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Przedmowa
Świat się zmienia, zmieniają się ludzie i ich potrzeby

 
 
 Niniejsza publikacja pt. „Zanikające zawody, profesje i zajęcia”, autorstwa 
Adama Grabowskiego, to zbiór ponad stu dwudziestu opowieści o ludziach i ich 
zawodach, jakie wykonywali w przeszłości tworząc historię naszego regionu oraz 
dalszych i bliższych nam okolic. Opis zawodów i zajęć, a także miejsc stanowi cie-
kawe źródło wiedzy o życiu mieszkańców naszego miasta i gminy, uświadamiając 
nam jak kiedyś funkcjonowano w różnych kulturach, a nawet religiach.

 Przedstawiono i opisano tu wiele śladów ich działalności, które wraz 
ze zmieniającym się światem, udoskonalającą się technologią i wzrastającymi 
potrzebami odeszły w niepamięć. Publikacja nawiązuje do dziedzictwa kultury 
materialnej i niematerialnej poprzednich pokoleń, które dysponowały olbrzymim 
potencjałem przyczyniającym się do budowania mocnego poczucia i pogłębia-
nia lokalnej tożsamości społeczeństwa, z którego się wywodzimy.

 Dorobek minionych czasów, to dziedzictwo kulturowe, które traktowane 
jest jako wielowiekowa spuścizna po naszych przodkach, ich pracy i dorobku oraz 
ich kulturze duchowej. Określenie oraz zdefiniowanie zawodów, które już zginę-
ły lub giną nie jest łatwe, gdyż niewielu ludzi posiada wiedzę w tym zakresie,  
a wykonujących tego typu zajęcia jest jeszcze mniej. Kiedyś wiedzę i umiejętności 
przekazywano z pokolenia na pokolenie z zachowaniem charakterystycznej for-
my, kształtu i fasonu dostosowując je jednocześnie do bieżących potrzeb.

 Rzemiosło miejskie i wiejskie rozwijało się równolegle, jednak dłużej za-
chowało się na obszarach wiejskich, ponieważ chłop musiał ale i chciał być sa-
mowystarczalny. Rzemieślnicy, na przestrzeni wieków, włożyli ogromny wkład  
w rozwój ekonomiczny, kulturowy i historyczny naszego regionu. Rzemiosło na 
wsi urosło do rangi kultury ludowej. Na wsiach nie dopuszczano do bezproduk-
tywnego spędzania wolnego czasu. Udział kobiet wiązał się z przygotowywaniem 
posiłków, pieczeniem chleba, tkactwem, obróbki wełny, włókna, szyciem bielizny, 
ubrań, robieniem ozdób domowych. Mężczyźni zaś zajmowali się obróbką drew-
na, rymarstwem, kowalstwem, robotami szewskimi, plecionkarstwem. Wszyscy 
potrafili i musieli sobie radzić w tych trudnych minionych czasach, a troska o for-
mę i funkcjonalność rzeczy wykonywanych wymuszała perfekcyjne posługiwanie 
się narzędziami i surowcem.

 Polska wieś pełna jest materialnych skarbów kultury, pozostałych jako do-
robek pokoleń stanowiących nasze dziedzictwo. Przedmioty te są często zapo-
mniane i niedostrzegane w zakamarkach domów, strychów, lasów, na rubieżach, 
a przez to skazane na zniszczenie, od którego należałoby je uchronić. Wiele z nich 
jest czasem dostępnych dziś na wystawach muzealnych i w skansenach, a ich 
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fotografie pozwoliły na wzbogacenie niniejszej publikacji. Przyglądając się im po-
padamy często w zadumę nie umiejąc rozszyfrować ich funkcji i przeznaczenia. 
Oprócz skansenów podobną rolę spełniają tzw. zagrody edukacyjne, w których 
odbywają się lekcje pokazowe i ćwiczenia warsztatowe. Zagrody te są alternatyw-
nym miejscem edukacji dla poznania minionej kultury.

 We wszystkich opowieściach o dawnych zawodach i zajęciach autor sta-
rał się przedstawić jak największa liczbę osób, ich portrety, miejsca, ulice naszego 
miasteczka tak, aby nowe pokolenia mogły je poznać, a starsze z sentymentem 
wrócić pamięcią do dawnych lat. 
 
 Mam nadzieję, że dzięki temu opracowaniu oni i ich dzieła przetrwają, co 
jest ściśle związane z mottem wydawcy tej publikacji, tzn. Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Dąbie: ocalić od zapomnienia.

  Anna Stanisławska
  – specjalista ds. dziedzictwa kulturowego wsi,  WODR w Poznaniu
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Wstęp
 
 
 Przyjęte od początku istnienia Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbie 
wiodące hasło: „Ocalić od zapomnienia” było i pozostaje dla nas zobowiązu-
jące, aby uchronić i przekazywać następnym pokoleniom pewien (możliwie 
najpełniejszy) zasób wiedzy o tym, co było kiedyś w dziedzinie rzemiosła, ale 
odeszło bezpowrotnie, albo też znajduje się obecnie w stadium krańcowe-
go zaniku. Dotyczy to zwłaszcza otaczającej nas zewsząd kultury material-
nej. Jesteśmy tego świadkami, ale bywa często, że nawet tego nie zauważamy 
jak pewne zawody, profesje, umiejętności wykonywania jakichś dóbr, jakichś 
przedmiotów, zanikają. A dzieje się to z wielorakich i różnych przyczyn. Wy-
daje się jednak, że pierwszą i najważniejszą przyczyną tego zjawiska jest postęp 
cywilizacyjny, który zawsze towarzyszył ludzkości, gwałtownie zaś przyspieszył  
w czasach nam współczesnych. Ważny jest również brak zapotrzebowania na 
pewne dobra wytwarzane przez rzemiosło i zastępowanie ich innymi produko-
wanymi przemysłowo, ale to nie znaczy, że zawsze lepszymi, doskonalszymi. 

 Przykładem może być zanik zawodu kowala, podkuwacza koni, który 
wiąże się z tym, że pracę koni przejęły ciągniki, traktory. Konie w gospodar-
stwie rolnym to obecnie zjawisko wyjątkowe. Niektórzy gospodarze utrzymują 
je z uwagi na swe przywiązanie, przez sentyment do tych pięknych i niegdyś 
bardzo pożytecznych zwierząt, mimo że utrzymywanie ich w małym gospo-
darstwie jest nieopłacalne. Obecnie konie hodują wyłącznie pasjonaci. Po-
czątkowo kowale próbowali ratować i podtrzymać swe warsztaty produkując 
między innymi: bramy, barierki balkonowe, ogrodzenia i inne tego rodzaju 
wyroby z metalu. Ale i ta produkcja wkrótce została zasypana wyrobami prze-
mysłowymi, importowanymi. Inny przykład, to prawie całkowity zanik zakła-
dów szewskich, od kiedy wyrób obuwia przejęły gigantyczne fabryki. W tym 
wypadku dużą rolę pełni też kolosalna różnica cen obuwia wykonywanego 
ręcznie w stosunku do niskiej ceny obuwia wykonywanego masowo w fabry-
kach. Mimo, że obuwie wykonywane ręcznie nie jest w stanie konkurować 
cenowo z obuwiem wytwarzanym w fabrykach, to góruje nad nim jakością 
finalnego produktu. Obecnie, aby znaleźć szewca biegłego w tym unikalnym 
zawodzie, trzeba dobrze się naszukać. Znawcy przedmiotu mieliby jednak 
wiele różnych zastrzeżeń co do jakości i trwałości wyrobów masowych. Ale to 
już inna sprawa. 

 I tak można by wymieniać ponad sto dwadzieścia zawodów, jakie uda-
ło mi się przedstawić i opisać w tej publikacji. A przecież te zawody stanowiły 
kiedyś dużą część naszego życia. One pozwalały ludziom lepiej żyć i egzysto-
wać w tamtych warunkach. Nie możemy jednoznacznie odciąć się od tam-
tych czasów i potępić tamtego sposobu na życie, gdyż ono również miało wie-
le uroku i wiele zalet, które możemy jedynie wspominać z nostalgią. Opisując 
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poszczególne zawody lub profesje starałem się dla każdego z nich odnaleźć 
świętego patrona zapisanego w starych kalendarzach i świętych rubrykach. 
Patron to: opiekun, obrońca, orędownik, protektor, na którego w potrzebie 
mogli liczyć i oczekiwać od niego pomocy i wsparcia ludzie uprawiający dany 
zawód. Wiadomo, że średniowiecze (czas powstawania cechów), charaktery-
zowało się wielką religijnością, a cechy (organizacje zrzeszające rzemieślników 
wykonujących jeden zawód) znajdowały się pod szczególną opieką Kościoła, 
a ich członkowie chętnie i masowo uczestniczyli w kościelnych zgromadze-
niach, procesjach i uroczystościach gromadząc się pod swoim sztandarem 
opatrzonym podobizną świętego patrona. 
 Sztandar cechowy zazwyczaj na jednej stronie przedstawiał świętego 
patrona i odpowiednie zawołanie („Miej nas w swej opiece”, „Wspieraj nas” 
itp.), na drugiej przedstawiał symbole swej profesji, np. kielnię – murarze, to-
pór – rzeźnicy, koło – kołodzieje i stelmachowie. Członkowie cechu stojąc pod 
takim sztandarem, mieli poczucie łączności z sobą, a jednocześnie pewność 
opieki i pomocy swego Świętego Patrona. Poszczególne cechy były fundatora-
mi ołtarzy w kościołach poświęconych swemu patronowi. Sztandar cechowy 
odprowadzał w ostatnią drogę zmarłego członka danego zawodu. Członkami 
cechu byli samodzielni majstrowie posiadający własny warsztat wyposażony 
w narzędzia. Zatrudniali oni czeladników i uczniów. Ojciec oddając syna na 
naukę zawodu do majstra, przekazywał mu również swą władzę ojcowską. 
Symbolem tego było wręczenie paska lub powrozka majstrowi po podpisaniu 
umowy o naukę. Majster przyjmując ucznia na naukę zawodu nie pobierał 
żadnej opłaty. W późniejszych czasach i to uległo zmianie. Majstrowie żądali 
od rodziców wpisowego przed przyjęciem syna do terminu. Tak nazywano 
czas nauki. Członkowie cechu nazywali się braćmi, czeladnicy – towarzyszami. 
Równocześnie pojawiło się pojęcie partaczy. Partaczami nazywano wytwór-
ców, producentów nie zrzeszonych w organizacjach cechowych. Byli nimi za-
zwyczaj dawni czeladnicy, którzy produkowali taniej i więcej, a zdarzało się, że 
i lepiej.

 Pozostając przy czasach bardzo dawnych, błędnym jest mniemanie, że 
człowiek pierwotny żyjąc w skrajnie trudnych warunkach nie potrafił tworzyć, wy-
rabiać rzeczy użytecznych, jednocześnie mających walory estetyczne i to wyra-
żone w indywidualny sposób. Każde gospodarstwo z konieczności musiało być 
samowystarczalne. Niektórzy gospodarze wykonywali swoje rzemiosło obok pra-
cy na roli. Ich produkcja zaspakajała własne potrzeby, nadwyżki zaś sprzedawali 
sąsiadom lub na targach i jarmarkach, a tym samym zasilali budżet domowy, ro-
dzinny. Poza tym jarmarki były miejscem wymiany doświadczeń, podpatrywania 
technologii. Jarmarki to również teren ostrej konkurencji, często artykułowanej 
głośną reklamą swych wyrobów. Niekiedy uzdolnieni chłopi przekazywali prace 
gospodarcze innym członkom rodziny, a sami zajmowali się wyłącznie wyrobem 
sprzętów i narzędzi, widząc w tym większy dochód. I tak powstawały poszcze-
gólne rzemiosła. Często ci fachowcy nie posiadali formalnych uprawnień nada-
wanych przez cech. Wyroby tych twórców miały jeszcze tę zaletę i przewagę, że 
nie trzeba było po nie udawać się w odległe strony. Mylne jest też mniemanie, że 
chłop żyjąc w bardzo skromnych i prymitywnych często warunkach, nie odczu-
wał piękna i nie dążył do niego. Część wzorów chłop brał z prastarej tradycji (np. 
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w garncarstwie i rękodziełach drewnianych). Wiele wzorów chłopski twórca brał 
ze sztuki sakralnej, patrząc i podziwiając wystrój swego kościoła. Przykładem 
mogą być kapliczki przydrożne, a w nich figurka Chrystusa Frasobliwego lub 
Pieta – urzekające swą ekspresją i często przewyższające artyzmem prace profe-
sjonalnych artystów. 

 Rzemiosło miejskie prezentowało wyższy poziom technologiczny przy 
wyrobie wielu przedmiotów. Zaczęto zwracać uwagę na stronę estetyczną wyro-
bu. Z czasem rzemieślnicy miejscy zaczęli nie tylko zrzeszać się w jednym cechu, 
ale również zamieszkiwać obok siebie. Stąd w dzielnicy większego miasta, zwanej 
Starym Miastem, powstawały ulice takie, jak Szewska, Rzeźnicza, Piwna, Piekar-
ska, Kotlarska, Powroźnicza itd. Takie zamieszkiwanie w skupiskach wymuszało 
konkurencję, co było korzystne dla kupujących. 

 Jeszcze uwaga co do patronów, czyli opiekunów. Zaświaty, czyli nie-
bo i piekło od czasów starożytnych, antycznych, pełne było bóstw, bożków  
i herosów nie zawsze przychylnych mieszkańcom Ziemi. W mitologii antycz-
nej były bóstwa opiekuńcze, ale byli też bogowie nieprzychylni i wrodzy, któ-
rych należało się lękać.

 Wśród nich, opiekunem kowali był bożek Hefajstos, który w podziemiach 
piekielnych pracował w kuźni, odkuwając zbroje, miecze itd. Utykał na jedną 
nogę, gdyż jak głosi mitologia, rozgniewany Zeus, ojciec wszystkich bogów, zrzu-
cił go z nieba, a kiedy spadał, jego matka pochwyciła go za jedną nogę i stąd 
to utykanie. Każdy grecki bóg miał swego odpowiednika w mitologii rzymskiej,  
w panteonie bogów rzymskich. Antyczni bogowie to: Zeus (rzymski Jowisz) wład-
ca nieba, piorunów i światła, Helios (rzymski Sol) – bóg słońca, Apollo (rzymski 
Febus) – bóg słońca, ziemi, światła oraz patron sztuk pięknych, Ares (rzymski 
Mars) – bóg wojny, Hermes (rzymski Merkury) – bóg posłańców i złodziei, Posej-
don (rzymski Neptun) – bóg mórz, Hefajstos (rzymski Wulkan) – bóg ognia, kowali 
i złotników, Demeter (rzymska Ceres) – bogini płodności, urodzajów, rolnictwa, 
Artemida (rzymska Diana) – bogini lasów gór, łowów i zwierzyny, Atena (rzymska 
Minerwa) – bogini mądrości, drzew oliwnych i kobiecych robót ręcznych, Asklepios 
(rzymski Eskulap) – bóg lekarzy, Nike (rzymska Wiktoria) – bogini zwycięstwa, itd. itd. 
 
