więcej od kubatury dworu.

Wejście do piwnic prowadzi przez wspomniane wyżej pawilony, usy-
tuowane po północnej stronie budowli, symetrycznie do osi poprzecznej, 
w odległości ok. 25 m od siebie. Oba pawilony mają rzut ośmiokąta o boku 
ok. 2,8 m i poprzecznym wymiarze ok. 6,8 m. Wysokość murów sięga 
niespełna 5 m ponad teren. Pierwotnie – jak podają opisy w inwentarzu 
zabytków z 1938 r. – nakryte były „płaskimi kopułami ośmiobocznymi, 
pobitymi gontem”2. Wejście do każdego z pawilonów umieszczono od 
strony północnej, tj. od strony dworu i ujęto w kamienny (piaskowcowy) 
portal, z prostokątnym otworem zamkniętym dwuskrzydłowymi drzwia-
mi i umieszczonym nad nim półkolistym nadświetlem z kratą. Naprzeciw 
wejścia w pawilonie wschodnim umieszczono małe, zakratowane okienko, 
pozbawione stolarki. W obu pawilonach wnętrze nakrywa kopulaste, lekko 
spłaszczone sklepienie.

Z pawilonu zachodniego jednobiegowe schody (umieszczone po jego 
stronie wschodniej) prowadzą w dół do przedsionka na rzucie kwadratu, 
nakrytego sklepieniem kolebkowym. Z tego przedsionka po lewej można 
zejść kolejnymi schodami, trójbiegowymi, na dolny poziom piwnic, nato-
miast na wprost – można wejść do owalnego pomieszczenia, nakrytego 
sklepieniem kopulastym z lunetami, a połączonego (po prawej) z przejścia-
mi na osi poprzecznej piwnic górnej kondygnacji. Drugi otwór, na wprost 
wejścia do tego owalnego pomieszczenia, wyprowadza na odcinek skle-

2 Kopuły te są widoczne jeszcze na archiwalnych zdjęciach przechowywanych 
w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie – nr neg. 14.266 (fot. z 1930 r.) i 14.268 (fot. z 1935 r.).
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pienia jakby „balkonik”, z którego widać zejście z pawilonu wschodniego 
do piwnic dolnej kondygnacji.

Otwór prowadzący z pawilonu wschodniego do tego zejścia jest do 
połowy szerokości zamurowany łamanym kamieniem. Zejście nakryte jest 
kolebkowym sklepieniem, a jeden długi bieg schodów z drewnianych bali 
sprowadza do owalnego przedsionka dolnej kondygnacji. Po lewej jest 
on skomunikowany z przejściem na osi poprzecznej dolnych piwnic, po 
prawej można wejść na wspomniane wyżej schody łączące przedsionki 
obu kondygnacji.

Opisany wyżej układ schodów i przedsionków sprawia, że pomimo 
prostego schematu głównych piwnic (magazynowych), całość sprawia 
wrażenie labiryntu, zwłaszcza w świetle pojedynczej latarki. Jedynie do 
zachodniego krańca górnej kondygnacji dociera nieco światła dziennego 
przez otwory, powstałe w wyniku destrukcji muru. Reszta piwnic tonie 
w mroku. Długość głównych piwnic („tuneli”) wywołuje zjawisko echa, 
wzmocnione przez kolebkowy kształt sklepienia.

Całość konstrukcji, tj. ściany i sklepienia wykonano z kamienia i cegły 
na zaprawie, której głównym spoiwem jest wapno, choć nie można wy-
kluczyć domieszki gliny. Kamień to bloczki łamanego piaskowca, zapewne 
lokalnego. Z kolei cegła ceramiczna pełna, ręcznie formowana, ma wymiary 
ok. 6,5–7 x 15 x 30 cm. Sklepienie górnej kondygnacji piwnic magazynowych, 
wykonane niemal wyłącznie z kamienia, ma grubość ok. 60 cm (pomiar 
wykonano w miejscu uszkodzenia przy ścianie północnej). Przekrój skle-
pienia dolnej kondygnacji widoczny jest w miejscu uszkodzenia w rejonie 
narożnika południowo-zachodniego całego kompleksu: tutaj wykonano 
je w całości z cegły, „na 1 cegłę”, tj. o grubości ok. 30 cm. Ponieważ jest to 
sklepienie nad przejściem, łączącym „tunele”, nie można wykluczyć, że 
główne kolebki nad dolną kondygnacją mają grubość większą, zbliżoną do 
podanej wyżej grubości kolebki kondygnacji górnej. Sklepienie pawilonu 
zachodniego wykonano w całości z cegły, „na ½ cegły”, tj. na grubość ok. 
15 cm. Sklepienie pawilonu wschodniego jest zapewne analogiczne. W skle-
pieniach przedsionków i nad schodami występuje materiał mieszany, tj. 
zarówno kamień, jak i cegła.

Grubość ścian pomiędzy piwnicami magazynowymi, widoczna 
w przejściach, wynosi ok. 1,4–1,5 m. Grubość ścian pawilonów jest mniejsza 
i wynosi ok. 90 cm, podobna jest grubość ścian w przedsionkach. W górnej 
części ścian pawilonów, w narożach, założono kotwy z kutego żelaza, za-
bezpieczające te narożniki przed rozspojeniem pod naciskiem sklepienia. 
Podobne kotwy spinały w poziomie sklepień ściany schodów zejściowych 
z pawilonów. Z kutego żelaza wykonano również zachowaną do dziś kratę 
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w nadświetlu nad wejściem do pawilonu wschodniego, o ładnym promie-
nistym układzie.

Drewniane drzwi wejściowe do pawilonów mają różną formę: w obu 
są to drzwi dwuskrzydłowe o konstrukcji deskowej, ale w pawilonie 
wschodnim są to drzwi ze spągami od wewnątrz i poziomymi klepkami od 
zewnątrz, natomiast w pawilonie zachodnim – bez klepek, za to z okuciem 
prostymi, krzyżującymi się pasami żelaznymi. Być może te drugie są pier-
wotne. Również z drewna wykonano ościeżnice w otworach drzwiowych 
w przedsionkach i stopnie schodów (bale).

W interesujący sposób wykonano przykrycie piwnic. Tworzy je war-
stwa granitowych (a więc nienasiąkliwych) otoczaków spojonych gliną 
i darń, o łącznej miąższości ok. 60 cm. W wyniku tego na powierzchni te-
renu widzimy – oprócz pawilonów wejściowych – porośnięty trawą taras, 
wyniesiony ok. 2 m ponad otoczenie.

Oprócz wspomnianych już piaskowcowych portali, krat oraz gzymsu 
wieńczącego w pawilonach, piwnice były pozbawione właściwie ozdobnych 
detali architektonicznych. Bardzo interesujące z punktu widzenia historii 
budownictwa są natomiast pozostałości systemu wentylacji. W ścianach czo-
łowych piwnic magazynowych widoczne są u dołu po dwie nisze o rzucie 
trójkąta, zamknięte łukami odcinkowymi z cegły. Wyprowadzono z nich 
pionowe kanały, ponad łukami w licu ściany znajdują się niewielkie otwo-
ry prowadzące także do tych kanałów. Podobne urządzenie znajdziemy 
w dolnym przedsionku, na wprost wejścia. Być może w niszach rozpalano 
ogień jak w kominku lub umieszczano łuczywa – trzeba było przecież jakość 
oświetlić wnętrze piwnic przy transporcie beczek i kontroli magazynu. 
Inne otwory, już tylko o funkcji wentylacyjnej, znajdziemy w kolebkach, 
na wysokości ok. 2 m nad poziomem piwnicy i w odległości ok. 5 do 6 m 
od ściany czołowej. Inny taki otwór znajduje się w ścianie przy opisanych 
wyżej schodach łączących obie kondygnacje piwnic. Kanały prowadzące 
od tych otworów musiały być zakończone jakimiś kominami nad tarasem, 
jednak nie ma po nich obecnie śladu. Ściany czołowe głównych piwnic 
zaopatrzono jeszcze w małe okienka umieszczone tuż pod sklepieniem, 
na jego osi.

Podstawowa konstrukcja piwnic – ściany i sklepienia „tuneli” oraz 
przedsionków, są w nienajgorszym stanie, a uszkodzenia koncentrują się 
w kilku miejscach. Najbardziej zagrożone są ściany czołowe w górnej kon-
dygnacji, pozbawione osłony z otoczaków i darni. Po stronie wschodniej 
osłonę usunięto, dostawiając budynki gospodarcze pobliskich gospodarstw. 
Po stronie zachodniej osłona ta rozpadła się (otoczaki leżą rozrzucone 
w pobliżu ściany), a z uwagi na ekspozycję na wiatr i deszcz nastąpiła de-
strukcja muru wokół otworów – część destruktu osunęła się do wewnątrz 
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piwnicy. Umożliwia to wlewanie się wody opadowej do wnętrza – praw-
dopodobnie z tego powodu zawalił się wspomniany fragment sklepienia 
nad kondygnacją dolną w narożniku południowo-zachodnim. Kolejny 
zagrożony fragment znajduje się w ścianie północnej, pomiędzy narożni-
kiem północno-zachodnim i pawilonem zachodnim. Tutaj zawaliła się część 
głównej kolebki, tworząc następne miejsce wlewania się wody opadowej.

Woda opadowa, przenikając do wnętrza w miejscach opisanych wyżej 
uszkodzeń, przechodzi przez sklepienia dolnych kondygnacji, tworząc 
miejscami z wypłukanych składników zaprawy małe stalaktyty na ich dolnej 
powierzchni, i gromadzi się po opadach na dnie piwnic. Warunki te spo-
wodowały, że tynki, pierwotnie – jak można przypuszczać – pokrywające 
całość ścian i sklepień, zachowały się tylko fragmentarycznie. Znajdujące się 
wewnątrz piwnic pozostałości drewnianych elementów (stopni, ościeżnic) 
są zbutwiałe.

Warstwa otoczaków spojonych gliną spełnia jeszcze w większości za-
danie izolacyjne, ale w tym zakresie istotnym zagrożeniem są wyrastające 
nad piwnicami drzewa – część stanowią samosiejki, część posadzono na 
granicy działek, przebiegających w poprzek budowli. Z czasem korzenie 
drzew nie tylko rozluźniają warstwę izolacyjną, ale też penetrują sklepienie 
górnej kondygnacji, rozsadzając je.

Aktualnie najbardziej zagrożonym elementem w całym zespole jest 
pawilon zachodni. Pozbawiony dachu, większości gzymsu i tynków może 
szybko rozpaść się całkowicie. Sklepienie narażone na wodę opadową może 
się niedługo zawalić, o czym świadczą dziury i rozluźnione cegły. W portalu 
brak części kamiennego nadproża i kraty, w złym stanie są także drzwi.

W znacznie lepszym stanie jest pawilon wschodni, który po utracie 
pierwotnego dachu gontowego nakryto betonową płytą, brzydką, ale sku-
tecznie chroniącą przed wodą opadową. Dzięki temu pawilon zachował 
tynki zewnętrzne (w tym profilowany gzyms wieńczący) i wewnętrzne, 
nieuszkodzone sklepienie oraz portal z drzwiami i kratą w nadświetlu.

Pierwotny wygląd całego założenia zniekształciła zabudowa gospo-
darcza, usytuowana w najbliższym sąsiedztwie, a w przypadku jednego 
z budynków – także bezpośrednio na piwnicach, w pobliżu pawilonu 
wschodniego.

Historia i geneza

T. Szydłowski we wspomnianym Inwentarzu topograficznym z 1938 r. 
datuje frydmańskie piwnice na pierwszą połowę XIX w. i podaje informację, 
że wybudowane zostały na składy wina. Wzmiankę o piwnicach – chyba naj-
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wcześniejszą w polskim piśmiennictwie – odnajdziemy w Dzienniku podróży 
do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego3. Pod datą 4 października 1832 r. autor 
poświęcił im spory fragment swojej relacji. Warto zacytować go w całości:

Więcej niż mieszkanie, niż biblioteka Hrabiego Paloczaja, zastanowiła mię jego 
piwnica we Friedmanie. Jest-to w istocie przedmiot godny widzenia. Wyobraźmy 
sobie dwa czy trzy piętra pieczar, tak długich, że światła, postawionego w jednym 
końcu pieczary nie dojrzysz z drugiego końca, rozgałęzionych na wiele innych 
równoległych do siebie, a wszystko to zastawione krociami beczek, kuf rozmaitego 
kalibru, napełnionych winem rozmaitego smaku, wieku, narodu, a masz piwnicę 
Węgierskiego magnata. Miejsce to obudziło we mnie głębsze a smutne myśli. Do-
tknąłem się jego złego Ducha. Znam cię, pomyślałem sobie, w dziejach mojego Kraju. 
Ty to panowałeś na Sejmikach, Sejmach, trybunałach, elekcyach. Tobie-to w wielkiéj 
części winniśmy tę rozpustę wolności. Z takich to pieczar jak z otworów piekielnych, 
buchało to powietrze gorsze od morowego, które oziewało naszego ducha, i wiodło 
go krętemi ścieżkami, pijackiemi aż dopóki nie zapadł w przepaść razem z ciałem!... 
I straszny obraz przeszłości roztoczy się przed moją duszą w ciemnych barwach 
piekielnych; pokryła go w końcu krwawa barwa obecności. Odetchnąłem swobodniéj, 
wyszedłszy z piwnicy4.

Krótsza wzmianka, ale istotna jako potwierdzenie relacji S. Goszczyń-
skiego, znajduje się w haśle Frydman w Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich5: 

We wsi znajduje się zamek Paloczajów, wprawdzie jeszcze pod dachem, ale już 
opuszczony i na piętrze spustoszony. Jest on smutnym pomnikiem niedbalstwa 
panów węgierskich. Ogromne piwnice, które w pobliżu folwarku założył poprzednik 
dzisiejszego dziedzica, nie odpowiadały celowi; złożona w nich wielka ilość wina 
zepsuła się; piwnice są bowiem bardzo mokre. 

Autorem tego hasła był Bronisław Gustawicz. 
Jak wynika z opisu S. Goszczyńskiego, piwnice musiały powstać przed 

1832 rokiem. B. Gustawicz zwiedzał Niedzicę i okolice w 1880 r., a więc 
prawie pół wieku później, dlatego określenie „poprzednik dzisiejszego 
dziedzica” może nie być precyzyjne. Kornelia Palocsayówna, przez mał-
żeństwo której dominium niedzickie stało się własnością Salamonów, była 
córką Ferdynanda Palocsaya, któremu z kolei przekazał je brat Andrzej6. 

3 S. Goszczyński, Dziennik Podróży do Tatrów, Petersburg 1853; przy opracowaniu 
artykułu autor korzystał z reprintu wydania Księgarni H. Altenberga we Lwowie (Wrocław– 
–Kraków 1958).

4 Tamże, s. 260. 
5 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, Warszawa 

1881, s. 420.
6 Zmiany własności dominium niedzickiego w okresie ostatnich Palocsayów zostały 

omówione w kilku pracach, zob. T.M. Trajdos, Właściciele i dobra zamku niedzickiego do roku 
1848 (w:) S.K. Michalczuk, P.M. Stępień, T.M. Trajdos, Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica 
2006, s. 57–60; S.K. Michalczuk, Dzieje zamku Dunajec w XIX i XX wieku (w:) tamże, s. 63–67. 
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To właśnie Andrzej Horvath Palocsay został wskazany z podaniem 
daty „około 1820” jako fundator piwnic w studium historyczno-konser-
watorskim wsi Frydman sporządzonym przez Pracownię Konserwacji 
Zabytków w Krakowie w latach 70. XX w.7 Studium to powołuje się z kolei 
na opracowanie Stefana Żychonia opublikowane w 1972 r.8 Niestety żadne 
z tych opracowań nie podaje źródeł, na jakich oparto datowanie, które 
przejęły także przewodniki turystyczne.

Powyższe dane, choć skąpe, pozwalają jednak na analizę genezy 
i znaczenia frydmańskich piwnic, zwłaszcza przy uwzględnieniu szerszego 
tła historycznego. Dominium niedzickie, w skład którego wchodził Fryd-
man, po 1773 r. znalazło się w rękach Horvathów-Palocsayów – najpierw 
Józefa, a po jego śmierci w 1815 r., syna Andrzeja. Andrzej (András) Ho-
rvath Palocsay po przeniesieniu się w 1817 r., w wyniku podziału majątku, 
z rodzinnego Pławca do zamku Dunajec w Niedzicy zajął się zapewne nie 
tylko jego przebudową, ale też „modernizacją” całego dominium. Miłośnik 
zabaw i wina mógł pomyśleć o zgromadzeniu zapasów szlachetnego trunku 
nie tylko dla własnych, znacznych potrzeb, ale także dla poprawy docho-
dów „państwa” niedzickiego. Takiemu pomysłowi sprzyjała stabilizacja 
polityczna po Kongresie Wiedeńskim, zamykającym burzliwy okres wojen 
napoleońskich. Włączona do państwa Habsburgów i tak bliska, bo tuż za 
Dunajcem, Galicja oraz nie tak bardzo odległa Kongresówka – ponownie 
stały się atrakcyjnymi rynkami zbytu dla węgierskiego wina.

Zapasy wina trzeba było odpowiednio przechowywać, wino wymaga 
bowiem szczególnych warunków, aby nie traciło walorów smakowych, lecz 
przeciwnie – zwiększyło je. Temperatura otoczenia nie może być niższa od 
7°C ani też wyższa od 18°C. Optymalny przedział temperatury jest jeszcze 
węższy i mieści się pomiędzy 10 i 14°C. Bardzo ważne, aby temperatura była 
stabilna, nie zmieniał się zbyt szybko. Optymalna wilgotność powietrza to 
70–75%. Niebezpieczna jest zarówno wyższa wilgotność, jak też zbyt niska 
(zwłaszcza poniżej 50% – korek zbytnio wysycha i do butelki lub beczki 
przedostaje się powietrze). Pomieszczenie, w którym przechowywane jest 
wino, powinno być ciemne – światło, zwłaszcza ultrafiolet, wywołuje nie-
korzystne reakcje. Wino powinno być również chronione przed wibracjami, 
także z zakresu akustycznego – potrzebuje „ciszy”9.

7 Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Studium historycz-
no-konserwatorskie rejonu budowy zbiorników wodnych w Czorsztynie i Niedzicy oraz Sromowcach 
Wyżnych, t. 2, z. 12: Frydman, opr. L. Danilczyk, B. Krasnowolski, wsp. W. Niewalda, mnp.

8 S. Żychoń, Problemy historyczno-urbanistyczne wsi Frydman, „Materiały i Sprawozdania 
Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” 1971–1972, s. 195.

9 Zob. m.in. The Oxford Companion to Wine, J. Robinson (ed.), Third Edition, Oxford 
University Press 2006, pg 5–7. 
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Zagłębiona w gruncie, nakryta ciężkim sklepieniem, ciemna piwnica 
pozwala uzyskać warunki odpowiadające powyższym wymaganiom. Roz-
wiązanie to stosowano od wieków. Izolacja i inercja termiczna pozwalają 
ustabilizować temperaturę na poziomie średniej rocznej dla danego terenu 
(w klimacie umiarkowanym jest to przeważnie 10°C). Najtrudniej jest ze 
stabilizacją wilgotności powietrza – ta zależy od warunków gruntowych, 
użytych materiałów, sposobu zabezpieczenia przed wodą opadową itd.

Andrzej Palocsay nie musiał daleko szukać wzorów. W rejonie tokaj-
skim (Tokaj – Hegyalja) pełno jest piwnic na wino wykopanych w miękkim 
lessie. W samym miasteczku Tokaj w latach 70. XVIII w. wybudowano 
kompleks piwnic zwanych obecnie „Erzsébet Pince”. Wykute w lessie 
i obudowane od wewnątrz kamieniem służyły jako składy wina rosyjskiej 
kompanii, zaopatrującej dwór carycy Elżbiety (stąd nazwa). Inne słynne 
piwnice na wino znajdują się w południowych Morawach, w Znojmie i oko-
licy. Do największych należą piwnice klasztoru Louka, do dziś używane 
do składowania wina.

Frydmańskie piwnice na wino nie są więc jedyną tego rodzaju kon-
strukcją, ale mają szczególną cechę. Wymienione powyżej przykłady to 
piwnice powiązane bezpośrednio z winnicami lub przynajmniej z regionem 
produkującym wino. Frydmańskie miały być natomiast magazynem tran-
zytowym – w okolicy nie było przecież winnic, klimat Kotliny Orawsko-
-Nowotarskiej był i jest zbyt surowy.

Jak się wydaje, to właśnie klimat, a nie wilgotne podłoże, był przyczyną 
niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Średnia roczna temperatura powie-
trza w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej wynosi 5,5°C10 i taką temperaturę 
mogły zapewnić frydmańskie piwnice, pozbawione dopływu dodatkowego 
ciepła w odróżnieniu od piwnic pod budynkami mieszkalnymi. Temperatura 
ta jest niższa od krytycznej granicy 7oC i znacznie niższa od optymalnych, 
wyżej opisanych warunków przechowywania wina.

Po opisanym przez B. Gustawicza niepowodzeniu, zaniechano uży-
wania piwnic jako miejsca składowania wina. W tradycji miejscowej po-
jawia się wersja o przechowywaniu w nich gorzałki z dworskiej gorzelni 
w Dursztynie. Później piwnice podzieliły los całego zespołu dworskiego we 
Frydmanie, zlicytowanego w 1910 r. i przejętego przez Kasę Oszczędności 
Miasta Kieżmarka, od której odkupił go z kolei ksiądz Józef Noworolski. 
W 1913 r. dwór wraz z piwnicami nabyli Janusz i Michał Pralichowie11. Na-

10 Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2010 r.; w pierwszej połowie 
XIX w. średnia roczna mogła być niższa z uwagi na cykle zmian klimatycznych.

11 Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta ewidencyjna 
zabytków architektury i budownictwa. Piwnice do przechowywania wina – Frydman, opr. 
A. Broniewska, 1998, mnp.
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stępnie w wyniku podziałów spadkowych i sprzedaży oddzielone zostały 
od dworu i podzielone na cztery działki, należące obecnie do różnych 
właścicieli. Po II wojnie światowej piwnice próbowano wykorzystywać 
na magazyn płodów rolnych i hodowlę pieczarek, jednak również bez 
powodzenia. Obecnie, jak już wspomniano, nie są użytkowane i niszczeją.

Problematyka konserwatorska

Frydmańskie piwnice na wino zostały wpisane do ewidencji zabyt-
ków architektury i budownictwa, zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i gminnym. Oprócz karty ewidencyjnej tzw. białej, sporządzono dla nich 
w 1997 r. kartę informacyjną zabytku przemysłu i techniki. W obecnym 
systemie ochrony zabytków w Polsce wpis do ewidencji nie gwarantuje 
jednak skutecznej ochrony zabytku12. Z uwagi na unikatowy charakter 
obiektu i powiązanie z całym zespołem zabytkowym wsi Frydman w pełni 
uzasadniony jest postulat wpisu piwnic do rejestru zabytków13.

W opracowanym w 2007 r. Planie odnowy miejscowości Frydman14 jako 
jedno z postulowanych zadań wskazano wykup i zagospodarowanie zabytko-
wych piwnic, oceniając koszt tego zadania na 2 mln zł. Podjęcie skutecznych 
działań konserwatorskich nie jest bowiem możliwe bez scalenia własności 
tego obiektu. Do najpilniejszych zadań należą:

– zadaszenie zachodniego pawilonu wejściowego i naprawa grożącego 
zawaleniem sklepienia;

– uzupełnienie wyrw w ścianie północnej i zachodniej dla zapobieże-
nia penetracji wody opadowej;

– usunięcie z nasypu nad piwnicami drzewek i krzewów, rozsadzają-
cych swoimi korzeniami warstwy izolacyjne.

Dopiero po wykonaniu takiego podstawowego zabezpieczenia można 
będzie podjąć pełne prace konserwatorskie. W opinii autora, aby zachować 
autentyzm tego unikatowego zabytku, nie należy zbytnio ingerować w jego 
substancję. Nie jest możliwe bez naruszenia tego autentyzmu przystoso-
wanie piwnic do współczesnych, komercyjnych potrzeb użytkowych, co 
wymagałoby wprowadzenia szeregu instalacji technicznych oraz nowych 

12 Stan prawny w lutym 2010 r. Przygotowywana nowelizacja Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. ma wzmocnić ochronę zabytków wpisanych do 
ewidencji.

13 Zob. pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura 
w Nowym Targu z 22 maja 2009 r., skierowane do Wójta Gminy Łapsze Niżne.

14 Urząd Gminy Łapsze Niżne, Instytut Doradztwa Europejskiego, Plan odnowy 
miejscowości Frydman, 2007, mnp.
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elementów budowlanych, sprzecznych z pierwotnym układem i wyglądem. 
Piwnice powinny pozostać reliktem dawnej techniki – oczywiście reliktem 
zabezpieczonym i udostępnionym. Funkcja edukacyjno-turystyczna jest 
także funkcją użytkową, społecznie bardzo potrzebną. Ponieważ piwnice 
są przede wszystkim zabytkiem techniki – należy uzupełniać i naprawiać 
autentyczne ich elementy, a nie wymieniać na nowe. A zatem zamiast 
wprowadzać nowe technologie izolacji należy raczej naprawić i uzupełnić 
pierwotne warstwy izolacyjne oparte na glinie i otoczakach. Być może bę-
dzie celowe wspomożenie tez izolacji przez drenaż opaskowy wokół całej 
budowli. Bez wątpienia należy udrożnić pierwotny system wentylacyjny, 
odtwarzając wyloty wentylacji. Oczywiście należy usunąć wtórne nadbu-
dowy i ogrodzenia dzielące budowlę oraz zapewnić wygodne dojście do 
pawilonów wejściowych.

Wspomniane archiwalne zdjęcia pozwalają na odtworzenie pokrytych 
gontem kopułek na pawilonach wejściowych, a także stolarki drzwiowej. 
Wydaje się uzasadnione uzupełnienie tynku na elewacjach pawilonów, 
z zastosowanie tradycyjnej technologii wapiennej, natomiast odtwarzanie 
tynków we wnętrzu piwnic nie jest celowe – oryginalny kamienno-ceglany 
wątek zasługuje na eksponowanie i lepiej opowie zwiedzającemu o historii, 
niż nowe tynki. Stopnie schodów powinny być odtworzone w pierwotnej 
technologii, tj. z bali drewnianych, układanych na gruncie. Ewentualne 
oświetlenie elektryczne powinno być zaprojektowane i zrealizowane 
w sposób bardzo przemyślany, z jak najmniejszą ingerencją w substancję 
i wygląd obiektu.

Trzeci etap działań to odpowiednie wyposażenie trasy zwiedzania. Je-
den z pawilonów wejściowych może pomieścić stanowisko multimedialne, 
przy którym zwiedzający dowie się o przeznaczeniu i historii obiektu. Dla 
wspomożenia wyobraźni zwiedzającego w jednym z „tuneli” może znaleźć 
się kilka beczek, pokazujących, jak dawniej przechowywano wino.

Tak zabezpieczone i udostępnione piwnice mogą przyciągnąć wielu 
zwiedzających, przemierzających w każdym sezonie naddunajecki szlak 
turystyczny od Łopusznej i Dębna Podhalańskiego po Szczawnicę oraz 
zdążających – wzorem pana S. Goszczyńskiego – „do Tatrów”.
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Wschodni pawilon wejściowy, w głębi dwór frydmański*

Wejście do pawilonu  
wschodniego.

* Wszystkie fotografie wykonał P.M. Stępień
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Zachodni pawilon wejściowy.

Wnętrze pawilonu zachodniego, widoczne ubytki sklepienia.
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Schody zejścia do piwnic z pawilonu zachodniego.

Górna północna komora piwnic, widoczny zawalony fragment ściany i sklepienia.
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Centralny przedsionek dolnego poziomu, z wnęką systemu wentylacyjnego.

Jeden z otworów wentylacyjnych przy schodach.



