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Łosie, MuZeuM dwory Karwacjanów 
i gŁadysZów w gorlicach

KalendariuM
1891 Nieopodal cerkwi greckokatolickiej pw. Narodze-
nia Najświętszej Marii Panny w Łosiu wybudowana 
zostaje zagroda łemkowska. Dzieje się to w czasie, gdy 
mieszkający we wsi maziarze, czyli handlarze, którzy do 
tej pory zajmowali się głównie obwoźną sprzedażą mazi 
drzewnej i dziegciu, zaczynają interesować się sprzedażą 
smarów pochodzenia naftowego. Nabywają je w Gorlicach 
lub pozyskują sami dzięki umiejętności wytwarzania ich 
z ropy, którą mają na miejscu. Wypływa ona samoczynnie 
na Perekopach czy Równiach. Dla wygody, tam gdzie ropa 
wydobywa się z ziemi, budują kopanki, czyli drewniane 
studnie z cembrowinami. Sposób pozyskiwania produktów 
pochodzenia naftowego staje się pilnie strzeżoną tajemni-
cą łosian. Dzięki niemu staną się monopolistami w handlu 
obwoźnym tymi produktami. Okres świetności nadejdzie 
w latach 20. i 30. XX w. W 1934 r. w drogę wyjedzie 335 
wozów z beczkami pełnymi mazi. Docierać będą aż po 
Siedmiogród, na Ukrainę, w głąb Rosji, na Litwę, Łotwę 
oraz na Węgry. Schyłek tego tak dobrze prosperującego in-
teresu nadejdzie wraz z końcem wojny. Większość Łemków 
zostanie zmuszona do opuszczenia swoich wsi, a wszelki 
handel prywatny będzie ograniczany przez państwo.
31 X 2009 W zagrodzie, na którą składają się chyża miesz-
kalna, stodoła i spichlerz, uroczyście zostaje otworzona 
nowa filia Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
prezentująca fascynującą historię wsi i maziarstwa.

Z drewna. W procesie suchej 
lub rozkładowej destylacji 
drewna, polegającym na jego 
spalaniu bez dostępu powie-
trza, otrzymywano: terpenty-
nę, dziegieć i maź drzewną. 
Do wykopanej w zboczu 
ziemnej jamy o ścianach 
obłożonych gliną wkładano 
tzw. podpałki, nazywane też 
smołówkami. Były to szczapki 
karpiny, czyli pniaka pozosta-
łego po wycięciu sosny. Jama 
zwężała się ku dołowi, gdzie 
pozostawiano otwór, pod który 
podstawiano naczynia na 
ściekające produkty destylacji. 
Wypełniony dół okrywano 
szczelnie mchem, darnią 
czy liśćmi, by uniemożliwić 
dostęp powietrza. Następnie 
podpalano drewno i rozpoczy-
nał się „wytop”. 
Po kilku godzinach do naczy-
nia zaczynała spływać ter-
pentyna, potem dziegieć, a na 
końcu maź drzewna. 

Opracowanie: K. Pachla-Wojciechowska
Rys. A. Buława-Orłowska na podst. M. Brylak-Zału-
ska, Maziarska wieś Łosie, Kraków 1983 oraz materiałów 
z arch. MDKG

W Łosiu mówi się, że „jak Łosie Łosiem, zawsze tu 
ludzie handlowali”. Do połowy XIX wieku głównie 
mazią drzewną i dziegciem, które pozyskiwali, wypa-
lając drewno. Później produktami pochodzenia nafto-
wego: mazią, smarami technicznymi, olejem i naftą.

Z ropy. W procesie destylacji 
surowej ropy otrzymywano: 
benzynę, naftę, olej gazowy 
oraz maź.
Metalową beczkę (200 l) 
kładziono poziomo na kamie-
niach w pobliżu strumienia. 
Wypełniano ją w 2/3 ropą. Do 
beczki mocowano za pomo-
cą szpuntu długą metalową 
rurkę. Jej pierwszy odcinek 
kładziono na ziemi; drugi – 
spiralę, zanurzano w wodzie, 
by spełniała funkcję chłodni-
cy; trzeci odprowadzał produk-
ty destylacji do metalowych 
naczyń. Pod beczką rozpalano 
ognisko.
Otrzymywano kolejno: benzy-
nę, naftę, olej. Maź zostawała 
w beczce.

Dziegieć. Uważany był za sku-
teczny lek na choroby skóry. 
Działa dezynfekująco. Wyko-
rzystywany był również jako: 
impregnat (płótna, skóry), 
uszczelniacz i klej.

Maź. Zarówno ta uzyskiwana 
z drewna, jak i ta z ropy służy-
ły przede wszystkim do smaro-
wania osi wozów. Naoliwiano 
nimi również inne elementy 
ruchome w sprzętach gospo-
darskich.