 W średniowieczu (czasach przepełnionych religijnością), religia była 
powiązana z tym, co państwowe (cuius regio, eius religio). Rzemiosła groma-
dząc się wokół kościołów i klasztorów tworzyły cechy i przybierały sobie za patro-
nów, a więc opiekunów różnych świętych. Niektóre zawody miały ich po kilku lub 
nawet kilkunastu. 

 Niektórzy z tych świętych są patronami kilku różnych profesji, niekiedy 
bardzo odległych od siebie, np. św. Barbara lub niektórzy z Apostołów. Zawód 
piwowarów ma ich aż 8: św. Bonifacy, św. Medard z Nyon, św. Mikołaj, św. Waw-
rzyniec, św. Augustyn, św. Florian, św. Arnulf, św. Dorota. Pasterze mają ich 9: św. 
Genowefa, św. Jan Chrzciciel, św. Idzi, św. Eberhard, św. Wendelin, św. Marcin, św. 
Dominik z Silos, św. Paschalis Baylon, św. Szymon Słupnik. Aptekarze przyporząd-
kowali sobie 8 świętych: św. św. Kosmę i Damiana, Wita, Michała Archanioła, św. 
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Jana, św. Jana Damasceńskiego, św. Mikołaja, św. Markulfa i św. Jakuba Starszego 
(Apostoła). Krawcy mają ich aż 11: św. Bonifacy, św. Roch, św. Łucja, św. Franciszek, 
św. Gutman, św. Szczepan, św. Klarus, św. Błażej, św. Dominik, św. Jan Chrzciciel, 
św. Anna. Garbarze – 9: św. Bartłomiej Apostoł, św. Józef z Arymatei, święci Kryspin 
i Kryspinian, św. Marcin, św. Sebastian, św. Jakub Młodszy, św. Filip Apostoł i św. 
Jan Chrzciciel. 
 Inni są patronami tylko jednej profesji, np. prasowaczek – św. Wawrzy-
niec, nauczycielek – św. Urszula, położnych – św. Dorota, biblistów – św. Hieronim. 
Wszystko to jest opisane i uzasadnione w notach hagiograficznych. 

Zejdźmy jednak z niebios na ziemię i zobaczmy jak to u nas bywało.

 Jak podaje dr Józef Mujta (Miasto Dąbie w XIX i XX wieku, wyd. 1998 r.), 
w roku 1828 w Dąbiu było czynnych 67 warsztatów (rzemieślniczych) w 10 róż-
nych grupach zawodowych. Najliczniejszą grupę stanowili szewcy. Było ich 20. 
Drugą grupę stanowili stolarze w liczbie 10, w następnej kolejności piekarze 
i rzeźnicy – po 7 majstrów. Po roku 1830 pojawili się w Dąbiu bednarz i bla-
charz, kapelusznik, mydlarz, kowal, trzech tokarzy, trzech ślusarzy itd. W roku 1847 
stan ilościowy rzemieślników dąbskich przedstawiał się następująco: bednarz – 1, 
blacharz – 1, cieśli – 3, farbiarzy – 3, garbarzy – 4, gwoździarzy – 1, kominiarzy – 2, 
mydlarzy – 2, płócienników – 1, rymarz – 1, malarzy – 7, kowali – 2, kołodziej – 1, 
szklarzy – 2, piekarzy – 8, młynarzy – 6, rzeźników – 9. Ogółem, w owym roku (1847) 
notowano 106 warsztatów rzemieślniczych w 25 branżach. Nowymi zawodami, 
jakie pojawiły się w XIX wieku w naszym mieście, były fryzjer i zegarmistrz. Pierw-
szy cech w Dąbiu założyli piekarze już w roku 1813, gdyż było w tym czasie 
już 10 majstrów, tj. liczba niezbędna do formalnego zarejestrowania związku 
branżowego (cechu). Takie wymaganie stawiało ówczesne prawo o rzemiośle. 
Mniej więcej w tym samym czasie powstał liczny i prężny cech sukienników, 
w którym było aż 63 majstrów. W latach 20-tych XIX wieku zorganizował się cech 
szewców (22 majstrów), w 1821 r. istniał już cech stolarzy i tokarzy (17 majstrów). 
Cech kowali formalnie powstał w 1822 roku i zrzeszał 11 majstrów z Dąbia i okolicy. 
W roku 1860, w mieście działalność kupiecko-handlową uprawiało 40 kupców 
i kramarzy. W roku 1861 młynów było 11, w większości wodnych, na rzece Ner  
w kierunku Chełmna. 

 W roku 1822 Antoni Łączyński uruchomił mydlarnię w organistówce (Ry-
nek), która wkrótce została zamknięta na skutek protestów obywateli obawiają-
cych się niebezpieczeństwa pożaru. Dopiero w roku 1842 powstała nowa mydlar-
nia i wytwórnia świec, ale pod innym adresem. 

 Długą historię posiadał browar dąbski, gdyż jego początki to wiek XVIII. 
Budynek browaru istnieje do dziś przy ulicy kiedyś Browarnianej, a obecnie Józefa 
Piłsudskiego. Znaczącymi zakładami dla naszego miasta były w XIX wieku fabryki 
sukna (18), dwie wytwórnie wódek i likierów, dwie fabryki wyrobów skórzanych, 
fabryka świec i mydła. Słowo fabryka brzmi może zbyt na wyrost, zbyt pretensjo-
nalnie, ale tak wtedy nazywano oficjalnie i urzędowo te zakłady.

 Długo zastanawiałem się, jaki przyjąć porządek przedstawiania zawodów, 
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które na naszych oczach zniknęły lub znikają. Czy zawody uszeregować w pewne 
zbiory o zbliżonej użyteczności, czy też zbliżone przez surowiec, którym się posłu-
gują (drewno, metal, wełna, skóra itp.). Trudny wybór i posłużenie się tą metodą 
mogło wprowadzić dodatkowe zamieszanie i nieporządek.

 Ostatecznie zdecydowałem się opisywać poszczególne zajęcia i zawody 
w porządku alfabetycznym, mimo że może to okazać się czasami trochę dziwne 
lub może kogoś śmieszyć, kiedy po akuszerce następuje bednarz. Ale tym sposo-
bem odszukanie interesującej kogoś profesji będzie łatwe i nie będzie sprawiało 
większego kłopotu.
Zdaję sobie doskonale sprawę, że mimo dobrej woli i chęci, nie zdołałem opisać 
lub choćby tylko wymienić wszystkich zajęć czy profesji, gdyż zapewne było ich  
o wiele więcej w czasach, które minęły. 

 Mogę jedynie zachęcić do przypominania wielu nie istniejących zawodów 
i opisywania ich i publikowania w formie ciekawostek zamieszczanych w prasie. 
Ten sposób również pozwoli ocalić od zapomnienia wielu profesji ułatwiających  
i wzbogacających niegdyś ludziom codzienne życie. Ze swej strony mogę zapew-
nić, że takie zajęcie, to wspaniała przygoda dająca wiele zadowolenia i satysfakcji, 
a pożytek z niej wypływający, dla współczesnych jest trudny do przecenienia, ale 
miejmy nadzieję, ocenią to przyszłe, pokolenia.
 
 

Życzę przyjemnego powrotu wspomnieniami do lat minionych  
w naszej małej ojczyźnie.
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Akuszerka 



12

Zanikające zawody, profesje i zajęcia

Patronki: św. Małgorzata Antiocheńska, św. Anna

 Akuszerka to kobieta zajmująca się udzielaniem pomocy rodzącej kobie-
cie. Określenie akuszerka obecnie nie jest używane. 
 Samo słowo zapożyczone zostało z języka francuskiego. Współcześnie 
rolę akuszerki przejęła wykwalifikowana położna. Dawniej funkcja akuszerki  
w większości przypadków przechodziła z matki na córkę. Były to kobiety wiele 
razy rodzące, a ich wiedza brała się z doświadczenia. 
 W minionych latach, od zawsze, dzieci rodziły się w domach i stąd ist-
niała potrzeba akuszerki na miejscu, na zawołanie, zwanej też „babką”. Należy tu 
pamiętać o dużej śmiertelności wśród 
noworodków. A przyczyn tego stanu 
rzeczy było wiele. Kobiety ciężarne nie 
miały systemowej opieki lekarskiej, 
nie przechodziły badań kontrolnych, 
warunki rodzenia w domu dalekie 
były od niezbędnych warunków hi-
gienicznych i stąd częste komplikacje 
lub infekcje. 
 Obecnie zdecydowana więk-
szość porodów odbywa się w szpi-
talach w obecności i przy pomocy 
wykwalifikowanej i doświadczonej 
położnej. W przypadku komplikacji 
pomocy rodzącej udziela lekarz – po-
łożnik. W szpitalu na oddziale położ-
niczym jest zawsze zestaw niezbędnych 
środków medycznych. W przypadku, 
kiedy ciężarna nie może wydać na świat 
dziecka z różnych przyczyn (zbyt duże 
dziecko, złe ułożenie płodu lub inne) 
konsylium lekarskie decyduje się na 
cięcie cesarskie. 
 Mylne jest mniemanie, iż określenie tego zabiegu medycznego pocho-
dzi od Juliusza Cezara. Etymologia tego słowa pochodzi od łacińskiego sectio 
caesarea. Potocznie zwane jest cesarką – zabieg chirurgiczny od słowa caede-
re – ciąć. Zabieg ten stosowano już w czasach starożytnych (prawdopodobnie 
z marnymi wynikami). Akuszerki, inaczej „babki”, odegrały znaczącą rolę od 
czasów średniowieczu, aż do czasów, które jeszcze starsi pamiętają. Mimo 
wszystko dbały one i starały się, aby nowo narodzony członek oczekującej go 
rodziny urodził się zdrowy i bez komplikacji. Niestety, ich dobre chęci często 
nie wystarczały, w wielu przypadkach tak nie było i stąd tak wielka śmier-

Noworodek. Zuzia Górnik – córka Magdy 
i Krzysztofa z Koła.

Akuszerka 
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telność wśród noworodków  
w dawnych czasach. A jednak, 
pomimo tego, we współcze-
snym położnictwie coraz czę-
ściej mówi się o powrocie do 
porodów domowych. 
 Obecnie matki rodzą-
ce w szpitalach odsyłane są 
do domu już po dwóch, trzech 
dniach, chyba że zachodzą ja-
kieś komplikacje z matką lub 
dzieckiem i wtedy zatrzymy-
wani są w szpitalu na dłużej 
dla dobra matki i dziecka. 

Przysłowia i sentencje dotyczące akuszerki:
Niedola jest akuszerką geniuszu. (Napoleon Bonaparte)  
Przemoc jest akuszerką każdego starego społeczeństwa brzemiennego nowym. 
(Karol Marks). 

P.S.
 Jak sięgam pamięcią wiem (także z opowiadań rodziców), że takimi aku-
szerkami w Dąbiu były panie : Skupińska przy ulicy Kościuszki i Jopowa przy ulicy 
Kolskiej. O ich kwalifikacjach trudno coś konkretnego powiedzieć. Można jedynie 
przypuszczać, że miały wielkie doświadczenie i duży zasób wiedzy praktycznej. 
Po wojnie pracowały w Dąbiu akuszerki o pełnych kwalifikacjach. Wymienię tu 
panią Zofię Orzechowską i panią Stefanię Jakubowską. Ta ostatnia nie tyle odbie-
rała porody, a raczej otaczała fachową opieką matkę i nowonarodzone dziecko 
przez ustawowo wyznaczony czas. 
 Przy tym temacie muszę wspomnieć i utrwalić bohaterstwo polskiej po-
łożnej pochodzącej z Łodzi , Stanisławy Leszczyńskiej. Ona w czasie okupacji,  
a zwłaszcza podczas pobytu   w obozie Auschwitz potrafiła z narażeniem własne-
go życia ratować rodzące się dzieci.
 Mimo koszmarnych warunków starała się otoczyć rodzące matki i ich 
dzieci najlepszą opieka na ile to było w tamtych warunkach możliwe. Stanisła-
wa Leszczyńska potrafiła w Auschwitz przyjąć 3000 dzieci, a nawet zorganizować 
mamki dla dzieci, których matki nie miały pokarmu. Zmarła w 1974 roku. Jej imie-
niem nazwano w roku 1983 Krakowska Szkołę Położnych.       
 Kościół w Polsce rozpoczął proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Stanisławy 
Leszczyńskiej w 1992  roku.

Marysia córka Barbary i Szymona Grabowskich.
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Bb
„Baba”

Bednarz

Bębnista

Brukarz 
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„Baba”

 Był czas i to niezbyt odległy, kiedy słowo to wypowiadane było z wielką 
sympatią i wdzięcznością za to, co taka „baba” czyniła. Kobieta taka w tajemnicy, 
chciałoby się powiedzieć w konspiracji, chociaż wiele osób o tym wiedziało, od-
wiedzała nie tylko poszczególne domy (często na zamówienie), ale biura i urzędy 
z wielkim wiklinowym koszem lub dwoma, w których przynosiła same specjały. 
 A zatem, w sieczce lub trocinach świeże wiejskie jaja, śmietanę w słojach  
i masło w osełkach własnej domowej roboty, często tradycyjnie owinięte w liść chrza-
nu. Zainteresowani wiedzieli, że ta żywność była ekologiczna i, jak się teraz mówi, bez 
konserwantów. Były też sery pełnotłuste w kształcie rożka z wyciśniętą na nich kratką 
płótna. Szczególnie chętnie nabywano mięso fachowo poćwiartowane, chociaż czę-
sto bez pieczęci weterynarza. Kobiety przynosiły wyrób własnej roboty, tak ceniony  
i upragniony przez smakoszów. Wiejskie kobiety dostarczały też bochny chleba wiej-
skiego robionego na zakwasie według tradycyjnych receptur, a pieczonego w starych 
domowych piecach. O takim chlebie można obecnie tylko z nostalgią pomarzyć.
 Jeszcze nie tak dawno, bo w stanie wojennym, kiedy były duże trudności  
z nabyciem żywności w sklepach, a przydziały kartkowe zbyt małe, sam natkną-
łem się na takie „baby” (bez złośliwości) w Urzędzie Wojewódzkim w Starym Ko-
ninie, gdzie miałem do załatwienia ważną sprawę, a przez ten handel uprawiany 
w biurach, musiałem trochę poczekać. Obecnie to już też przeszłość. 
 Stąd wniosek, że nasz naród w chwilach potrzeby, w czasach zagrażają-
cych jego egzystencji, potrafi się zmobilizować i znaleźć sposób na pokonanie 



17

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie, 
Adam Grabowski

trudności i przetrzymanie trudnych chwil, które zwykle są przemijające i po 
pewnym krótszym lub dłuższym czasie życie wraca do normy. Podobnie było 
w czasie okupacji niemieckiej, kiedy za taki pokątny handel groził obóz pracy 
lub nawet śmierć.
 Ale i wtedy znajdowały się osoby, przeważnie kobiety, które z narażeniem 
się na więzienie, a nawet na śmierć, trudniły się tym nielegalnym, ale jakże po-
trzebnym handlem.
 Z humorem przedstawił okupacyjnych dzielnych handlarzy w pierwszym 
powojennym filmie (musical wojenny z roku 1947) reżyser Leonard Buczkowski. 
Film nosił tytuł „Zakazane piosenki”. Jedna z nich pt. „Siekiera, motyka…” stała się 
szlagierem śpiewanym do dziś na biesiadnych spotkaniach.
 Pamiętam, jak w czasie okupacji Niemcy postawili na Rynku w Dąbiu 
szubienicę z napisem: dla handlarzy i paskarzy. Na szczęście nikogo na niej nie 
powieszono. Za nielegalny handel powieszono jednak w więzieniu, we Włocław-
ku Zenonę Dybowską, żonę dąbskiego organisty Wincentego Dybowskiego.
 Słyszałem, że są miasta za granicą, które takim handlarkom wystawiły po-
mniki. Zapewne zasłużyły one na to.