  

Józefa Żołądek 
Frydman

Życie codzienne mieszkańców Frydmana  
w okresie międzywojennym

Aby zarysować codzienność mieszkańców Frydmana w okresie 
międzywojennym, trzeba wspomnieć o kilku uwarunkowaniach, 

które zdecydowały o sytuacji tej wsi. Przez wiele lat Frydman był własnością 
panów węgierskich korzystających z przywileju pańszczyzny. Jednak fakt, 
że mieli tu oni swój kasztel, okazał się dla wsi dość korzystny. To właśnie 
za sprawą dworu doprowadzono do wsi wodę, przekopując rów od rzeki 
Białki. Do dziś płynie nim kanał (przykopa) przez centrum wsi (tu zwany 
krzykopą, od tego, że krzywo go przekopano, by nie było zbyt dużego spadu 
wody). W tym okresie zaczęły też działać dwa młyny i gorzelnia. Zabytki 
frydmańskie – kasztel i piwnice rozsławiły wieś turystycznie. Nie bez 
znaczenia dla dalszych losów Frydmana były trudności finansowe ostat-
nich jego właścicieli. W wyniku tego dworskie dobra zaczęły przechodzić 
na własność frydmańskich chłopów. Już pod koniec XIX w. podupadły 
majątek rodziny Salamonów wykupiła Spółka Pożyczkowa z Kieżmarku. 
Początkowo dalej prowadziła ona dworskie gospodarstwo rolne, kładąc 
nacisk na rozwój hodowli bydła. Pieczę nad dworem powierzono Żydom 
– dyrektorem został Moritz Fridman, a gospodarzem (gazdą) Wilhelm 
Weiss. Gorzelnia w dalszym ciągu produkowała przynoszący spore zyski 
spirytus, który wożono do rafinerii w Nowym Sączu. Na początku 1900 r. 
Spółka Pożyczkowa przystąpiła jednak do wyprzedaży terenów dworskich. 
Najpierw mieszkańcom Jurgowa sprzedano łąki w Dursztynie, następnie 
wąskie i szerokie parcele, zwane Węgiesztukiem i Bukowiną, wykupili 
frydmanianie i mieszkańcy Krempach, zaś pola zwyczajowo nazywane 
Stawem i Nad Stawem – gospodarze z Dębna Podhalańskiego. W dalszej 
kolejności sprzedano kasztel, którego właścicielem został ks. Józef Noworol-
ski przebywający w USA. Z kolei gorzelnię kupił Jan Rusnaczyk z Falsztyna, 
który rozebrał ją, a materiał przeznaczył na inne cele. Dwukondygnacyjne 
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piwnice wybudowane w pierwszej połowie XIX w. jako pomieszczenie na 
przechowywanie wina zakupili bracia Jan i Michał Prelichowie. Młyn na 
górze kupili Myśliwcowie pochodzący z Knurowa, a drugi, zwany na dole, 
rodzina Knapów z Łopusznej. W ten sposób majątek dworski stał się wła-
snością mieszkańców wsi, co nie tylko powiększyło stan ich posiadania, ale 
także stworzyło nowe możliwości rozwoju rzemiosła i prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 

Ważną kwestią w tym czasie było odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości i przyłączenie części Spiszu do Polski. Zamieszkująca ten obszar 
ludność etnicznie polska mogła w końcu w szkole i w urzędach posługiwać 
się językiem ojczystym, a nie, jak do tej pory, węgierskim czy słowackim. 
Nowo wytyczona granica z Czechosłowacją utrudniła jednak kontakty 
i możliwość wyjazdu do Starej Wsi, gdzie odbywały się jarmarki. W tej 
sytuacji najbliższymi miastami były Nowy Targ i Zakopane. 

Po 1920 r. Frydman wkroczył w zupełnie nowy etap swych dziejów, 
po wielu latach przynależności do państwa węgierskiego powrócił do od-
rodzonej Rzeczypospolitej. Po przyłączeniu części Spiszu do Polski znalazł 
się w granicach powiatu spisko-orawskiego. Na jego terenie powstały jed-
nostkowe gminy, dla których utworzono ekspozyturę w Łapszach Niżnych 
z kierownikiem inż. Ernestem Steinuerem1. W każdej gminie urzędował 
wójt, sekretarz gminy oraz dwóch asesorów. Funkcję wójta Frydmana pełnił 
w tym czasie Karol Noworolski. Po likwidacji powiatu spisko-orawskiego 
w 1925 r. podległe mu tereny i kompetencje przejął powiat nowotarski. 
W 1934 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 30 lipca 1934 r. o podziale powiatu nowotarskiego na gminy wiejskie, 
Frydman został włączony do gminy Łapsze Niżne. 

W 1921 r. Frydman liczył 1130 mieszkańców i był najludniejszą wsią 
Polskiego Spisza2. Mimo malowniczego położenia i cennych zabytków, 
dzielił los biednych terenów Podhala, Spisza i Orawy. Z biegiem lat sytuacja 
zmieniała się, zaczęto szukać sposobów, by zmniejszyć panującą biedę, 
czy to przez modernizację rolnictwa i pasterstwa, czy też przez tworzenie 
drobnego przemysłu domowego. W latach 30. XX w. Frydman postrzegano 
już jako miejscowość turystyczną. Jego walory zabytkowo-krajoznawcze 
podkreślał autor przewodnika z 1937 r.3 W prasie pojawiały się oferty kwater 

1 J.M. Roszkowski, Polskie zabiegi o przyłączenie Spiszu i pierwsze lata przynależności 
północnej części tej ziemi do Rzeczypospolitej (1918–1925) (w:) Terra Scepusiensis. Stan badań 
nad dziejami Spiszu = Terra Scepusiensis. Stav badania o dejinách Spiša, red. R. Gładkiewicz, 
M. Homza, przy udziale M. Pułaskiego i M. Slivki, Levoča–Wrocław 2003, s. 841.

2 Tamże, s. 834.
3 J. Reychman, Przewodnik po Podhalu, Spiszu, Orawie i Północnej Słowacji, Warszawa 

1937, s. 45.
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do wynajęcia, zachęcające letników atrakcjami – bliskością Dunajca, lasu, dużą 
ilością łąk. Dodatkowe walory wsi to kościół, poczta, szkoła i sklepy na miejscu4. 
W 1939 r. wieś odwiedził profesor Uniwersytetu Warszawskiego – Tibor 
Csorba, który przyjechał na kilka dni do Frydmana, zwiedzał zabytki i poznawał 
(...) przejawy życiowe środowiska socjologicznego, zbierając materiał do napisania 
powieści o Frydmanie5. 

W 1937 r. z inicjatywy Aleksandra Balary i pod protektoratem ks. 
J. Noworolskiego utworzono we Frydmanie Muzeum Regionalne Spiskie. 
Prezesem został Jan Prelich, a do zarządu powołano: Walentego Marko-
wicza, Jakuba Stanka, Andrzeja Balarę oraz kilku starszych gospodarzy. 
Ksiądz J. Noworolski udostępnił w kasztelu pomieszczenie na muzeum. 
Kronikarz „Gazety Podhala” podkreślał, że ludność bardzo żywo zajęła się 
gromadzeniem starych zabytkowych przedmiotów6. Świadczy to o dużej 
świadomości własnej kultury, tradycji oraz potrzebie gromadzenia i zacho-
wania dla następnych pokoleń dziedzictwa przodków.

Znaczącą społecznością przedwojennego Frydmana byli Żydzi. Mo-
ritz Fridman prowadził karczmę w budynku, gdzie dziś mieści się urząd 
pocztowy. Według opowiadań najstarszych mieszkańców był szanowany, 
pożyczał pieniądze, a także angażował się w sprawy wsi, m.in. pomagał 
zbierać fundusze na zakup nowych dzwonów kościelnych na miejsce 
poprzednich, zrabowanych przez wojska austriackie w czasie I wojny 
światowej. Jakub Knoch miał niewielki sklep spożywczy, ponadto był sza-
nowanym we wsi rabinem. Mosiek Szagryn również prowadził sklepik, 
handlował cielętami, hodował krowy i wyrabiał koszerne produkty mlecz-
ne, był też szklarzem, a jego żona prowadziła karczmę. Wilhelm Weiss po 
osiedleniu się we Frydmanie prowadził małe gospodarstwo rolne, hodując 
krowy i produkując koszerne sery i masło. Był też powszechnie cenionym 
weterynarzem. Ostatnim z frydmańskich Żydów był Herman, który wraz 
z rodziną prowadził małe gospodarstwo rolne7. Handel we wsi był więc 
skupiony w rękach Żydów, jedyną konkurencją był dla nich Jan Balara, 
który na początku lat 20. XX w. po powrocie z obozu jenieckiego w Rosji, 
otworzył sklep i trudnił się sprzedażą tytoniu, papierosów i zapałek8. 

W omawianym okresie większość ludności wsi zajmowała się rolnic-
twem i hodowlą. Zestawienie hodowli i upraw po 1925 r. na terenie Spiszu 

4 Ogłoszenie, „Gazeta Podhalańska” 1934, nr 15, s. 4.
5 Kronika, „Gazeta Podhala” 1939, nr 28, s. 4.
6 Kronika, „Gazeta Podhala” 1937, nr 9, s. 9.
7 J. Brynczka, Spomnienie na spiskich Żydów [on-line], www.ospfrydman.republika/

kronika.pdf [dostęp: 10.02.2010].
8 M. Balara, Wspomnienia i relacje z historii Spisza i Podhala naszego stulecia, Nowy Sącz 

1987, s. 17.
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pozwala stwierdzić, że w tym czasie we Frydmanie hodowano 216 koni, 
890 szt. bydła rogatego, 304 szt. trzody chlewnej, 216 owiec9. Z płodów 
rolnych najwięcej uprawiano owsa (46,3% całości) i ziemniaków (16,8%), 
mniejszy areał zajmowały uprawy jęczmienia, koniczyny i żyta. Tylko 0,5% 
powierzchni zajmowały len i konopie. W latach 30. XX w. rolników zaczęło 
aktywizować Okręgowe Towarzystwo Rolnicze z siedzibą w Nowym Targu, 
które wprowadzało do upraw nowe odmiany zbóż, prowadziło doświad-
czenia z użyciem nawozów sztucznych, zachęcało do przeprowadzenia 
melioracji gruntów, czy nawet projektowało dla gospodarzy wzorcowe 
gnojownie. W sprawozdaniu za 1931 r. widnieje nazwisko J. Prelicha z Fryd-
mana, który otrzymał premię za zbudowanie takiej właśnie nowoczesnej 
gnojowni10. 

Potrzebę gospodarczego rozwoju Spisza zauważał pochodzący z Fryd-
mana Michał Balara, który zachęcił rolników do tworzenia spółdzielni rol-
niczych, mających poprzez wspólne działania wspomagać indywidualne 
gospodarstwa. Dzięki jego staraniom zorganizowano we wsi Kółko Rolnicze, 
które w 1938 r. założyło sklep, konkurujący z istniejącymi we wsi sklepami 
żydowskimi. M. Balara dostrzegał także dotkliwy brak spółdzielni kredy-
towych, które z kolei udzielałyby kredytów na zakup nasion, nawozów 
sztucznych, rasowego bydła czy ulepszonych maszyn rolniczych. Propono-
wał, by powołać Kasy Stefczyka, przy czym zakładał ich działanie na małym 
terenie (do jednej z takich kas chciał zaliczyć: Frydman, Falsztyn, Dursztyn, 
Nową Białą i Krempachy). Idąc dalej w swych propozycjach polepszenia 
sytuacji rolników, M. Balara twierdził, że można by też założyć na Spiszu 
piekarnie spółdzielcze. We wspólnym działaniu upatrywał sukces rolnic-
twa i podniesienie poziomu życia mieszkańców wsi. Obserwacje działań 
grupowych wyniósł z rodzinnej wsi, o czym świadczy cytat: 

...we Frydmanie jeszcze przed wojną została założona spółka siedmiu gospodarzy, 
która zakupiła maszynę do młócenia i inne narzędzia gospodarcze.

Podkreślał także rolę mleczarstwa: 

...we Frydmanie istnieje filia „śmietankowa”, która codziennie rano w lecie odciąga 
na wirówce śmietankę i odsyła ją do spółdzielni mleczarskiej w Maniowach11. 

Zauważył też, że filia śmietankowa wpłynęła dodatnio na hodowlę bydła 
we wsi, ponieważ gospodarze starali się, by mleko było lepszej jakości, 
w związku z czym bardziej dbali o krowy. Przy mleczarni był skup jaj, 
co dodatkowo umożliwiało pozyskanie drobnych funduszy. Okręgowe 

9 M.J. Roszkowski, Polskie zabiegi..., s. 838.
10 Sprawozdanie Okręgowego Towarzystwa Rolniczego za rok 1931, „Gazeta Podhalańska” 

1932, nr 13, s. 5–6.
11 M. Balara, O gospodarcze podniesienie Spisza, „Gazeta Podhalańska” 1934, nr 5, s. 2–3.
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Towarzystwo Rolnicze organizowało także kursy dla rolników. W dniach 
10–17 czerwca 1934 r. w pobliskim Falsztynie odbył się kurs dla baców. 
Prowadził go instruktor hodowli owiec Adam Drozdowski. Proponował 
uczestnikom właściwe, higieniczne metody wyrobu sera i zachęcał do 
nowoczesnej hodowli12. W szkoleniu tym prawdopodobnie uczestniczyli 
bacowie z okolicznych wsi.

Mieszkańcy Frydmana byli samowystarczalni. Zaspokajali swoje po-
trzeby od przedmiotów codziennego użytku potrzebnych w gospodarstwie 
domowym i do pracy na roli do budowy stodoły lub domu. Każda kobieta 
umiała upiec chleb i ciasto drożdżowe, jak również zrobić sery i masło. Po-
nadto gospodynie haftowały obrusy, przędły len, tkały na krosnach, szyły 
proste ubrania. Z biegiem czasu zaczęto jednak poszukiwać źródeł zarob-
kowania, a młodzi ludzie zaczęli się kształcić. Pojawili się więc wykształceni 
rzemieślnicy: cieśle, kowale, młynarze i stolarze, którzy wykonywali swoje 
zawody w celach zarobkowych. 

W tym miejscu warto nieco dokładniej zarysować mapę istniejących 
w okolicy szkół zawodowych, rynków zbytu, firm prywatnych i zakładów 
rzemieślniczych. W pobliskim Nowym Targu od 1925 r. działała Państwowa 
Szkoła Zawodowa Spisko-Orawska Przemysłu Domowego, która miała 
oddziały w kilku miejscowościach: w Jabłonce – tkactwo, w Nowym Targu 
– haft i koronki, w Czarnym Dunajcu – krawiectwo, w Łapszach Wyżnych 
– bieliźniarstwo, tzw. roboty kobiece i gospodarstwo domowe. Placówka 
ta działała bardzo prężnie, organizując wystawy prac na sprzedaż, a także 
kursy w okolicznych wsiach, jak na przykład w Nowej Białej z bieliźniar-
stwa i gospodarstwa domowego oraz w Trybszu – kurs kroju i szycia13. 
Szkoła ta również skupowała od ludności len, który oddawała kobietom do 
przędzenia, co również dawało możliwość zarobku. W jednym z raportów 
dotyczących działalności szkoły czytamy: 

...w oddziale robót kobiecych i gospodarstwa domowego na Spiszu oprócz kroju 
i szycia wyrabiają dziewczęta guziki niciane w różnych odmianach i kolorach i te 
mają zastosowanie w barwnych strojach tamtejszych kobiet14. 

Działała też zawodowa szkoła z praktyką u krawców, kowali, murarzy 
i stolarzy. 

Spośród frydmanian wykształconymi kowalami byli Alojzy Pisarczyk 
(pobierał nauki w Nowym Targu) i Walenty Markowicz (zawodu uczył 
się w Spiskiej Starej Wsi). O kunszcie i talencie tego ostatniego świadczy 

12 Kronika, „Gazeta Podhalańska” 1934, nr 21, s. 6.
13 Ogłoszenie, „Gazeta Podhalańska” 1926, nr 3, s. 1.
14 Sprawozdanie z działalności Państwowej Szkoły Zawodowej Spisko-Orawskiej za czas od 

1 września 1925 do końca czerwca 1926, „Gazeta Podhalańska” 1926, nr 21, s. 4–5.
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fakt, iż naprawiał także zegar na kościelnej wieży po remoncie w 1936 r.15 
Ponadto kowalstwo praktykowali Karol Stefaniak i Józef Mirga. W Zako-
panem kształcili się stolarze – Ludwik Myśliwiec i Filip Prelich. Oprócz 
nich we Frydmanie byli także stolarze samoucy – Andrzej i Jan Galikowie, 
którzy specjalizowali się w produkcji mebli, narzędzi domowego użytku 
oraz trumien. Nie można pominąć grupy murarzy, którzy swój fach wyko-
nywali z zamiłowaniem i precyzją, mimo że uczyli się sami, najczęściej od 
swoich ojców. Byli to: Adam i Antoni Jasiakowie, Józef i Karol Brynczkowie, 
Józef Kasprzak i Józef Markowicz. Cieślami (także samoukami) byli: Józef 
i Walenty Brynczkowie, Józef Barnasz, Jan Findura i Jan Subiszak. Zawód 
szewca wykonywał Józef Brynczka, a krawcem był Franciszek Turkot, który 
fachu uczył się w Niedzicy.

Trzeba tu podkreślić, że w okresie międzywojennym mieszkańcy 
Frydmana także czynnie angażowali się w działalność kulturalno-oświa-
tową. W tej dziedzinie główną rolę odgrywała szkoła i nauczyciele, jednak 
zaznaczała się również aktywność innych grup zrzeszonych, jak choćby 
Związku Strzeleckiego założonego w 1930 r. przez M. Balarę czy powsta-
łej w 1928 r. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)16. W roku założenia OSP 
zrzeszała 37 członków czynnych z prezesem ks. Stefanem Andraszowskim, 
naczelnikiem Walentym Markowiczem, sekretarzem M. Balarą oraz skarb-
nikiem Andrzejem Markowiczem. Rada gminna we Frydmanie oddała do 
dyspozycji straży salę, którą wraz z obrazem św. Floriana poświęcił ks. S. An-
draszowski, wygłaszając równocześnie jędrną mowę, zaznaczającą cel i dobro 
organizacji17. Strażacy znacząco uczestniczyli w organizowanych we wsi 
wydarzeniach i okolicznościowych imprezach, przede wszystkim jednak 
współdziałali w wychowaniu młodzieży w karności i dobrych obyczajach, świecąc im 
dobrym przykładem18. W 1932 r. we Frydmanie odbyła się uroczystość z udzia-
łem sąsiednich straży pożarnych, należących do oddziału frydmańskiego. 
Uroczystość ta była powiązana z odpustem, któremu przewodził dziekan 
ks. S. Andraszowski. Po mszy w kościele pw. św. Stanisława bp. nastąpił 
przemarsz zastępów i pokazowa defilada, której przyglądali się licznie ze-
brani mieszkańcy19. Kronika OSP w Niedzicy podaje sprawozdanie z kursu 
komendantów i ich zastępców wszystkich straży spiskich pod dowództwem 
komendanta M. Balary. Kurs odbywał się we Frydmanie w dniach 23.03–1.04 
1930 r. Protektorat nad nim sprawował sam naczelnik okręgu IV z Nowego 

15 Kronika, „Gazeta Podhala” 1936, nr 7, s. 8.
16 Frydman na Spiszu, „Gazeta Podhalańska” 1928, nr 33, s. 5.
17 Tamże.
18 Ze Spisza Polskiego, „Gazeta Podhalańska” 1928, nr 52, s. 9.
19 Kronika, „Gazeta Podhalańska” 1932, nr 21, s. 8.
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Targu, Franciszek Dworski. Program szkolenia obejmował: szkolenie teo-
retyczne – 3 dni, szkolenie praktyczne – 4 dni: ćwiczenia bojowe, pokazy 
i zawody. W sumie uczestniczyło w nim 30 strażaków. W zakończeniu kursu 
wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i okręgu, ks. S. Andraszowski, 
sołtys wsi oraz licznie zebrani mieszkańcy Frydmana20.

Artykuły w ówczesnej prasie informowały o częstych przedstawieniach 
teatralnych prezentowanych w miejscowej szkole z udziałem młodzieży 
i nauczycieli, ale także mieszkańców wsi. W sztuce Chrapanie z rozkazu 
w role aktorów wcielili się frydmańscy strzelcy – Józef Markowicz, Karol 
Milaniak, Walek Iglar i Józef Hlawacz21. W kronice z 15 maja 1932 r. „Gazeta 
Podhalańska” podała następującą wiadomość z Frydmana: 

...nie ma miesiąca, by nasza młodzież szkolna nie występowała w jakichś uroczy-
stościach. 3 maja odbył się wieczorek ku uczczeniu święta narodowego. Pokazano 
przedstawienie teatralne przygotowane przez uczniów i nauczycieli22. 

Mimo licznych obowiązków w gospodarstwie i przy pracach polowych 
młodzież bardzo chętnie uczyła się powierzonych ról i przychodziła na 
próby. M. Balara, relacjonując stan oświaty na Spiszu, w 1932 r. stwierdził, że 

...przedstawienia teatralne stanowią główny punkt oparcia dla pracy oświatowej na 
tym terenie. Ludność bardzo lubi spektakle, co wymusza często potrzebę powtórnego 
pokazania sztuki przy wypełnionej po brzegi sali23. 

Dochód z biletów przeznaczano na cele wsi, na przykład na dożywianie 
biednych dzieci, Związek Strzelecki, OSP czy na odnowienie ołtarzy w ko-
ściele. 

Mieszkańcy jednoczyli się we wspólnych działaniach, podejmując ini-
cjatywy na rzecz pomocy i wspierania lokalnych potrzeb. Jedną z inicjatyw 
był wspólny wysiłek Teatru Ludowego, OSP, Związku Strzeleckiego, Kółka 
Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich we Frydmanie. Przy współudziale 
sołtysa i nauczycieli zorganizowano festyn, „z którego czysty dochód 170 
zł oddano na odnowienie ołtarzy”24. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej czyniono starania o wybu-
dowanie nowej szkoły. Istniejący budynek o dwu salach był już niewystar-
czający. W prasie odnotowano, że gospodarze poczynili wstępne kroki do 
budowy, ofiarując drewno i deklarując pomoc, jednak inwestycja mogła 

20 Kronika OSP w Niedzicy, Niedzica 1981, s. 42.
21 Kronika, „Gazeta Podhalańska” 1932, nr 6, s. 9.
22 Kronika, „Gazeta Podhalańska” 1932, nr 20, s. 8.
23 M. Balara, Sprawy oświatowe. Teatr amatorski na Spiszu, „Gazeta Podhalańska” 1932, 

nr 15, s. 3–4.
24 Kronika, „Gazeta Podhala” 1939, nr 26, s. 7.
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dojść do skutku jedynie dzięki bezzwrotnej zapomodze i długoterminowej 
pożyczce25. Wybuch wojny zniweczył te plany. 

Niemałą rolę w przywracaniu polskich pieśni w czasie nabożeństw 
kościelnych odgrywał chór działający przy parafii. Mieszkańcy Frydmana, 
od młodzieży szkolnej po dorosłych, chętnie brali udział w organizowa-
nych uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych na terenie Spisza 
(w Niedzicy, Łapszach Niżnych, Krempachach i w samym Frydmanie). 
Uroczyście świętowano 3 Maja, Dni Morza, Puszczanie wianków na Du-
najcu i Dni Strażaka. O Dniu Morza, połączonym z puszczaniem wianków, 
z zachwytem wypowiadał się kronikarz „Gazety Podhala”, podkreślając 
udział w tej uroczystości całej wsi, licznie zgromadzonej nad Dunajcem, 
gdzie oprócz przemówień zaprezentowano program artystyczny i śpiewano 
pieśni patriotyczne, a na zakończenie 

...z prądem Dunajca płynęły łodzią strojne w biel i wianki na skroniach dziewuchy. 
W ten sposób frydmanianie zamanifestowali swoje przywiązanie do Bałtyku26. 

We wsi działała także grupa muzykantów samouków, grywających 
na weselach, tj. Andrzej i Michał Galikowie, Walenty Dwornicki, Stefan 
Richtarik, Karol Milaniak i Józef Kasprzak. 

Trzeba podkreślić, że w okresie międzywojennym wielu frydma-
nian zaczęło wyjeżdżać do szkół. Niektórzy po skończeniu nauk chętnie 
wracali, by tu pracować na rzecz rozwoju wsi. Jednym z nich był Michał 
Balara, który po zdobyciu wykształcenia wrócił do Frydmana i pracował 
w miejscowej szkole przez 11 lat jako nauczyciel (w latach 1928–1935 pełnił 
funkcję kierownika szkoły). Warto wymienić także Franciszka Hlawacza, 
który skończył Liceum Handlowe Zgromadzenia Kupców w Warszawie, 
a następnie założył i prowadził sklep spożywczy we Frydmanie. Sprzedał 
go, gdy został powołany do wojska. Po odbyciu służby wojskowej nadal 
chciał pracować zawodowo na Spiszu, o czym informował w ogłoszeniu 
prasowym27. Nie można pominąć osoby ks. S. Andraszowskiego, probosz-
cza we Frydmanie w latach 1903–1937. Spędził tu 34 lata, pełniąc przy tym 
również funkcję dziekana spiskiego i prezesa miejscowej straży pożarnej. 
Szanowany i ceniony nie tylko przez parafian jako wspaniały duszpasterz, 
kawaler Orderu Polonia Restituta, honorowy Radca Kurii Metropolitarnej, 
zyskał miano wzorowego obywatela i syna spiskiej ziemi, patrioty najwyż-
szej miary. Jak donosiła „Gazeta Podhala”: 

25 Kronika, „Gazeta Podhala” 1939, nr 11, s. 7.
26 Kronika, „Gazeta Podhala” 1939, nr 28, s. 8.
27 Ogłoszenie, „Gazeta Podhala” 1937, nr 20, s. 7.
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Zasiadał w radzie gromadzkiej, radzie szkoły, Gminie Urbarialnej i brał udział we 
wszystkich zbożnych poczynaniach wsi. Wszędzie jego ojcowska, mądra i rozważna 
rada potrzebną była28. 

Przybył do Frydmana jako młody kapłan, pełen życia i energii, i tu wraz 
z mieszkańcami dzielił trudne koleje losu. Pochodził z Preszowa na Słowa-
cji, ale po przyłączeniu Spisza do Polski pozostał we Frydmanie. W wolnej 
odrodzonej Polsce uczył, jak ją kochać, inspirował do różnorodnych działań 
dla dobra wsi. Został pochowany na frydmańskim cmentarzu. W ostatniej 
woli przeznaczył kwotę 100 zł na budowę domu katolickiego i taką samą 
na bibliotekę we Frydmanie. Jego pogrzeb zgromadził rzeszę duchowień-
stwa (72 księży), przedstawicieli władz, przyjaciół ze Spisza i Orawy oraz 
rodzinnej Słowacji. W ostatnim pożegnaniu wśród wielu zaszczytnych gości 
uczestniczył też ks. Ferdynand Machay.

Ważną rolę we wsi pełniła Wspólnota Urbarialna powstała po roku 
1848. Wtedy to po uwłaszczeniu frydmańscy chłopi otrzymali z dworskich 
posiadłości 736 ha ziemi podzielonej na 96 części, zwanych ćwiartkami 
(ćwiartka to ok. 8 ha). Objęli również 202 ha lasu. Działki rolne zostały 
podzielone i przynależały do pojedynczych właścicieli, natomiast las sta-
nowił całość, niepodzielną wspólnotę, zwaną umownie Urbarem29. Nazwa 
ta przyjęła się od nakazów Marii Teresy, Urbarium Theresianum z lat 1723 
i 1772, które ujednolicały spisy ziemskich majątków rolnych oraz obowiązki 
poddanych chłopów wobec pana. Innymi słowy urbar znaczył poddań-
stwo. Te urbarialne „wytyczne” zniosła ustawa uwłaszczeniowa z 1848 r., 
w następstwie której chłopi stali się właścicielami gruntów i równocześnie 
współwłaścicielami wspólnych lasów i pastwisk w ilości odpowiadającej 
wymiarom rolniczym nabytych gruntów. W ten sposób rozpoczęła się 
działalność wspólnoty Urbaru jako wspólnoty leśnej30. Urbarem zarządzała 
Rada Urbarialna wspólnie z jej prezesem, zaś w każdej wsi działał leśniczy. 
W omawianym okresie od 1920 r. we Frydmanie funkcję leśniczego pełnił 
Wojciech Zolondek31. Frydmańska Wspólnota Urbarialna, podejmując tro-
skę o wspólną własność, prowadziła działalność gospodarczą, nierzadko 
z zysków wspierając lokalne potrzeby wsi, m.in. aż do r. 1955 zapewniała 
opał dla szkoły, ze sprzedanego drzewa wspomagała działalność straży 
pożarnej i składała darowizny na potrzeby kościoła. Warto wspomnieć, że 
ok. 1900 r. zamierzała wykupić cały majątek dworski za pieniądze pozyskane 
ze sprzedaży drewna. Ostatecznie jednak do zakupu nie doszło. 

28 Śp. Ks. Stefan Andruszowski, chluba ziemi spiskiej, „Gazeta Podhala” 1937, nr 22, s. 1–2.
29 J. Brynczka, W. Barnasz, Z dziejów Frydmana [on-line], www.ospfrydman.republika/

kronika.pdf [dostęp 10.02.2010].
30 F. Payerhin, O Urbarze, „Na Spiszu” 2006, nr 4, s. 42–45.
31 Tamże, s. 44.
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Trzeba również podkreślić istotną rolę jarmarków, które oprócz 
Nowego Targu odbywały się w pobliskich Maniowach. Jarmarki dawały 
możliwość nabycia towaru, ale przede wszystkim sprzedaży wyrobów 
własnych, żywności, grzybów, owoców leśnych czy płodów ziemi, a tym 
samym była to możliwość zarobienia pieniędzy. Autor artykułu z „Gazety 
Podhalańskiej” widział w trudnej sytuacji materialnej mieszkańców Spiszu 
i Orawy impuls do rozwoju przedsiębiorczości: 

...brak zarobków i gotówki poza cieniami ma też i swoje strony dodatnie, bo zmusza 
wielu ludzi do przemyśliwania nad tem, jakby wydobyć przecież jakiś grajcar32. 

W międzywojniu Frydman był rozwijającą się miejscowością, która 
umiała podejmować wspólne działania, nie bała się nowinek w zakresie 
rolnictwa, a także potrafiła wykorzystać lokalne możliwości rozwoju i po-
lepszenia bytu mieszkańców. Jako przykład można podać chociażby wy-
korzystanie potoku, wzdłuż którego powstało kilka siłowni napędzanych 
wodą. J. i S. Reychmanowie w pracy Przemysł wiejski na Podhalu33 podają, 
że w rejonie Frydmana wzdłuż kanału (przykopy) nazwanego tu młynów-
ką, znajduje się dziewięć siłowni, z których dwie należą do stosunkowo 
większych obiektów. Mowa tu m.in. o młynach, które od dworu odkupili 
prywatni właściciele. Ich dokładny opis znajdujemy w przywołanym wy-
żej opracowaniu. Jeden, nazwany na górze, własność rodziny Myśliwców, 
był prowadzony przez Ignacego Myśliwca, a później jego syna – Jana.  
Młyn ten 

...był wyposażony w turbinę Francisa o pionowej osi, którą zainstalowano w drew-
nianej komorze turbinowej oraz w dwa koła wodne nasiębierne o średnicy 3,5 m, 
pracujące na spadzie ok. 4 m. Turbina porusza trak tartaczny, koła wodne zaś 
młyn i generator prądu elektrycznego. Siłownia ta jest zakładem o bardzo starych 
tradycjach34. 

Tartak i młyn, zmodernizowane i unowocześnione, istnieją do dziś. 
Z kolei młyn na dole, własność rodziny Knapów z Łopusznej, miał na spa-
dzie ok. 4 m, trzy koła nasiębierne, z czego dwa o średnicy 2 m, jedno zaś 
3 m. Obudowę kół wykonano z betonu, a konstrukcję górną z drewna. 
Młyn ten powstał na początku XX w. i był kilkakrotnie unowocześniany 
i rozbudowywany. Przy nim funkcjonowała także gonciarka, czyli urządze-
nie do robienia gontów na pokrycia dachów. Obydwa młyny miały gene-
ratory prądu elektrycznego, które oświetlały niemal całą wieś. Pozostałe 
siłownie wodne w liczbie siedmiu służyły zarówno celom gospodarczym, 

32 Jarmarki w Nowym Targu, „Gazeta Podhalańska” 1932, nr 36, s. 1–2.
33 J. i S. Reychmanowie, Przemysł wiejski na Podhalu, Zakopane 1937, s. 126.
34 Tamże, s. 126.
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jak i przemysłowo-rzemieślniczym (kuźnia, stolarnia). Były to jednostki 
małe, pracujące na niewielkich spadach, wyposażone bądź w koła wodne 
nasiębierne i podsiębierne, bądź też w turbiny. Część turbin pochodziło 
z produkcji fabrycznej, niektóre zaś wykonywali kowale z Frydmana. Warto 
w tym miejscu znowu przytoczyć słowa M. Balary, który na łamach „Gazety 
Podhalańskiej” pisał: 

Chciałbym podnieść jako dodatni objaw na Spiszu (…) wykorzystanie siły wodnej 
i zaprowadzenie oświetlenia elektrycznego. Takie urządzenie spotykamy u p. Ignacego 
Myśliwca we Frydmanie35. 

Frydman mógł jeszcze poszczycić się innym zakładem przemysło-
wym – olejarnią, która służyła do wytłaczania oleju z siemienia lnianego. 
Prowadził ją Jan Dwornicki, a jeszcze do lat 60. XX w. kontynuował jego 
syn – Franciszek. Urządzenie było wyposażone w śrubę na środku prasy, 
naciskającą bezpośrednio na kłatek36. Najstarsi gospodarze wspominają, że 
do olejarni przybywali także mieszkańcy okolicznych wsi37. 

Według relacji J. Brynczki, jeszcze na początku lat 30. XX w. nad Du-
najcem we Frydmanie znajdowała się wielka kuźnia napędzana przez koła 
wodne, służąca do nagrzewania żelaza38. Stąd materiał ten transportowano 
na tratwach rzeką do dalszej przeróbki. Do grubego żelaza używano węgla 
drzewnego, który prawdopodobnie był wypalany na terenie frydmańskich 
lasów, po czym pozostały widoczne ślady. Piece do przerobu drzewa na 
węgiel zwano limierzyskami. Fabryka została całkowicie zniszczona przez 
powódź w 1934 r.39 Choć jedynym potwierdzeniem istnienia tej fabryki są 
zachowane mapy z 1870 i 1936 r., na których widnieje niemiecki napis Hamry 
(młoty), warto zaufać pamięci najstarszych mieszkańców. 

Te fragmentaryczne spostrzeżenia dotyczące życia mieszkańców 
Frydmana w okresie międzywojennym rysują obraz wsi rozwijającej się. 
We Frydmanie działały dwa młyny, kuźnie, olejarnia i gonciarka, znane 
i odwiedzane przez mieszkańców okolicznych wsi. W omawianym okresie 
nastąpiła modernizacja rolnictwa i rozwój rzemiosła. Ludność etnicznie 
polska, mimo wielowiekowej przynależności do państwa węgierskiego, 
poddawana madziaryzacji i słowakizacji, nie zatraciła swej narodowej 

35 M. Balara, O gospodarcze podniesienie Spisza, „Gazeta Podhalańska” 1933, nr 5, s. 3.
36 W opracowaniu J. i S. Reychmanów, Przemysł..., podano, że młyn działał, natomiast 

H. Jost w O olejarniach na Podhalu, Spiszu i Orawie (w:) Zagadnienia z kultury Podhala, Spisza 
i Orawy, Nowy Targ–Zakopane 1986, s. 60–66, podaje ten obiekt w wykazie istniejących, ale 
już nieczynnych.

37 Z relacji Józefa Tomaszkowicza (ur. 1924).
38 J. Brynczka, Hamry, www.ospfrydman.republika/kronika.pdf [dostęp 10.02.2010].
39 W opracowaniu J. i S. Reychmanów, Przemysł..., pada stwierdzenie, że powódź 

z 1934 r. zniszczyła wiele obiektów budownictwa przemysłowego. 
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tożsamości. Po odzyskaniu niepodległości bardzo szybko odnalazła się 
w nowej rzeczywistości politycznej, co zaznaczyło się w codziennym życiu 
mieszkańców (rozwój szkolnictwa, udział w patriotycznych i narodowych 
uroczystościach i aktywna działalność grup zrzeszonych – OSP, Związku 
Strzeleckiego, Teatru Ludowego, Wspólnoty Urbarialnej). 



  

Elżbieta Łukuś  
Niedzica

Obrzędowość i zwyczaje mieszkańców Frydmana 
w twórczości Michała Balary

Michał Balara urodził się 19 sierpnia 1904 r. we Frydmanie na Spiszu, 
który w tym czasie wchodził w skład Monarchii Austro-Węgier-

skiej. Rodzice M. Balary, rodowici Spiszacy, frydmanianie Jan i Maria z d. 
Iglar, posiadali gospodarstwo rolne. Jednak głównym zajęciem Jana była 
praca na poczcie, która mieściła się w jego domu, niedaleko kościoła. W opi-
nii mieszkańców Frydmana uchodził za cłowieka uconego. Z pewnością cenił 
wiedzę, skoro wszystkim swoim siedmiorgu dzieciom zapewnił wykształce-
nie1. Trzeba zaznaczyć, że na tamte czasy było to zjawisko wyjątkowe, gdyż 
w większości wiejska młodzież kończyła edukację na etapie szkoły podsta-
wowej w rodzinnej wsi. M. Balara pierwszy okres edukacji tak wspomina: 

...uczęszczałem do węgierskiej szkoły podstawowej we Frydmanie i ukończyłem sześć 
klas. Nauczycielkę nie rozumiałem, wszystkiego uczyłem się po węgiersku od słowa 
do słowa, tak zwaną metodą paznokciową2. 

Taki system wynikał z wprowadzonej w 1907 r. ustawy, która nakazy-
wała prowadzić nauczanie wszystkich przedmiotów w języku węgierskim.

M. Balara po ukończeniu w 1916 r. szkoły powszechnej we Frydmanie 
rozpoczął naukę w gimnazjum w Podolińcu, dawnym kolegium polskich 
pijarów. Tu nabył umiejętność posługiwania się językiem węgierskim. 
W 1919 r. ukończył wraz z bratem Janem już słowackie gimnazjum w Le-
woczy, a następnie w latach 1919–1923 studiował w Seminarium Nauczy-
cielskim w Spiskiej Nowej Wsi3. Tak więc czas edukacji w młodzieńczym 

1 A. Kudasik, Podhalanie, Kraków 1999 r., s. 80
2 M. Balara, Madziaryzacja na Spiszu. Fragment wspomnień Michała Balary, „Na Spiszu” 

2007, nr 2 (63), s. 33.
3 T.M. Trajdos, Michał Balara (w:) Spisz i Orawa. W 75 rocznicę powrotu do Polski północnych 

części obu ziem, red. T.M Trajdos, Kraków 1995, s. 215.
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wieku związany był ze Spiszem, co zapewne wpłynęło na ukształtowanie 
jego zainteresowań, a przede wszystkim na umiłowanie kultury ludowej 
Spiszaków. Będąc na trzecim roku studiów, wykształciła się u niego świado-
mość narodowa. Zrozumiał, że jako Spiszak z Zamagurza jest Polakiem. Na 
wezwanie łapszanina Wendelina Habera – profesora gimnazjum w Nowym 
Targu, polskiego działacza plebiscytowego, inspektora szkół polskich Spisza 
i Orawy, M. Balara przerwał studia i w 1923 r. wrócił do Polski4. Następnie 
podjął pracę jako nauczyciel w Krempachach, a po roku otrzymał etat 
nauczyciela w rodzinnym Frydmanie. Swoich młodszych rodaków uczył 
przez 11 lat, w tym siedem lat pełnił funkcję kierownika szkoły. W 1932 r. 
ukończył w Krakowie Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski, dający mu 
uprawnienia do nauczania języka polskiego i historii w szkole podstawowej. 
W 1935 r. przeniósł się do Nowego Targu. Początkowo pracował tam jako 
nauczyciel, a cztery lata później został kierownikiem szkoły powszechnej. 
Obok pracy zawodowej angażował się społecznie na rzecz regionalizmu 
i promocji spiskiej ziemi. W 1924 r. w wieku dwudziestu lat przyjął obowiąz-
ki prezesa Ogniska Spiskiego Związku Podhalan obejmującego Frydman, 
Nową Białą i Krempachy. W tym samym roku został członkiem Koła Spi-
skiego Towarzystwa Obrony Kresów Południowych założonego w Łapszach 
Niżnych pod patronatem Władysława Semkowicza5. W 1930 r. zorganizo-
wał we Frydmanie oddział Związku Strzeleckiego. W 1931 r. przystąpił do 
grona założycieli narodowej organizacji Związku Spisko-Orawskiego, był 
czynnym działaczem w Zarządzie Głównym. W tym czasie z powodzeniem 
próbował swoich sił jako publicysta i prozaik, publikując teksty w gwarze 
spiskiej na łamach „Gazety Podhalańskiej”6. Pisywał okolicznościowe 
artykuły wstępne, felietony o tematyce społecznej i kulturalnej, recenzje 
z książek poświęconych góralszczyźnie oraz reportaże z uroczystości 
związanych z dziejami Spisza, Orawy i Podhala7. Zamieszczał też szereg 
opowiadań, gawęd, zwyczajów pochodzących ze Spisza oraz różnorakich 
informacji dotyczących swojej rodzinnej wsi. Jego praca została zauważona 
i doceniona – w latach 1936–1939 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Ga-
zety Podhala”. To dało mu możliwość wprowadzenia problematyki Spisza 
i Orawy do świadomości szerszego kręgu odbiorców. W czasie II wojny 
światowej uciekł przed aresztowaniem Gestapo na Spisz, będący wówczas 
w granicach państwa słowackiego pod rządami ks. Józefa Tiso. Zamieszkał 
w Spiskiej Białej, tam też podjął pracę jako nauczyciel wykładając w języku 
słowackim. Pobyt ten wykorzystał na gromadzenie gawęd i podań w gwarze 

4 Tamże s. 215.
5 Tamże, s. 216.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 217.
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polskiej ze Spisza Środkowego. Po zakończeniu wojny powrócił do Frydma-
na. Jednak nie pozostał tam długo, gdyż otrzymał nakaz pracy. Miał objąć 
funkcję kierownika szkoły w Trzebuni k. Myślenic. Jako społecznik reakty-
wował tam Ochotniczą Straż Pożarną, założył Koło Gospodyń Wiejskich, 
bibliotekę, młodzieżowy zespół regionalny i zespół teatralny. Doceniając 
jego działalność i wkład pracy, w 1952 r. władze oświatowe przeniosły go 
do pracy w Głogoczowie, gdzie pracował do 1972 r.8

W 1967 r. jedenaście jego opowiadań drukowanych wcześniej w „Ga-
zecie Podhala” ukazało się w książce Andrzeja Jazowskiego Opowieści ludu 
spiskiego (Warszawa 1967).

Po przejściu na emeryturę wrócił w rodzinne strony. Opublikował 
wówczas cztery pozycje książkowe: Spiski Kotlik Dukatów, ze wstępem 
Tadeusza Staicha (Kraków 1980); Szkice spiskie z czasów niedawnych (Nowy 
Sącz 1985); Na Spiszu. Obrzędy ludowe, opowieści i bajdy (Warszawa 1986); 
Na południowych kresach. Obrazki z przeszłości Spisza (Nowy Sącz 1987). We 
wszystkich tych pozycjach słowo wstępne i przypisy zredagował badacz 
Spisza prof. Tadeusz M. Trajdos. Pośmiertnie została wydana pozycja Z hi-
storii Spisza i Podhala naszego stulecia. Wspomnienia i relacje (Nowy Sącz 1991).

Do końca swojego życia prowadził aktywną działalność społeczną, za 
co został nagrodzony tytułem Członka Honorowego Związku Podhalan9. 
Wielki Spiszak, Michał Balara, zmarł 4 sierpnia 1988 r. Spoczął na cmentarzu 
komunalnym w Nowym Targu.

W twórczości M. Balary znajdziemy relacje i podania, które opisują 
motywy powstania wsi, oraz gdzie wymienione są postaci historyczne. 
Wielkim zainteresowaniem cieszą się podania, legendy, które opowiadają 
o zbójnikach, sprytnych wiejskich rzemieślnikach, ukazują życie chłopa 
na wsi. Częstym motywem jest występowanie nadprzyrodzonych sił, de-
monów, strzig, dziwożon. Prosty chłop lękał się magii, a więc na wszelki 
wypadek pragnął zabezpieczyć swój dobytek przed działaniem złych mocy. 
Dlatego w kulturze ludowej Spiszaka możemy znaleźć liczne zabobony, 
sposoby odczyniania uroków. Często magia miesza się z religijnością. 

M. Balara tematykę dotyczącą obrzędowości zamieścił w publikacji 
Na Spiszu wydanej w 1986 r. W tej pozycji opisanych zostało jedenaście 
obrzędów związanych z rokiem kalendarzowym, który wyznaczał rytm 
życia Spiszaka. Tekst pisany jest gwarą spiską w interpretacji fonetycznej 
oraz uzupełniony komentarzem w języku literackim. Autor zanotował 
wiele zwyczajów, które zupełnie odeszło w zapomnienie. Pisał z autopsji, 

8 J. Budz., Michał Balara regionalista i patriota, „Na Spiszu” 2004, nr 3(53), s. 11.
9 A. Kudasik, Podhalanie..., s. 83.
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gdyż znał ten lud. Z niego się wywodził, a zatem towarzyszyła mu pewna 
łatwość wychwycenia zjawisk, sytuacji występujących w życiu wiejskim 
Spiszaków. Zgromadził informacje o kulturze duchowej, która wraz ze star-
szym pokoleniem odchodzi. M. Balara zdawał sobie z tego sprawę – skarżył 
się, że regionalne stroje rzadko się zakłada, zmienia się styl życia, młodzież 
nie pamięta o tradycji. Ocalając od zapomnienia, stworzył dla przyszłych 
pokoleń skarbnicę dziedzictwa, z której my następcy dziś korzystamy.

W młodości M. Balary izba kądzielna była miejscem we wsi, gdzie od-
żywały na nowo dawne ludowe opowieści i zwyczaje. Była niejako kuźnią 
wszelkich podań ustnych przekazywanych przez pokolenia. Zapewne 
M. Balara w nich uczestniczył, gdyż mogły one być inspiracją do gromadze-
nia podań, gawęd, a następnie wykorzystania ich w działalności pisarskiej. 

W kądzielnej izbie jeszcze pół wieku temu gromadzili się mieszkańcy wsi, 
a zwłaszcza kobiety, które przędły len, grymplały wełnę, darły pierze. Często 
przychodzili tam kawalerzy, aby umilić sobie czas w towarzystwie dziew-
czyn. Najwięcej radości miała młodzież w dzień św. Andrzeja (30 listopada). 
Wówczas młodzi wróżyli sobie, jaka czeka ich przyszłość. M. Balara sporo 
miejsca poświęcił na omówienie wróżb związanych z wigilią św. Andrzeja. 
Tego wieczoru dziewczyny gotowały papierzane gałuzki (papierowe kluski); 
z mąki i ziemniaków przyrządzały kluski. Każda panna przygotowywała 
trzy karteczki: na dwóch pisała imiona chłopaków, a trzecią pozostawiała 
pustą, niezapisaną. Gotujące się kluski z zawartością kartek pilnie obserwo-
wała. Która kluska pierwsza wynurzyła się na powierzchnię wody, wówczas 
należało ją wyjąć, gdyż zawierała ważną wiadomość – imię przyszłego męża. 
Dziewczyna z niecierpliwością otwierała kluskę i sprawdzała jej zawartość. 
Jeśli wewnątrz kluski kartka była pusta oznaczało to, że panna nie wyjdzie 
za mąż10. Oczywiście kawalerzy nie mogli poznać wyników wróżb.

W kolejnej wróżbie na stół kładziono pod talerz mirt, pierścień i lalkę. 
Jeśli dziewczyna wybrała pierścień, wówczas wróżyło to ślub, mirt – sta-
ropanieństwo, wybór lalki przepowiadał pannę z dzieckiem, zwaną na 
Spiszu przesponką. Wróżba ta powszechnie znana jest w różnych regionach 
Polski. Jednak zamiast lalki najczęściej występuje różaniec, co ma wróżyć 
dziewczynie wstąpienie do klasztoru. Następna wróżba również dotyczyła 
zamążpójścia. Dziewczyny przygotowywały dwanaście kartek z imionami 
chłopców, trzynastą pozostawiały pustą. Kartki zabierały do domu i czekały 
na dzień św. Łucji (13 grudnia). Wówczas to codziennie wieczorem wybie-
rały jedną kartkę i wrzucały ją do pieca. Ostatnią trzynastą kartkę otwierały 
po wieczerzy wigilijnej; wtedy okazywało się, jakie będzie imię przyszłego 
męża. Jeśli karteczka była pusta – wróżyła staropanieństwo.

10  M. Balara, Na Spiszu. Obrzędy ludowe, opowieści i bajdy, Warszawa 1986, s. 32.
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Dziewczyny, aby poznać w jakim wieku wyjdą za mąż, wychodziły 
wieczorem do ogrodu i zdejmowały z prawej nogi but wrzucając go na 
gałąź jabłoni. Jeśli rzut był celny i bucik powiesił się na gałęzi za pierwszym 
razem, wówczas wróżyło to zamążpójście jeszcze tego roku, trafienie za 
drugim razem w przyszłym roku, a za trzecim panna musiała czekać aż 
trzy lata na założenie rodziny11. Warto wspomnieć o jeszcze jednym mniej 
znanym zwyczaju, ale za to niezmiernie zabawnym. Dziewczyny stawały 
w kółku, a przed każdą z nich były wysypane trzy ziarna zboża. Do środka 
koła wpuszczono kurę. Przed którą panną kura w pierwszej kolejności wy-
dziobała ziarna, to ta pierwsza z grona koleżanek miała wstąpić w związek 
małżeński. Jeśli kura którąś dziewczynę ominęła, wróżyło jej to pozostanie 
starą panną.

Główny wątek w wróżbach andrzejkowych dotyczy zamążpójścia. 
Dziewczyna poprzez ślub stawała się gospodynią. Jeśli wydała się bogato 
i mąż posiadał duży areał ziemi, była szanowaną osobą. W społeczności 
wiejskiej bycie starą panną było niezmiernie krzywdzące, kobieta miała 
niższą pozycję, nie mieściła się w kanonach uporządkowanego ładu wsi.

Chłopcy również przepowiadali swoją przyszłość przy pomocy wróżb; 
lali ołów przez kluczową dziurkę do garnuszka z wodą. Następnie indywi-
dualnie interpretowali powstałe kształty, na przykład o Jozkowi uloł sie sif, 
pewnie pojedzie do Ameryki, a Stasek mo piśtolet iście na wiesne dostanie asynterke12.

O ile najstarsi mieszkańcy pamiętają z autopsji jeszcze kilka wróżb 
andrzejkowych, tak zupełnie zapomniane są zwyczaje związane ze św. Łu-
cją (13 grudnia). M. Balara poświęcił im sporo miejsca, podając szereg 
zwyczajów występujących na Zamagurzu Spiskim: w Krempach, Fryd-
manie, Hawce, Haligowcach, Frankowej, Lipniku Wielkim oraz na Spiszu 
Środkowym w Spiskiej Białej i Słowiańskiej Wsi. Ludność uważała, że św. 
Łucja ma siłę i moc jak żadna inna święta. Guślarki i czarownice ujawniały 
w jej liturgiczne wspomnienie swoją spotęgowaną moc, co wyrażało się 
w działaniach na szkodę ludzi i ich dobytku. Na Spiszu kobiety trudniące 
się magią nazywano strzigi, bosiorki lub babrule. Wierzono, że mogą pozbawić 
krowy mleka, sprowadzić chorobę na bydło lub domowników. Jedynym 
ratunkiem było w wigilię św. Łucji opisanie święconą kredą gospodarstwa 
i wykonanie trzech krzyżyków lub kółek nad drzwiami do stajni.13 

Młodzi odkrywali poprzez wróżby niewiadomą przyszłość. Zatem 
wigilia św. Łucji była dniem wyjątkowym. Tego dnia można było zabierać, 
kraść sąsiadom różne rzeczy. Największym jednak powodzeniem cieszyło 

11 Tamże, s. 33.
12 Józkowi ulał się statek, pewnie pojedzie do Ameryki, a Staszek ma pistolet 

z pewnością na wiosnę otrzyma wezwanie na pobór do wojska.
13 M. Balara, Na Spiszu..., s 34–35.
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się drewno. Kradzieży dokonywały dziewczyny, gdyż miały one w tym 
swój ukryty cel. Jeśli po przeliczeniu znajdowała się parzysta liczba drewna 
(sajt), wróżyło to dziewczynie rychłe zamążpójście. Z kolei kawalerzy urzą-
dzali sąsiadom i znajomym najrozmaitsze psoty: tłukli garnki powieszone 
na drewnianych ogrodzeniach (Krempachy), zdejmowali bramy, furtki, 
wyciągali wóz na dach, potrafili zamienić w wozie koła. Jednak nikt nie 
obrażał się na niewłaściwe zachowanie, ponieważ było ono wpisane w tra-
dycję. Zdarzali się śmiałkowie, którzy chcieli poznać, kto we wsi zajmuje 
się czarami. Należało być niezwykle odważnym, cierpliwym i zaradnym. 
Z wielką dokładnością podaje M. Balara sposoby służące zdemaskowaniu 
strzig. Powszechnie znany, występujący też w innych regionach, zwyczaj 
polegał na wykonywaniu drewnianego stołka w okresie od św. Łucji do 
wigilii Bożego Narodzenia (24 grudnia). Pracę należało tak rozłożyć, aby 
codziennie podejmować działania przy powstawaniu niezwykłego stołka. 
Następnie trzeba było wziąć go ze sobą na pasterkę, popatrzeć przez otwór 
znajdujący się w środku stołka i wówczas widziało się strzigi tyłem zwróco-
ne do ołtarza. W odkryciu guślarek pomagała też drewniana ocedzarka, którą 
wykonywano na podobnych zasadach14. Osoba, która rozpoznała kobiety 
trudniące się czarami, musiała szybko z kościoła uciekać przed groźnymi 
bosiorkami. Podczas ucieczki pomocna była święcona kreda, kożuch zało-
żony wełną na wierzch i ziarna maku. W razie kłopotów uciekający mógł 
się opisać święconą kredą lub rzucać za siebie mak, który zbierały strzigi. 
Drugi sposób polegał na wbijaniu gwoździa do pnia. Czynność tę rów-
nież należało wykonywać w podobnym czasie każdego dnia; przez okres 
dwunastu dni główka gwoździa stopniowo wgłębiała się w pień drewna. 
Po zakończonej pasterce guślarki wyciągały zębami gwóźdź wbity w pień. 
Wówczas gospodarz z bezpiecznej odległości obserwował pracę strzig, a tym 
samym rozpoznawał kobiety z jego rodzinnej wsi, które trudniły się czara-
mi. Była to cenna wiadomość. Pozwalała ona na rozpoznanie mieszkanek 
wsi, których należało się wystrzegać. Inny sposób odkrycia strzigi polegał 
na wbijaniu codziennie noża do jabłka. W wigilię wieczorem jabłko prze-
bijano nożem, wbijając go do drzwi swojego domu z zewnętrznej strony. 
Po pasterce kobieta, która pierwsza zobaczyła nóż w jabłku, uznawana 
była za guślarkę.

Z kolei w Hawce jedno jabłko należało spożywać po małym kęsie 
codziennie, jedzenie dokończyć na mszy o północy (pasterka). Po wyjściu 
z kościoła strzigi chciały prowadzić rozmowę z osobą, która zjadła jabłko15.

14 Tamże, s. 40.
15 Tamże, s. 38.
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M. Balara podaje, że pewien frydmanin Jendrek Gancorcyn od Maj-
dzionki nie zastosował się do tradycji, wątpił w moc strzig i nie opisał 
święconą kredą swojego gospodarstwa. Już następnego dnia 

...krowom wymiona popuchły jak putnie, a mleka nie było ani do naparstka. Doją 
i doją, a krowy kopią i mleka nie ma nic. Po stajni było spyrcone od babsskif nozek. 
Sto zjadło, aj zjadło, bosiorki regimeckie! – krzyknął Jendrek, strzyknął śline pomien-
dzy zemby i mruknał do siebie: – przecie to prowda, musiały być, to bez przycyny 
nie jest. – A juz na dobre uwierzył, kied uwidzioł, że mu rzemień z nowyf portek 
brakuje. Nie useł ani tydziyń, Jyndrek juz nie tyn chłop, co był kwenko i kwenko, 
a nie wiada co mu jest. Z takiego parobka – bitanga zrobiyła sie gażdzica. Przedtem 
jednom renkom dźwignoł troma i wóz nadniosł, a dziś na krzyż słomy nie przełozy. 
Som sie cudowoł co mu sie stało16. 