Bednarz

Patron: św. Jan Apostoł

 Własny bednarz, więcej hałasu niż roboty – porzekadło takie powstało 
prawdopodobnie dlatego, że zbijanie dębowych beczek czyniło wokół dużo hała-
su. Bednarz wyrabiał, między innymi: beczki na wino, antałki dębowe na alkohol, 
beczki do kiszenie kapusty. Bednarstwo (staropolska nazwa łagiewnictwo odnosi-
ło się do wyrobu małych naczyń) jest to dział rzemiosła zajmującego się budową 
naczyń drewnianych techniką klepkową: beczek, kadzi, balii, fasek, masielnic, dzie-
ży, łopat do wypieku chleba, konewek, wiader, cebrzyków, wanien, kufli i innych. 
Bednarstwo znane było od III wieku, ale pod koniec XIX wieku zaczęło podupadać. 
Największe zapotrzebowanie na wyroby bednarskie było w gorzelniach, garbar-
niach i kopalniach soli. Służyły one do transportu towarów płynnych, ale i stałych 
np. soli. Bednarstwo w Polsce skupiało się wokół dużych ośrodków miejskich i ku-
pieckich. A takimi były Gdańsk, Poznań, Kraków oraz kopalnie soli w Bochni i Wie-
liczce. Wśród bednarzy występowała specjalizacja. Jedni wyrabiali beczki, inni ba-
lie, faski, cebrzyki, wiadra i konewki. W małych miasteczkach bednarze wykonywali 
cały asortyment naczyń potrzebnych w gospodarstwach domowych. Pod koniec 
XIX wieku bednarstwo zaczynało częściowo poupadać. Przyczyną była zwiększa-
jącą się podaż naczyń żeliwnych, kamionkowych lub szklanych. Dawał się również 
zauważyć brak odpowiedniego surowca, przede wszystkim dobrej jakości drewna 
dębowego i sosnowego. Podstawowy surowiec do wyrobu beczek to drewno dę-
bowe, w którym można było przechowywać żywność, inne musiało być odporne 
na działanie płynów, soli, kwasów oraz najważniejsze, nie przeciekać. 
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 Drewno bukowe było stosowane 
do produkcji beczek w przemyśle mle-
czarskim oraz browarnianym. Drewno 
miękkie stosowno do wyrobu masiel-
nic, drewno modrzewiowe do octu. Su-
rowiec przygotowywany do produkcji 
tych naczyń, musiał być sezonowany, 
tzn. suszony, nawet do 3 lat. Surowiec 
potrzebny do produkcji gromadzono 
zazwyczaj w zimie. Obróbka drewna to 
przede wszystkim podzielenie i pocię-
cie na odpowiednie długości oraz roz-
łupywanie na grubość odpowiednią do 
przeznaczenia. Podstawowe narzędzia 
do tej pracy to topór, siekiera, pobija-
ki, młoty do okuwania obręczy, kliny  
i drewniany tłuczek. Większość z tych 
wyrobów była wzmacniana, okuwana 
metalowymi obręczami. Wcześniej jed-
nak objemki wykonywano z rózeg łozi-
nowych. Surowcem, z którego bednarz 
wykonywał swoje wyroby było drewno 
sosnowe, świerkowe, modrzewiowe, olchowe, lipowe i dębowe. 
 Rogożyna (tatarak) była stosowana do uszczelniania beczek. Na beczki  
i kadzie największe zapotrzebowanie było i jest jesienią, gdyż wtedy kiszono ka-
pustę, ogórki i inne warzywa. Wyroby te sprzedawano na jarmarkach. Dawniej 
beczki lub mniejsze beczułki, antałki wykorzystywano również do przechowywa-
nia miodu, piwa, wina oraz zboża. W dawnej Słowiańszczyźnie bednarz zwany był 
bednarem. Wyrobem prostych, średnich i małych drewnianych naczyń klepko-
wych w średniowieczu zajmowali się łagiewnicy. Natomiast tylko bednarze mogli 
wykonywać duże naczynia, jak balie, cebry, beczki. Sama nazwa beczka pocho-
dzi z języka niemieckiego, Słowianie takie naczynie zwali sądkiem. Tak nazywano 
jeszcze niedawno małe beczki, tzw. półbeczki. Beczki były używane nie tylko do 
przechowywania i transportu płynów, ale również innych artykułów, jak gwoździe, 
śruby, porcelana.
 W Dąbiu bednarzem, którego pamiętam, był pan Bolesław Świątkowski 
mieszkający w dużym drewnianym domu pod strzechą, obok obecnej poczty 
przy ulicy Kolskiej oraz pan Józef Jaśkiewicz zamieszkały przy Rynku i posiadający 
swój zakład bednarski w suterenie. Pan Świątkowski na początku wojny zasłużył 
się parafii wykonaniem wymiarowej beczki, w której wraz z kościelnym p. Wła-
dysławem Bętkowskim ocalili przed Niemcami precjoza kościelne – monstrancję 
z 1768 r. i kielich ks. Kacpra Montronowicza z 1889 r. zakopując je w wykopanym 
grobie na cmentarzu obok drewnianego kościółka. Akcja się udała i po wojnie 
parafia nasza odzyskała te święte naczynia. Pan Świątkowski miał wysokie am-
bicje i dlatego po wojnie przez kilka lat był burmistrzem Dąbia. Przed wojną zaś 
bywał radnym miejskim, pełnił też rolę ławnika sądowego. Po wojnie rodzina 
Józefa Jaśkiewicza wyjechała z Dąbia na tzw. Ziemie Odzyskane i zamieszkała  
w prawobrzeżnym Świnoujściu, w dzielnicy Warszów, gdzie ojciec rodziny wraz  

Beczka dębowa w Muzeum Okręgowym 
w Gosławicach - Foto. A.Grabowski
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z dwoma synami (Mirkiem i Kazimierzem) zatrudnili się w przetwórstwie rybnym 
jako bednarze. Obecnie już nikt w Dąbiu nie zajmuje się tym pożytecznym za-
wodem jakim przez długie lata było bednarstwo, a przecież na bednarskie wyro-
by zapotrzebowanie jest i w naszych czasach. 
 Wyroby bednarskie można obecnie nabyć jedynie na jarmarkach i dużych 
targach, dokąd zwożone są z różnych stron Polski lub też w nielicznych sklepach 
trudniących się sprzedażą wyrobów ręcznie wykonywanych z drewna.

Bębnista

 Bębnista, był to pracow-
nik magistratu (ratusza) pełniący 
funkcję dozorcy lub gońca, który 
miał dodatkowy obowiązek ob-
wieszczania mieszkańcom mia-
sta, grodu – zarządzeń, poleceń 
lub innych informacji wydanych 
przez wójta, burmistrza lub radę 
miejską. Człowiek ten dawniej ob-
chodził (potem objeżdżał rowe-
rem) najważniejsze skrzyżowania 
ulic, place lub inne miejsca zgro-
madzeń mieszkańców i tam naj-
pierw uderzaniem w bęben (tzw. 
werbel) przywoływał ku sobie 
słuchaczy, następnie donośnym głosem odczytywał odpowiedni tekst, a często 
dodawał bliższą, uzupełniającą informację od siebie. Zwyczaj ten pochodził od 
czasów średniowiecznych. Wtedy ważne wiadomości obwieszczali heroldowie.   
 W naszym mieście taki pracownik gminy zwany był bębnistą, gdyż dla 
zwrócenia na siebie uwagi i przywołanie słuchaczy posługiwał się bębnem. 
Ostatnim przed wojną bębnistą w Dąbiu był pan Stefan Świątecki (zm. w 1966 
roku, mając lat 72) zamieszkały przy ulicy Kościuszki 48. Funkcję tę kontynu-
ował jeszcze jakiś czas po wojnie, po powrocie z niewoli niemieckiej. Potem 
rolę tę przejmowali inni pracownicy gminy lub urzędu miejskiego, zwani teraz 
woźnymi lub gońcami. Byli to kolejno panowie: Jan Olszak, Józef Matusiak  
i Józef Kwiatkowski. Oni też zamienili bęben na duży ręczny dzwonek, podob-
ny do tego jakim się posługiwali woźni w szkole ogłaszając przerwy między 
lekcjami. Obecnie w szkołach rolę tę pełni dzwonek elektryczny. Ogłoszenia 
miejskie publikowane są przy pomocy nowoczesnych urządzeń elektronicz-
nych lub wywieszanych afiszów na słupach ogłoszeniowych lub w specjalnych 
gablotach.
 Warto tu przypomnieć rolę zapomnianego już krzykacza miejskiego 
zwanego klikonem. Klikon to osoba ogłaszająca różne informacje na specjalne 

Werbel - (Wikipedia)



20

Zanikające zawody, profesje i zajęcia

okazje. Dawniej (przy braku 
nagłośnienia) rolą klikona 
było również powtarzanie 
tłumowi na wiecach i du-
żych zgromadzeniach tego, 
co obwieszczał przywódca. 
Klikon praktycznie pełnił 
funkcję, jaką obecnie wyko-
nuje sprzęt nagłaśniający. 
Lublin jest obecnie jedynym 
miastem w Polsce i jednym 
z niewielu w Europie, w któ-
rym przywrócono tradycyjną 
funkcję klikona, czyli krzyka-
cza miejskiego. Jest nim od 
1990 roku Władysław Grzyb, 
który sam określił się mianem „samozwańczego klikona królewskiego stołeczne-
go miasta Lublin”. A takimi to słowami zaczyna swoje obwieszczenia kierowane 
do mieszkańców Lublina: „Mieszczki i mieszczanie królewskiego, stołecznego gro-
du Lublin i wy droga gawiedzi, zatrzymajcie się i posłuchajcie.” 
 Dla jednych jest tylko niekiedy śmieszny, innych swymi występami zaska-
kuje, ale wszyscy, bez wyjątku, podziwiają siłę jego głosu (86 decybeli) i teksty, któ-
re wygłasza. Początkowo pan Władysław Grzyb był wolontariuszem, ale po pew-
nym czasie znalazły się fundusze na opłacenie krzykacza miejskiego i obecnie jest 
on etatowym pracownikiem ratusza. Został też członkiem brytyjskiej Starożytnej 
i Honorowej Gildii Krzykaczy Miejskich i w ten niezwykły i oryginalny sposób pro-
muje swoje miasto. Z upływem lat powstał problem w tym, że pan Grzyb ma już 
ponad 70 lat i sił zaczyna mu ubywać, więc miasto ogłosiło nabór na jego następ-
cę. Warunkiem uzyskania tego stanowiska jest odpowiednia postura i siła głosu  
o przynajmniej 50-ciu decybelach. Trzeba pamiętać, że krzykacz miejski w Lubli-
nie jest postacią barwną i z daleka dostrzeganą z uwagi na posiadany kolorowy, 
złocony strój wzorowany na ubiorze klikonów angielskich.

Angielski krzykacz miejski (klikon) (Wikipedia).

Brukarz 

Patroni: św. Szczepan, św.Sebastian Męczennik, św. Maryn

 W dawnych latach zawód brukarza należał do najcięższych zawodów, 
miedzy innymi z uwagi na to, że musiał być wykonywany w pozycji pochylonej 
i na kolanach. Dlatego też brukarze zakładali na kolana ochraniacze w postaci 
nakolanników z twardej skóry lub innych grubych materiałów. Zawód ten był nie-
zbędny przy ulepszaniu nawierzchni dróg i ulic. Do jego zadań należało ewentu-
alne usunięcie starej pokrywy drogi, przygotowanie świeżego podłoża, a w końcu 
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położenie bruku lub innego rodzaju nawierzchni. Większość z tych prac wykony-
wana była ręcznie.
 Dlatego też zawód ten zaliczany był do najcięższych, wymagających dużo 
wysiłku. Z drugiej strony, był nieźle wynagradzany, zwłaszcza mistrz brukarski 
zarabiał duże pieniądze, zwłaszcza za granicą. W zakres obowiązków brukarza 
wchodziło również naprawianie, ewentualnie konserwacja, nawierzchni dróg. Pa-
miętam tych ludzi budujących nawierzchnie ulicy z kocich łbów. Brukarz mu-
siał brać każdy kamień w rękę, obejrzeć go i włożyć w miejsce najbardziej dla 
niego odpowiednie. Ażeby go umocnić, popukiwał w niego ciężkim młotkiem. 
Przygotowanie samej pracy też należało do brukarza. Rozrzucenie piasku i żwi-
ru, ubijanie go ciężkim ubijakiem, w końcu ustawienie kamieni i również ubicie 
ich ubijakiem. Metalowy ubijak ważył kilkanaście kilogramów i był podnoszony 
i opuszczany dwoma rękami. Rzeczywiście była to praca dla wyjątkowo silnych 
mężczyzn. Takich brukarzy już nie ma. Wcale to nie znaczy, że nie kładzie się no-
wych dróg, czy nie naprawia zużytych. 
 Jeszcze większego wysiłku wymagało dzielenie kamieni na kostkę z po-
wierzchnią płaską z jednej strony i o kształcie zbliżonym do kwadratu względnie 
prostokąta.
Obecnie większość robót brukarskich została zmechanizowana. Na miejsce robót 
przywożone są materiały specjalnymi pojazdami. Zdjęcie materiałów również jest 
mechaniczne. Piasek wysypany na miejscu budowy jest wyrównywany maszyno-
wo, a następnie ubijany elektryczną maszyną wibracyjną. Pracownik obsługujący 
ją, jedynie nią kieruje i zawraca. 
 Ubijarka również jest wprawiona w ruch wibracyjny przy pomocy prądu 
elektrycznego pobieranego z sieci lub wytwarzanego przy pomocy podręcznego 
agregatu prądotwórczego. Ręczne jest tylko układanie nawierzchni, którą obec-
nie stanowią różnego rodzaju i koloru kostki. Brukarz musi jedynie dopasować je, 
ułożyć wzór i ewentualnie przyciąć również mechanicznie. Współczesne brukar-
stwo niewiele ma wspólnego z brukarstwem tradycyjnym.