Mieszkańcy w takiej sytuacji szukali różnych sposobów, aby odczynić 
urok. Służyło temu wiele rozmaitych praktyk magicznych. Naszemu Jen-
drkowi doradził baca, żeby kupił garnek od maniowian i w wigilię św. Łucji 
założył go na głowę. Następnie udał się z nim na krzyżowe drogi, gdzie 
swoje weselisko miały strzigi. Jendrek miał rozpoznać, która bosiorka winna 
jest jego zdrowotnych kłopotów. Z łatwością ją wskazał, gdyż przepasana 
była jego rzemieniem. Kiedy do niego doskoczyła z zamiarem zrobienia 
mu krzywdy, uderzył ją z całej siły i rzucił garnek, o który zaczęły toczyć 
walkę guślarki. Na drugi dzień spotkał Jagniyske zza Wody i zobaczył, że pod 
okiem ma wielkiego sińca; rozpoznał w niej wczorajszą strzige. Wskazał 
mieszkańcom guślarkę i opowiedział, jak mu zrobiła na złość oraz o tym, 
jak ją zdemaskował. 

Obrzędowość św. Łucji jest analogiczna w całych Karpatach. Niewie-
le już dziś z niej zostało, jedynie powiedzenie święta Łucja dnia przyrzuca. 
Można spotkać gospodynie, które skrzętnie notują obserwacje na temat 
pogody. W Kacwinie zachował się zwyczaj, że kawalerzy skorzy są do żar-
tów, potrafią dokuczyć czyniąc różnorakie figle mieszkańcom wsi. 

Obrzędy dotyczące św. Łucji M. Balara zapisał w 1937 r., zapewne jego 
rozmówcy należeli do starszych osób we wsi. Przypuszczam, że opisane 
przez niego zwyczaje kultywowane były jeszcze w drugiej połowie XIX w. 
Dziś w pamięci Spiszaków można znaleźć tylko fragmentaryczne informacje 
związane ze św. Łucją. Wiele osób wręcz z oburzeniem odnosi się do stoso-
wanych praktyk magicznych. Jednak trzeba pamiętać, że jeszcze w XX w. 
znane były liczne zabobony i przesądy. W wielu wsiach mieszkały osoby, 
które zajmowały się odczynianiem uroków. 

M. Balara znacznie mniej miejsca poświęcił zwyczajom związanym 
z wigilią Bożego Narodzenia. Jeszcze raz wraca motyw strzig, tym razem 
kobiet, które odwiedzają gospodarza w celu dokonania pożyczki. Nie 

16 Tamże, s. 37.
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ważne jaka to będzie rzecz, istotne było, aby zabrać ze sobą jakąkolwiek 
własność w wigilijny dzień. Ta czynność pozwalała strzigom rzucić urok na 
rodzinę. Pomimo że dziś mało kto pamięta o gusłach, to jednak w tradycji 
zachował się zwyczaj, że w wigilię niczego się nie pożycza. Przestrzega 
się też zasady, że w przypadku odwiedzin, należy tego dnia przynieść coś 
domownikom. Nie wolno przychodzić z proźnom renkom; trzeba przynieść 
ze sobą najlepiej jabłko, które wróży zdrowie, a nietaktem jest przyjście 
z pustą miską czy garnkiem.

Wigilia Bożego Narodzenia uchodzi za najbardziej niezwykły dzień 
roku, w którym wszystko to, co na pozór zwyczajne, nabiera wyjątkowej 
rangi, stając się magicznym punktem odniesienia dla mającej nadejść przy-
szłości. W obrzędach opisanych przez M. Balarę możemy znaleźć kilka tego 
typu przykładów.

Kobiety wyrabiające drożdżowe ciasto, wybiegały do ogrodu lub sadu 
z rękami oblepionymi ciastem i obejmowały drzewa owocowe wierząc, że 
ta czynność przyniesie urodzaj w sadzie. Po wieczerzy dziewczyny przepo-
wiadały sobie przyszłość. Uderzały kolanem w drzwi chlewu, nadsłuchując 
ile razy chrząknie świnia. To dawało informację, za ile lat panna wyjdzie 
za mąż. Szczekanie psów miało też wróżebne znaczenie – informowało 
o kierunku, z którego przyjdzie chłopak prosić rodziców o rękę dziewczyny.

Kolejne zwyczaje, które opisał M. Balara dotyczą kolędowania w okresie 
od Bożego Narodzenia do Trzech Króli (6 stycznia). Występowało ono w każ-
dej spiskiej wsi, jedynie różniło się nazwą i rodzajem kolędniczego spektaklu. 
M. Balara opisał przebieg trzech takich przedstawień: Chodzenie z Betlejym-
kiym, Z trzejkrólową Gwiazdą i z Kozą. W kolędowaniu była zawarta jego 
magiczna funkcja poprzez rytualne zachowania kolędników i symboliczne 
znaczenie ich strojów. Miało to spowodować realizację składanych ży-
czeń. Im więcej odwiedzających kolędników pojawiało się w zagrodzie, 
tym lepszy, pomyślniejszy miał być przyszły rok. M. Balara przedstawił 
z wielką dokładnością zwłaszcza widowisko kolędnicze zwane Chodzenie 
z Betlejymkiem17. W scence występują: baca, dwóch juhasów noszących imię: 
Stach i Fedor, stary pasterz Kuba, Trzej Królowie, Anioł niosący szopkę oraz 
kolędnik, który zbierał pieniężne datki lub dary w naturze. Scena rozgrywa 
się na hali. Anioł objawia pasterzom, że narodził się w stajence Mesjasz – 
Jezus Chrystus. Akcja wydarzeń jest żywa, pełna humoru ukazująca życie, 
troski i radości pasterzy. Przedstawia też prawdziwe oblicze wiejskiego 
chłopa, jego przebiegłość, chciwość, a zarazem zaradność i bojaźń bożą. 
Zwyczaj ten zasługuje na szczególną uwagę, ze względu na zastosowaną 
spiską gwarę oraz oryginalne teksty pieśni i pastorałek, które dodatkowo 

17 Tamże, s. 45–56.
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wzbogacają i podnoszą jego wartość. Wielokrotnie zwyczaj ten był ada-
ptowany na potrzeby sceny, prezentowały go liczne regionalne zespoły. 
Zwyczaj Chodzenia z Betlejymkiym był kultywowany do lat 70. tych XX w. 
w Niedzicy. Po wigilijnej wieczerzy chłopcy odwiedzali domy i przedstawiali 
sceną narodzenia Pana Jezusa. Kolędowanie z Kozą i Trzejkrólową Gwiazdą 
występowało w rodzinnej miejscowości M. Balary, przy czym autor, opi-
sując ten zwyczaj, podaje w języku polskim teksty pastorałek pochodzące 
ze Spiskiej Białej i Lendaku. 

W wielu regionach Polski z okresem Wielkiego Postu łączył się z kolei 
zwyczaj o obrzędowym, przedchrześcijańskim jeszcze rodowodzie, zwany 
potocznie topieniem Marzanny.

W spiskiej tradycji nie topiono Marzanny, tylko Śmiertuskę. Odbywa-
ło się to w Czarną Niedzielę (Śmiertną) przed Wielkanocą. Dziewczyny 
wcześniej przygotowywały spiski strój, który zakładały na kijek. W jed-
nym roku przedstawiały śmiertuskę jako dziewczynę z długim warkoczem, 
a w następnym jako mężatkę w czepcu i z chustką na głowie. W Śmiertną 
niedzielę z przystrojoną Śmiertuską, dziewczyny odwiedzały gospodarzy. 
Odwiedzały każdy dom i stojąc w sieni śpiewały religijną pieśń. Gospodyni 
wynosiła im parę jajek i kładła je do przygotowanego koszyczka. Kiedy 
dziewczyny obeszły całą wieś, udawały się nad rzekę, śpiewając: Niesyme, 
niesyme śmiertuske z dziedziny, zeby nos nie tropiyła bez nasyj winy18. Do na wpół 
zamarzniętej jeszcze rzeki wrzucały Śmiertuskę, ale przedtem, ze względów 
oszczędnościowych, zdejmowały strój i topiły tylko sam kij19. Spiszacy, 
topiąc Śmiertuskę, żegnali chłodną, zakutą w lód zimę i witali budzącą się 
do życia nadchodzącą wiosnę. Po południu dziewczyny z zebranych ja-
jek smażyły jajecznicę dla mieszkańców wsi. Zwyczaj topienia Śmiertuski 
odszedł już w zapomnienie. Z relacji starszych mieszkańców wiadomo, 
że do czasów II wojny światowej był kultywowany w Krempachach i we 
Frydmanie.

Zwyczaj ten w oparciu o tekst M. Balary prezentował zespół „Czar-
dasz” na przeglądzie teatralnym w Czarnym Dunajcu. M. Balara wzbo-
gacił werbalną część o teksty pieśni. Większość z nich pochodzi ze Spisza 
Środkowego, należącego dziś do Słowacji. Trzeba tu zaznaczyć, że najstarsi 
mieszkańcy Spisza mają trudność w odtworzeniu tego obrzędu; dzięki spu-
ściźnie M. Balary młodzież może prezentować stary, zapomniany już zwyk.

M. Balara odnotował też zwyczaje towarzyszące Świętom Wielkanoc-
nym. Po zawiązaniu dzwonów w Wielki Czwartek wszystko pogrążało się 

18 Tamże, s. 66.
19 Tamże, s. 64–66; zob. Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli 

w Krakowie, nr inw. arch. I/221, Zwyczaje górali ze Spisza, spisał..., 1938, s. 14. 
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w wielkim smutku. W kościele dzwonki zastąpiły drewniane kołatki. Nie 
pożyczało się tego dnia żadnej rzeczy. Noc wielkopiątkowa miała nadzwy-
czajną siłę i moc. Jeśli ktoś zarażony był świerzbem lub trwałymi strupami, 
szedł o północy w Wielki Piątek nad rzekę i zanurzał się w wodzie. Wówczas 
wszelkie przypadłości znikały20. W Wielką Sobotę następowało rozwiązanie 
dzwonów, gdy na odprawianej wieczorem rezurekcji kapłan po raz pierw-
szy od Środy Popielcowej (początek Wielkiego Postu) śpiewał Gloria. Ich 
dźwięk był znakiem, żeby szybko podążać do najbliższego potoku czy rzeki 
i obmyć twarz: gwarantowało to bowiem zdrowie i żwawość na cały rok. 
W Wielką Sobotę palono Judasza. W związku z tym do ogniska wrzucano 
poświęcone przez kapłana ciernie21.

 Kolejnym zwyczajem opisanym przez M. Balarę było pierwsze wypę-
dzenie bydła na pastwisko22. Matka kropiła święconą wodą pasterza i krowy, 
a ojciec spuszczając je z łańcucha czynił im na czole znak krzyża. Pod pro-
giem stajni kładziono łańcuch, który posiadał symboliczne znaczenie; miał 
przyczynić się do tego, aby krowy nie odchodziły od swojego stada i były 
zawsze razem, podobnie jak ogniwa w łańcuchu. Ważną czynnością było 
też zabranie na pastwisko ugotowanych jajek, które należało przetoczyć pod 
każdą krową. Zabieg ten miał sprawić, aby krowy były dorodne. Jak wynika 
z badań terenowych, do dnia dzisiejszego zwyczaje związane z pierwszym 
wypędzaniem bydła na paszę są jeszcze stosowane i przestrzegane przez 
spiskich gospodarzy.

Ostatni obrzęd, który opisał M. Balara, dotyczy stawiania moji23. Przed 
Zielonymi Świątkami (Zesłanie Ducha Świętego – data ruchoma), wieczo-
rem z soboty na niedzielę, kawalerzy przed każdym domem, w którym były 
panny, stawiali moje, czyli modrzewie (także świerki lub jodły) umocowane 
na wysokim drągu. W niektórych miejscowościach stawia się z przecinki 
świerki (Niedzica), olszynę (Frydman) lub obchodzi się z jednym iglastym 
drzewkiem (Falsztyn, Łapszanka). W niedzielę grupa młodzieńców spo-
tykała się przed kościołem lub kapliczką, gdzie śpiewano pieśń ku czci 
Matki Bożej, po czym kawalerzy w towarzystwie muzyki musieli obejść 
całą wieś i zatańczyć z dziewczyną i jej matką. Im ładniejsze drzewko, tym 
była większa zapłata. Na zakończenie dla wszystkich mieszkańców odby-
wała się zabawa, zwana potańcowką. Zwyczaj ten jest nadal żywy w wielu 
wioskach polskiego Spisza. 

Obrzędowość w twórczości M. Balary stanowi ważny wkład w dzie-
dzictwo kulturowe Spisza. Nieoszacowanym osiągnięciem jego działalności 

20 M. Balara, Na Spiszu..., s. 68.
21 Tamże, s. 69.
22 Tamże, s. 70–72.
23 Tamże, s. 73–74.
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było zgromadzenie podań, zwyczajów, obrzędów kultury duchowej Spisza. 
Jego twórczość jest skarbnicą dla młodych Spiszaków, którzy często legen-
dy i zwyczaje poznają jedynie z literatury. Prawie na każdym konkursie 
gawędziarskim czy przeglądzie folklorystyczny organizowanym na terenie 
Spisza, można usłyszeć gawędę, podanie autorstwa M. Balary. Zespoły re-
gionalne także czerpią z jego materiałów, a przede wszystkim w oryginale 
poznają spiskie obrzędy i zwyczaje. M. Balara uchronił od zapomnienia 
liczne zwyczaje, obrzędy i podania, które ukazują prawdziwe oblicze spi-
skiego ludu. 

Pomimo upływu czasu, pamięć o Michale Balarze wciąż żyje wśród 
osób, które kochają dziedzictwo kulturowe Spisza. 



  



  

Anna Grochal 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Frydman – obrzędy rodzinne

Mieszkańcy Frydmana, podobnie jak innych środowisk tradycyj-
nych, szczególną rolę przypisują wydarzeniom, które zmieniają 

dotychczasowy bieg ich życia. Należą do nich sytuacje towarzyszące za-
warciu małżeństwa, narodzinom i śmierci. Momenty przejścia są udziałem 
poszczególnych jednostek, ich rodzin, a także całej społeczności lokalnej. 
Zwyczaje i obrzędy rodzinne, wraz z towarzyszącymi im zachowaniami 
uznanymi przez grupę za tradycyjne, podkreślają jej trwałość, pozwalają 
powiązać życie poszczególnych ludzi z losem rodziny i społeczności1. Na 
cykl obrzędowych zwyczajów rodzinnych składają się więc czynności 
i zachowania, które wymagają oficjalnej i publicznej akceptacji, zgodnej 
z obowiązującym społeczno-moralnym porządkiem. Więzi rodzinne, 
wynikające z posiadania wspólnych przodków, wpływają z kolei na chęć 
podtrzymywania tradycji, jako czynnika świadczącego o ciągłości rodziny2. 

Wesele

We Frydmanie do szczególnych uroczystości należało i należy wesele. 
Wydarzenie to zapoczątkowuje powstanie nowej rodziny. W jego przy-
gotowanie angażuje nie tylko przyszłych małżonków, ale też ich bliskich 
oraz sąsiadów. 

We Frydmanie, podobnie jak na całym polskim Spiszu, młodzi ludzie 
przed II wojną światową, a także jeszcze długi czas po jej zakończeniu, 
spotykali się z chwilą nastania jesieni w kądzielnych izbach3. Dziewczęta 
przędły len i wełnę, wykonywały ręczne robótki na drutach. Czasem jeden 

1 K. Kwaśniewicz, Zwyczaje i obrzędy rodzinne (w:) Etnografia Polski. Przemiany kultury 
ludowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 90.

2 A. van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006, s. 30–31.
3 M. Balara, Na Spiszu. Obrzędy ludowe, opowieści i bajdy, Warszawa 1986, s. 31.
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z kawalerów przynosił harmonię i wśród ogólnej wesołości, śmiechów, 
zabaw tworzyły się pary, a znajomości te często kończyły się zawarciem 
związku małżeńskiego. Młodzi poznawali się też przy okazji wypraw na 
targi i jarmarki, na odpusty, przy codziennej pracy i świętowaniu. O decyzji 
zawarcia ślubu powiadamiali rodziców, którzy akceptowali wybór potomka 
lub nie. W przeszłości małżeństwa dzieci układali też często sami rodzice, 
nie pytając młodych o zgodę. Zdarzało się też dawniej, że o pomoc w koja-
rzeniu małżeństw proszono swata. Najczęściej miało to miejsce w sytuacji, 
kiedy rodzice posiadający syna byli już w podeszłym wieku i chcieli przed 
swoja śmiercią zapewnić mu własne życie rodzinne. Posyłali więc swata 
albo sami szli do upatrzonej przez siebie panny. Swat, którym we Frydma-
nie była zwykle kobieta, idąc z wizytą, starannie się ubierała, na ramiona 
zakładała tybetową chustkę i zabierała ze sobą butelkę wódki. Stawiała ją 
na stole ze słowami: przysłam namowiać. Rodzice dziewczyny odpowiadali: 
komu? Wtedy padało nazwisko kawalera. Jeżeli swat i rodzice panny doszli 
do porozumienia, to ustalano datę zrękowin, czyli zaręczyn. Dziewczyna nie 
zawsze wyrażała zgodę na takie małżeństwo, ale z reguły nie mogła sprze-
ciwić się woli rodziców. Bywało też i tak, że młodzi chcieli się pobrać wbrew 
woli rodziców. Wtedy ...szli w świat i zakładali gospodarstwo4. Dzisiaj przyszli 
małżonkowie poznają się przeważnie na dyskotekach i jeśli chcą wziąć ślub, 
nie pytają rodziców o zgodę, raczej tylko informują ich o swoich zamiarach.

Jeżeli decyzja o zawarciu małżeństwa zapadła, kawaler w towarzystwie 
matki i ojca, szedł do domu panny, niosąc ze sobą niewielką ilość wódki. 
Tę wizytę nazywano namowinami. Uzgadniano wtedy termin zrękowin, 
czyli spotkania w większym gronie, w obecności nie tylko rodziców, ale 
i dziadków, przyszłych drużbów i druhen oraz świadków, którymi często 
byli weselni starostowie. Wizyta ta przypadała zawsze w sobotę. Drużbów 
wybierano najczęściej w kręgu rodziny; mogli nimi być pełnoletni kawale-
rowie. Druhny, druzki upatrywała sobie panna młoda. Starostami weselnymi 
zostawali chrzestni rodzice panny lub kawalera, a czasem obu stron. 

Przed II wojną światową podczas zrynkowin starostowie przewiązy-
wali (chusteczką, wstążką) ręce młodych i czynili nad nimi znak krzyża. 
Następnie kawaler kładł na leżącą na stole chusteczkę pieniądze, za które 
panna kupowała wieniec ślubny, a w drugiej połowie XX w. – sukienkę. 
Ona z kolei dawała młodemu koszulę do ślubu5. W przeszłości w trakcie 
trwania zrynkowin młodzi razem ze świadkami szli do zapisu do księdza na 
plebanię w celu ustalenia daty ślubu. Następnie wracali do domu, w któ-

4 Archiwum Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, nr inw. 
I/1366/MNP, Obrzędy weselne [wywiad etnograficzny, Frydman 1964, inf. kobieta, ur. 1902 r.].

5 Tamże.



187

  

Anna Grochal

rym trwała gościna. Częstowano gości smażonymi na tę okazję pączkami, 
oponkami. Czasem bywała i muzyka6. Ustalano liczbę gości na weselu oraz 
kwestie związane z przyszłością młodych po ślubie, m.in. to, gdzie będą 
mieszkać, ile będą mieć pola, żywego inwentarza itp. W nowszych czasach 
młodzi i starostowie dawali na zapowiedzi (opowiedzi) w pierwszą niedzielę 
po zrynkowinach. 

Zapowiedzi były ogłaszane w kościele przez trzy kolejne niedziele. 
Obecnie informacje o planowanym ślubie umieszcza się na przykościelnej 
tablicy ogłoszeń z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

Po ostatnich zapowiedziach następowało zapraszanie gości na wese-
le. Był to obowiązek dwóch pierwszych drużbów, którzy tydzień przed 
weselem chodzili pieszo po wsi, zapraszając weselników. Druzbowiny, jak 
nazywano ten zwyczaj, miały miejsce w niedzielę. Po mszy św. drużbowie 
ci udawali się do młodej na obiad, który zjadali w towarzystwie jej rodziców. 
Zapisywali pod ich dyktando, kogo należy zaprosić; zawsze były to osoby 
dorosłe, bez dzieci. Przyszła panna młoda przypinała im piórka do kapeluszy 
i wręczała specjalnie przygotowane chusteczki. Były one zwinięte w harmo-
nijkę i mocowane do guzika od marynarki (dawniej do kamizelki lub cuchy) 
przy pomocy warkoczyków uplecionych z nici (laceta). Mogły być puszczone 
luźno lub zatknięte za pas. Takie same chusteczki otrzymywali starostowie 
w dniu wesela. Panna młoda wykonywała piórka i chusteczki przy pomocy 
druhen. Schodziły się one u niej do domu i z kupionych nici, koralików, 
kwiatuszków przygotowywały potrzebne ozdoby. Wchodząc do każdego 
domu, drużbowie podczas druzbowin wypowiadali następujące słowa: 

Nie przyszliśmy tu z umysłu swego tylko z umysłu pana młodego. 
Jak jedna stronka tak i druga stronka wos prosi 
cobyście przyszli na wesele... [w tym, a w tym dniu]7. 

lub:

Otwieraj się brama, otwieraj się sama,
Bo my tu posłani od młodego pana (młodej pani).

Jeszcze w połowie XX w. drużbowie w dzień wesela ponawiali zapro-
szenie tych gości, którzy nie zjawili się na weselu. Dzisiaj nie ma już tego 
zwyczaju, natomiast w przypadku organizacji wesela w restauracji ocze-
kuje się, aby goście potwierdzili swą obecność, co wynika z konieczności 
ponoszenia przez młodych kosztów związanych z rezerwacją miejsca w lo-
kalu. Zapraszaniem (miesiąc przed weselem) zajmują się nadal drużbowie 
(druhna z drużbą), ale też sami młodzi. W latach 80. XX w. korzystano też 

6 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
7 Na przełomie XIX i XX w. drużbowie zapraszali gości na wesele, posługując się 

tekstem w języku słowackim, Obrzędy...
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z usług listonosza, któremu za opłatą przekazywano zaproszenia do roz-
dania. Doręczał je najczęściej w niedzielę.

Do początku XX w. w dzień wesela panna młoda obdarowywała pre-
zentami matkę przyszłego męża, jego ojca, siostry czy braci. Teść otrzymy-
wał koszulę, teściowa również koszulę lub chustkę. Po II wojnie światowej 
zwyczaj ten utrzymał się nadal, ale prezenty dla najbliższej rodziny pana 
młodego zanoszono nie później niż trzy dni przed weselem. 

Koszty związane z przygotowaniem wesela były we Frydmanie dzie-
lone pomiędzy obie strony. Nadal kontynuowany jest zwyczaj przynosze-
nia do domu panny młodej darów przedweselnych w postaci produktów 
spożywczych, potrzebnych głównie do przygotowania ciast. Cała rodzina 
przynosi: jajka, cukier, masło, mąkę, biały ser, mak. Jeśli rodzina jest liczna, 
to darów tych jest na tyle dużo, że nie trzeba dokonywać zakupów. Obecnie 
restauracje lub lokale z obsługą gastronomiczną, w których organizuje się 
wesela, nie posiadają zazwyczaj w swych ofertach wypiekania ciast, dlatego 
nadal robi się to we własnym zakresie, korzystając z przyniesionych darów.

Potrawy na wesele przygotowywali dawniej sami swoi, z rodziny8. Teraz 
wynajmuje się w tym celu kucharkę, która w zależności od tego, czy wesele 
jest w restauracji, czy w remizie strażackiej, gotuje wszystkie potrawy albo 
tylko piecze ciasta. Gotowanie, jeśli wesele jest w sobotę, rozpoczyna się 
najczęściej w piątek, ale pieczenie ciast nawet tydzień wcześniej. 

Na wesele zamawiano muzykę. Angażowano Cyganów lub tzw. kape-
lę białych z Frydmana. Jej członkowie nie pracowali zawodowo, posiadali 
własne gospodarstwa, z których się utrzymywali, a granie podczas wesel 
traktowali jako dodatkowe źródło dochodu. Zdarzało się też, że muzykowali 
bez wynagrodzenia.

Dzień ślubu i wesela był dniem szczególnym dla młodych, ich rodziców 
i zaproszonych gości. Nie zdarzało się, aby – nawet u najbiedniejszych – 
po ślubie nie urządzano przyjęcia, chyba, żeby się żenili wdowcy – to nie było 
wesela9. Śluby dawniej odbywały się we wtorek lub w środę, w drugiej 
połowie XX w. w niedzielę, do lat 80. XX w. w sobotę. Wieczorem, w przed-
dzień ślubu, u panny młodej organizowano dobranockę – rodzaj wieczoru 
panieńskiego i kawalerskiego, w którym uczestniczyli oboje młodzi, ich 
bliscy i znajomi. W przeszłości wesela najczęściej miały miejsce w styczniu, 
w drugiej połowie XX w. w miesiącach letnich. Unikano zaślubin w maju, 
uważanym za miesiąc nieszczęśliwy dla zakładania rodziny. Związek 
małżeński zawierano w kościele; po II wojnie światowej, do końca lat 90. 
XX w. należało obowiązkowo udać się jeszcze do Urzędu Stanu Cywilne-
go (młode pary z Frydmana jeździły w tym celu do Harklowej), obecnie 

8 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
9 Obrzędy...
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ślub zawiera się z reguły tylko w kościele10. W połowie lat 60. XX stulecia 
do ślubu cywilnego pary jechały wozem, razem z drużbami, a śpiew był 
taki całą drogą. Zdarzało się, że wieziono ze sobą wódkę, którą częstowano 
urzędnika udzielającego ślubu11. 

Ślub kościelny odbywał się dawniej o godz. 9 lub 10 rano, obecnie w go-
dzinach popołudniowych. Dawniej panna młoda czekała na narzeczonego 
w swoim domu. Dziewczęta zaproszone na wesele pomagały jej uczesać 
się, ubrać, założyć ślubny stroik na głowę. Jeśli za mąż wychodziła panna, 
która miała dziecko, nie mogła ubrać do ślubu wianka. Jeszcze w okresie 
międzywojennym panna młoda ubierała do ślubu spódnicę kanafase (pa-
siak o czerwonym tle), białą zapaskę, strojną koszulę z cienkiego płótna, 
kabatek (gorset) i skórzane buty z cholewami. Na ramiona zarzucała rodzaj 
cienkiego szala, czyli rąbkowy rańtuch lub nieco grubszy obrusek wykończony 
frędzlami. W połowie XX w. zaczęły się upowszechniać białe sukienki. Wia-
nek panny młodej, koronka, porta, był wykonany ze sztucznych kwiatków, 
koralików, wstążek przybranych mirtem12. Do warkocza upinano jej dwie 
kokardy z wstążki. 

Rodzice pana młodego przed wyjściem z domu błogosławili syna. 
Klękał on przed nimi, prosząc o wybaczenie wszystkich win i o błogo-
sławieństwo. Następnie z pierwszymi druhnami i rodzicami pan młody 
udawał się do panny młodej, która przypinała mu piórko – ozdobę kape-
lusza. Tutaj młodzi już razem klękali do błogosławieństwa. Na stole leżały 
przygotowane wcześniej woda święcona i gałązka mirtu (do pokropienia), 
rodzice czynili nad młoda parą znak krzyża, niekiedy starosta wygłaszał 
na tę okoliczność przemowę: 

Kochani rodzice, oto nadeszła chwila, kiedy córka wasza wybiera się w drogę – ma ona 
dziś na celu dobrać towarzysza życia – oto napisane jest w Piśmie św., że opuścisz 
ojca i matkę swoją – a obierzesz sobie inną osobę, z którą będziesz pracować w pocie 
czoła. Kochani rodzice wybieramy się w drogę – bardzo prosimy o błogosławieństwo 
ojcowskie13.

Starosta w swojej oracji pouczał młodych, że wspólne życie wymaga 
zgody na niespodziewane koleje losu, że w małżeństwie będzie i pod górkę 
i z górki14. Po błogosławieństwie muzyka grała pieśń Serdeczna Matko. Formo-
wał się orszak gości weselnych zmierzający do kościoła. Pierwsza szła mu-
zyka, za nią kolejno starostowie (sami, albo ze współmałżonkami – obecnie 

10 Na mocy Konkordatu zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą 
Polską w 1993 r., ratyfikowanego w 1998 r.

11 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
12 E. Starek, Strój spiski, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Poznań 1954, s. 33–34.
13 Obrzędy...
14 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
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niosą wino i chleb swojski, domowo pieczony15 – są to dary, które później młodzi 
składają na ołtarzu), potem panna młoda z drużbami (tymi, którzy zapraszali 
na wesele), za nią pan młody prowadzony przez druhny, a dalej pozostali 
goście (na ślubie zawsze była cala rodzina). Państwo młodzi spotykali się 
dopiero przy ołtarzu. Po ślubie wracali już razem. Dawniej zawsze orszak 
weselny szedł piechotą, obecnie spotka się to coraz rzadziej; młodzi i goście 
najczęściej jadą samochodami, nawet jeżeli odległość od kościoła jest nie-
wielka. Po zaślubinach młoda para udawała się i tradycyjnie udaje się nadal, 
przed ołtarz Matki Bożej, przed którym nowożeńcy klękają na krótką mo-
dlitwę, a panna młoda składa bukiet w ofierze (teraz dziewczyna na dzień 
ślubu ma przygotowane dwa bukiety). W tym czasie w kościele śpiewa się 
Magnificat. Po wyjściu z kościoła młodzi są obsypywani drobnymi monetami.

Stałym elementem zwyczajów weselnych było stawianie tzw. bram. 
Stali przy nich przebierańcy – byli to niezaproszeni na wesele mężczyźni. 
Przejście przez bramę wymagało wykupienia się. Na bramie umieszczano na-
pis, że trzeba zapłacić określoną ilość pieniędzy (najczęściej była to bardzo 
duża kwota). Jednak formą zapłaty za przepuszczenie orszaku przez bramę 
był zawsze alkohol. Jeśli panna była z Frydmana, a kawaler z innej wsi, to 
wykupienie bramy kosztowało nie tylko kilka butelek wódki, ale też sporo 
przekąsek i ciasta. Bramy weselne występują po dzień dzisiejszy.

Wesele odbywało się w dwóch domach. Miejscem do tańców było 
uprzątnięte na ten czas boisko16. Jeśli po ślubie panna młoda miała mieszkać 
u męża, to wesele zaczynało się u niej w domu, a kończyło się u młodego. 
Z kolei jeśli pan młody przenosił się do żony, to nowożeńcy szli w pierwszej 
kolejności do niego, a dopiero później do młodej. W przeszłości nie było 
tradycji (i najczęściej możliwości materialnych) zakładania osobnych go-
spodarstw przez nową rodzinę. Zawsze mieszkano z ojcami. Jeśli w rodzinie 
było więcej synów, to tego drugiego ożenią gdzie indziej17. 

Przechodzenie z jednego domu do drugiego miało miejsce wieczorem 
ok. godz. 18. Wędrowano ze śpiewem i muzyką. Popularnym miejscem do 
urządzania wesel była we Frydmanie również remiza strażacka traktowa-
na jako dom weselny. Do dnia dzisiejszego istnieje zwyczaj dobijania się do 
drzwi celowo zamkniętego domu weselnego. Świadkowie biją po drzwiach: 
wpuszczać!18 Przed domem starosta ponownie wygłaszał przemowę:

Rodzice kochani, wzięliśmy wam jedną, wzięliśmy, a to co? W czasie naszej podróży 
znaleźliśmy towarzysza. Kochani rodzice! Podróż, którą dziś obchodzimy jest bardzo 
ważna, jest to początek życia. Ci o to młodzi prosili nas, abyśmy im towarzyszyli 

15 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
16 Inf. kobieta, l. 50, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
17 Obrzędy...
18 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
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w tej podróży – nie odmawiajcie im tego – chodźmy wszyscy wspólnie, abyśmy ich 
doprowadzili pod tę strzechę, gdzie będą zakładać nowa rodzinę, gdzie będą wycho-
wywać swoje najlepsze pociechy. Żyjcie z radością w sercu, czego wam życzę z całego 
serca. Niech żyją 100 lat!19

Młodych częstowano cienkim kołaczem nazywanym moskalem – pan 
młody i pani młoda musieli ugryźć ten kołacz trzy razy – resztę rozrzucali 
dzieciom. Przed dom wynoszono młodym herbatę lub wino, a dla starostów 
wódkę. W latach 60. XX w. starosta rozrzucał wśród obecnych ciastka. Teraz 
młodych rodzice witają chlebem i solą, przygotowana jest też wódka lub 
szampan. Po wypiciu pierwszego toastu młodzi rzucają puste kieliszki za 
siebie, a potrzaskane szkło musi posprzątać pan młody – żona może mu 
pomóc, ale raczej sprząta sam. Dzieciom rzuca się czasem cukierki.

O godz. 13 podawano obiad. W przeszłości składał się on z kapusty, 
polywki z rzezakom (rosół z makaronem jedzony w ogóle z okazji świąt), goto-
wanego mięsa, smażonej jajecznicy; częstowano też gości serem i bryndzą20. 
Obecnie na obiad podaje się rosół z makaronem oraz różne rodzaje mięs 
przyrządzone według współczesnych receptur: kotlet schabowy w panier-
ce, pieczeń w sosie, devolaje, czyli pierś z kurczaka z zawiniętymi w środku 
masłem, grzybami, serem. Podaje się tort, kawę, sałatki z wędliną, które 
serwowane są na półmiskach do samodzielnej obsługi lub każdemu osobno 
nakłada się przekąski bezpośrednio na talerzyk. W późniejszych godzi-
nach podawane jest danie o nazwie strogonow, złożone z mięsa wołowego, 
pieczarek, papryki, groszku, ogórków. Popularnym daniem weselnym jest 
też barszcz z krokietem. Na paterach rozstawionych na stołach układane 
jest ciasto i owoce. Nie brakuje alkoholu. Dawniej powszechnie uważano, 
że nie ma zabawy bez alkoholu21. Na weselu podawano czystą wódkę, wino 
i oranżadę. Piwo nie występowało na omawianym terenie jako trunek we-
selny. W okresie międzywojennym Frydman posiadał swoją gorzelnię, po 
wojnie alkohol na wesele pochodził z miejscowych sklepów lub sklepów 
w Nowym Targu. Goście weselni pili z jednego kieliszka przekazywane-
go sobie kolejno (dzisiaj każdy ma swój kieliszek). Państwo młodzi przy 
obiedzie siedzieli obok siebie, obok nich drużbowie i starostowie. Muzyka 
zawsze miała przygotowany osobny stolik. Tak jest do dzisiaj. Dawniej, 
kiedy wesela odbywały się w remizie i nie najmowano jeszcze kelnerów, 
gości obsługiwali drużbowie, donosząc przygotowane w kuchni potrawy.

19 Obrzędy...
20 E. Łukuś, Kuchnia spiska (w:) E. Łukuś, K. Sikora, Spisz – kraina wieku kultur, Łapsze 

Niżne 2010, s. 76.
21 Archiwum Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego, syg. 3299, poz. 

25 d, 84, 86, Konsumpcja alkoholu i jej gospodarczo-społeczne i kulturowe następstwa, wywiad 
etnograficzny, 1970 r., inf. mężczyzna, ur. 1891 r. 
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Po obiedzie przenoszono się do pana młodego, gdzie zabawa trwała do 
wieczora. 

Ważnym elementem każdego wesela były cepiny, czyli obrzędowe 
przyjęcie młodej mężatki do grona kobiet22. Istniał zwyczaj, praktykowany 
jeszcze w drugiej połowie XX w., że panna młoda celowo ukrywała się, 
a pan młody jej szukał. Kiedy odnalazł żonę, przyprowadzał ją do izby, 
gdzie musiała usiąść na krześle, trzymając kołacz na kolanach. Starościny 
rozplatały jej warkocz, włosy czesały w dwa warkocze i upinały je na głowie. 
Na tę fryzurę w przeszłości nakładano czepiec, a na niego chustę, potem 
tylko zawiązywano chustkę, którą nad czołem układano w tzw. kokoszkę – 
był to znak, że ona jest już baba – już nie dziewczyna23. W tym czasie druhny 
tańczyły wokół niej i śpiewały. Panna młoda chowała się teraz ponownie, 
a na krześle zamiast niej siadała inna dziewczyna, a jeśli pan młody jej nie 
poznał – wzbudzało to ogólną wesołość. Następnie krzesło, na którym sie-
działa, odstawiano, kobiety tworzyły krąg, czasem nawet dwa, jedna z nich 
tańczyła po środku z panną młodą, przy akompaniamencie przyśpiewek 
śpiewanych przez pozostałe. Pan młody usiłował przerwać ten krąg, by 
dostać się do żony, co kobiety utrudniały mu, jak mogły. Przyśpiewki kie-
rowane były pod adresem gości, szczególnie starościny, która po każdym 
adresowanym do niej zaśpiewie musiała przynieść albo litr spirytusu, albo 
czekoladę lub oscypki. 

Obecnie oczepiny nadal się na weselach urządza, zmieniła się jednak 
nieco ich forma. Pana młoda, otoczona tańczącymi wokół niej pannami, 
rzuca za siebie odpięty welon, pan młody z kolei odpiętą muchę. Jeden 
i drugi rekwizyt próbują chwycić zarówno tańczące panny, jak i kawalero-
wie. Podczas oczepin druhny, jak dawniej, starają się ukraść panu młodemu 
piórko. Jeżeli im się to uda, musi on wykupić je za wódkę. Po oczepinach 
państwo młodzi dziękują rodzicom za wychowanie, wręczają im kwiaty. 
Śpiewa się wtedy:

Wesele sie końcy, mamusia nie tońcy, 
Nie bedzie wiedziała, że córke [syna] wydała. 
Wesele sie końcy, 
Mamusia już tońcy, przypatrzcie się młodzi, jak jej zadek chodzi. 

Czas oczepin był i nadal jest momentem wręczania prezentów, darów. 
Zanim to jednak nastąpiło, starosta zwracał się do gości, aby młodych 
wspomogli. Śpiewano m.in.:

Zbierajcie się wszystkie druzki,
Pani młodej na pieluski.

22 Obrzędy...
23 Tamże.
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Młodzi siadają wtedy za stołem, a goście kładą koperty z pieniędzmi na 
talerz przykryty białą serwetką i ozdobiony mirtem lub wręczają prezenty 
rzeczowe. Składają też przy tej okazji młodym życzenia. Przy stoliku sta-
wali też drużbowie i każdemu z gości, który wręczył dar, dawali kieliszek 
wódki i kawałek kiełbasy.

Najwięcej prezentów nowożeńcy dostawali od rodziców, potem od 
starostów i drużbów. Dziewczyna od rodziców otrzymywała ojcowiznę: 
krowę, owce, część pola. Zabierała też swoje ubranie. Wyposażenie izby, 
a w późniejszych czasach meble, młodzi kupowali już sobie sami.

Dla gości opuszczających wesele przygotowuje się obecnie pakunki 
z ciastem, a także wódkę, gdyż wiele z zaproszonych osób przyjeżdża wła-
snym samochodem i podczas przyjęcia nie pije alkoholu. Czasem zamawia 
się autobus dla gości weselnych.

W zależności od zamożności, wesele trwało jeden lub dwa dni. Coraz 
rzadszym zwyczajem, niegdyś we Frydmanie powszechnym, było urządza-
nie poprawin, w których uczestniczyła już tylko rodzina. Odbywały się one 
wieczorem i przebiegały w atmosferze śmiechów, żartów i zabaw; bogatsi, 
zamawiali również muzykę. Jeśli panna młoda miała mieszkać u pana mło-
dego, to jej siostry, bracia, druhny i drużbowie szli do jej rodzinnego domu 
i zabierali stamtąd poduszki, pierzyny itp. Dla żartu kradli po drodze barana, 
krowę, królika czy kurę, zabierali najgorsze ubrania, szmaty i wszystko, co 
nadawało się do przeniesienia. Każdą rzecz pokazywano obecnym osobno 
i żądano za nią od panny młodej wykupu. Do tej pory istnieje też stary zwy-
czaj, że w poprawiny (czasem także w dzień wesela) niektórzy przebierają 
się za dziady, które myszkują po obejściu, zaczepiają gości itp.

Obecnie bardzo powszechne jest upamiętnianie dnia ślubu filmem 
nakręconym kamerą, zawierającym wszystkie najważniejsze etapy wese-
la – od błogosławieństwa w domu, przez składanie przysięgi małżeńskiej 
w kościele po zabawę weselną. Popularne są też sesje zdjęciowe w plenerze: 
w zamku w Niedzicy, w Ludźmierzu czy Nowej Białej.

Dzieci

Zawarcie związku małżeńskiego w sposób naturalny i niewymuszony 
zakładało posiadanie potomstwa. W przeszłości jego liczba nie była przez 
małżonków planowana, dlatego we Frydmanie były rodziny, które miały tro-
je, czworo, a nawet dziesięcioro dzieci. Taki stan wynikał z przeświadczenia, 
że ile Bozia dała, tyle było24. Edukacja związana z planowaniem rodziny roz-
poczęła się dopiero w latach 80. XX w. w ramach kursów przedmałżeńskich, 

24 Inf. kobieta, l. 56, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
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organizowanych przez kościół25, a potem w programie szkolnym pojawił 
się przedmiot poruszający tę problematykę. Obecnie we Frydmanie liczba 
dzieci w rodzinie znacznie się zmniejszyła. Rodziny wielodzietne jeszcze 
występują, ale są to pojedyncze przypadki. Ograniczenie posiadanego po-
tomstwa tłumaczy się zmianami warunków związanych z wychowaniem 
dziecka, jego edukacją, z sytuacją ekonomiczno-gospodarczą. Dawniej, 
zwłaszcza jeśli rodzice byli zamożni i dysponowali dużą ilością pola, dzieci 
stawały się po prostu siłą roboczą.

We Frydmanie, jak wszędzie, nie każda rodzina mogła mieć dzieci. 
Bezdzietne małżeństwa zazwyczaj godziły się z taką sytuacją, niektóre 
brały na wychowanie dziecko z wielodzietnej, ale spokrewnionej rodziny. 
Nie zdarzały się adopcje z urzędu.

Dzieci rodziły również niezamężne kobiety. Nie cieszyły się we 
Frydmanie szacunkiem, nazywano je przespunkami, a dziecko najduchem26. 
W kościele, w którym obowiązywał podział według wieku, płci i stanu 
cywilnego, przespunka jeszcze w latach 70. XX w. nie mogła stać razem 
z innymi kobietami – miała wyznaczone miejsce z boku, za ławkami, gdyż 
nie kwalifikowała się już do panien, ani nie mogła przebywać w gronie 
mężatek. Młode dziewczyny bardzo uważały, aby nie stanąć w miejscu 
przeznaczonym dla panien z dziećmi. Jeśli któraś przez nieuwagę znalazła 
się tam podczas mszy, spotykała ją ostra reprymenda ze strony matki.

Ciąża i poród

Okres ciąży nie zwalniał kobiety z obowiązków domowych. Pracowała 
tak jak inne, nawet do czasu rozwiązania27. Ograniczały ją pewne zakazy, 
których przestrzeganie miało zapewnić dziecku zdrowie. Należał do nich 
m.in. zakaz patrzenia na osoby ułomne czy posiadające na ciele jakiekol-
wiek znamiona – mawiano wtedy: nie patrz, bo się zapatrzysz, co znaczyło, że 
dziecko może upodobnić się do tej osoby28. Kobieta ciężarna nie zostawała 
również matką chrzestną, gdyż obawiano się, że któreś z dzieci umrze.

Jeszcze w latach 60. XX w. poród odbywał się w domu. Później nie-
które kobiety korzystały z izby porodowej w Nowym Targu lub Łopusznej, 
a potem w Ostrowsku. We Frydmanie w okresie międzywojennym była 
wykwalifikowana położna. Swój fach przekazała córce, która uczyła się tyl-
ko od matki i nie mogła udokumentować swych umiejętności29. Babka – tak 

25 Kobiety z Frydmana brały udział w takich kursach przy kościele w Nowym Targu.
26 Inf. kobieta, l. 50, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
27 Inf. kobieta, l. 56, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
28 Inf. kobiety, l. 71 i l. 50, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
29 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
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nazywali przychodzącą do domu akuszerkę, była wzywana we Frydmanie 
do każdego porodu, a za swe usługi pobierała wynagrodzenie. Jej rola nie 
ograniczała się tylko odebrania porodu, ale też jako pierwsza kąpała dziecko; 
przychodziła potem jeszcze do kobiety leżącej w połogu.

Dawniej, kiedy kobieta rodziła, mąż najczęściej był poza domem. 
Obecnie wielu mężczyzn jest obecnych przy porodzie. Towarzyszą żonie 
w szpitalu, przecinają pępowinę. 

Do dnia dzisiejszego zachował się zwyczaj świętowania przez ojca 
narodzin dziecka – obchodzono tzw. pępkowe, zawsze uroczyście i z dużą 
ilością alkoholu. Obecni na pępkowym mężczyźni dźwigali ojca dziecka do góry, 
gratulowali i śpiewali 100 lat30.

Matki nowo narodzonego dziecka starały się je chronić przed urokami, 
złymi oczyma. Jeśli dziecko płakało bez przyczyny, wymiotowało lub nagle 
wystąpiła u niego wysoka gorączka, znaczyło to, że maleństwo ktoś urzekł 
i trzeba odczynić urok. Nawet jeśli niektóre matki o urokach mówiły z niedo-
wierzaniem, to jednak w sytuacjach, kiedy dziecko nie mogło się uspokoić 
i nadal krzyczało, wzywały na pomoc specjalistki od uroków31. Jednym ze 
sposobów stosowanych w takich przypadkach był następujący zabieg: do 
miski wlewano wodę, w której moczyło się gałązki cetyny (ułamane gałązki 
drzew iglastych, m.in. jodły). Nad miską pochylała się kobieta usuwająca 
urok, nakrywała głowę chustką, modliła się, a potem tą wodą kropiła 
dziecku twarz. Na wodę wrzucano też węgiel drzewny wyjęty z pieca – 
jeśli węgielki opadły na dno naczynia, oznaczało to, że dziecko było chore 
z uroku, jeśli wypłynęły na powierzchnię – przyczyna dolegliwości była inna.

Chrzest

W przeszłości w przeciągu tygodnia od dnia porodu dziecko musiało 
zostać ochrzczone. Chrzest odbywał się w niedzielę, chyba że dziecko 
chrzciła kobieta niezamężna; wtedy był to dzień powszedni. Nie czekano 
do niedzieli również w przypadku zagrożenia życia dziecka. Matka i ojciec 
dawniej nie udawali się z dzieckiem do chrztu, tylko zanosiła je do kościoła 
kobieta odbierająca poród. Razem z nią szli chrzestni dziecka. Były nimi 
osoby z dalszej rodziny lub niespokrewnione z rodzicami dziecka – w prze-
ciwieństwie do czasów obecnych, kiedy to właśnie najbliżsi są wybierani na 
chrzestnych. Wyrażając zgodę na bycie chrzestnym, kumoter automatycznie 
stawał się członkiem rodziny dziecka i uczestniczył potem we wszystkich 
ważniejszych rodzinnych uroczystościach. 

30 Inf. kobiety, l. 71, l. 56, l. 50, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
31 Inf. kobieta, l. 50, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.
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Dzieci do chrztu zanoszono w kwadratowej poduszce. Noworodka 
ubranego w białą koszulkę układano po przekątnej poduszki i trzy rogi 
zakładano do środka, sznurkiem się pościskało i taką lalę się niesło do kościo-
ła32. W latach 70.–80. XX w. kupowano już do chrztu tzw. beciki, specjalnie 
przyozdabiając je mirtem lub asparagusem. Przełom wieków XX i XXI to 
czas, kiedy dzieci do chrztu zanosi się zazwyczaj na rękach, gdyż dzisiaj 
chrzczone są w wieku dwóch–trzech miesięcy, niekiedy pól roku i więcej. 
Istnieje zwyczaj, że ubranko do chrztu kupuje dziecku chrzestna. Dniem 
chrztu, podobnie jak dawniej, jest niedziela, ale już wyznaczona przez 
parafię – ostatnia danego miesiąca. Wtedy podczas jednej mszy św. ma 
miejsce nawet kilka chrztów.

Dziecko podawała dawniej do chrztu chrzestna, obecnie czyni to jego 
matka. Rolą ojca chrzestnego było i jest trzymanie przyniesionej do kościoła 
świecy.

Imię dla dziecka albo wybierali rodzice według własnego uznania, albo 
nadawano mu takie, jakie sobie przyniosło. Zdarzało się, że imiona w ka-
lendarzu zgodne z datą urodzin dziecka lub znajdujące się w jej pobliżu 
miały istotne znaczenie dla rodziny i wtedy w ogóle nie brano pod uwagę 
innego jak to przyniesione. Starano się nie nadawać imion, które nosiły osoby 
niepoważane we wsi33. We Frydmanie często występowały niezgodności 
związane z imieniem zapisanym w urzędzie stanu cywilnego, a tym, któ-
rego używano na co dzień w domu. Czasem też inaczej zapisano dziecko 
w księgach kościelnych, inaczej w urzędowych34.

Z okazji chrztu urządzało się i nadal urządza przyjęcia. W przeszłości 
były one skromniejsze, gości zapraszano tylko do domu. W przyjęciu poza 
chrzestnymi uczestniczyła najbliższa rodzina, sąsiedzi, osoby cenione przez 
rodziców. Zapraszało się gości ustnie, obecnie stosuje się formę zaproszeń 
pisemnych, które już gotowe można kupić w sklepie z dewocjonaliami35. 
Podawano obiad, pącki zrobili, jajecznicę naprazyli, częstowano alkoholem. 

32 Inf. kobieta, l. 71, bad. ter. autorki, Frydman, 2011.
33 Znany jest przypadek, że rodzice dziecka chcieli nadać mu imię Kazimierz, gdyż 

urodził się w dzień św. Kazimierza, ale w ostatniej chwili, pod wpływem narzekań dziadka, 
dziecku zmieniono imię (na Józef) – tak dadzą mu na imię jak Cyganowi… – we wsi był Cygan 
o imieniu Kazimierz (inf. kobieta, l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.).

34 Można tutaj podać przykład nadania dziecku imienia Józefina w aktach urzędowych, 
w domu rodzinnym używać Józefa lub Teresa w domu, w urzędzie Maria. Przypadki 
takie bywały kłopotliwe, gdyż wskazywały na niezgodność tożsamości. Ujawniało się 
w przypadku konieczności porównania aktu urodzenia ze świadectwami szkolnymi, dawniej 
zapisywano dziecko do szkoły na podstawie ustnej dyspozycji rodzica, bez sprawdzania 
dowodów osobistych, z tego powodu wynikały błędy, ponieważ dorośli często podawali to 
imię, którego używali w domu (inf. kobiety, l. 50 i l. 71, bad. teren. autorki, Frydman, 2011 r.).

35 Głównie w „Veritasie”.
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Obecnie popularne staje się organizowanie przyjęć w restauracjach, ale 
domowe chrzciny jeszcze nadal są powszechne. 

Charakterystyczny dla Frydmana jest zwyczaj, że chrzestni przychodzą 
z gorkami. Do domu, w którym mają odbyć się chrzciny, przynoszą garnki 
z różnymi potrawami, takimi jak ugotowany rosół, makaron, mięso. Obecnie 
piecze się na tę okazję ciasta, ciastka, obowiązkowo tort, zanosi się kiełba-
sę, wędlinę. Do przenoszenia gorków od chrzestnych angażowało się też 
(i niekiedy nadal angażuje) kobiety spoza rodziny, czasem było ich nawet 
ponad dziesięć, a każda z nich zabierała część wiktuałów przygotowanych 
przez chrzestną i chrzestnego. Miało to miejsce w sobotę, w przeddzień 
chrzcin. Kobiety często po przyjściu z gorkami pozostawały w domu gospo-
darzy, rozchodząc się nieraz dopiero przed północą. Zwyczaj ten jest we 
Frydmanie jeszcze podtrzymywany, zwłaszcza przez starsze pokolenie; 
młodsi chrzestni o nim pamiętają, ale już wykorzystują samochód do 
przewiezienia potraw.

Popularne są obecnie tzw. Pamiątki chrztu, kupowane w sklepach 
z dewocjonaliami, które służą do przekazania pieniężnego podarunku dla 
dziecka. Chrzest upamiętnia się też zrobieniem fotografii, które są potem 
przechowywane w przeznaczonym specjalnie do tego celu albumie.

Wywód i zaprzestanie naturalnego karmienia

Do lat 70. XX w. kobietę po porodzie obowiązywał zakaz opuszczania 
domu aż do wywodu. Była to ceremonia kościelna, obrzęd oczyszczający, któ-
remu – zgodnie z prawem zwyczajowym – poddawały się kobiety 40 dni po 
porodzie (6 tygodni). Jego termin wyznaczał ksiądz. Kobieta zabierała wtedy 
ze sobą do kościoła dziecko zawinięte w chustkę. Nie wchodziła jednak od 
razu do środka, tylko czekała w babińcu na księdza, który wychodził po nią 
z zapaloną świecą. Szła przed obraz Matki Bożej i po zmówionej przez księ-
dza modlitwie obchodziła go naokoło (często na kolanach), składając ofiarę 
pieniężną. Po wywodzie matka nowo narodzonego dziecka mogła powrócić 
do codziennych zajęć domowych i uczestniczyć w życiu społecznym wsi. 

Z rozwojem dziecka wiązało się karmienie go przez matki piersią. 
Nadchodził jednak moment, kiedy należało je od piersi odłączyć. Kobiety 
smarowały piersi niesmaczną, najczęściej gorzką substancją – na przykład 
piołunem, co sprawiało, że po takim zabiegu dziecko spragnione matczy-
nego mleka samo się zniechęcało i rezygnowało z piersi. Istniał też zwyczaj, 
aby dziecku nie obcinać włosów przed ukończeniem pierwszego roku życia. 
Rodzice palili ścięte włoski w piecu, ale niektórzy je zachowywali. Podobnie 
czynili z pierwszym wypadniętym mlecznym ząbkiem.
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Rocznica pierwszych urodzin

Już w latach 80. XX w. uroczyście obchodzono w gronie rodzinnym 
ukończenie przez dziecko pierwszego roku życia. Obecnie z tej okazji 
przygotowuje się tort z jedną świeczką symbolizującą pierwsze urodziny. 
Wydarzenie to, ważne szczególnie dla rodziców dziecka, również jest 
upamiętniane na fotografiach lub filmach nakręconych amatorską kamerą.

I Komunia Święta

Kolejną uroczystością obchodzoną w gronie rodzinnym jest I Komu-
nia Święta. Do dnia dzisiejszego odbywa się w niedzielę, w maju. Dzieci 
przystępujące do I Komunii są odświętnie ubrane. Jednak na przestrzeni 
lat strój pierwszokomunijny zmieniał się w zależności od upodobań ro-
dziców oraz aprobaty księdza. W latach 40. XX w. dziewczynki szły do 
kościoła w białych sukienkach, a chłopcy w garniturach. Potem na pewien 
czas dzieci (zarówno chłopcy, jak i dziewczynki) miały jednakowe, długie 
tuniki przewiązywane w pasie sznurem w kolorze złota, zdobione naszy-
tymi paskami – dla dziewczynek niebieskimi, dla chłopców czerwonymi. 
Niechęć do tunik pojawiła się w latach 60.–70. XX w., gdyż wiele matek 
dysponowało sukienkami amerykańskimi. Dziewczynki miały więc na 
sobie sukienki, niekiedy bardzo strojne, niosły w rękach białe, zazwyczaj 
sztuczne lilijki kupowane specjalnie na tę okazję, głowy przystrajały wian-
kami ozdobionymi zielonym asparagusem lub gałązkami mirtu. Chłopcy 
ubierali granatowe lub czarne garnitury i białą koszulę, do kościoła szli 
ze świecą. Różnorodność dziewczęcych strojów wywoływała wzajemne 
porównywanie się, a nawet konkurowanie, często na niekorzyść dziewczy-
nek posiadających skromniejsze sukienki. Dlatego pod koniec lat 90. XX w. 
głównie z powodu sprzeciwu księdza ponownie wprowadzono tuniki jako 
obowiązujący strój do I Komunii. 