Kocie łby w Dąbiu (resztki starej ulicy). Foto.: A.Grabowski
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Cieśla

Patron: św. Józef

 Narzędzia cieśli to: młotek drewniany, piła, siekierka o nietypowym ostrzu 
(tzw. cieślica), świder, hebel (strug), dłuto i rylec. Ponadto nieodzowne w jego pra-
cy są narzędzia miernicze: pion i poziomnica, cyrkle, sznur do mierzenia i wyzna-
czania linii prostych.
 Początki robót ciesielskich sięgają pierwszych form życia osiadłego. Cieśle 
zajmowali się ogólnie budownictwem drewnianym.
 Pierwsze budowle ciesielskie stawiane były bez użycia gwoździ z tej pro-
zaicznej przyczyny, że nie znano jeszcze żelaza. Dyble, najczęściej dębowe, peł-
niły rolę późniejszych gwoździ. Poza tym, cieśla wyrabiał: pługi, beczki na mleko, 
wiejadła, jarzma dla wołów, widły o trzech zębach i meble (stoły, stołki i ławy). 
Dom dla swej rodziny budował chłop wraz z cieślą, podpatrując i ucząc się, aby 
w następnym pokoleniu pomóc budować dom synowi. Doskonalsze wyroby cie-
sielskie w wiekach późniejszych to krzyże, kapliczki, cerkwie i bożnice, kościoły, 
dwory i dworki, chaty chłopskie, stodoły oraz najwyższe i skomplikowane budow-
le, jakimi były wiatraki. 
 W późniejszych czasach część prac cieśli budowlanych przejęli stolarze 
wykonując tzw. stolarkę budowlaną, a więc drzwi, okna, podłogi. Profesja ta była 
mi bliska, gdyż ojciec mój, będąc stolarzem meblowym, przez pewien czas – pod-
czas okupacji – pracował jako cieśla budowlany, z uwagi na wyższe zarobki. Poza 
tym, jako odrębna specjalność, stopniowo z ciesielstwa wyodrębniło się na bu-
dowlach dekarstwo.
 Na przełomie XIX i XX wieku działał w Dąbiu cieśla Józef Chruścielski. On 
to w 1918 roku wykonał pokrycie dachowe na nowym budynku szkolnym i domu 
nauczyciela przy obecnej ulicy 3-go Maja. Pracę swą zaznaczył na strychu wycię-
tym w belce imieniem i nazwiskiem (widziałem osobiście). 
 Ciekawostką jest, że we flocie, czyli na okręcie lub statku, jest stanowisko 
cieśli. Cieśla okrętowy jest zwykle w stopniu bosmana i zadaniem jego jest dbanie 
o naprawy statku, wykonywanie remontów awaryjnych, likwidowanie przecieków. 
Ogólnie można powiedzieć, że dba o pływalność jednostki. Jest to funkcja bardzo 
ważna i odpowiedzialna.
 W naszych stronach cieśla to zawód obecnie rzadki i zanikający. Co-
raz częściej konstrukcja nośna dachu jest metalowa, a i pokrycia dachowe są 
nowoczesne. Zdarzają się jeszcze budowle o konstrukcjach drewnianych, jak 
małe kościółki lub wiejskie kaplice, ale wtedy angażuje się do tej pracy cieśli 
z Podhala, którzy są niezastąpieni w obróbce drewna. Oni chętnie przyjmują 
zlecenia na takie prace na terenie całej Polski i świetnie wywiązują się z pod-
jętego zadania.
 W czasach współczesnych cieśle sporadycznie tylko budują altanki, 
czasem stodoły, a właściwie ograniczają się do wykonania więźby dachowej 
na budynkach murowanych. Kiedyś mistrzowie ciesielstwa łączyli obrób-
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kę drewna z talentem konstruktora i architekta. Zmysł konstruktora może-
my podziwiać obecnie w takich obiektach jak stare młyny wodne i wiatraki.  
A miejsca gdzie te budowle możemy podziwiać to obecnie skanseny, których 
powstaje coraz więcej wokół nas.

Przysłowie japońskie o cieśli:
Każdy cieśla ma swoje sposoby – patrzmy tylko na wynik jego roboty. 

Cieśla operujący strugiem (Wikipedia).

Czapnik

Patron: św. Filip Apostoł

 Czapka to powszechne używane nakrycie głowy. Żydzi nosili (i noszą) cha-
rakterystyczne dla nich jarmułki, czyli tzw. mycki (w jidysz) lub kipy (z hebrajskie-
go). Bez tego nakrycia nie godzi się im wejść do miejsc dla nich świętych. Dlatego 
w takich miejscach rozdają nawet każdemu turyście jarmułkę wykonaną choćby 
z papieru, aby nie profanował odkrytą głową miejsca świętego. 
 Posiadam taką jarmułkę z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Inne nakrycia 
głowy noszą wojskowi, różne w różnych armiach i w różnych krajach. W Polsce 
znana jest tradycyjna czapka zwana rogatywką nie spotykana w innych armiach.
 Kiedyś czapnicy mieli swoje warsztaty (pracownie) w każdym prawie 
mieście i miasteczku. Szyli nakrycia głowy zależnie od przeznaczenia i aktual-
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nej mody. Były czapki do pracy, 
ale były też i wyjściowe. Moda na 
formę i kształt czapek często się 
zmieniała. Pamiętam, jak po wi-
zycie w Polsce prezydenta Francji, 
generała de Gaulle’a (w roku 1967) 
nastała moda na czapki degolów-
ki, wzorowane na kepi żołnierzy 
francuskich. 
 Przed wojną ulubionym 
i powszechnie używanym na-
kryciem głowy, zwłaszcza na 
wsi, była tzw. maciejówka (od 
imienia Maciej), noszona przez 
legionistów Józefa Piłsudskiego 
– czapka okrągła, płaska, z gra-
natowego lub szarego sukna, ze 
skórzanym daszkiem. Po ostat-
niej wojnie przyszła moda na 
leninówkę, tzn. czapkę jaką nosił 
Lenin. Były czapki owalne zwane kaszkietem, były 
podłużne, były też zimowe z opuszczaną częścią 
na uszy. Były dżokejki – czapki do jazdy konnej. 
Szyto czapki z materiału, sukna, ale również ze 
skórek zwierząt – królików, piżmaków (szczurów 
wodnych), baranów, kun i innych. Czapki, które 
były noszone zwłaszcza przez Żydów, to czapki 
okrągłe obszywane futerkiem z wiewiórek lub 
lisich ogonów. Czapkę można było zamówić do 
uszycia i wtedy czapnik brał miarę obwodu gło-
wy lub wybrać z poprzednio już uszytych, goto-
wych. Wraz z pojawieniem się mody na chodze-
nie z gołą głową nawet podczas mrozów (dziwne 
to i niezdrowe), zmniejszyło się zapotrzebowanie 
na czapki wykonywane przez miejscowych rze-
mieślników. Ostatnim czapnikiem w Dąbiu był 
pan Mieczysław Andrzejewski z ulicy Przemysło-
wej, dawniej Nadrzecznej. Zmarł w 1994 roku, ale 
niestety nie wyuczył tego zawodu nikogo i nie 
pozostawił następcy w tym zawodzie.
 W naturalny sposób zawód ten w Dąbiu 
przestał istnieć. Ale prawdą jest, że gdyby istniał 
obecnie czapnik w naszym miasteczku trudno by mu było wyżyć z tej pracy, 
a tym bardziej utrzymać rodzinę. Pamiętam z młodych lat, jak rodzice ku-
powali mi czapkę w takiej pracowni. Przede wszystkim kierowano się ceną, 
a potem wyglądem (kolor, kształt), a następnie należało dobrać rozmiar do 
wielkości głowy. Jeśli czapka była nieco za mała, za ciasna, to czapnik miał 
specjalny przyrząd w kształcie głowy, który mógł przy pomocy śruby rozcią-

Moje żydowskie nakrycia głowy. (Kipa)
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gać, poszerzać, a tym samym czapkę nieco 
powiększyć. Wielkość czapek była numero-
wana dla ułatwienia wyboru wielkości. Każ-
da taka czapka miała też w środku przyszytą 
do podszewki metryczkę z nazwiskiem wy-
konawcy i adresem warsztatu. Metryczka ta 
była osłonięta foliowym rąbem przyszytym 
maszynowo. Cała czapka uszyta była na ma-
szynie z wyjątkiem podszewki którą czapnik 
wszywał ręcznie. Obecnie można czapki na-
być w sklepach z odzieżą lub na jarmarkach. 
Jest to produkcja masowa. 
 Znacznie później nastała moda na 
nakrycia głowy wełniane robione na drutach 
lub szydełkiem, wzorowane na czapkach noszonych zimą przez górali, jednak 
z produkcją tradycyjnych czapek nie miało to nic wspólnego. 

Przysłowia i powiedzenia dotyczące czapnika i czapki:
Szewc bez butów chodził, a czapnik bez czapki. 
(przysłowie gruzińskie)
Czapka na uchu, a wesz na brzuchu. 
(przysłowie ludowe, XIX wiek)
Dwie głowy nie mieszczą się w jednej czapce. 
(przysłowie greckie)
Gdyby wszyscy głupcy nosili białe czapki, ludzkość
z lotu ptaka wyglądałaby jak stado gęsi. 
(Agatha Christie)
Jeden oddaje cześć głowie, dziesięciu – czapce. 
(przysłowie karaimskie)
Kto jest z natury do czapki stworzony, niechaj swą głową nie sięga korony. 
(Wacław Potocki, 1674 r.)

Maciejówka i degolówka

Dżokejka damska
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Czyścibut

 Profesja ta miała ra-
cję bytu, czyli klientelę, jedynie  
w dużych miastach i to w ich 
szczególnych punktach – w po-
bliżu restauracji, teatrów, ban-
ków, urzędów itp. W tych czasach 
ulice i chodniki były szczególnie 
zanieczyszczone i stąd potrze-
ba zadbania o obuwie przed 
wejściem do pewnych ważnych 
instytucji. Wyposażenie czyści-
buta to szczotki, kilka kolorów 
pasty, kremy do eleganckiego 
obuwia i odpowiednie miękkie 
ściereczki do nadawania poły-
sku czyszczonemu obuwiu. Poza 
tym potrzebne było krzesło lub 
przynajmniej stołek do oparcia 
stopy z butem poddawanym 
czyszczeniu. Zazwyczaj czyścibut (zwany też pucybutem) siedział na ziemi. 
 W zasadzie czyścibut nie miał cennika na tego rodzaju usługi, jedynie otrzy-
mywał tzw. napiwki. Wysokość ich zależała od gestu obsłużonego bogatego klienta 
i jego zadowoleniu z wykonanej pracy. Bywały też napiwki, choć zdarzało się to 
rzadko, dość wysokie tak, iż w Ameryce powstała legenda od czyścibuta do mi-
lionera (ang. from rags to riches). Rzekomo niektórzy milionerzy zaczynali od tej 
profesji. Poza tym wewnątrz luksusowych hoteli, część personelu zajmowała się 
czyszczeniem obuwia gości, którzy wieczorem wystawiali swe sfatygowane obuwie 
za drzwi na korytarz, a rankiem zastawali je wyczyszczone. W małych miasteczkach 
takich czyścibutów nie spotykało się, gdyż nie było na nich zapotrzebowania.

P.S.
 Czasy się zmieniają do tego stopnia, że w ostatnich latach skonstruowano 
już maszynę do czyszczenia i polerowania obuwia. Korzystają z nich coraz częściej 
urzędy administracji publicznej, firm różnych branż oraz klienci indywidualni. Sklep 
z tymi urządzeniami funkcjonuje w Warszawie i w ten sposób zajęcie czyścibuta 
zdaje się zbędne.

Czyścibut przy pracy (Wikipedia).

Dd
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Dekarz

Dorożkarz

Drwal
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Dekarz

Patroni: św. Jakub Apostoł, św. Barbara

 Cieśla po zbudowaniu domu lub innego budynku stawiał na jego 
szczycie wiechę, ale obiekt przekazywał niepokryty dachem. Wtedy do swej 
pracy przystępowali dekarze. 
 Dużo wcześniej cieśle wykonywali wszystkie prace przy budowie budyn-
ków. Można powiedzieć współczesnym żargonem, że oddawali budynki pod 
klucz. W ostatnich dwóch wiekach, dekarstwo rozwinęło się w samodzielny, od-
rębny zawód. Obok określenia dach, mamy też słowa strzecha, poszycie.
 Podstawowa praca dekarzy to krycie dachów budynków mieszkalnych, go-
spodarczych, ale i sakralnych słomą, trzciną, a także gontami z klepek drewnianych. 
Do krycia słomą używano prostej, młóconej słomy żytniej. W wieku XIX tradycyj-
ną słomę zamieniono na dachówkę lub papę smołową. Kościół parafialny w Dą-
biu był pokryty w XIX wieku dachówką tzw. holenderską. Wadą jej było, że pękała,  
a przede wszystkim zbyt obciążała strop i mury budynku. Ale to też już czasy prze-
szłe. Obecnie, zasadniczo, krycie dachów materiałami łatwopalnymi (papą. gonta-
mi) ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. jest zakazane. Ale zdarza się, 
że budujący swe obiekty uzyskują zezwolenie na pokrycie dachów słomą lub trzci-
ną. Muszą oni jednak spełnić pewne rygorystyczne wymagania. Przede wszystkim 
materiał dekarski musi być specjalnie przygotowany i zabezpieczony materiałami 
niepalnymi. Obecnie, choć niezbyt często, zdarzają się piękne wille pokryte malow-
niczą strzechą. W ostatniej fazie rządów Edwarda Gierka wzdłuż dróg szybkiego 
ruchu, np. w okolicy Dąbia przy obwodnicy E-2 pobudowano szereg efektownych 
zajazdów (restauracje z miejscami noclegowymi). Nazwy ich to: Zerwikaptur, Pod-
bipięta, Stary Koń. Wszystkie były pod trzcinową strzechą, ale też wkrótce wszystkie 

Dekarz współczesny przy pracy. (Wikipedia)
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spłonęły. Z konieczności więc, przy ich odbudowie nowe dachy na tych zabudowa-
niach pokryto innymi, trwalszymi i niepalnymi materiałami.
 W poprzednich wiekach, ale i obecnie, najdroższe jest krycie dachów bla-
chą miedzianą. Stosuje ją się do krycia świątyń, kaplic, pałaców zabytkowych i in-
nych ważnych obiektów. Dach pokryty blachą miedzianą po wielu latach pokrywa 
się śniedzią o barwie zielonej, nadając mu szlachetny i malowniczy wygląd. Obec-
nie nasza dąbska świątynia ma taki właśnie dach, o co zadbał dobry gospodarz 
parafii (obecnie emeryt) ksiądz prałat Kazimierz Lipiński i to w latach, kiedy zakup 
blachy miedzianej był wprost nie do osiągnięcia. A jednak proboszczowi udało się 
pokonać wszystkie przeszkody. 
 Ponieważ słomiane wiechy były stosowane do pokrywania dachów przez 
setki lat, a obecnie są nawet zakazane prawem, więc pokrótce opiszę tę pracę jako 
umiejętność już zapomnianą i nie mającą następców.
 Były dwa sposoby krycia dachów. Jeden sposób polegał na rozściełaniu sło-
my równą warstwą na łatach (element konstrukcji dachu) lub poprzez wiązanie do 
łat małych snopków kłosami do góry. Takie kładzenie dachu zwano szyciem. Przy 
pierwszym sposobie rozesłaną słomę przyciskano grubymi gałęziami.
 Przy drugim, garście słomy rozkładano warstwami poczynając od dołu to 
znaczy od okapu ku górze, do grzbietu. Następnie przypinano je do łaty drutem. 
Potem je wyrównywano i podcinano. Dachy gładkie mogły przeleżeć około 30 lat. 
Najtrwalsze dachy pokryte schodkowo leżały około 50 lat. Pokrywanie dachu za-
kończano grzbietem, kalenicą, koroną, wierzchem lub dekiem. Na samym wierz-
chu dachu układano perz, konopne lub lniane paździerze, niekiedy słomę macza-
ną w glinie. Zaletą dobrze położonej strzechy było, ażeby dach nie przeciekał, nie 
miał prześwitów i aby woda dobrze po nim spływała.
 Obecnie zawód dekarza posługującego się słomą należy do unikatowych 
i mało spotykanych. Aby skorzystać z umiejętności prawdziwego fachowca w tym 
unikatowym zawodzie trzeba dużo poszukiwań. Na terenie gminy Dąbie mamy 
jeszcze dwóch, chyba ostatnich, fachowców potrafiących pokryć dach słomą. Są 
to panowie Władysław Czuła zamieszkały w Rzuchowie (przy drodze do Majdan)  
i Antoni Misiak zamieszkały w Majdanach. Ale i oni nie mają zbyt wielu zleceń.

Dach kryty słomą (strzecha). Skansen w Gosławicach. 
Foto: A,Grabowski
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Dorożkarz

Patroni: św. Eligiusz, prorok Eliasz, św. Onufry, św. Fiakriusz

 Dawnymi laty na dorożkarza mówiono fiakier. Ale fiakrem zwano też 
jego pojazd, dorożkę. Ostatnim dorożkarzem w Kole, jakiego pamiętam, w la-
tach 60-tych XX wieku był pan Antoni Jaworski urodzony w 1895 roku, (a zmarły 
w 1979 r. w wieku lat 84). Kursował on przeważnie z „wyspy” na dworzec kole-
jowy oraz „trasą na życzenie”. Jego czarna dorożka miała duży składany dach, 
który w razie potrzeby (deszcz lub ostre słońce) łatwo dawał rozpiąć się nad 
pasażerami. Koń z cho-
mątem na karku, biegał 
stępa miedzy dwoma 
dyszlami. Sam doroż-
karz siedział z przodu na 
wysokim koźle, ale bez 
osłony. Po obu stronach 
pojazdu były przymoco-
wane ozdobne, kwadra-
towe lampy oszklone. 
Źródłem ich światła były 
lampy naftowe, które za-
palał o szarówce. Z tyłu 
dorożki znajdowała się 
swego rodzaju półka, na 
której umieszczano więk-
sze bagaże tzw. kufry pasażera i przypinano je pasami. Wielkie udogodnienie 
nastało, gdy koła dorożek zamiast metalowych obręczy otrzymały ogumienie 
z lanej gumy, potem nawet koła z oponami i dętkami napełnionymi powie-
trzem. Takie ogumienie zwiększało nie tylko elegancję, ale i komfort jazdy.  
W miastach gdzie było więcej dorożek, fiakier miał numer dla odróżnienia od 
drugiego. Na postojach (miejsca wyznaczone przez miasto) w oczekiwaniu na 
klienta, dorożkarze dokarmiali swe konie zakładając im na łby torby z obro-
kiem (mieszanka sieczki – drobno pociętej słomy z ziarnem owsa lub żyta). Był 
to bardzo charakterystyczny widok dorożek, zwanych też popularnie drynda-
mi. Przed wojną byli też dorożkarze w mniejszych miejscowościach, miedzy 
innymi w Dąbiu i innych miasteczkach.
 Obecnie dorożki pozostały jako atrakcja dla turystów w Krakowie, Za-
kopanem i innych ciekawych miastach. Za granicą w miastach, takich jak Se-
willa, Kair, Paryż (wymieniam te miasta gdzie byłem), zwłaszcza w ich starych 
dzielnicach, dorożki coraz częściej zastępowane są przez TAXI lub meleksy. 
 Najpiękniej uwiecznił dorożkarski zaprzęg wybitny (a obecnie nieco 
zapomniany) poeta Konstanty Ildefons Gałczyński, pisząc w 1946 roku w Kra-
kowie liryczny wiersz, poemat, ze szczyptą ironii i groteski pt. Zaczarowana 

Dorożka konna p. Antoniego Jaworskiego z Koła
(zdjęcie z archiwum rodzinnego)
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dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń – dedykując go swej Muzie, 
którą była jego żoną Natalia. Słowo fiakier – dorożka lub też powożący nią, za-
pożyczono z języka francuskiego. 
 Dowcip o dorożce opowiadany przez Juliana Tuwima: Plantami jedzie 
pusty fiakier (dorożka), po pewnym czasie zatrzymuje się na Rynku Głównym 
i …wysiada z niego Bolesław Leśmian. Była to złośliwa aluzja do jego drobnej, 
filigranowej postaci. Albo inna opowieść o tym, jak będący w stanie mocno 
wskazującym (tak to się teraz mówi) poeta K. I. Gałczyński jeździł wokół Ryn-
ku Głównego dwiema dorożkami: jedną jechał rozochocony poeta, w drugiej 
jego… kapelusz. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment wiersza Gałczyń-
skiego 

„Zaczarowana dorożka. Allegro cantabile”.:
Grzywa mu się i ogon bielą, 
Wiatr dmucha w grzywę i w biały welon.
Do ślubu w dryndzie jedzie dziewczyna, 
A przy niej siedzi marynarz itd. itd. 
Z kolei, inny nasz słynny poeta, Leopold Staff, wspomniał dorożkarza w wierszu 
pt. Deszcz wiosenny:
Zaspany i niemrawy, nudny dzień powszedni, 
cierpliwy jak dorożkarz na miejskim postoju (…)

Dorożka konna na greckiej wyspie Kreta.
Foto: A. Grabowski
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Drwal

Patroni: św. Józef Oblubieniec NMP, św. Wincenty z Saragossy, Szymon Apostoł

 Do drwali, obok pracujących w lesie, można zaliczyć mężczyzn przy-
gotowujących drewno na opał zimowy. Ich narzędzia to dobra, ciężka siekiera 
zwana toporem, mniejszy toporek, komplet klinów (stalowe i dębowe) oraz młot. 
Tymi narzędziami potrafili rozdrobnić najgrubsze nawet pnie drzewne, a przede 
wszystkim poskręcane pieńki. Uzgadniano z nimi opłatę, a pracę wykonywali oni 
w pobliżu domu lub w budynku gospodarczym. Lubiłem przyglądać się, jak ci 
mężczyźni fachowo zabierali się do rozdrobnienia nawet najbardziej zawiłych ko-
rzeni. Takimi doświadczonymi fachowcami w Dąbiu byli: pan Józef Dzigorzewski 
(o przezwisku Fajka), pan Feliks Henke oraz pan Antoni Majewski. Ich praca była 
bardzo ciężka, ale niezbędna w przygotowaniu się gospodarstw domowych na 
okres zimowy i na czas silnych mrozów, których przeżycie uzależnione było od 
ogrzewania domostw zgromadzonym wcześniej różnego rodzaju opałem. Obec-
nie wraz z ze zmianą systemu opalania (gaz, olej, prąd elektryczny, węgiel) zmala-
ło zapotrzebowanie na tego rodzaju fachowców.
 Innego rodzaju drwalami są mężczyźni zatrudnieni przez administrację 
lasów w celu pozyskiwania drewna dla różnych celów, oczyszczania lasów z wia-
trołomów, drzew uschniętych oraz planowego przerzedzania drzewostanu. Ci ist-
nieją, ale w pracy swej posługują się w większości specjalistycznym sprzętem. Ich 
praca stała się lżejsza, ale nadal pozostała niebezpieczna.

Wywózka drewna z lasu (Wikipedia)
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 Najbardziej niebezpieczne jest ścinanie i przewracanie potężnych 
drzew poprzez umiejętne podcinanie ich z odpowiedniej strony tak, aby drze-
wo padając legło w przewidzianym miejscu. Potem następuje obróbka pnia po-
przez odcinanie wszystkich gałęzi, a w końcu cięcie pni na zaplanowane długości tj. 
1 mb, 2 mb lub jeszcze dłuższe fachowo zwane kopalniakami. Wszystkie one musiały 
być jednej długości. Kolejną czynnością jest układanie ich w metry sześcienne lub 
przestrzenne. Następnie numeruje się każdy odcinek drewna stemplem metalowym 
na końcówkach. Obecnie zamiast stemplowania przybija się odpowiednie małe pla-
stikowe znamiona z kolejnym numerem.   
 Ostatnią czynnością jest wywożenie ściętych i oznakowanych drew ol-
brzymimi samochodami do wyznaczonego celu. Załadunek i wyładunek odby-
wa się przy pomocy odpowiednich podnośników. Wywózka ściętych drzew z lasu 
za pomocą konnych zaprzęgów ma jedynie miejsce w górach, gdzie samochody 
lub inne maszyny mechaniczne nie mają zastosowania ze względu na stromość 
gruntu i inne przeszkody. Pozyskiwanie drewna i jego wywóz z lasów nosi w języ-
ku leśników miano zrywki.
 Należy w tym miejscu uświadomić sobie i pamiętać o tysiącach Polaków 
wywożonych przez Sowietów na Syberię i tam zmuszanych do wyrębu lasów  
w czasie wojny i jeszcze przez wiele lat powojennych. Wyręb lasów w tajdze sy-
beryjskiej, zwłaszcza przy bardzo niskiej temperaturze (nawet poniżej 40oC) oraz 
przy obfitych śniegach, był formą najcięższej katorgi stosowanej wobec Polaków  
(i innych narodowości nie wyłączając Rosjan) wywożonych na Daleki Wschód 
przez Sowietów. W pracach tych uczestniczyły też kobiety oraz młodociani  
w myśl zasady głoszonej przez komunistów, że wszyscy są równi. Szczególnie źle 
byli traktowani tzw. żołnierze wyklęci.

Przysłowia i powiedzenia odnoszące się do drwali: 
Ziarnko do ziarnka, a posiejemy las. 
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. 
Gdy kiepski drwal idzie do lasu, drżą wszystkie drzewa.

Ff
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Folusznik

Patroni: św. Jakub Mniejszy, Jakub Sprawiedliwy, św. Stanisław bp

 Jedna z definicji zawodu folusznika brzmi: rzemieślnik trudniący się przygo-
towywaniem wykończenia tkanin lub też czyszczenia ubrań. Folusznik folował sukno 
w celu zagęszczenia tkaniny i oczyszczenia jej z tłuszczów i kleju. Folowanie to inten-
sywne powierzchniowe spilśnianie tkanin (obróbka wykończeniowa), a także etap 
spilśniania przy wytwarzaniu filców litych. Praca folusznika stanowiła ogniwo łączące 
tkaczy, foluszników i kupców tekstyliów. Przy przędzeniu surowej wełny i tkaniu jej na 
luźny materiał, to co ułatwiało ten proces, to tłuszcz zawarty w tej zanieczyszczonej 
wełnie. 
 W następnym etapie należało ten materiał odtłuścić, czyli oczyścić  
z tłuszczu, aby zmniejszyć lub całkiem usunąć szorstkość materiału. Żeby weł-
na stała się dość miękka do obróbki, należało ją wygniatać nogami przez ponad  
2 godziny w moczu. Stosowano mocz z uwagi na zawarty w nim amoniak, który 
doskonale radził sobie z tłuszczem. Wiele godzin deptano tak po utkanym ma-
teriale zanurzonym w moczu. Potem wielokrotnie płukano ten materiał w wo-
dzie zimnej i gorącej na przemian i znów w moczu. Folusznicy niegdyś musieli też 
zbierać mocz chodząc od domu do domu. W starożytnym Rzymie, kiedy istniały już 
publiczne latryny (nazwa późniejsza szalety) również zbierano mocz, który służył do 
wybielania białych szat. 
 W Dąbiu, w XIX wieku powstawały liczne warsztaty tkackie. W starej ency-
klopedii wyczytałem, że było ich w pewnych latach ponad 60. Minister Stanu Kró-
lestwa Polskiego, Stanisław Staszic w protokóle wizytacyjnym z roku 1824 podał, 
że w Dąbiu jest około 100 zakładów sukienniczych i ciągle ich przybywa. Tkano  
w nich materiały i sukna w większości przeznaczone na umundurowanie armii rosyj-
skiej. Nasze miasto znajdowało się w zaborze rosyjskim. Utkane sukna należało pod-
dać procesowi filcowania, czyli 
powierzchniowego zagęszcza-
nia. Ponieważ w procesie folo-
wania niezbędne były duże ilości 
wody, położenie tych warszta-
tów nad zbiornikami wody było 
dogodne do produkcji. Niezbęd-
ną wodę z Neru tłoczyły młyny 
wodne stawiane na rzece. 
 Tak jak już nie ma tka-
czy w Dąbiu, tak też nie ma fo-
luszników. Obecnie duże tkal-
nie przemysłowe radzą sobie  
z tym problemem w inny, no-
woczesny sposób, oparty na in-
nej technologii.