Dzieci po Komunii otrzymywały od księdza obrazki (m.in. z wize-
runkiem Ostatniej Wieczerzy) upamiętniające ten ważny dla nich dzień. 
Pamiątką była również wspólna fotografia z księdzem i z innymi dziećmi. 
Dzisiaj, poza zdjęciem, normą staje się obecność kamerzysty filmującego 
przebieg uroczystości. Do kościoła dzieci przychodzą jeszcze raz w tym 
samym dniu, aby odnowić przyrzeczenia chrzcielne, później przez cały 
tydzień zwany białym tygodniem uczestniczą – ubrane tak jak w dniu Ko-
munii – w nabożeństwach.

Z okazji I Komunii obecnie popularne jest organizowanie przyjęcia dla 
najbliższej rodziny w domu lub, jak w ostatnich latach, w wynajętych w tym 
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celu restauracjach, lokalach z obsługą gastronomiczną czy remizie, gdzie 
potrawy przygotowuje zamówiona kucharka. Praktykuje się zapraszanie 
gości po przez wręczenie im pisemnego zaproszenia. Dawniej, jeszcze 
w pierwszych latach po II wojnie światowej, przyjęć nie było. Dzieci po 
mszy św. szły na plebanię do księdza, gdzie ich częstowano bułką i kubkiem 
kakao. Nie otrzymywały też żadnych prezentów. Dopiero w latach 70. XX 
w. wprowadzono zwyczaj zapraszania gości do domów. Dzieciom wręczano 
wtedy podarunki w postaci zegarków, złotych łańcuszków lub pieniędzy. 
Z czasem prezenty stały się bardziej wyszukane, uzależnione od gustu 
i zamożności wręczającego, a nawet oczekiwań samych dzieci. Zdarza się, 
że poza pieniędzmi otrzymują rowery, a nawet komputery. 

Bierzmowanie

Ostatnią uroczystością wieku dorastania jest bierzmowanie. W tym 
przypadku najmuje się świadka36 tego obrzędu, wręczając mu, podobnie 
jak w przypadku chrztu i I Komunii, zaproszenie w kopercie. Niektórzy 
rodzice bierzmowanego, po zakończeniu uroczystości w kościele, urządzają 
w domu skromne przyjęcie.

Zwyczaje pogrzebowe

W dojrzałym życiu mieszkańcy Frydmana wiele razy uczestniczą 
w obrzędach związanych z weselem, narodzinami i w wychowaniu dziec-
ka. Zawsze starali się i starają być obecni również przy człowieku, który 
staje u kresu ziemskiego życia. Tradycyjny stosunek do naturalnej śmierci 
sprawiał, że on sam oraz jego rodzina mieli możliwość oswojenia się z nią 
jako z procesem nieuniknionym. Obrzędy pogrzebowe, mające na celu 
wyłączenie zmarłego ze świata żywych, świadczą o szacunku, z jakim 
traktowano zjawisko śmierci. 

We Frydmanie wierzono, że śmierć zwiastowały m.in. sny, wyjący lub 
leżący na plecach z łapami skierowanymi ku górze pies (zwracano wtedy 
uwagę na to, w którym kierunku patrzy, domniemując, że stamtąd przyjdzie 
śmierć). Panowało powszechne przekonanie, że jeśli na ołtarzu podczas 
ślubu zgaśnie świeca, wkrótce jedno z młodych umrze.

Dawniej umierano w domu, obecnie zarówno w domu, jak i w szpi-
talu. Zdarzało się, że chory człowiek przeczuwał swoją śmierć, żegnał się 
z bliskimi, przekazywał im swoją ostatnią wolę.

36 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren., Frydman, 2011 r.
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Szacunek wobec śmierci sprawiał, że umierającemu człowiekowi to-
warzyszyła i towarzyszy rodzina. To ona prosi księdza, aby udzielił sakra-
mentu chorych, zwanego powszechnie ostatnim namaszczeniem, stawia 
krzyż w pobliżu łóżka, zapala świecę – gromnicę. Domownicy starają się 
zachowywać ciszę i spokój. Modlą się dopiero wtedy, kiedy nastąpi zgon. 
Wcześniej modlitw się nie odmawia, aby nie wzbudzać lęku w umierającym. 

Dawniej śmierć mieszkańca wsi ogłaszał dzwon. Jego bicie rozlegało się 
przez trzy dni. Mówiono: ciozko dzwoni i dwoma dzwonami, a nie jednym jak 
w przypadku dzwonienia na Anioł Pański. Nadal zgodnie z tradycją dzwoni 
się o godz. 9:30, potem na Anioł Pański (12:00) i znowu po południu o godz. 
15:00. Jeśli ktoś umrze w niedzielę, to dzwoni się tylko na Anioł Pański. W dni 
powszednie dzwonią trzy razy. 

Przygotowaniem do pogrzebu, podobnie jak w przeszłości, zajmuje się 
rodzina. Myje i ubiera zmarłego, powiadamia najbliższych o jego śmierci, 
umawia się z księdzem w kwestii odprawienia mszy św., ustala z grabarzem 
wykopanie grobu w wyznaczonym miejscu na cmentarzu. Zmarłego ubiera 
się w rzeczy odświętne, najczęściej te, które nosił do kościoła. Zdarza się, że 
niektóre starsze osoby przygotowują sobie same ubranie na wypadek swojej 
śmierci i przykazują rodzinie to mi mos ubrać na śmierć. Tego rodzaju prośby, 
a w zasadzie polecenia, są traktowane z całą powagą. Niewypełnienie woli 
zmarłego może spowodować, że będzie on nawiedzał żywych, istnieje bo-
wiem wiara w możliwość jego przyjścia po śmierci. Świadczyć o tym mają 
odgłosy kroków czy buszowania po domu. Zmarły może przyjść do żyjących 
we śnie. W przypadku śmierci dzieci, jeśli umrze dziewczynka, ubiera się 
ją w białą sukienkę i daje na głowę wianek, jeśli chłopiec – zakłada się mu 
chłopięcy garnitur i przypina do klapy marynarki po prawej stronie piórko. 
Obecnie to pracownik zakładu pogrzebowego przyjeżdża do domu żałoby, 
ubiera zmarłego i przewozi go do domu pogrzebowego we Frydmanie, 
a przed jego wybudowaniem zabierał trumnę z ciałem do chłodni zakładu 
pogrzebowego w Nowym Targu.

Pościel, w której leżał zmarły, zazwyczaj się pali, ubrania, jeśli nie są 
zniszczone, niektórzy zachowują dla siebie, gorsze, zwłaszcza jeśli zmarł 
starszy człowiek, raczej też się pali.

Trumnę zamawiano u stolarza we Frydmanie, do czasu kiedy pod ko-
niec XX w. powszechne stało się korzystanie z usług zakładu pogrzebowego 
w Nowym Targu, oferującego kompleksowe usługi związane z pochówkiem: 
dostarczenie trumny, kwiatów, przygotowanie klepsydr, oraz, co jest nowym 
zwyczajem, wydrukowanie na dzień pogrzebu obrazków dewocyjnych 
z datą urodzin i śmierci zamarłego oraz z prośbą o modlitwę za jego duszę. 

Stolarz, u którego dawniej zamawiało się trumnę, robił też krzyż, 
niesiony w orszaku pogrzebowym przez ministranta lub kogoś z rodziny, 
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a który następnie ustawiano na grobie. Zanim stolarz wykonał trumnę, 
zmarły leżał na przykrytej prześcieradłem desce ułożonej na dwóch niskich 
stolikach. Kiedy trumna była już gotowa, wyścielano ją prześcieradłem, 
przekładano do niej zmarłego, układając jego głowę na poduszce przygo-
towanej z wiór pozostałych po zrobieniu trumny. Starano się nie zapomnieć 
wyposażyć zmarłego w różaniec i książeczkę do nabożeństwa – ich brak 
mógłby wywołać jego niepokój i sprawić, że będzie szukał tych rzeczy po 
śmierci. Niektórzy pozostawiają zmarłemu obrączkę ślubną na palcu, ale 
częściej, zwłaszcza jeśli jest złota, zachowują dla siebie – bo szkoda.

Pochówek następował na trzeci dzień od daty śmierci. Przed pogrze-
bem, wieczorem każdego dnia, do domu żałoby przychodzili ludzie ze 
wsi, by modlić się wspólnie za duszę zmarłego, odmawiając najczęściej 
różaniec. Modlitwom przewodniczyła mieszkająca we Frydmanie kobieta, 
która przychodziła do każdego domu, w którym ktoś umarł. Obecnie we 
Frydmanie przy kościele znajduje się dom pogrzebowy, w którym czuwa 
się przy zmarłym, a modlitwę prowadzi organista37. 

W dzień pogrzebu ksiądz przychodził ku domie38. Jeszcze kiedy trumna 
była odkryta, pokropił zmarłego wodą święconą i modlił się. Następnie 
zamykano trumnę i przy wtórze pieśni pogrzebowych mężczyźni, najczę-
ściej z rodziny, wynosili ją na zewnątrz, przystając i uderzając nią o każdy 
przekraczany próg. Była to forma pożegnania zmarłego z domem. Trumnę 
stawiano na przeznaczonej do tego celu drabince będącej rodzajem kata-
falku, który później zanoszono do kościoła, aby położyć na nim trumnę. 
Otwierano wtedy okna, czego nie można było robić, kiedy zmarły przebywał 
jeszcze w domu (aby ciało się nie psuło). Teraz nie stanowi to problemu, bo 
w domu pogrzebowym jest chłodno.

Do kościoła trumnę niosło na ramionach – w zależności od wagi zmar-
łego – czterech lub sześciu mężczyzn, po dwóch z przodu i z tyłu, czasem 
jeszcze po jednej parze na środku. Obecnie trumnę przewozi się z domu 
pogrzebowego do kościoła na specjalnym wózku (wózek zakupiła Polonia 
amerykańska). Jest on zbyt szeroki i nie może wjechać do kościoła, dlatego 
zatrzymuje się przed wejściem, zdejmuje się z niego trumnę, wnosi do środ-
ka i układa na katafalku). Po mszy św. trumna na cmentarz jest przewożona 
samochodem należącym do zakładu pogrzebowego. W orszaku pogrzebo-
wym jako pierwsze idą osoby niosące krzyż (jest on później wkopany do 
grobu) i chorągwie – dwie małe, jedną dużą, następnie wieńce. Kolejno idą 
ksiądz, organista i dopiero samochód z trumną. Za nim postępuje rodzina 

37 Na dom pogrzebowy zaadaptowano budynek dawnego przedszkola, oficjalne 
poświęcenie odbyło się we wrześniu 2009 r. (inf. kobieta, l. 71, bad. teren autorki, Frydman, 
2011 r.).

38 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren autorki, Frydman, 2011 r.
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zmarłego i pozostali uczestnicy pogrzebu. We Frydmanie w pogrzebie może 
uczestniczyć na zaproszenie rodziny orkiestra dęta, w skład której wchodzą 
strażacy, młodzież i dzieci. Nie zawsze występuje w pełnym składzie, co 
jest spowodowane obowiązkami zawodowymi. 

Jeśli umrze młoda osoba, to się wieniec wije taki wokoło i koleżanki i kole-
dzy wszyscy za ten wieniec trzymią i […] ta trumna w tym wieńcu jest. Do jego 
wykonania wykorzystuje się gałązki jodły lub mirtu.

Na cmentarzu, kiedy ksiądz skończy się modlić, rodzina żegna jesz-
cze zmarłego, całując krzyżyk znajdujący się na trumnie, a po złożeniu jej 
w grobie uczestnicy pogrzebu wrzucają do środka niewielką grudkę ziemi.

Nowym zwyczajem we Frydmanie jest zamawianie przez sąsiadów 
lub dalszą rodzinę dodatkowych mszy św. za zmarłego, odprawianych 
w późniejszych terminach. Na zakończenie nabożeństwa pogrzebowego 
ksiądz odczytuje nazwiska osób, które ofiarowały kolejne msze św.

Po pogrzebie rodzina zmarłego, sąsiedzi i bliscy znajomi biorą udział 
w poczęstunku zwanym stypą. Zaprasza się na nią również członków or-
kiestry, która nie w zwyczaju, aby za swoją obecność i grę pobierać wyna-
grodzenie. Dla gości przygotowuje się gorące danie, herbatę, kawę, czasem 
częstuje się wódką, a dzieci tabliczką czekolady i ciastkami. Stypy dawniej 
odbywały się w domu, teraz często wynajmuje się do tego celu remizę.

Rodzinę zmarłego obowiązuje roczna żałoba. Jest to zwyczaj prze-
strzegany, zewnętrznie podkreślony przez noszenie na co dzień stroju 
w kolorze czarnym.

Zauważalne są zmiany w podejściu do śmierci samobójczej. Człowie-
ka, który targnął się na swoje życie, nie chowa się, jak to praktykowano 
dawniej, na obrzeżach cmentarza, ale w miejscu przeznaczonym dla osób 
zmarłych w sposób naturalny. 

Za tragiczną uważa się śmierć nagłą, szczególnie poniesioną w wy-
padku samochodowym. Miejsca takiego zdarzenia mieszkańcy Frydmana 
oznaczają krzyżami lub kapliczkami, stawia się także znicze.

O zmarłych we Frydmanie pamięta się szczególnie w rocznicę śmier-
ci. Po mszy św. odprawionej w kościele biją wtedy dzwony. Wyjątkowym 
dniem pamięci o zmarłych jest dzień Wszystkich Świętych (1 listopada). Nie 
zapomina się wtedy o kwiatach i zniczach, które ustawiane są na grobach 
oraz o modlitwie. We Frydmanie o groby dbało się i dba nadal w zasadzie 
przez cały rok, co okazuje się prostsze, kiedy mogiły usypane z ziemi za-
stąpiły murowane nagrobki. Latem ludzie często zanoszą świeże kwiaty, 
zimą sztuczne – cmentarz ubrany jest pięknie – zawsze39.

39 Inf. kobieta, l. 71, bad. teren autorki, Frydman, 2011 r.
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Tradycyjny strój mieszkańców Frydmana

Strój ludowy mieszkańców Frydmana zaliczany jest przez kostiumo-
logów i etnografów do tzw. odmiany kacwińskiej stroju spiskiego. 

Nosiły go, obok Frydmana, takie wsie jak: Falsztyn, Kacwin, Łapsze Niż-
ne i Wyżne, Łapszanka oraz Niedzica. Źródła i literatura traktująca o tej 
grupie spiskiego stroju są bardzo skromne. Jedyną większą pozycją jest tu 
jeden z zeszytów „Atlasu Polskich Strojów Ludowych” autorstwa Edyty 
Starek, poświęcony strojowi spiskiemu jako całości. Pozostałe publikacje 
to rozproszone w różnego rodzaju periodykach i opracowaniach artykuły 
i wzmianki. Z kolei w zbiorach muzealnych, także izb regionalnych, znajduje 
się nieco przykładów omawianego stroju. Najwięcej posiada ich Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie oraz Muzeum Tatrzańskie 
im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. W obu tych placówkach znaleźć 
można także dokumentację fotograficzną. Rysunki wielu elementów stroju, 
m.in. kożuchów, wykonano w latach 60. XX w. w Instytucie Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie1. 

Tradycyjny strój, noszony powszechnie jeszcze na przełomie XIX 
i XX w., bazował głównie na miejscowym materiale: płótnie lnianym różnej 
grubości, tkanym na domowych warsztatach tkackich, oraz suknie produ-
kowanym w licznych tu wówczas foluszach. Sukno, używane w całych 
Karpatach do szycia odzieży, było najczęściej w kolorze białym, ale także 
brązowym, szarym, czarnym. Z reguły o jego barwie decydował kolor runa, 
z którego sporządzono tkaninę. 

We wszelkiego rodzaju opracowaniach opisywany jest przede wszyst-
kim strój odświętny, ale niektórzy autorzy zwracają także uwagę na ubiór 
codzienny, noszony do pracy, znacznie się różniący od odświętnego. Szyty 
z gorszego gatunku tkanin z reguły był pozbawiony ozdób (np. haftu). 
Jako ubiór codzienny noszono także zużyte elementy stroju odświętnego.

1 Obecnie materiały te znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie [dalej: MEK].
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Strój męski 

Mężczyźni ubierali się w białe, płócienne koszule. Najstarsze miały krój 
poncho podłużne i sięgały zaledwie do pasa. Wykonywano je z trzech ka-
wałków płótna: najdłuższy składano na pół po linii wątku (szerokość płótna 
była szerokością koszuli), wycinano pośrodku otwór na głowę poszerzony 
niewielkim rozcięciem, a do boków pod kątem prostym przyszywano dwa 
pozostałe kawałki tkaniny, złożone po linii osnowy. Także w tym przypadku 
szerokość płótna stanowiła szerokość rękawa. Rękaw taki, bardzo szeroki, 
po podniesieniu ręki do góry opadał aż na ramię. Pod koniec XIX w. koszule 
już nie były tak szerokie i sięgały co najmniej do bioder. Rękaw został ujęty 
w niewielki manszet, a wycięcie na głowę wykończone małym, stojącym 
kołnierzykiem. Mankiety i kołnierz w koszulach odświętnych zdobiono 
fabryczną taśmą z czerwonym, geometrycznym, drobnym wzorem. Koszule 
odświętne spinane były na piersiach mosiężną spinką.

W odległej przeszłości, jak w całych Karpatach, koszule przeznaczone 
do codziennej pracy, były dla ochrony przed robactwem i deszczem, go-
towane w owczym łoju. Nadawało im to specyficzny, czarnoszary kolor. 

Spodnie noszono sukienne, o fasonie zbliżonym do spodni wystę-
pujących w męskim ubiorze całych Karpat Zachodnich. Spodnie noszo-
ne we Frydmanie nie były tak obcisłe jak w innych wsiach spiskich i na 
pobliskim Podhalu. Starszy typ posiadał tylko jeden przypór, ale już pod 
koniec XIX w. noszono prawie wyłącznie spodnie z dwoma przyporami. 
Początkowo zdobienie spodni ograniczało się do obszywania przyporów 
i szwów granatowo-czerwonymi sznurkami. Z czasem ilość sznurków się 
zwiększała, a przypory zaczęła zdobić pętlicowa parzenica, nazywana tu 
borytasami2. W kacwińskiej odmianie stroju spiskiego klapa przykrywająca 
przypór wycięta jest w ząbki i nosi nazwę zalatac. 

Latem, głównie do pracy, mężczyźni ubierali nierzadko zamiast spodni 
sukiennych, tzw. gacie, szyte z samodziałowego, grubszego płótna. U dołu 
zdobiono je krótkimi frędzelkami wysnutymi z tkaniny i mereżką. Zużyte 
gacie służyły niekiedy za bieliznę, ale z reguły nie noszono jej. 

Od święta na koszulę wkładano uszytą z sukna kamizelkę, czyli lejbik3. 
Sięgał on do pasa. Szwy łączące przody z tyłem biegły na plecach (a nie 
z boku) tworząc łukowate linie. Środek pleców był u dołu nieco rozcięty, 
co powodowało tworzenie się dwóch klapek. Nad nimi umieszczony był 
skromny żółto-czerwony haft o zgeometryzowanych motywach roślin-

2 E. Starek, Parzenice spiskie, „Polska Sztuka Ludowa” 1952, t. 6, nr 5.
3 Lejbiki z kacwińskiej odmiany stroju spiskiego znajdują się m.in. w zbiorach MEK oraz 

w kolekcji rysunków Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie [dalej: ISPAN] 
przechowywanej w tymże muzeum (np. Niedzica, nr inw. 4421 i 4422). 
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nych. Na plecach było to siedem stylizowanych tulipanów, pod nimi serce 
i gwiazdki, a na przodach, symetrycznie, również po siedem tulipanów4. 
Dodatkowo zdobiły go, podobnie jak przody lejbika, metalowe, z reguły 
mosiężne guzy. Towarzyszyły im niewielkie pomponiki wykonane z ko-
lorowych, bawełnianych nici5. Kamizelki te szyte były z zielonego sukna 
(jangliji). Zamawiano je najczęściej w Lubowli. Zniknęły prawie zupełnie 
ze stroju odmiany kacwińskiej po I wojnie światowej. Zastąpiły je kamizele 
fabryczne z zielonego lub czarnego sukna, kupowane w Nowym Targu.

Okrycie wierzchnie stanowiły tzw. sukmany – rodzaj cuchy, wykonane 
z ciemnego sukna. Miały one krój poncho podłużne6. We Frydmanie, jak 
we wszystkich wsiach kacwińskiej odmiany stroju, sięgały mniej więcej do 
połowy uda. Zdobiła je aplikacja wzdłuż przodów i na zakończeniu ręka-
wów, wykonana z jangliji, czyli z sukna. Składała się ona z małych kropek 
z białego sukna, tworzących trójkąty oparte o stylizowany, tulipanowaty 
kwiat z sukna czerwonego. Sukmany te noszono zazwyczaj narzucone na 
ramiona, a starsi ubierali je na rękawy. W okresie międzywojennym zaczęto 
nosić powszechnie katany i kurtki przypominające krojem bluzy munduro-
we, szyte z ciemnego sukna. Zaniknęły one w połowie XX w.

Nakrycie głowy stanowił filcowy, czarny kapelusz. Ronda kapeluszy 
noszonych we Frydmanie uformowane były w ten sposób, że odwinięte 
w górę, prawie pionowo, przewyższały i zakrywały główkę kapelusza. 
Parobcy główkę tę opasywali czerwoną wstążką, której końce zwisały poza 
wywinięte rondo. Kapelusze kupowane były w Lewoczy, Spiskiej Starej Wsi, 
a po I wojnie światowej w Nowym Targu7. Już na początku XX w. zaczęto 
też nosić kapelusze typu podhalańskiego.

Pasy noszono skórzane, przeważnie wąskie, przewlekane przez górny 
obręb spodni, nabijane mosiężnymi guzami. Okręcano się nimi dwukrotnie: 
raz szczelnie, a po raz drugi w ten sposób, że zbywająca część pasa zwisała z boku8. 
Młodzi mężczyźni (głównie juhasi) oraz bacowie ubierali także szerokie 
opaski, zapinane na cztery, a nawet pięć mosiężnych klamer. Zdobiły je 
geometryczne motywy wytłaczane na skórze i mosiężne guzy. Obok funkcji 
praktycznej (ochrona mięśni przy dźwiganiu ciężarów, rodzaj pancerza), 
pełniły one na Spiszu także funkcję obrzędową. Ubierali je na sukmany 
drużbowie, a zdjąć je im mógł tylko pan młody (sic!).

Jeszcze u schyłku XIX w. młodzi mężczyźni nosili powszechnie laski, 
nazywane juhaskami będące rodzajem rombanicy . Miały one długie styliska 

4 K. Sikora, Spisz – kraina wielu kultur, Łapsze Niżne 2010, s. 49–50.
5 E. Piskorz-Branekova, Strój z okolic Kacwina i Trybsza (w:) Polskie stroje ludowe, cz. 3, 

ser. „Ocalić od Zapomnienia”, Warszawa 2007, s. 162. 
6 Sukmany takie znajdują się m.in. w zbiorach MEK (np. Kacwin, nr. inw. 8855 i 8859).
7 E. Piskorz-Branekova, Strój z okolic..., s. 162 .
8 E. Starek, Strój spiski, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Poznań 1954, s. 22.
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i kutą żelazną rękojeść. W okresie międzywojennym wyparły je zapoży-
czone z Podhala ciupagi.

Torby szyto z samodziałowego pasiaka tkanego z wełny. Ich ozdobą 
były frędzle wykonane z osnowy9. 

Mężczyźni, jeszcze na początku XX stulecia, nosili włosy długie do 
ramion, wysmarowane masłem dla połysku. 

Strój kobiecy 

Kobiety ubierały się w lniane koszule o kroju bezprzyramkowym 
marszczonym. 

U dołu rękawy nie były ujęte w obszywkę, lecz w odstępie 5 cm od dołu przymarsz-
czone, tak że tworzył się rodzaj kryzy czy też falbanki. Rękawy wszywane, a raczej 
doszywane były w ten sposób, że przykładano je do boków koszuli równolegle. Górną 
część rękawa marszczono przez ściągnięcie przewleczonej nitki. W ten sam sposób 
marszczono przedni tylny płat wokół szyi; tak zmarszczone „w zbiory” płaty wszy-
wano w „obszewkę” czyli kołnierz10.

Był to bardzo archaiczny krój noszony na całym Spiszu. W kacwińskiej 
odmianie stroju „kołnierz” i obszywka przy rękawie były zdobione fabrycz-
nymi taśmami w kolorze czerwonym, naszytymi na płótno, niekiedy też 
wykończone wąziutką koronką. Starszy typ wspomnianych koszul posiadał 
jako ozdobę mankietów i rękawa czerwony haft tkany11. Starsze kobiety 
ubierały koszule z długimi rękawami, a dziewczęta i młode mężatki z krót-
kimi do łokcia, bufiastymi, przewiązanymi czerwoną wstążką. Odświętne 
koszule szyto z cienkiego płótna, codzienne z grubszego. 

Na koszule ubierano gorsety zwane, podobnie jak męskie kamizelki, 
lajbikami. Szyto je z sukna, aksamitu (barsianu), delinu w kolorach czarnym, 
ciemnoczerwonym, brązowym, zielonym. Przody lajbików wycięte były 
w charakterystyczny ząb. Wokół dekoltu i rękawów zdobiło je lamowanie 
pasmanterią – śnurkami, układanymi w tzw. mirwę lub gadzik12. Dołem 
wykończone były rojtką – wąskim pasem materiału ułożonym w drobne 
fałdy, gęściejsze z tyłu i rzadsze z przodu. Zapinano je na haftki, rzadziej 
na guziczki. W okresie międzywojennym zaczęły upowszechniać się gor-
sety z tybetu w kwiaty, kabatki, o identycznym kroju i zdobieniu jak dawne 
lejbiki. Szyto je także z czerwonego sukna. Były krótkie do pasa, bez rojtki. 
Zarówno lejbiki, jak i kabatki przyszywano niekiedy do spódnicy.

9 R. Reinfuss, Wełniane torby góralskie, „Polska Sztuka Ludowa” 1949, t. 3, nr 3–4, 
s. 112–115.

10 E. Starek, Strój spiski..., s. 34.
11 Koszula taka pochodząca z Frydmana znajduje się m.in. w zbiorach MEK.
12 E. Starek, Strój spiski..., s. 43.
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Najbardziej charakterystycznym rodzajem spódnicy były tzw. kanafaski, 
kanafoski. Szyto je z czerwonego materiału tkanego w cienkie prążki. W za-
leżności od ich układu kanafoska nosiła nazwę bioło, miysano, cyńcowo, czyli 
tęczowa. Sporządzano je z nici lnianych (osnowa) i bawełnianych (wątek)13. 
W pasie spódnica układana była w drobne fałdy i wszywana w oszewkę 
dłuższą niż obwód pasa, zakończoną sznurkami do wiązania. Przód kanafoski 
stanowił przodek – płat lnianego płótna wszyty na przodzie spódnicy; w ten 
sposób oszczędzano kosztowną tkaninę. Przodek przykrywany był zapaską. 
Na początku XX w. zaczęto szyć spódnice także z cienkiej jednobarwnej 
wełny, śtofu, sztofu, kretonu (tzw. kartonki). Odświętnym strojem, noszo-
nym na wyjątkowe okazje, była spódnica z białego adamaszku, nazywana 
kidel gradlowy (z niem. Kittel = bluza lub Kleider = sukienka)14. W okresie 
Adwentu i Wielkiego Postu, a także w czasie żałoby kobiety ubierały czarne 
suknie tłoczone (z adamaszku)15. W okresie międzywojennym zaczęły się 
pojawiać spódnice z tybetu w drobne kwiaty, najczęściej na niebieskim, 
zielonym i czarnym tle. 

Na spódnicę kobiety nakładały zapaski z ciemnej, najczęściej czarnej, 
tkaniny (z alpagi lub klotu), obszyte czarną, fabryczną koronką16, a w czasie 
świąt i uroczystości – białe, haftowane lub wykończone białą bawełnianą 
koronką17. Zapaski przykrywały prawie całą spódnicę. Wszywane były 
w pasek (obujek), przedłużony nieco węższymi troczkami (maślami). Zakła-
dano je w pasie na dół gorsetu, a z tyłu wiązano na dużą kokardę lub też 
końcówki paska krzyżowano z tyłu i przełożone na przód wiązano na ko-
kardę18. W kacwińskiej odmianie stroju występowały też fartuchy, z reguły 
czarne, szyte najczęściej ze sztucznego jedwabiu19.