Hala folusznicza (Wikipedia)
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Fornal 

Patron: św. Izydor Oracz

 Fornalami zwano robotników rolnych zatrudnionych przy dworze. Konie, 
jako zwierzęta szlachetne (tak traktowali je zamożni właściciele), były używane  
w zaprzęgach lub do jazdy wierzchem, w siodle. Fornale zaś przy pomocy zaprzęgu 
wołów obrabiali we dworze grunty orne dziedzica. Mieszkali z rodzinami w budyn-
kach dworskich zwanych czworakami, gdyż w każdym z nich zamieszkiwały cztery 
rodziny. Zapłatę fornale otrzymywali w naturze, a częściowo tylko w gotówce i to 
raz jeden w roku przy rozrachunku, po zbiorach. Fornal otrzymywał również w użyt-
kowanie kawał gruntu. Ziemię tę uprawiał wraz z żoną i dziećmi w wolnym czasie, 
po pracy na ziemi dziedzica. Otrzymywał też dodatkową płacę (wynagrodzenie) za 
starannie utrzymaną uprząż i troskę nad powierzonym mu inwentarzem. 
 W sumie, w owych czasach nieźle im się wiodło w porównaniu z czasa-
mi pańszczyźnianymi. Gdy ktoś z rodziny fornala zachorował, pierwszej pomocy 
udzielała przeważnie pani dziedziczka. W przypadkach cięższych, albo po jakimś 
nieszczęśliwym wypadku, właściciel dawał konie w celu sprowadzenia lekarza, 
albo też odwiezienia chorego do szpitala, jeśli taka była potrzeba.
 Zawód fornala zanikł bezpowrotnie w Polsce po roku 1945 wraz z refor-
mą rolną i pozbawieniem prawowitych właścicieli ich majątków ziemskich. Refor-
ma rolna pod chwytliwymi i wzniosłymi hasłami przyczyniła się do powstania na 
wsiach chłopów małorolnych, a właściwie biedaków zamieszkujących wsie. Obda-
rowani chłopi uświadomili to sobie dopiero po upływie wielu lat, kiedy obłożono 
ich dotkliwymi podatkami i kontyngentami (obowiązkowa sprzedaż płodów rol-
nych za bardzo niskie ceny ustalone przez rząd). Niepodporządkowanie się tym 
nakazom groziło srogimi karami finansowymi, aż do więzienia włącznie.

Orka wołami (Wikipedia)
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Fotograf 

Patronka: św. Weronika

 Fotografowanie w obecnych czasach jest czymś powszechnym, stosunko-
wo łatwym i przyjemnym. 
 Dawniej była czymś niezwykłym i zawierającym mnóstwo tajemnic. 
Chcąc tu opisać wykonywanie fotografii 5-minutowej, należy przedstawić 
szersze tło i okoliczności jej towarzyszące. Otóż wykonanie takiej fotografii  
i zachowanie jej jako ważnej pamiątki, było jednym z najważniejszych wyda-
rzeń i nierozłącznym elementem wszelkich zbiorowych uroczystości. A taki-
mi były przed wojną i w pierwszych latach powojennych jarmarki i odpusty, 
zwłaszcza w miejscach uchodzących za święte, czyli w sanktuariach.
 Opisując takie wydarzenie, jak odpust na wsiach lub małych miastecz-
kach, należy wyobrazić sobie wielkie tłumy ludzi w odświętnych strojach, często 
ludowych, regionalnych, zgroma-
dzonych w pobliżu kościoła lub 
na głównym placu danej miejsco-
wości. Czego tam nie było! Kramy 
z dewocjonaliami często obsługi-
wane przez siostry zakonne (ofe-
rowały łańcuszki, krzyżyki, obrazki 
święte, książki o treści religijnej), 
kramy cukiernicze z barwnymi 
figurkami cukrowymi (obecnie 
takich już nikt nie produkuje), lo-
terie, na których można było wy-
grać pluszaki, gipsową figurkę kota 
lub psa. Można było wypróbować 
swych możliwości w strzelaniu do 
celu nagradzanym różnymi fanta-
mi. Można było popróbować cel-
nego rzutu do piramidki z puszek 
po konserwach lub piwie.
 Były stoiska z zabawka-
mi wyrabianymi chałupniczo, 
jak drewniany motyl na kółkach 
trzepoczący skrzydłami, wia-
traczki plastikowe, kwiaty ze 
słomy i kolorowanego pierza.  
A w centrum – olbrzymia ka-
ruzela obracająca się z wielką 
szybkością, oblegana zwłaszcza 
przez dzieci oraz najwspanial- Odpustowe zdjęcie 5-minutowe, rok 1937

Własność: A. Grabowski
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sza atrakcja – możliwość zrobienia sobie indywidualnie lub zbiorowo zdję-
cia 5-minutowego. Do wykonania pamiątkowej fotografii mistrz dysponował 
jednym lub dwoma odpowiednimi tłami. Były to dość dużych rozmiarów 
obrazy malowane na płótnie (obrazy były iluzyjne) i rozpięte na odpowied-
nich ramach. Często na takim obrazie był samolot mający w miejscu pilota 
otwór, w który wkładało się głowę, a pod samolotem – jakieś miasto, często  
z napisem Berlin. Tak bywało zaraz po wojnie. Fotografowany osobnik czuł się 
jakby leciał nad znienawidzonym niemieckim miastem. Na Jasnej Górze sta-
wiano malowidła z murami klasztoru, wysoką wieżą i obrazem NMP oraz datą 
danego roku. Na tle tego malunku ustawiała się grupa chętnych na zrobie-
nie sobie tej pamiątki. Reszta należała do mistrza fotografii, który posługiwał 
się dość prymitywnym aparatem skrzynkowym stojącym na trzech nogach.  
 Fotograf na moment chował głowę pod kawałem ciemnego, gęstego 
materiału, aby ustawić ostrość zdjęcia. Potem jeszcze – uwaga tu ptaszek wy-
leci, pstryk i już zdjęcie zrobione. Naświetlenie kliszy odbywało się albo przez 
zdjęcie nakrywki z obiektywu albo przez naciśnięcie migawki, najczęściej za 
pomocą wężyka. Czas naświetlenia był stosunkowo długi, więc osoby fotogra-
fowane musiały znieruchomieć i nie powinny nawet mrugnąć okiem. Od tego 
zależała jakość (ostrość) zdjęcia. Potem fotograf znów chował się pod tym 
materiałem, coś tam majstrował i po 5 minutach wyjmował jeszcze wilgotne 
zdjęcie. Wszyscy byli zachwyceni. 
 Minęło już tyle lat i do dziś nie wiem, jak on to robił. Wiem jedynie, 
że zdjęcia te były naświetlane na szkle powleczonym emulsją światłoczułą,  
a odbitki wykonane były na zwykłym papierze zdjęciowym.
 Uczestnicy tych zgromadzeń w wesołym nastroju paradowali z fan-
tami (gipsowymi psami, kotami, sztucznymi kwiatami itp.) dumni z odnie-
sionego sukcesu. Najlepiej nastrój tego zgromadzenia, wydarzenia (obecnie 
powiedziano by festynu), wyraził w poetyckiej piosence Janusz Laskowski na 
festiwalu Opole 77, a piosenką tą były „Kolorowe jarmarki”.

Kiedy patrzę hen za siebie,
W tamte lata, co minęły,

Kiedy myślę, co przegrałem,
A co diabli wzięli (…)

Ale zawsze wtedy powiem,
Że najbardziej mi żal:

Kolorowych jarmarków,
Blaszanych zegarków,

Pierzastych kogucików,
Baloników na druciku,

Motyli drewnianych,
Koników bujanych,

Cukrowej waty,
Z piernika chaty.

Tego świata już nie ma, ale pozostał w mojej pamięci i stanowi świat dzieciństwa, 
o którym warto pamiętać i do którego czasem warto w myślach powracać.

Gg
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Garbarz

Garncarstwo

Gęsiarz

Gręplarz
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Garbarz

Patroni: św. Jan Chrzciciel, św. Bartłomiej Apostoł

 Garbarz to pracownik garbarni. Sam proces garbowania ma na celu zabez-
pieczenie skóry surowej przed procesami gnilnymi. Polegało to na tym, że skórę 
zdjętą z ubitego zwierzęcia moczono przez około dwie doby w wodzie, po czym 
usuwano po stronie wewnętrznej resztki tkanek podskórnych. Skórę zaś płukano 
i rozwieszano dla pozbycia się wody. Następnie umieszczano ją w specjalnych 
dołach wyłożonych belkami i gliną i poddawano działaniu popiołu drzewnego 
(działanie zasadowe) lub wapna gaszonego. Zdarzało się i jeszcze się zdarza, że 
archeolodzy podczas swych prac poszukiwawczych trafiają na takie doły z reszt-
kami skór, popiołu i wapna. 
 Obecnie garbowanie skór odbywa się na skalę przemysłową w wielkich za-
kładach. A jeszcze nie tak dawno można było zlecić wygarbowanie skóry baraniej 
w małym warsztacie w Kole lub w Piotrkowie Kujawskim (osobiście korzystałem). 
W Dąbiu również byli tacy domorośli garbarze, ale oni garbowali jedynie małe skó-
ry, takie jak z królików lub z owcy. Zajmował się tym pan Jerzmanowski zamieszka-
ły przy ulicy Kilińskiego, który pracę tę wykonywał bardzo solidnie.

Garbarz przy pracy - Uniejów. Foto. R. Troczyński
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Garncarstwo

Patroni: św. Florian, św. Katarzyna Aleksandryjska

 Głównym i podstawowym surowcem używanym przez garncarzy jest 
glina. Glina to mieszanina minerałów wydobywanych z ziemi, to materiał  
z którego dawało się wykonać wiele różnorodnych rzeczy, jak piramidy schod-
kowe w Sakkarze, wieżę Ba-
bel, mury obronne miast, 
zabudowę całych osiedli, 
tabliczki do pisania pismem 
klinowym i szczyt wszystkie-
go: z gliny powstał człowiek 
wg podań biblijnych. Bóg 
pierwszego człowieka na-
zwanego „Adamem” stwo-
rzył, ulepił z gliny i tchnął 
w niego ducha, czyli oży-
wił go. Samo imię Hadam 
– oznacza muł, ziemię, gli-
nę. Pamiętaj człowieku, że  
z prochu powstałeś i w proch 
się obrócisz – mówi do po-
szczególnych ludzi kapłan 
posypując głowy popiołem 
w czasie ceremonii pokutnej w Środę Popielcową rozpoczynającą Wielki Post. 
 Garncarstwo sięga czasów zamierzchłych, czasów najodleglejszych i jest 
jednym z najstarszych rzemiosł rękodzielniczych człowieka. Badacze przeszłości 
doszli do wspólnej konkluzji, że początki garncarstwa sięgają 7 tys. lat p.n.e., kiedy 
to w Mezopotamii zaczęto lepić pierwsze naczynia na własny użytek. Etymologia 
słowa ceramika wywodzi się z greckiego słowa keramos – glina. Początkowo wyro-
by z gliny jedynie suszono na słońcu. Były one przeto kruche, przesiąkliwe i łatwo 
ulegały uszkodzeniu. Później dopiero człowiek zauważył, po przypadkowym po-
żarze, że wyroby które ocalały z ognia, są twarde i trwałe i maja czerwone zabar-
wienie. Odtąd zaczęto z pełną świadomością wypalać wyroby gliniane najpierw 
w ogniskach, później zaś w specjalnie budowanych do tego celu piecach. Na 
naszych terenach, na ziemiach gdzie osiedlili się później Słowianie, samo garn-
carstwo zaistniało około roku 5400 p.n.e. Początkowo lepiono naczynia ciężkie, 
o grubych ściankach. Później, po wiekach doświadczeń i zastosowaniu różnych 
domieszek mineralnych do pospolitej gliny, udawało się lepienie naczyń, skorup 
o cieńszych ściankach. Początkowo lepienie garnków było domeną kobiet, które 
sporządzały sobie naczynia potrzebne w gospodarstwie. Sama metoda, sposób 
lepienia, polegała na nakładaniu ruloników, wałeczków wyrobionej gliny na for-
mę w postaci owalnego modelu. Wałeczki te należało zespolić poprzez rozgnia-

Garncarz przy pracy. Pokazy rzemiosła w Uniejowie. 
Foto R.Troczyński.
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tanie ich. Gotowy wyrób wypalano w ognisku lub w specjalnym piecu. 
 Obrotowe koło garncarskie przybyło na ziemie polskie wraz z ludami cel-
tyckimi około 300 roku p.n.e. Z upływem wieków i lat zaczęto udoskonalać tech-
nologię wytwarzania naczyń. Zaczęto nadawać swym wyrobom wyrafinowane 
kształty, dekorować je poprzez wyciskanie indywidualnych cech. 
 Z czasem garncarze poszerzyli asortyment swych wyrobów o kafle służące do 
stawiania pieców. Dwutarczowe koło garncarskie (na górnej modelowano naczynie, 
dolnym poruszano nogami nadając mu ruch obrotowy) pozwalało utworzenie naczy-
nia z jednego kawałka surowca, tzn. gliny. Gwarancją dobrego wyrobu była glina dobrej 
jakości, często uszlachetniona dodatkami i odpowiednio urobiona. Barwa gliny (bru-
natna, żółta, czerwona) zależy od zawartych w niej tlenków metali, zwłaszcza żelaza  
i manganu. Przy wykonywaniu naczynia z gliny ważna jest woda, której garncarz bar-
dzo często używa do zwilżaniu rąk. Garncarz, podczas wykonywania swej pracy, musi 
mieć pod ręką naczynie z farbami, pędzel, szpatułkę do wygładzania gliny oraz drut 
do odcinania gotowego wyrobu od podłoża, na którym był formowany. Nauczono się 
z czasem ozdabiać naczynia poprzez malowanie lub rytowanie. Odciskano też wzory 
stempelkami lub karbowanym wałeczkiem. Uformowane naczynie musi powoli wy-
sychać, czyli pozbywać się wody. W tym celu odstawia się wyrób na półkę, gdzie musi 
stać nawet do dwóch tygodni. Można też naczynia pokryć barwną glazurą (szkliwem). 
 Następnym etapem jest wypalanie wyrobów w piecach przez kilkanaście 
godzin w temperaturze 1000oC. Palenisko w języku garncarza nazywa się czeluść, 
rękaw, a sam piec to horno. Wypalanie naczyń w piecu to wypał. Dopiero po 24 
godzinach stygnięcia, można było wyjąć z pieca naczynia. Wytwory garncarza to: 
garnki i misy, dzbanki, bańki, dwojaki, doniczki, maselniczki, figurki, kropielniczki, 
zabawki, takie jak grzechotki, ptaszki, gwizdki, fajki. 
 Warto wspomnieć tu pewne zabawne wydarzenie oparte na średnio-
wiecznym dokumencie pisanym. Znany historykom kupiec, podróżnik, a w rze-
czywistości szpieg kalifa z Kordoby, Ibrahim ibn Jakub, zwiadowca mauretański  
z Hiszpanii, a właściwie z jej południowej części, z Andaluzji, wędrując wśród 
Polan (czasy panowania Mieszka I) zapisał w swych kronikach, że na Pałukach 

Wyroby garncarskie (Wikipedia).
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(południowa część Pomorza) garnki na płotach rosną. Zapisał to, widząc na pło-
tach garnki do mleka, wymyte i suszone przez gospodynie, aby mleko w nich nie 
zakwaszało się. Były to pospolite siwaki. Nieświadomy, a przecież obyty w świecie  
i wykształcony Arab, a właściwie Żyd, opacznie zrozumiał to jako urodzaj garnków na 
plotach. 
 W czasach współczesnych, garncarza w Dąbiu i okolicy nie znajdujemy,  
a przecież nie trudno domyślić się, że i tu kiedyś tacy rzemieślnicy byli i zaspakajali 
potrzeby tutejszych mieszkańców. Jedynym, a być może ostatnim garncarzem 
w Wielkopolsce był pan Józef Dzieciątkowski z Czarnobrodu, gmina Grodziec. 
Zmarł on 14.VIII.2014 roku. Jak sam twierdził, garncarstwo było uprawiane w jego 
rodzinie od czasów niepamiętnych i przechodziło z ojca na syna. Wierzył, że garn-
carzem trzeba się urodzić, a lepienie garnków musi być autentyczną pasją. Mówił 
z dumą, że w życiu wytoczył (wykonał) 700 tys. naczyń.
 Obecnie zdarzają się w sprzedaży podróbki garncarskie, ale to już nie to 
samo, co oryginały.

Przysłowia i powiedzenia związane z garncarstwem:
Garncarz nie musi się martwić, gdy mu się garnek rozbije.
Nie święci garnki lepią. Garncarz z błota narobi złota.

Gęsiarz

 Powszechnie wiadomo, iż tradycyjna rodzina chłopska była przeważ-
nie wielodzietna, a często też wielopokoleniowa. Stanowili ją dziadkowie, ro-
dzice i gromada dzieci. Liczni członkowie rodziny stanowili stałą i niezawodną 

Hodowla gęsi owsianych w okolicach Dąbia, gospodarstwo p. Nadolnego w Zalesiu - Foto. A. Grabowski
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załogę obsługującą własne gospodarstwo rolne, gdzie każdy członek rodzi-
ny, zależnie od wieku i płci, miał i wykonywał swe obowiązki. Tradycyjnym 
zajęciem, jakie powierzano dzieciom było pilnowanie i wypas zwierząt. Już 
cztero- lub pięciolatki pasały gęsi, nieco starsze dzieci pasały krowy i cielę-
ta, dziesięcioletni, dwunastoletni chłopcy zajmowali się końmi. Poprzez pra-
cę pod nadzorem rodziców i dziadków dziecko chłopskie zdobywało wiedzę  
i niezbędne w dorosłym życiu umiejętności praktyczne i społeczne. 
 Gęsiarz albo gęsiarek, w dawnych latach, to chłopiec, a czasem dziew-
czynka (dziecko), który pasał gęsi. Myśliwi zaś nazywali gęsiarzem wilka polu-
jącego i porywającego gęsi pasące się na pastwisku. Gęsiarkiem bywał chło-
piec, dziecko gospodarza w wieku, kiedy jeszcze nie obowiązywał je nakaz 
uczenia się w szkole, a było zbyt małe do pasienia bydła, więc powierzano mu 
pilnowanie stada gęsi jako zadanie bezpieczniejsze. W większości przypad-
ków gęsiarzami były wiejskie sieroty, które utraciły rodziców, a takich wtedy 
nie brakowało. 
 W pięknej poetyckiej formie opisała los małej gęsiarki Maria Konop-
nicka w utworze „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Utwór ten od wielu poko-
leń jest ulubioną lekturą małych dzieci, zwłaszcza tych, które opanowały już 
trudną sztukę czytania.
 A kto jeszcze pamięta z dzieciństwa zabawę w wilka i gąski: „Guś, guś, 
gąski do domu – boimy się! – czego ? – wilka złego, a gdzie on jest? w lesie, a co 
robi? nóż ostrzy! na kogo? na nas! Guś, 
guś, gąski do domu!”. Była to zabawa na 
wolnym powietrzu i zawierała dużo ru-
chu tak potrzebnego małym dzieciom.
 Z dawniejszych, antycznych, cza-
sów istnieje legenda o gęsiach. Rzecz 
działa się w Rzymie na Wzgórzu Kapito-
lińskim. Kapitol był jedyną częścią mia-
sta, która oparła się najazdowi Galów  
w roku 390 p.n.e. Wobec braku sukce-
sów w ciągu dnia Galowie postanowili 
zdobyć wzgórze nocą, kiedy obroń-
cy zmęczeni walką i głodem zasnęli.  
O zbliżającym się ataku wroga ostrze-
gły swym gęganiem czujne gęsi, ptaki 
poświęcone w tym miejscu bogini Ju-
nonie. Atak został odparty, a wróg wy-
gnany z Rzymu. Na pamiątkę tego wy-
darzenia starożytni Rzymianie jedną  
z gęsi obnosili w lektyce w czasie uro-
czystości.
 Do tematu o gęsiach można tu 
przytoczyć miasteczko Ślesin za Ko-
ninem, gdzie w XIX wieku gęsi były towarem handlowym na szeroką skalę.  
W celu korzystnej sprzedaży (najpierw je skupywano) pędzono je na duże od-
ległości, wiele kilometrów. Pędzono je do Łodzi, na Wileńszczyznę, na Podole 
i Wołyń. Na większych odcinkach drogi przewożono je koleją. W takiej po-

„Gęsiarka” autorstwa 
Romana Kochanowskiego

z końca XIX wieku - (Wikipedia).
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dróży gęsi mogły pokaleczyć sobie nogi (łapki) idąc po drogach żwirowych 
lub kamienistych. W tym celu podkuwano je. Polegało to na przepędzeniu 
stada przez lekko rozgrzaną smołę, następnie przez piasek i w ten sposób gęsi 
otrzymywały buty. Tym zmyślnym sposóbem handlarze zabezpieczali te ptaki 
przed zranieniem. „Gęsiarze”, jak nazywano handlarzy tym drobiem, przejęli  
i używali między sobą żargonu ochwośnickiego (obraźnickiego) i rozwinęli go 
dostosowując na własne potrzeby. Ale o tym – w rozdziale o obraźnikach. 
 Obecnie profesja ta nie istnieje, ale tradycję o niej i o gęsiej mowie 
starają się zachować uczniowie miejscowych szkół średnich Ślesina i Skulska. 
 Odmiany gęsi hodowanych w Polsce to: gęś białoczelna, gęś biała kło-
budzka-włoska, gęś garbonosa oraz francuska traktowana jako ozdobna. Pol-
ska jest największym producentem puchu i pierza w Europie. 
 Gęś św. Marcina jest tradycyjna potrawą we Francji, Austrii i Niemczech. 
Legenda głosi, że kiedy św. Marcin został wybrany na biskupa, nie chciał przy-
jąć tej godności. Schował się więc do klasztornej szopy, w której hodowano 
gęsi. A te swym gęganiem zdradziły jego kryjówkę. I Marcin w ten sposób zo-
stał odnaleziony i ustanowiony biskupem.
 Również w Polsce pieczona gęś jest potrawą tradycyjną od XVI wieku. 
Polska od wieków jest największym producentem gęsi w Europie. Z przysma-
ków słynne są tuczone gęsie wątróbki.

Przysłowia i powiedzenia o gęsiach:

Gęsi Rzym ocaliły, a złodzieja zgubiły.
Którą gęś uderzą, ta gęgnie. 
Gęś żeby nie szła do wody, 
a chłop do szkody, nieznane na świecie. (Kolberg)
Skoro się gęsię z jaja wydłubie, 
zieloną trawę zaraz skubie. (XVI w.) 
Nad bażanta gęś wolę, kiedy on w lesie, 
ona na stole. (Sylwan) 
Nie wsadzaj palców pomiędzy gęsi, 
bo ci je odgryzą.
Niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
że Polacy nie gęsi, iż swój język mają
(Mikołaj Rej z Nagłowic, XVI w.)
Gdy Marcinowa gęś po wodzie (11 listopada), 
Boże Narodzenie po lodzie.
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Grawer

Patron: św. Eligiusz
   
 Grawerstwo zwane jest też rytownictwem. Jest to jeden z zawodów 
mających do czynienia z metalem. 
 Poza tym, jest jedną z najstarszych technik zdobienia wyrobów tzw. ar-
tystycznych. Grawerowanie, to wykonywanie pewnych wzorów, ozdób lub napi-
sów na powierzchniach metalowych 
przy użyciu odpowiednich narzędzi. 
Kiedyś grawer ręczny posługiwał się 
rylcami, które były różne – proste  
i profilowane, ale wszystkie bardzo 
ostre. Jak wiele innych zawodów, 
grawerstwo z upływem lat uległo au-
tomatyzacji. Przede wszystkim gra-
wer zaczął posługiwać się kopiałami. 
Pierwotnie grawerowanie polegało 
na rytowaniu, czyli wybieraniu me-
talu narzędziami, potem zaczęto tę 
czynność wykonywać przy pomocy 
trawienia substancjami chemiczny-
mi, a ostatnio wykorzystuje się do 
tego laser. Kiedyś grawer zatrudnia-
ny był w drukarniach, gdzie ręcznie 
wykonywał czcionki i znaki drukar-
skie. Grawer wykonywał też stemple, 
pieczątki, odznaki i medale. W mennicach zaś wykonywał matryce do drukowa-
nia banknotów. W artystycznych zakładach grawerskich tworzył swe prace na 
przedmiotach kultu religijnego, na biżuterii i innych przedmiotach ozdobnych.  

W obecnych warunkach i w konku-
rencji z narzędziami laserowymi, 
grawer ręczny przegrywa, jego praca 
nie jest już konkurencyjna. Jest to za-
wód zanikający na naszych oczach.
 W Dąbiu taką pracą trudnili się 
kiedyś zdolni zegarmistrzowie lub 
złotnicy. Potrafili precyzyjnie wy-
konać jakiś monogram albo i cały 
napis na obrączce lub pierścieniu,  
a nawet wewnątrz obrączki. Wykony-
wali napisy lub dedykacje na blaszce 
miedzianej dołączonej do medalu 
lub pucharu. Takim mistrzem u nas 

Pieczątka wykonana przez p. Andrzeja Józefowicza
- Foto. A.Grabowski

Źródło: Wikipedia
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był wszechstronnie utalentowany pan Władysław Kapuściński (zmarł w 1962 r.), 
zamieszkały w domu obok parku miejskiego (dawna ul. Cmentarna). 
 Ostatnim grawerem w gminie Dąbie, pracującym w latach 1990–2000, był 
mieszkaniec Cichmiany Dolnej pochodzący z Poznania, pan Andrzej Józefowicz. 
Dowodem jego umiejętności są pieczęcie urzędowe Urzędu Miasta w Dąbiu, wy-
konane na zlecenie burmistrza p. Stanisława Gralaka i używane do dziś.
 Obecnie prace grawerskie wykonywane są przy pomocy sprzętu kompu-
terowego. Można nim wykonać precyzyjne ornamenty, reliefy, płaskorzeźby. Pro-
dukty takiej pracowni to: tabliczki mosiężne, identyfikatory, tabliczki znamiono-
we, breloki metalowe, żetony, stemple stalowe, metalowe pieczęcie. 
 Współczesne grawerowanie, to nie jak poprzednio, rzemiosło ręczne, ale 
wysoko zaawansowana technologia. 
 Grawerowanie to sposób trwałego znakowania różnych powierzchni w ce-
lach dekoracyjnych lub informacyjnych.
 Wraz z rozwojem techniki grawerowanie staje się łatwiejsze i stosunkowo 
tanie, jednocześnie precyzja dotychaczas nieosiągalna. 
 Obecnie graweruje się różne materialy taki jak: drewno, metale, plastik, 
szkło i kamienie.

Źródło: Wikipedia
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Gręplarz

Patron: św. Błażej

 Gręplowanie inaczej zwane zgrzebleniem jest jednym z elementów pro-
cesu wytwarzania przędzy z włókien krótkich (z wełny, bawełny, z pakuł lnianych).  
W procesie tym splątana masa włókien zostaje oczyszczona, wymieszana, rozluź-
niona i rozczesana. Głównym zadaniem gręplowania jest równoległe ułożenie włó-
kien i uformowanie ciągłej taśmy włókien z przeznaczeniem do następnej fazy – łą-
czenia, rozciągu i skręcania włókien w niedoprzęd.

W procesie tym stosuje się:
zgrzeblarkę – rozluźnienie, równoległe ułożenie taśmy i wstępne formowanie, 
rozciągarkę – dalsze równoległe układanie włókien, 
łączniarki – zwiększenie równomierności grubości taśm, 
niedoprzędzarki – ostatnia faza przed procesem przędzenia.
 
 Cały proces zgrzeblania jest przeprowadzany maszynami zwanymi zgrze-
blarkami, niekiedy ręcznie za pomocą zgrzebła lub dawniej grępli. Podczas ob-
róbki długich włókien lnianych, odpowiednikiem zgrzeblenia jest czesanie.
 Po wojnie, w latach 60. i 70. w Dąbiu funkcjonował zakład gręplarski. Mie-
ścił się on w starym budynku parafialnym, tzw. organistówce przy Rynku (obecny 
Plac Adama Mickiewicza). Właścicielem gręplarni był powszechnie znany i sza-
nowany miejscowy organista, pan Roman Senderowicz, który świadczył usługi 
dla producentów wełny. Obecnie ani w Dąbiu, ani w okolicy takiego zakładu nie 
ma. Zlikwidowano stada owiec, więc i gręplarnia nie jest potrzebna, a gręplarz 
stał się zawodem zapomnianym.