Na ramiona, od święta, kobiety narzucały rańtuchy – rodzaj szala, wy-
konanego z jednej szerokości cienkiego białego płótna, czasem z kupowa-
nego muślinu lub tiulu, nieraz ozdobione białym tkanym wzorem, a także 
haftem. Rańtuchy tkano głównie w Czarnej Górze, Jurgowie, Nowej Białej, 
Rzepiskach i Trybszu. Noszono je tu do początków XX w. We wsiach gdzie 
nie wyrabiano rańtuchów (Kacwin, Niedzica, Frydman [...] zanikły one już znacznie 
wcześniej, bo koło połowy XIX w., zastąpione fabrycznymi, takiego wyrobu jak firanki 
do okien20. W przeszłości, także na co dzień, kobiety ubierały również szale 

13 Z. Staronkowa, Kanafasy – góralskie pasiaki, „Polska Sztuka Ludowa” 1950, t. 4, nr 7–12, 
s. 122.

14 E. Starek, Strój spiski..., s. 41.
15 E. Piskorz-Branekova, Strój z okolic..., s. 170.
16 Przykład takiej zapaski znajduje się m.in. w zbiorach MEK (Nidzica, nr inw. 75.596).
17 K. Sikora, Spisz..., s. 49–50.
18 E. Piskorz-Branekova, Strój z okolic..., s. 170.
19 MEK, Nidzica, nr inw. 75.595.
20 E. Starek, Strój spiski..., s. 45.
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– łoktusy wykonywane z grubszego płótna, często niezdobione21. W okresie 
międzywojennym upowszechniły się chusty naramienne – odziywacki, zimą 
grube, wełniane, latem cieńsze; podobne chusty noszono w tym okresie na 
całym Podtatrzu i Podbeskidziu.

Stroju dopełniały korale. Prawdziwe noszono w odległej przeszłości, 
w początkach XIX w. Już w drugiej połowie tegoż stulecia powszechne 
były szklane koraliki, puste wewnątrz oraz tzw. perły, drobne, białe korale 
z masy plastycznej. 

Niezamężne dziewczęta chodziły z gołą głową, z włosami zaplecio-
nymi w warkocz, u dołu zakończony wstążką –  śnurkiem lub też w dwa 
warkocze, z wplecioną od połowy warkocza czerwoną wstążką. Chustki 
ubierały tylko zimą dla ciepła. 

 Mężatki zaplatały dwa warkocze i upinały je z tyłu głowy przy pomocy 
metalowego, owiniętego tkaniną, kółka (hamełki), w rodzaj koka, czyli cube. 
Na taką fryzurę wkładały czepek z charakterystycznym zębem nad czołem. 
Czepki były wykonywane z barwnego atłasu, tybetu, brokatu, obrzeżone 
czerwoną wstążką22. Główkę czepca zdobiła pasmanteria i cekiny. Na czepiec 
ubierały chustki, najczęściej tybetowe, ale także białe, muślinowe. Czepce 
zniknęły ze stroju spiskiego w połowie XX w. 

Obuwie kobiet i mężczyzn stanowiły w przeszłości kierpce, spyrcoki, 
ubierane na stopę owiniętą onucą wykonaną z kawałka lnianego płótna. Zimą 
noszono kołcany – płytkie pantofle z sukna. Mniej więcej na początku XX w. 
od święta zaczęto ubierać buty z cholewami. Męskie przypominały krojem 
wojskowe buty węgierskie, w kobiecych – szangrinkach – skóra w kostce 
układała się w harmonijkę, a cholewa u góry była często ozdobiona szerokim 
pasem czerwonej skórki. Na przełomie XIX i XX w. w stroju kobiecym poja-
wiły się czarne masywne półbuty ubierane na białe skarpety lub pończochy.

Ubiór zimowy, tak kobiet jak i mężczyzn, wzbogacały kożuchy. Szyto 
je z wyprawionych na biało skór baranich. Sięgały za kolana, były lekko 
dopasowane w pasie, po bokach miały wszyte kliny poszerzające dół, miały 
długie, zwężające się rękawy. Do linii pasa zapinane były na skórzane gu-
ziki. Zdobiła je aplikacja z czerwonego sukna i safianowej skórki oraz haft 
o motywach geometrycznych i zgeometryzowanych roślinnych23. Zdobione 
były obrzeżenia przodów, szwy, rozcięcia imitujące kieszenie. Brzegi kożu-
cha, dół i przody zdobiło obszycie z czarnej koziej skóry24.

21 A. Langer, Nasz Spisz i Orawa. Odczyt, Kraków 1919, s. 11.
22 Duża kolekcja spiskich czepców znajduje się w zbiorach MEK i Muzeum Tatrzań-

skiego im. Tytusa Chałubińskiego. 
23 Rysunki kożucha z Kacwina i elementów jego zdobień znajdują się w materiałach 

ISPAN, przechowywanych obecnie w MEK (nr. inw. 4525–4527).
24 E. Starek, Strój spiski..., s. 47.
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Streszczenie

Frydman to jedna z najbardziej atrakcyjnych wsi Podtatrza, położona w Kotli-
nie Nowotarskiej w miejscu, gdzie rzeka Białka wpada do Zbiornika Czorsztyńskie-
go. Pod względem historyczno-etnograficznym należy do Spisza. Wieś powstała na 
przełomie XIII i XIV w.; do dzisiaj na jej terenie zachowały się zabytki świadczące 
o świetności tej miejscowości: kościół pw. św. Stanisława bp. – najstarszy zabytek 
architektury sakralnej na Podtatrzu; zabytkowe piwnice, w których do XIX w. 
właściciele Frydmana z rodu Horwathów przechowywali wino sprowadzane z Wę-
gier; kasztel, a właściwie dwór obronny, zbudowany w latach 1585–1590 – wiejska 
rezydencja o charakterze obronnym. 

Publikacja Dzieje wsi Frydman poświęcona jest głównie historii i zabytkom. 
O obecności tu człowieka traktuje artykuł Dariusza Niemca (Instytut Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków): Badania archeologiczne we Frydmanie na 
Spiszu w latach 2009–2010, w którym autor opisuje sondażowe badania archeolo-
giczno-architektoniczne przeprowadzone pod kierunkiem autora i Marcina Szymy 
we wrześniu 2009 r. przy zabytkowej partii muru obwodowego otaczającego gotycki 
kościół pw. św. Stanisława we Frydmanie. W warstwie uformowanej w czasach 
budowy fundamentu muru wraz z ceramiką późnośredniowieczną odkryto denar 
węgierski Zygmunta I Luksemburskiego, wybity w latach 1390–1427 i zachowany 
w stanie menniczym. Na podstawie zabytków znalezionych w warstwie budow-
lanej muru, a przede wszystkim srebrnej monety Zygmunta I Luksemburskiego 
czas powstania murowanego obwodu wokół kościoła odnosić należy do przełomu 
XIV/XV w. W kwietniu 2010 r. ekipa Instytutu Archeologii UJ pod kierunkiem autora 
przeprowadziła w otoczeniu Frydmana archeologiczne badania powierzchniowe. 
W ich wyniku można stwierdzić, że domniemana osada przedlokacyjna może 
być lokalizowana na północ od lokacyjnego układu zabudowy wsi Frydman, tj. 
na obszarze pomiędzy południowym brzegiem Białki a północnym brzegiem 
Krętego Potoku. Stwierdzono tam bogate ślady osadnictwa prahistorycznego 
i średniowiecznego. 

Dzieje frydmańskiej parafii omawia artykuł Tadeusza M. Trajdosa (Instytut 
Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa): Parafia i życie religijne we Frydmanie 
do 1832 roku, w którym autor odnotowuje, że parafia frydmańska powstała być 
może już w ostatniej ćwierci XIII w., jeszcze pod jurysdykcją diecezji krakowskiej i 
na obszarze podległym księstwu krakowskiemu. Po 1308 r. podlegała politycznemu 
władztwu Korony Węgierskiej, a po względem kościelnym od drugiej ćwierci XIV 
w. – prepozyturze spiskiej, zaś od 1776 r. diecezji spiskiej. Jej wezwanie św. Stani-



232

  

sława wskazuje krakowską proweniencję kościelną i małopolską osadniczą. Na śre-
dniowiecznym Zamagurzu jest najstarszą parafią wiejską, pierwotnie z rozległym 
terytorium od Białki i Dunajca aż do podnóża Tatr Bielskich. W latach 1587–1640 
została zajęta przez luteranów z woli luterańskich właścicieli ziemskich, patronów 
kościoła. Od 1640 r. nieprzerwanie katolicka. Starania o wzbogacenie wyposażenia, 
ożywienie religijności i liczne inwestycje budowlane przypadają na okres pracy 
duszpasterskiej wybitnych księży polskich na tamtejszej plebanii, w szczególno-
ści w drugiej połowie XVII w. Jana Ratułowskiego, a w połowie XVIII w. Michała 
Lorenza. Pierwsza i druga ćwierć XIX w. ukazuje stabilność majątkową i konsoli-
dację zbiorowego życia religijnego w jednolitej wspólnocie parafian, ale zarazem 
rozpoczyna się proces słowakizacji, podjętej przez księży wychowanych w duchu 
odrodzenia słowackiego, pracujących z pełną aprobatą biskupów spiskich. Skutki 
tej akcji sygnalizuje wizytacja z 1832 r.

O zabytkowym kościele frydmańskim traktuje tekst Marcina Szyma (Insty-
tut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków): Architektura kościoła 
we Frydmanie a początki najstarszej wsi polskiego Zamagurza. Kościół pw. św. 
Stanisława jest budowlą z miejscowego, łamanego piaskowca, o tynkowanych 
elewacjach i wnętrzu. Najstarszymi partiami budowli są prezbiterium, zakrystia, 
mury obwodowe nawy oraz dolne i środkowe partie wieży. Kościół jest ważnym 
źródłem dotyczącym początków Frydmana. Jego analiza może pomóc w odpo-
wiedzi na pytanie, czy założenie wsi należy łączyć z działalnością Kokosza Berze-
viczego (po 1307/1308), czy też z działalnością cystersów z Ludźmierza w trzeciej 
ćwierci XIII w. (po 1254). Niestety, nie można na to pytanie udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi wobec braku badań archeologicznych i architektonicznych. Co więcej, 
prawdopodobnie nie zostaną one szybko przeprowadzone ze względu na zakoń-
czony niedawno gruntowny remont budowli. W dotychczasowych badaniach 
podkreślano obecność archaicznych elementów w detalu architektonicznym 
kościoła: romańskiego okna zakrystii oraz wspornika wmurowanego zapewne 
wtórnie w północną elewację nawy. Według Jerzego Gadomskiego świadczą one 
o pierwszej fazie budowy kościoła, która przypadła na lata wkrótce po kanonizacji 
św. Stanisława (1253). Jednak zakrystia i prezbiterium, pochodzące niewątpli-
wie z XIV w., stanowią jednorodne założenie, choć zakrystia istotnie mogła być 
ukończona w pierwszej kolejności. W kontekście sztuki spiskiej powstanie okna 
zakrystii można odnosić zarówno do XIII, jak i do początków następnego stulecia. 
Podobnie jest w przypadku kolebkowego sklepienia pomieszczenia, dla którego 
można wskazać podobne rozwiązania na Spiszu jeszcze w drugiej połowie XIV w. 
Wspornik na elewacji nawy nie może być w obecnej formie poddany wiarygodnej 
analizie. Tak bardzo różni się od detalu znanego z fotografii archiwalnych, że ko-
nieczne jest najpierw ustalenie jego autentyczności w toku specjalistycznych badań. 
Nie negując możliwości powstania wsi w XIII w., trzeba zatem stwierdzić, że nie 
ma na razie dowodów na istnienie we Frydmanie kościoła murowanego sprzed 
1307/1308 r. Jego istnienie jest tym bardziej wątpliwe, że według obecnej wiedzy 
ani w Ludźmierzu, ani w Szczyrzycu, dokąd cystersi wkrótce przenieśli opactwo, 
nie wzniesiono w XIII w. żadnych budowli murowanych.
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Tematykę związaną z kościołem we Frydmanie podejmuje też Andrzej Sko-
rupa (Akademia Górniczo-Hutniczej, Kraków) w artykule: O wyposażeniu kościoła 
we Frydmanie. Kościół ten jest najstarszą świątynią Polskiego Spisza, której początki 
sięgają XIII w. Jej wyposażenie pochodzi głównie z lat 1751–1769. W tym czasie 
dobudowana została kaplica Matki Bożej Karmelitańskiej z unikalnym dwustron-
nym ołtarzem i płaskorzeźbionym sklepieniem z niezwykle malowniczą sceną 
Koronacji Najświętszej Maryi Panny. Znajduje się on na trasie „Szlaku Gotyckie-
go”, obejmującego najbardziej wartościowe zabytki budownictwa sakralnego po 
obydwu stronach granicy polsko-słowackiej. 

Z kolei Adam Jan Błachut, OFM, WSD OFM (Kraków), omawia Problematy-
kę artystyczną kościoła parafialnego pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika we 
Frydmanie na Spiszu. Kościół ten należy do zabytków reprezentujących wysoki 
poziom artystyczny. Został wzniesiony najpewniej na przełomie XIII i XIV stulecia, 
o czym mogą świadczyć niektóre jego detale architektoniczne. O ile jednak bryła 
kościoła, przynajmniej na zewnątrz, nie uległa większym przekształceniom, o tyle 
jego wnętrze zmieniło się w ciągu wieków niemal gruntownie, zaś każda z epok 
odbiła na nim swoje piętno. Z wczesnego gotyku pozostał zrąb murów kościoła 
z dwuprzęsłowym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium oraz portal w nawie od 
strony południowej, renesans wzbogacił go attykową nadbudową obecnej wieży 
zegarowej, jednak najwięcej dodał mu barok z dostawioną doń kaplicą Matki Bożej 
Karmelitańskiej. 

„Wątki karmelitańskie” w kościele pw. św. Stanisława B.M. we Frydmanie 
na Spiszu prezentuje tekst O. Pawła Ferko OCD, (Karmel Bosy, Przemyśl). Za-
kon karmelitański wywodzący się z Ziemi Świętej (Góra Karmel), rozwijając się 
przez wieki, zostawił po sobie wyraźne znaki – związane z darem Najświętszej 
Maryi Panny – Szkaplerzem św. Jednym z takich miejsc, gdzie takich znaków 
nagromadziło się wiele, jest Frydman na Spiszu. To w tutejszej świątyni widnieje 
obraz Matki Bożej Szkaplerznej, ufundowany przez powstałe wcześniej Bractwo 
Szkaplerza św. jako wyraz oddania się Maryi i zobowiązania naśladowania Jej cnót 
dla osobistego wzrostu duchowego. Staje się swoistym centrum „oddziaływania 
duchowości karmelitańskiej-szkaplerznej” na Spiszu. Według zapisów w Księgach 
szkaplerznych wiele osób z odległych nawet okolic przybywało 16 lipca na odpust 
parafialny ku czci Matki Bożej Szkaplerznej i przyjmowało „szatę Maryi” (Szkaplerz 
karmelitański). W „znaku Szkaplerza św.” są nie tylko ołtarz z obrazem Matki Bożej 
Szkaplerznej, ale i kaplica karmelitańska (dobudowana na potrzeby kultu i odpustu 
gromadzącego wielu wiernych), księgi z wpisami osób przyjmujących Szkaplerz 
w poszczególnych latach, wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej z dawnej chorągwi 
Bractwa Szkaplerza św., dzwon tzw. Bracki (ufundowany przez członków Bractwa), 
tablica pamiątkowa karmelity pochodzącego z Frydmana. Można też zauważyć 
pomniejsze oznaki kultu Matki Bożej Szkaplerznej na Spiszu w postaci obrazów 
i figur znajdujących się w świątyniach czy kapliczkach niektórych miejscowości 
polskiego i słowackiego Spisza. Duch Karmelu ożywia tę część Spisza, odkąd w de-
kanacie niedzickim na stałe ulokowali się karmelici bosi, posługując duszpastersko 
w Kluszkowcach i uczestnicząc czynnie w odpustach szkaplerznych.
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O epizodzie z najnowszej historii wsi traktuje artykuł Roberta Kowalskiego 
(Polskie Towarzystwo Historycznego, Oddział w Nowym Targu), Nieznana historia 
polskich skrzydeł. Katastrofa lotnicza we Frydmanie. Ustalenia, będące wynikiem 
kilku lat prac badawczych, zarówno archiwalnych, jak i terenowych, pozwalają 
stwierdzić, że mamy do czynienia z wyjątkowym wydarzeniem. Stało się tak za 
sprawą samolotu, który został wyprodukowany w niewielkiej serii, liczącej nie-
spełna siedem egzemplarzy. O katastrofie wiedziało niewiele osób, w większości 
mieszkańcy Frydmana. Wyjątkowość tej historii potwierdza jeszcze jeden drobny, 
ale istotny szczegół. Otóż jedyny w Polsce zachowany element konstrukcyjny 
tego typu samolotu znajduje się w miejscu katastrofy na Spiszu i dziś jest niemym 
świadkiem wydarzeń. Cieszy zatem fakt, że ogłoszenie wyników prac badawczych 
zbiegło się z 80. rocznicą ostatniego lotu samolotu Lublin R-Xa. Tym samym udało się 
przywrócić społeczną pamięć kolejnemu ważnemu wydarzeniu w historii regionu.

Ciekawy zabytek Frydmana stał się tematem artykułu Piotra M. Stępnia, 
Frydmańskie piwnice na wino. Znajdują się one w sąsiedztwie kasztelu, ufun-
dowanego pod koniec XVI w. przez rodzinę Horvathów – właścicieli Niedzicy 
i okolicznych dóbr. Zbudowane zostały ok. 1820 r. jako składy wina na szlaku 
handlowym z Węgier do Polski. Mają sześć ok. 100-metrowych korytarzy, usytu-
owanych na dwóch poziomach. Każdy z tuneli o przekroju 7 na 4 m ma murowane 
ściany i sklepienia. Wejście do piwnic stanowią dwa pawilony nakryte kopulastymi 
dachami gontowymi. 

W książce znalazły się też elementy tutejszej kultury ludowej. Mieszkanka 
Frydmana, Józefa Żołądek, omawia Życie codzienne mieszkańców Frydmana 
w okresie międzywojennym. W oparciu o artykuły i krótkie wzmianki zamieszczane 
w lokalnej prasie w latach 1926–1939, a także przy wykorzystaniu relacji nielicznych 
już żyjących świadków autorka stara się określić ważne wydarzenia oraz codzien-
ność życia frydmanian. W omawianym okresie Frydman jawi się jako rozwijająca 
się miejscowość, której mieszkańcy umieli podejmować wspólne działania, nie bali 
się nowinek w zakresie rolnictwa, a także potrafili wykorzystać lokalne możliwości 
oraz potencjał wsi. We wsi działały dwa młyny, kuźnie, olejarnia i gonciarka. Wtedy 
nastąpiła też modernizacja rolnictwa i rozwój rzemiosła. Ludność etnicznie polska, 
mimo wielowiekowej przynależności do państwa węgierskiego, poddawana ma-
dziaryzacji i słowakizacji, nie zatraciła swej narodowej tożsamości. Po odzyskaniu 
niepodległości bardzo szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości politycznej, 
co zaznaczyło się w codziennym życiu mieszkańców (troska o rozwój szkolnic-
twa, udział w patriotycznych i narodowych uroczystościach, aktywna i spójna 
działalność grup zrzeszonych – OSP, Związku Strzeleckiego, Teatru Ludowego, 
Wspólnoty Urbarialnej). 

Nie mogło w tym opracowaniu zabraknąć też postaci wybitnego ludoznawcy 
Michała Balary (1904–1988). Pisze o nim Elżbieta Łukuś z Niedzicy: Obrzędowość 
i zwyczaje mieszkańców Frydmana w twórczości Michała Balary. Urodzony we 
Frydmanie pracował jako nauczyciel w Krempachach, Frydmanie, Nowym Tar-
gu, Spiskiej Białej (Słowacja), Trzebuni i Głogoczowie. Obok pracy zawodowej 
angażował się społecznie. Był prezesem Ogniska Spiskiego Związku Podhalan, 
członkiem Koła Spiskiego Towarzystwa Obrony Kresów Południowych. Założył 
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Oddział Związku Strzeleckiego we Frydmanie, przystąpił do grona założycieli na-
rodowej organizacji Związku Spisko-Orawskiego. Jako redaktor naczelny „Gazety 
Podhala” wprowadzał problematykę Spisza i Orawy do świadomości szerszego 
kręgu odbiorców. Michał Balara tematykę dotyczącą obrzędowości zamieścił 
w publikacji Na Spiszu wydanej w 1986 r. Ocalił od zapomnienia obrzędy rodzinne 
i doroczne Spisza oraz bogaty folklor słowny. Obrzędowość w twórczości Michała 
Balary stanowi ważny wkład w dziedzictwo kulturowe Spisza. Nieoszacowanym 
osiągnięciem jego działalności było zgromadzenie podań, zwyczajów, obrzędów 
kultury duchowej Spisza. Jego twórczość jest skarbnicą dla młodych Spiszaków.

O tradycyjnej obrzędowości rodzinnej pisze z kolei Anna Grochal (Muzeum 
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, Kraków), Obrzędy rodzinne mieszkańców 
Frydmana. W obszernym tekście opartym o materiały źródłowe i własne badania 
terenowe zamieszcza informacje o obrzędowości związanej z małym dzieckiem, 
zaślubinami, pogrzebem. Szereg obrzędów pozostaje juz tylko w zapiskach ludo-
znawców i etnografów, niewiele trwa jeszcze w pamięci mieszkańców, a część nadal 
towarzyszy im, chociaż w przetworzonej formie, „od kołyski po grób”.

Jednym z ważnych wyróżników grupy etnograficznej jest tradycyjny strój 
ludowy, obecnie zachowany głównie w muzeach i w środowisku zespołów regio-
nalnych. Pisze o nim etnograf Urszula Janicka-Krzywda (Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze, Oddział Krakowski), w artykule Tradycyjny strój mieszkańców Fryd-
mana. Strój ten należy do jednej z trzech grup spiskiego stroju, do tzw. odmiany 
kacwińskiej. Nosiły go, obok Frydmana, takie wsie, jak: Falsztyn, Kacwin, Łapsze 
Niżne i Wyżne, Łapszanka oraz Niedzica. Do najbardziej charakterystycznych 
elementów należały męskie nakrycia głowy ze sztywnym, wywiniętym do góry ron-
dem, oraz kobiece spódnice, tzw. kanafasy – rodzaj pasiaka w kolorze czerwonym 
w drobne niebieskie, granatowe i białe prążki oraz czarne zapaski obszyte koronką. 

Książka opatrzona jest obszerną bibliografią materiałów publikowanych 
i archiwaliów dotyczących historii wsi, a w kolorowej wkładce prezentowane są 
ciekawe fotografie i dokumenty.

[opracowanie redakcyjne na podstawie  
streszczeń dostarczonych przez autorów]
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Abstract

Frydman is one of the most attractive villages in the Podtatrze region, located in 
Kotlina Nowotarska (Nowy Targ Dale) in the place where the Białka river flows into 
Zbiornik Czorsztyński (the Czorsztyn Lake). From the historical and ethnographic 
perspective, it belongs to the region of Spiš. The village was established at the turn 
of the 13th and 14th century. The buildings evidencing the splendour of this village 
have been preserved until today. They include the Church of Saint Stanislaus the 
Bishop and Martyr – the oldest monument of sacral architecture in the Podtatrze 
region, historical cellars in which the owners of Frydman, the Horwath family, kept 
wine brought from Hungary up until the 19th century, a castle or rather a fortified 
manor house built in 1585-1590 – a rural residence of defensive character. 

The publication entitled The History of the Village of Frydman (Dzieje wsi Fry-
dman) is devoted mainly to history and monuments. Human presence is described 
in the article by Dariusz Niemiec (Institute of Archaeology of the Jagiellonian 
University, Krakow): Archaeological Research in Frydman in Spiš in the Period 
2009–2010 (Badania archeologiczne we Frydmanie na Spiszu w latach 2009–2010) in 
which the author presents the archaeological and architectural survey conducted 
under the supervision of the author and Marcin Szyma in September 2009 at the 
historical part of the peripheral wall surrounding the Gothic Church of Saint Stani-
slaus in Frydman. Ceramics from the late Middle Ages and a Hungarian denarius 
of Sigismund I of Luxembourg minted in the period 1390–1427 were found in the 
layer formed at the time of constructing the foundations of the wall. The coin was 
preserved in mint state. On the basis of the historical monuments discovered in 
the construction layer of the wall, and especially the silver coin of Sigismund I of 
Luxembourg, it was estimated that the wall around the church must date back to 
the turn of the 14th and 15th century. In April 2010, under the supervision of the 
author, the team from the Institute of Archaeology of the Jagiellonian University 
performed surface archaeological examinations around Frydman. In consequence 
of the research, it can be stated that the presumed pre-settlement can be located 
to the west of the location system of Frydman village, i.e. in the area between the 
southern bank of the Białka river and the northern bank of Kręty Potok. Rich traces 
of prehistoric and medieval settlements have been detected there. 

The history of the Frydman parish is discussed in the article by Tadeusz M. Tra-
jdos (Institute of History of the Polish Academy of Sciences, Warsaw), Parish and 
Religious Life in Frydman until 1832 (Parafia i życie religijne we Frydmanie do 1832 roku) 
in which the author has noted that the Frydman parish was perhaps established 
already in the last quarter of the 13th century, under the jurisdiction of the Krakow 
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parish, in the area subordinate to the Duchy of Krakow. After 1308, it was under 
the political authority of the Holy Hungarian Crown. Since the second quarter of 
the 14th century it was under the religious authority of the Spiš provostry and since 
1776 under the Spiš diocese. The fact that its patron is Saint Stanislaus indicates that 
it has its church origins in Krakow and settlement origins in the Małopolska region. 
It is the oldest rural parish in medieval Zamagurie region and initially it spread over 
a vast area from the Białka and Dunajec rivers to the foot of the Belianske Tatras. 
In the period 1587–1640, it was occupied by Lutherans as this was the will of Lu-
theran landowners, patrons of the Church. Since 1640 it has been a Catholic parish 
continually. Attempts at enriching the equipment and animating religiosity as well 
as numerous construction investments took place during the period of the priestly 
service of outstanding Polish priests in the local presbytery, especially Jan Ratułowski 
in the second half of the 17th century and Michał Lorenz in mid-18th century. The 
first and second quarter of the 19th century demonstrated financial stability and 
consolidation of communal religious life in the uniform community of parishioners. 
It was also the time when the Slovakisation process was initiated by priests who 
grew up in the spirit of the Slovak revival and worked with the total approval of 
the Spiš bishop. The effects of this campaign were signalled in the visitation of 1832.

The historical church in Frydman is the subject of the text by Marcin Szyma 
(Institute of History of Arts of the Jagiellonian University, Krakow), Architecture 
of the Church in Frydman and the Beginnings of the Oldest Village in the Polish 
Zamagurie Region (Architektura kościoła we Frydmanie a początki najstarszej wsi pol-
skiego Zamagurza). The Church of Saint Stanislaus is the structure built of local 
sandstone with plastered elevations and interior. The oldest parts of the build-
ing are the presbytery, vestry, peripheral walls of the nave as well as lower and 
medium parts of the tower. The church is an important source of information on 
the beginnings of Frydman. Its analysis can be helpful in answering the question 
whether the establishment of the village should be associated with the activity of 
Kokosz Berzewiczy (after 1307/1308) or with the activity of the Cistercians from 
Ludźmierz in the third quarter of the 13th century (after 1254). Unfortunately, there 
is no unambiguous answer to this question due to the lack of archaeological and 
architectural examinations. What is more, such examinations will probably not be 
conducted soon since the thorough overhaul of the structure has been completed 
recently. In the hitherto research, the presence of archaic elements in the architec-
tural detail of the church was emphasised: Romanesque windows of the vestry 
and a cantilever probably secondarily built into the northern elevation of the nave. 
According to Jerzy Gadomski, it is a proof of the first stage of church construction 
which occurred soon upon the canonisation of Saint Stanislaus (1253). Yet the vestry 
and the presbytery, which undoubtedly date back to the 14th century, constitute a 
uniform system even though the vestry might have actually been completed first. 
In the context of the Spiš art, the window of the vestry can be attributed both to 
the 13th century and the beginnings of the following century. The same is true of 
the barrel vault of the room for which similar solutions dating back to the second 
half of the 14th century can be found in Spiš. The cantilever on the nave elevation 
cannot be subject to a reliable analysis in the present form. It is so different from 
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the detail known from archival photographs that it must be first established in the 
course of specialist examinations if it is authentic. Without denying the possibility 
that the village might have appeared in the 13th century, it must be stated that as 
for now there is no evidence of the existence of a brick house before 1307/1308 in 
Frydman. Its existence is even more dubious if we take into account that no brick 
structures were built in the 13th century in Ludźmierz or in Szczyrzyc, where Cis-
tercians moved their abbey.

The theme of the church in Frydman is also touched upon by Andrzej Skorupa 
(AGH University of Science and Technology, Krakow) in his article: On the Equip-
ment of the Church in Frydman (O wyposażeniu kościoła we Frydmanie). This church 
is the oldest church in the Polish Spiš, with the beginnings dating back to the 13th 
century. Its equipment can be mainly traced back to the period 1751–1769. At that 
time, the chapel of Carmelite Mother of God with the unique two-side altar and 
the vault with a bas-relief showing the scene of the Coronation of Virgin Mary was 
built. It is located on the “Gothic Trail” that covers the most valuable monuments 
of sacral construction on both sides of the Polish and Slovak border. 

Adam Jan Błachut, OFM, WSD OFM (Krakow), in turn, discusses the Artis-
tic Problems of the Parish Church of Saint Stanislaus, Bishop and Martyr in Fry-
dman, Spiš (Problematyka artystyczna kościoła parafialnego pw. św. Stanisława, biskupa 
i męczennika we Frydmanie na Spiszu). This Church belongs to the monuments 
representing high artistic value. It was probably built at the turn of the 13th and 
14th century, which is proven by some of its architectural details. While the body 
of the church, at least on the outer side, has not been greatly transformed, its in-
terior has been thoroughly changed throughout centuries and each epoch has left 
its mark. The framework of the church’s wall with a presbytery having two bays, 
closed on three sides, and a portal in the southern nave are the traces of the Gothic 
style. The Renaissance enriched it with its attic superstructure of the present clock 
tower. Yet the greatest contribution is that of the Baroque, with the added chapel 
of Carmelite Mother of God. 

Carmelite Motifs in the Church of Saint Stanislaus the Bishop and Martyr in 
Frydman, Spiš (Wątki karmelitańskie w kościele pw. św. Stanisława B.M. we Frydmanie 
na Spiszu) are presented in the text of Fr. Paweł Ferko OCD, (Barefoot Carmelites, 
Przemyśl). The Carmelite order came from the Holy Land (Mount Carmel) and 
developed throughout ages, leaving visible signs connected with the gift of the 
Holy Virgin Mary – the Scapular. Frydman in Spiš is one of the places where many 
such signs have been accumulated. Here we can find the image of the Mother of 
God of the Scapular funded by the Brotherhood of the Scapular as an expression of 
Mary’s sacrifice and obligation to imitate her virtues for personal spiritual growth. 
It becomes a sort of a centre of ‘the Carmelite and Scapular spiritual influence” 
in Spiš. According to Scapular Books (Księgi szkaplerzne), on 16th July many people 
came to the parish fairs in reverence of the Mother of God of the Scapular from 
even the distant areas and put on “Mary’s robe” (Carmelite Scapular). The “sign 
of the Holy Scapular” contains not only the altar with the image of the Mother of 
God of the Scapular but also the Carmelite chapel (built for the needs of the cult 
and fairs that attract many followers), books with entries of individuals taking the 
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Scapular in successive years, the image of Mother of God of the Scapular from the 
former gonfalon of the Brotherhood of the Scapular, the bell of the Brotherhood 
(funded by members of the Brotherhood), commemorative plate of the Carmelite 
from Frydman. Minor signs of the cult of the Mother of God of the Scapular in Spiš 
can also be traced here in the form of images and figures appearing in churches 
and chapels in some villages in the Polish and Slovak part of Spiš. The spirit of 
Carmel has enlivened this part of Spiš since the time when Barefoot Carmelites 
were located in the Niedzica deanery, offering priestly service in Kluszkowce and 
participating actively in Scapular fairs.

The article by Robert Kowalski (Polish Historical Society, Branch in Nowy 
Targ), Unknown History of Polish Aviation. Place Crash in Frydman (Nieznana historia 
polskich skrzydeł. Katastrofa lotnicza we Frydmanie) refers to the episode in the latest 
history of the village. The findings of the research (both archival and field works) 
conducted in recent years indicate that an exceptional incident took place here, 
due to an aircraft produced in a small series of just seven. Few people, mainly the 
residents of Frydman, knew about the crash. The fact that it is an exceptional story 
is confirmed by one more minor but significant detail. The only structural element 
of the aircraft of this type preserved in Poland can be found at the site of the crash 
in Spiš and today remains its mute witness. It is very optimistic that the announce-
ment of the results of examination works coincided with the 80th anniversary of the 
last flight of Lublin R-Xa aircraft. In this way, social remembrance has been brought 
back to another important event in the history of the region.

An interesting monument located in Frydman has become a topic of the article 
by Piotr M. Stępień, Wine Cellars in Frydman (Frydmańskie piwnice na wino). The 
cellars are situated near the castle founded at the end of the 16th century by the 
Horvath family, owners of  Niedzica and surrounding properties. They were built 
around 1820 as wine warehouses on the trade trail from Hungary to Poland. They 
contain six corridors that are 100 metres long and lie on two levels. Each tunnel 
with the cross section of 7 by 4 metres has brick walls and vaults. Two pavilions 
covered with domed shingle roofs constitute an entrance to cellars. 

The book also contains elements of the local folk culture. The resident of Fry-
dman, Józefa Żołądek, discusses The Daily Life of the Population of Frydman in the 
Inter-War Period (Życie codzienne mieszkańców Frydmana w okresie międzywojennym). 
Important events and the daily life of the population of Frydman is studied on the 
basis of articles and brief information mentioned in the local press in the period 
1926–1939 as well as the accounts of a few living witnesses of these events. Frydman 
of the discussed period seems to have been a developing village whose residents 
were able to undertake joint activities, were not afraid of novelties in agriculture 
and were able to take advantage of the local opportunities and the potential of the 
village. Two windmills, forges, oil mill and a shingle cutting machine operated in 
the village. At the time, agriculture was modernised and craftsmanship developed. 
Despite the fact that the area belonged to Hungary for centuries and the popula-
tion underwent Magyarization and Slovakisation, the population of Polish origin 
did not lose its national identity. After regaining independence, they quickly found 
themselves in the new political reality and this was reflected in the daily life of 
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residents (caring for the development of education, taking part in patriotic and 
national celebrations, active and coherent activity of associations – Volunteer Fire 
Service, Riflemen’s Association, Folk Theatre, Urbarial Community). 

This study should not miss an outstanding ethnologist Michał Balara (1904–
1988). He is mentioned by Elżbieta Łukuś from Niedzica in her article Rituals and 
Customs of the Population of Frydman in the Works of Michał Balara (Obrzędowość 
i zwyczaje mieszkańców Frydmana w twórczości Michała Balary). Born in Frydman, he 
worked as a teacher in Krempachy, Frydman, Nowy Targ, Spišská Belá (Slovakia), 
Trzebunia and Głogoczów. Apart from his work, he was also engaged in social 
issues. He was the president of the Spiš Branch of the Podhale Population Associa-
tion (Ognisko Spiskiego Związku Podhalan) and member of the Spiš Circle of the 
Society for the Protection of Southern Borderlands (Koło Spiskiego Towarzystwa 
Obrony Kresów Południowych). He also established the Branch of the Riflemen’s 
Association in Frydman and joined the founding group of the national organisa-
tion of the Spiš and Orava Society. As the editor-in-chief of Gazeta Podhala (local 
newspaper), he presented the problems of Spiš and Orava to a broader circle of 
recipients. The issues of rituals were included by Michał Balara in the publication 
In Spiš (Na Spiszu) of 1986. He saved family and annual customs of Spiš and the 
rich verbal folklore from oblivion. The collection of legends, customs, rituals of the 
spiritual culture of Spiš is his inestimable achievement. His works are the treasury 
for young residents of Spiš.

Anna Grochal (Ethnographic Museum, Krakow) wrote about traditional 
family customs in her publication: Family Customs of the Population of Frydman 
(Obrzędy rodzinne mieszkańców Frydmana). In her extensive text based on source 
materials and own field research, she described customs connected with a small 
child, wedding, and funeral. A range of customs now only remain in the notes of 
ethnographers, few remain in the memory of the local population and some are 
still cultivated in a modified form “from cradle to the grave”.

Traditional folk outfits, currently preserved mainly in museums and in the 
environment of regional bands constitute one of the important distinguishing 
marks of an ethnographic group. Ethnographer Urszula Janicka-Krzywda (Polskie 
Towarzystwo Ludoznawcze, Branch in Krakow) has described outfits in the article 
Traditional Outfit of Frydman’s Residents (Tradycyjny strój mieszkańców Frydmana). 
This outfit belongs to one of three groups of the typical outfits from Spiš – the 
Kacwin type. Apart from Frydman, it was also worn in other villages: Falsztyn, 
Kacwin, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszanka and Niedzica. Male headgear 
with a stiff brim folded upside and women’s skirts (kanafasy – kind of a red skirt 
with fine blue, navy blue and white stripes and black aprons) belonged to the most 
characteristic elements. 

The book contains a wide bibliography of published materials and archive 
materials concerning the history of the village. Interesting photographs and docu-
ments are presented in the colourful centre-spread.

[Editing based on the abstracts provided by authors,  
translation by Dorota Plutecka, „Language Link”, Kraków]
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Prehľad

Obec Fridman patrí medzi jednu z najatraktívnejších obcí pod Tatrami, ktorá je polo-
žená v Novotarskej kotline v mieste, kde rieka Biela voda priteká do priehrady Czorsztynske 
jazero. Z historicko-etnografického hľadiska patrí do Spišskej oblasti. Obec vznikla na 
prielome XIII. a XIV. storočia; a na jej území sa dodnes zachovali pamiatky svedčiace o 
tejto obci: Kostol svätého Stanislava Biskupa – najstaršia pamiatka sakrálnej architektúry 
v podtatranskej oblasti; zachovalé pivnice, v ktorých do XIX. storočia majitelia z rodu 
Horváthov uskladňovali víno importované z Maďarska v obci Fridman; kaštieľ a hlavne 
obranný dvor, postavený v rokoch 1585-1590 – obecná rezidencia s obranným charakterom. 

Publikácia Dejiny obce Fridman je venovaná hlavne histórii a pamiatkam. O prítom-
nosti človeka v obci hovorí článok Dariusza Nemca (Inštitút Archeológii Jagelonskej 
Univerzity, Krakov): Archeologický výskum v obci Fridman na Spiši v rokoch 2009–2010, 
v ktorom autor opisuje prehľadné archeologicko-architektonické prieskumy uskutočnené 
autorom a Martinom Szymom v septembri 2009 pri pamiatkovej časti obvodového múru 
obkolesujúceho gotický kostol svätého Stanislava v obci Fridman. Vo vrstve vytvorenej 
počas výstavby základov múru spolu s keramikou neskorého stredoveku bol odkrytý 
maďarský denár Žigmunda I Luxemburského, razený v rokoch 1390–1427, ktorý bol 
zachovalý v bezchybnom stave. Na základe pamiatok nájdených v stavebnej vrstve múru, 
a predovšetkým striebornej mince Žigmunda I Luxemburského, čas vzniku murovaného 
obvodu okolo kostola je potrebné počítať na prielom XIV./XV. storočia. V apríli 2010 sku-
pina Archeologického inštitútu UJ pod vedením autora uskutočnila v okolí obce Fridman 
archeologické prieskumy povrchu. V ich dôsledku je možné potvrdiť, že predpokladaná 
osada pred jej usadením môže byť umiestnená severne od zlokalizovaného systému zabu-
dovania obce Fridman, teda v oblasti medzi južným brehom rieky Biela voda a severným 
brehom Kľukatého potoku. Výskumom boli potvrdené bohaté stopy predhistorického a 
stredovekého osadenia. 

O činnostiach fridmanskej farnosti hovorí článok Tadeusza M. Trajdosa (Inštitút 
Histórii Poľskej akadémii vied, Varšava): Farnosť a náboženstvo v obci Fridman do 
roku 1832, v ktorom autor poznamenáva, že fridmanská farnosť vznikla už asi v poslednej 
štvrtine XIII. storočia, ešte pod jurisdikciou, krakovskej diecézy a v oblasti podliehajúcej 
krakovskému vojvodstvu. Po roku 1308 podliehala politickej vláde Maďarskej koruny a 
z  kostolného hľadiska od druhej polovice XIV. storočia – spišské prepoštstvo, zato však 
od roku 1776 spišskej diecézy. Jej vyzvanie svätého Stanislava poukazuje na krakovské 
náboženské ako aj malopolské osídlenie. Na stredovekom Zamaguriu patrí medzi najstaršiu 
obecnú farnosť s pôvodne rozľahlým územím od rieky Biela voda a rieky Dunajec až do 
blízkosti Bielských Tatier. Obec bola v rokoch 1587–1640 obsadená luteránmi kvôli lute-
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ránskym majiteľom zemí, patrónov kostola. Od roku 1640 bola nepretržite už katolícka. 
Pokusy o obohatenie vybavenia, oživenie náboženstva a početné stavebné investície pri-
padajú na obdobie pastoračnej práce vynikajúcich poľských kňazov na vtedajšej miestnej 
fare, a to hlavne v druhej polovici XVII. storočia Jana Ratulovského a v polovici XVIII. 
storočia Michala Lorenza. Prvá a druhá štvrtina XIX. storočia poukazuje na majetkovú 
stabilitu a upevnenie kolektívneho života v  jedinom spoločenstve farníkov, ale zároveň 
sa začína proces slovakizácii podujatej prostredníctvom  kňazov vychovaných v duchu 
slovenského obrodenia, pracujúcich s úplným súhlasom spišských biskupov. Následky 
tejto akcii signalizuje prehliadka z roku 1832.

O pamätnom fridmanskom kostole sa zmieňuje text Martina Szymu (Inštitút Histórii 
Umenia Jagelonskej Univerzity, Krakov): Architektúra kostola v obci Fridman a začiatky 
najstaršej obce poľského Zamaguria. Kostol svätého Stanislava je stavbou z miestneho, 
lámaného pieskovca, s omietanou fasádou ako aj vnútrom. Najstaršími časťami stavby sú 
prezbitérium, sakristia, obvodové múry kostolnej lode a dolné ako aj stredné časti veže. 
Kostol je dôležitým zdrojom týkajúcim sa začiatkov obce Fridman. Jeho analýza môže 
pomôcť v odpovedi na otázku, či založenie obce je potrebné spájať s činnosťou Kokosza 
Berzewicz (po rokoch 1307/1308), či taktiež aj s činnosťou cisterciánov z Ludźmierza v 
tretej  tretine XIII. storočia (po roku 1254). Nanešťastie nie je možné na tento dotaz udeliť 
jednoznačnú odpoveď z dôvodu nedostatku archeologických a architektonických priesku-
mov. Môžeme ešte dodať, že prieskumy nebudú pravdepodobne tak skoro uskutočnené z 
dôvodu na nedávno ukončené základné prebudovanie stavby. V doterajších výskumoch 
bola podčiarkovaná prítomnosť archaických elementov v architektonickom detaily kosto-
la: románskeho okna sakristie a zamurovanej podpory uskutočnené druhotne v severnej 
fasáde lode. Podľa Jerzy Gadomski svedčia tieto činnosti o prvej fáze výstavby kostola, 
ktorá pripadla na roky krátko po kanonizácii svätého Stanislava (rok 1253). Jednak však 
sakristia a prezbitérium pochádzajúce  nepochybne z XIV. storočia predstavujú jednozna-
čný predpoklad, že sakristia mohla byť ukončená v poradí ako prvá. V kontexte spišského 
umenia vznik okna sakristii je možné pripísať takisto do XIII. storočia, ako aj do začiatkov 
nasledujúceho storočia. Podobné je to aj v prípade klenby v miestnosti, pre ktorú je možné 
preukázať podobné riešenia ešte v druhej polovici XIV. storočia na Spiši. Podpora fasády 
lode nemôže byť v súčasnej forme poddaná dôveryhodnej analýze. Tak veľmi sa odlišuje 
od detailu poznaného z archívnych fotografií, že je nevyhnutné najprv stanoviť jeho au-
tentickosť v priebehu špeciálnych prieskumov. Nepopierajúc možnosti vzniku obce v XIII. 
storočí, potrebné je pritom potvrdiť, že neexistujú zatiaľ dôvody na existenciu murovaného 
kostola v obci Fridman z rokov pred 1307/1308. Jeho existencia je tým pochybnejšia, 
pretože podľa súčasných vedomostí ani v obci Ludźmierz ani v Ščižici neboli postavené 
žiadne murované stavby v XIII. storočí, dokým v krátkosti cisterciáni preniesli opátstvo.

Tematiky spojenej s kostolom v obci Fridman sa podujíma taktiež Andrej Skorupa 
(Akadémia vied a techniky, Krakov) v článku: O vybavení Kostola v obci Fridman. Tento 
kostol je najstaršou svätyňou Poľského Spiša, ktorej začiatky siahajú do XIII. storočia. 
Jeho vybavenie pochádza najmä z rokov 1751–1769. V tomto čase bola dostavaná kaplnka 
Matky Božej Karmelitánskej s unikátnym dvojstranným oltárom a klenbou s neobvykle 
malebnou scénou Korunovania svätej Panny Márii. Nachádza sa on na trase „Gotického 
chodníka”, zahŕňajúceho najhodnotnejšie pamiatky sakrálneho stavebníctva na obidvoch 
stranách poľsko-slovenskej hranici. 

Prehl'ad
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Nasledovne Adam Ján Blachut, OFM, WSD OFM (Krakov), rozoberá Umeleckú 
problematiku farského kostola svätého Stanislava Biskupa a mučeníka v obci Fridman 
na Spiši. Tento kostol patrí k pamiatkam reprezentujúcim vysokú umeleckú úroveň. Vznikol 
pravdepodobne na prelome XIII. a XIV. storočia, o čom môžu svedčiť niektoré jeho archi-
tektonické detaily. Výzor kostola, prinajmenšom navonok, nepodľahol väčším zmenám, 
zato však jeho vnútro sa počas rokov viditeľne menilo, keďže každá z dôb zanechala na 
ňom svoje krásy. Zo začínajúcej sa gotiky zostal rámec stien kostola s dvojkrídlovým, za-
mknutým prezbitériom z troch strán a portál v lodi z južnej strany, renesancia ho obohatila  
nadstavbou pôvodnej hodinovej veži, jednak však najviac mu dalo baroko s dostavanou 
kaplnkou Matky Božej Karmelitánskej ku kostolu. 

„Karmelitánske témy” v kostole svätého Stanislava B.M. v obci Fridman na Spiši 
prezentuje text O. Pavla Ferko OCD, (Karmel Bosy, Przemyśl). Karmelitánsky zákon 
vyplývajúci zo Svätej Zemi (Hora Karmel), rozvíjajúc sa počas storočí zanechal za sebou 
výrazné znaky – spojené s darom Svätej Panny Márii – svätým Škapuliarom. Jedným z 
takých miest, kde sa takéto znaky nahromadili vo veľkom množstve, je obec Fridman 
na Spiši. V tejto svätyni je viditeľný obraz Matky Božej z hory Karmel, sfinancovaný 
prostredníctvom vzniknutého Bratstva svätého Škapuliara ako výraz oddania sa Márii 
a zaviazania nasledovania Jej cnosti pre osobné vedomie ducha. Stáva sa svojským 
centrom „dopadu karmelitánskej - škapuliarskej duchovnosti” na Spiši. Podľa zápisov v 
Knihách škapuliarov pribúdalo veľa osôb z odľahlých okolí 16. júla na farský odpust k 
úcte Matky Božej Škapuliarskej a bola prijímaná „odev Márii” (Škapuliar karmelitánsky). 
V „znaku svätého Škapuliara” sú nie len oltár s obrazom Matky Božej Škapuliarskej, ale 
aj karmelitánska kaplnka (dostavaná pre potreby kultu a odpustu zhromažďujúceho mno-
hých veriacich), kňazov so zápismi osôb prijímajúcich Škapuliar v jednotlivých rokoch, 
obraz Matky Božej Škapuliarskej z dávnej vlajky Bratstva svätého Škapuliara, zvon tzv. 
bratský (sfinancovaný prostredníctvom členov Bratstva), pamiatková tabuľa karmelitov 
pochádzajúca z obci Fridman. Možné si je tiež všimnúť zmenšenie znaku kultu Matky 
Božej Škapuliarskej na Spiši na podstave obrazov a figúr nachádzajúcich sa v svätyniach 
či kaplnkách niektorých obcí poľského a slovenského Spiša. Duch Karmelu oživuje tú 
časť Spiša, odkiaľ v nedeckom dekanáte sa umiestnili navždy bosí karmelitovia, slúžiac 
pastorky v Kluszkovcach a aktívne sa zúčastňujúci v škapuliarskych odpustoch.

Epizódou z najnovšej histórii obce sa považuje článok Roberta Kovalského (Poľské 
spoločenstvo historikov, Oddelenie v Novom Targu): Neznáma história poľských krídel. 
Letecká katastrofa v obci Fridman. Rozhodnutia, ktoré budú dôsledkom niekoľkoročných 
výskumných prác, taktiež aj archívnych, ako aj územných, povoľujú potvrdiť, že sa stre-
távame s výnimočnou udalosťou. Stalo sa tak po udalosti lietadla, ktoré bolo vyrobené 
v neveľkej sérii, počítajúcej ledva sedem exemplárov. O katastrofe nevedelo veľa osôb, 
väčšinou len obyvatelia obce Fridman. Výnimočnosť tejto histórii potvrďuje ešte jeden 
drobný, ale dôležitý detail. Teraz jediný v Poľsku zachovaný konštrukčný element tohto 
typu lietadla sa nachádza v mieste katastrofy na Spiši a dnes je nemým svedkom udalostí. 
Teší sa pritom skutočnosti, že vyhlásenie výsledkov výskumných prác sa uskutočnilo spolu 
s 80. výročím posledného letu lietadla R-Xa. Popritom sa podarilo vrátiť spoločnú pamäť 
nasledovnej vážnej udalosti  v histórii regiónu.

Zaujímavou pamiatkou obce Fridman sa stala téma článku Petra M. Stepna, Frid-
manské pivnice na víno. Nachádzajú sa v susedstve kaštieľa, sfinancovaného koncom XVI. 
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storočia prostredníctvom rodiny Horváthov – majiteľov Nedece a iných darov. Postavené 
boli okolo roku 1820 ako sklady vína na obchodnej trase z Maďarska do Poľska. Majú 
šesť okolo 100-metrových korytárov, umiestnených na dvoch úrovniach. Každý z tunelov s 
prierezom 7 na 4 m má murované steny a klenby. Vstup do pivníc predstavujú dva pavilóny 
pokryté kopulovými šindľovými strieškami. 

V knihe sa našli taktiež elementy terajšej ľudovej kultúry. Obyvateľka obci Fridman, 
Jozefa Žoladek, hovorí o tom v článku Každodenný život obyvateľov obce Fridman v me-
dzivojnovom období. V opretí sa o články a krátke zmienky umiestňované v miestnej tlači 
v rokoch 1926–1939, a taktiež prostredníctvom použitia vzťahov niekoľkých už žijúcich 
svedkov sa autorka usiluje vážne opísať udalosti a každodennosť života obyvateľov obce 
Fridman. V spomínanom období sa prejavuje obec Fridman ako rozvíjajúca sa obec, ktorej 
obyvatelia vedeli podujímať spoločné činnosti, nebáli sa noviniek v rozsahu roľníctva, 
a taktiež vedeli využiť miestne možnosti a potenciál obce. V obci fungovali dva mlyny, 
kováčske dielne, lisovňa oleja. Vtedy nastúpila taktiež modernizácia roľníctva a rozvoj 
remesla. Etnické poľské obyvateľstvo, okrem mnohoročného členstva do maďarského 
štátu, poddávané maďarizácii a slovakizácii, nezatratilo svoju národnú identifikáciu. Po 
získaní nezávislosti sa veľmi rýchlo našlo v novej politickej realite, čo sa odzrkadlilo 
v každodennom živote obyvateľov (starostlivosť o rozvoj školstva, podiel v patriotických 
a národných udalostiach, aktívna a spoločná činnosť spojených skupín  – OSP, Streleckej 
skupiny, Ľudového divadla, Urbárskeho spoločenstva). 

 V tomto spracovaní sme nemohli nespomenúť tému výnimočného Michala Balara 
(1904–1988). Píše o ňom Alžbeta Lukuś z Nedeci, Slávnosti a zvyky obyvateľov obce 
Fridman v tvorivosti Michala Balara. Narodený v obci Fridman, pracoval ako učiteľ v 
Krompachoch, Fridmane, Novom Targu, Spišskej Belej (Slovensko), Trzebuni a Glogo-
čove. Okrem profesionálnej práce bol zaangažovaný taktiež aj v spoločenstve. Stal sa 
riaditeľom Centra spišského združenia Podhalan, členom Krúžku spišského združenia 
obrany južných  krajín. Založil Oddelenie streleckého krúžku v obci Fridman, pristúpil 
ku skupine zakladateľov národnej organizácii Spišsko-Oravského združenia. Ako hlavný 
redaktor „Časopisu Podhalan” zavádzal problematiku Spiša a Oravy ku vedomiu širšieho 
kruhu odberateľov. Michal Balara umiestnil tematiku týkajúcu sa rituálu v publikácii Na 
Spiši vydanej v roku 1986. Ušetril od pozabudnutia rodinné ako aj ročné slávnosti Spiša 
a bohatý slovný folklór. Slávnosti v tvorbe Michala Balara predstavujú dôležitý vklad do 
kultúrneho dedičstva Spiša. Neodhadnuteľným prínosom v jeho činnosti bolo zhromažďo-
vanie žiadostí, zvyčajov, rituálov duchovnej kultúry Spiša. Jeho tvorivosť je pokladom 
pre mladých Spišiakov.

O tradičných rodinných slávnostiach píše Anna Grochal (Etnografické múzeum  
Severína Udziel, Krakov): Rodinné slávnosti obyvateľov obce Fridman. V širšom texte 
opretom o zdrojové a vlastné materiály výskumov v teréne umiestňujú informácie o slávno-
stiach spojených s malým dieťaťom, zásnubami, pohrebom. Poradie slávností pozostáva 
už len v zápisoch ľudových tvorcov a etnografov, niečo zostáva ešte v pamäti obyvateľov 
a časť ich naďalej sprevádza, hoci v spracovanej forme, „od kolísky po hrob”.

Jedným z dôležitých odlišností etnografickej skupiny je tradičný ľudový kroj, za-
chovalý v súčasnosti hlavne v múzeách a v prostredí regionálnych skupín. Píše o ňom 
etnografka Uršuľa Janicka-Krzywda (Poľské združenie ľudových tvorcov, krakovské 
oddelenie), v článku Tradičný odev obyvateľov obce Fridman. Tento odev je potrebné 
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zaradiť do jednej z troch skupín spišského kroja, do tzv. kacvinská rozmanitosť. Nosili ho, 
okrem obyvateľov obce Fridman, také obce, ako: Falštín, Kacvín, Lapše Nižné a Vyšné, 
Lapšanka a Nedeca. Ku najcharakteristickejším elementom patrilo pánske pokrytie hlavy 
s pevnou, vyvinutou do hora strieškou, a dámske sukne, tzv. kanafas – druh pruhov v če-
rvenej farbe sú drobné modré, granátové a biele pásiky a čierne zástery obšité korunkou. 

Kniha nesie rozsiahlu bibliografiu publikovaných materiálov a archívov týkajúcich 
sa histórie obce a vo farebnom vklade sú prezentované zaujímavé fotografie a dokumenty.

[Redakčné spracovanie na základe abstraktov dodaných autormi,  
preklad Ivana Podleśna, „Language Link”, Kraków]

Prehl'ad



246

  

Prehl'ad