Rózne rodzaje wełny.
- Źródło: Wikipedia

Gręplowanie ręczne. 
- Źródło: Wikipedia
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Hafciarka

Patronka: św. Klara

 Hafciarstwo można roz-
patrywać jako rodzaj tzw. robó-
tek ręcznych. Robótki ręczne  
w zależności od narzędzia, ja-
kim były wykonywane można 
podzielić na wykonywane: igłą, 
szydełkiem, na drutach, czółen-
kiem.
 Przy pomocy igły wyko-
nywano różne rodzaje haftów. 
Wyszywano czyli haftowano 
makatki (rysunek i często napis, 
sentencję), serwety, serwetki 
(motywy kwiatowe, geome-
tryczne), chusteczki do nosa 
(monogramy), poduszki, ob-
razki (najczęściej techniką krzyżykową). Kanwę stanowił kawałek płótna, lnu lub 
innego materiału o regularnym splocie. W przypadku chusteczek do nosa mógł 
to być batyst. Wzór haftu kopiowało się na kanwie za pomocą kalki technicznej. 
Można też było nie rysować wzoru, a jedynie odczytywać go z kartki i nanosić na 
kanwę dokładnie licząc kratki. Aby je uzyskać, należało uprzednio powyciągać nit-
ki pionowe i poziome (np. co piątą nitkę). Tak było wygodnie szczególnie w przy-

padku haftów krzyżykowych. Nici, 
jakich używano do wyszywania to: 
mulina, kordonek, atłasek, jedwab. 
Igła musiała być grubsza od nici, aby 
łatwo ją było nawlec i aby nie strzę-
piła nitki. Bardzo prostą, ale efek-
towną formą wyszywania igłą było 
wyszywanie na firance bez wzorów. 
Polegało to na przeciąganiu koloro-
wych nitek przez kratki firanki. Tak 
ozdabiano serwetki i bieżniki.
 Stosowano różne techniki hafciar-
skie: ściegi płaskie (np. ścieg przed 
igłą – najprostszy ze ściegów, jest 
podstawą szycia ręcznego), ście-
gi krzyżowane (technika krzyżyko-
wa znana była od wieków i mająca 
dziesiątki odmian w zależności od 

Wyroby dąbskich hafciarek 
– p. Hania Sztelmasik, Foto: A.Grabowski

Makatki Ewy Diug - Foto: A.Grabowski
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lokalnej tradycji, zastosowanej tkaniny i rodzaju nici), ściegi zadziergane (np. łań-
cuszek, ścieg dziergany), ściegi supełkowe, ściegi złożone, haft richelieu (dość 
popularny lecz trudny haft; składa się z motywów o różnych formach wykończo-
nych ściegami zadzierzgiwanymi oraz z przęsełek i pajączków dzierganych lub 
przeplatanych; po wyhaftowaniu oraz wypraniu i wyprasowaniu tkaniny wycina 
się te jej fragmenty, które znajdują się pod przęsełkami i pajączkami), haft filet, 
czyli haft na filetowej siatce – firance o oczkach kilkumilimetrowych. 
 Na szydełku wyrabiano zarówno wytwory dziewiarskie z wełny lub grub-
szych nici: szaliki, czapki, chusty, kamizelki, swetry, a także z nici cieńszych – 
serwetki, serwety, obrusy, firanki, wstawki do pościeli, kołnierzyki, wykończenia 
chusteczek do nosa. Szydełka, czyli druciki z haczykami służyły do przeciąga-
nia nici przez pętelki. Te proste narzędzia miały określone rozmiary – od bardzo 
cienkich, do wyrobu delikatnych, koronkowych wzorów, aż do grubych, prze-
znaczonych do dziergania czapek czy chust z wełny. Wszystkie sploty opierały 
się na bazie podstawowych ściegów szydełkowych, a więc: łańcuszka – stano-
wiącego podstawę, fundament tworzonego wyrobu, półsłupków i słupków. 
 Szydełkowymi koronkami dekorowano stoły, stoliki, komody, szafki, kre-
densy i domowe ołtarzyki. Sztywno nakrochmalone serwetki i serwety ozdabiały 
wnętrze mieszkania. Popularna była też szydełkowa technika siatkowa czyli filet. 
Polegała ona na przerabianiu na przemian okienek pustych i wypełnionych tak, 
by utworzyły one konkretny wzór. Tak powstawały piękne i czasochłonne firanki 
do kuchni, ale też serwetki i obrusy. 
 Podobnie jak na szydełku, na drutach powstawały solidne wyroby dziewiar-
skie – swetry, kamizelki, czapki, szale, skarpety, pończochy, rękawiczki, jak i drobne 

Koronki Ewy Diug - Foto: A.Grabowski
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koronkowe – obrusy, serwety i serwet-
ki. Używano różnej grubości drutów,  
w zależności od grubości nici. Zasadni-
czo posługiwano się dwoma drutami, 
ale w przypadku serwetek i obrusów 
– pięcioma, a w przypadku skarpet, rę-
kawiczek, mitenek – czterema. Podsta-
wy robienia na drutach opierają się na 
oczkach prawych i lewych. Poprzez ich 
kombinację uzyskuje się wielką ilość 
różnorodnych prostych splotów, takich 
jak ściągacze, ścieg francuski, ryżowy, 
mieszany, dżersejowy (pończoszniczy), 
oraz bardziej zaawansowanych, jak 
warkocz, wzory ażurowe.
 Przy pomocy czółenka, ale  
w przypadku innych odmian także za 
pomocą igły lub szydełka, powstawały 
tzw. frywolitki, czyli koronki frywolit-
kowe lub czółenkowe – niezwykle de-
likatne koronki wykonywane z cieniut-
kich nici. Technika ta liczy sobie już 
kilka wieków. Koronki wytwarzane techniką frywolitkową stanowiły serwetki, 
wstawki bieliźniane lub kołnierzyki, a także biżuterię.
 Hafciarstwo można też podzielić na sakralne (kościelne) i świeckie. Nie-
gdyś haftowały prawie wszystkie kobiety, poczynając od wielkich dam, a na służ-
bie dworskiej kończąc. Podstawowym narzędziem był bębenek inaczej zwany 
tamborkiem. Większe tkaniny tkano na krosienkach, czyli drewnianej ramie ze 
stojakiem. Często wprowadzano do haftów metalowe, błyszczące cekiny, szklane 
koraliki oraz imitację drogich kamieni. W Dąbiu, jeszcze po ostatniej wojnie ha-
ftem zajmowały się następujące panie: Maria Boruszewska, zmarła w 1970 roku 
(lat 86), Franciszka Świątek, zmarła w 1975 roku (lat 65), Zuzanna Szczypińska  
(z domu Weber).
 Pierwsza z tych hafciarek wykonywała szaty liturgiczne dla kościołów ta-
kie, jak ornaty, stuły, baldachimy, kapy oraz sztandary dla różnych cechów oraz 
straży pożarnych. Jej wyroby były bardzo cenione.
Pani Franciszka Świątek ozdabiała haftami elegancką pościel, hafty do sukien, 
obrusy do kościołów itd.
 Znałem osobiście w latach 60-tych pewną postulantkę z Zakonu Sióstr 
Służebniczek Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Dąbiu, pochodzącą  
z Białegostoku. Nazywała się Halina Strzelecka. Była ona uzdolnioną hafciarką  
i kiedy przełożona zakonu poleciła jej wykonać (wyhaftować) baldachim dla ko-
ścioła w Grzegorzewie, sporządziłem jej niezbędne rysunki, które przenosiła na 
materiał przy pomocy kalki i barwnie haftowała. Siostra ta po wielu latach została 
Matką Generalną tego Zakonu w Warszawie–Pruszkowie.
 Obecnie nikt w Dąbiu nie trudni się zawodowo tą profesją. Jedynie nie-
które panie, korzystając z gotowych podkładów z rysunkiem, haftują krzyżykowo 
poduszki czy obrazki na użytek własny lub tylko dla rozrywki.

Haft Ewy Diug - Foto: A.Grabowski
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Handlarz domokrążca 

 Ten rodzaj handlu był bardzo powszechny w dawnych latach, w dwudzie-
stoleciu międzywojennym i jeszcze po ostatniej wojnie. Była to sprzedaż różne-
go rodzaju dóbr, ale przeważnie złej, niskiej jakości, tak zwanej tandety. Handlarze 
ci omijali osiedla bogatszych mieszkańców, gdyż tam nie mogli liczyć na sprzedaż 
swych towarów. Druciarz, handlarz wędrowny, skupywał złom, naprawiał i ostrzył 
noże, nożyczki, naprawiał garnki i sitka metalowe. Handlarzami-domokrążcami 
byli przeważnie biedni Żydzi, którzy chodzili ulicami ciągnąc mały wózek, zaglądali  
w podwórza-studnie (w dużych miastach) i wykrzykiwali: szmaty, szmaty, dziurawe 
miski, wiadra skupuję. Niektórzy z nich skupywali pierze. Za otrzymane stare, zużyte 
rzeczy proponowali jakiś kubek, miskę blaszaną itp. Można powiedzieć, że był to han-
del wymienny. Domokrążcą w Dąbiu był, jeszcze przed I wojna światową, protoplasta 
żydowskiego rodu Alszuldów. Ich dziadek roznosił po domach za bardzo małą opłatą 
wiązki drobno porąbanego drewna żywicznego, jako podpałkę do pieców. Potem do-
nosił na plecach w worku małe ilości węgla (20–25 kg) na zamówienie pod wskazany 
adres. Taki był początek fortuny (na skalę Dąbia) rodu Szlamy Alszulda, jaką zbudował 
on i każdy z jego 7 synów. Mieli oni skład drewna i tarcicy, skład opału, a każdy z synów 
posiadał jakiś „interes”, jak Żydzi nazywali sklep. Żydzi mieli specjalny talent do handlu 
i pomnażania majątku. Niestety, wszyscy oni skończyli życie w lesie Rzuchowskim jako 
ofiary holokaustu. Wojnę przeżyła jedynie ich siostra Maria (Meniu), która po wojnie 
pisała do ratusza dąbskiego ze Szwecji, pytając o stan rodzinnego majątku. Taki list 
dał mi do przeczytania śp. Roman Matys. Po wojnie przez wiele lat domokrążcą (ale 
posiadającym mały wóz i konia) był pan Franciszek Meksa z Kupinina jeżdżący po Dą-
biu i okolicznych wioskach skupując szmaty i złom, które następnie odsprzedawał do 
skupu i w ten sposób dorabiał do swego skromnego budżetu domowego. Za otrzy-
mane odpady płacił w naturze jakimś kubkiem lub innym naczyniem domowym. 
Jeszcze w latach siedemdziesiątych uliczni sprzedawcy wysokim głosem, a niekiedy 
słowem rymowanym reklamowali zalety swoich wyrobów zachęcając do ich nabycia. 
Były to różnego rodzaju wywabiacze plam, cudowne proszki do prania, noże i nożyki, 
albo też ostrzałki do nich. Po przyjściu do domu i próbie ich skuteczności najczęściej 
okazywały się nieużyteczne. Takich handlowców już się nie spotyka, to już przeszłość.

Handel uliczny - (Wikipedia)
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Introligator

Patron: św. Łukasz Ewangelista

 Znałem osobiście dwie osoby parające się introligatorstwem. Jednym był 
mój starszy kolega i sąsiad, Stanisław Grzybowski, przyszły student teologii, a po-
tem ksiądz kanonik, proboszcz parafii Witowo na Kujawach. Drugim był pan Fran-
ciszek Sosnowski z Koła, były oficer lotnictwa. Pierwszy z nich nauczył się oprawy 
książek będąc studentem teologii i w każde wakacje zarabiał na studia naprawia-
jąc książki. Objeżdżał rowerem najbliższe szkoły, a raczej biblioteki szkolne i tam 
otrzymywał zlecenia na naprawę książek. Był to okres bezpośrednio po zakończe-
niu wojny. Szkoły były biedne i zbiory szkolne były zniszczone. Przywoził on takie 
zniszczone tomiki i z nich tworzył całkiem ładne książki.
 Patrzyłem na tę jego żmud-
ną i dokładną pracę, gdyż prawie co-
dziennie u niego przebywałem i pilnie 
zapamiętywałem jego poczynania. 
Doszło nawet do tego, że dwie swo-
je książki oprawiłem pod jego okiem 
własnymi rękoma. Mam je do dziś. Są 
to „Dzienniczki” Stefana Żeromskiego 
i cienki tomik „Zemsty” Aleksandra 
Fredry. Mój przyjaciel i starszy kolega 
chętnie wciągał mnie w tajniki swojej 
pracy.
 Ponieważ poszczególne stro-
ny (kartki) były w rozsypce, należało 
najpierw posklejać je w kolejne ze-
szyty. Dwie rozdzielone odpowiednie 
kartki łączyło się wąskim paskiem pa-
pieru i kleiło spoiwem (klejem) z żyt-
niej mąki lub klejem z mączki kaszta-
nowej, tzw. dekstryną. Po wyschnięciu 
kleju i dokładnym ułożeniu kolejności 
stron następowało zszywanie ich cien-
kim sznurkiem tzw. szpagatem przy 
pomocy zwykłej igły w tzw. zeszyty. 
Tu ważne było, aby nie pomylić stron, 
gdyż w przeciwnym wypadku trzeba 
było zlikwidować wadliwe szycie i pra-
ce wykonać od początku. Następna czynność, to ubranie zszytych stron w koszul-
kę (czysta kartka na początku i końcu książki). Oddzielnie należało wykonać okład-
kę. Były to dwa kawałki tektury pozyskane z tekturowych pudełek wielkości nieco 
większej od rozmiarów oprawianej książki. Całą zszytą książkę ściskało się między 

Oprawa grzbietu książki - (Wikipedia)
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dwiema specjalnymi deskami 
(dwiema drewnianymi śrubami 
stolarskimi). Następnie wyrów-
nywało się wszystkie strony okrą-
głym nożem, bardzo wyostrzo-
nym. W ten sposób nadawano 
książce idealnie foremny kształt 
i równość stronom. Oba kawałki 
okładki łączyło się taśmą z ma-
teriału, najlepiej z płótna. Był to 
grzbiet książki. Ponieważ okładki 
z tektury były nieciekawe i szare, 
Stasiu Grzybowski nauczył mnie 
wyrabiania tzw. marmurka. Do 
płaskiego naczynia nalewało się 
nieco wody, a na nią wylewało 
się małe ilości atramentu, najle-
piej w kilku kolorach, który robili-
śmy rozpuszczając tzw. kopiowe 
ołówki (fiolet, zieleń). Następnie szybko kładło się kawałki papieru na tych pływają-
cych atramentowych oczkach i suszyło. I w ten sposób otrzymywało się wielobarwny 
papier do oklejania kartonowych okładek. Często jeszcze tym samym materiałem, 
z którego był wykonany grzbiet książki, naklejało się narożniki okładki. Efekt był 
niesamowity. W ten sposób zniszczone, o rozsypanych stronach książki, przywra-
cało się do użytku. Praca introligatora wymagała dużej precyzji i cierpliwości, ale 
efekt był znakomity, kiedy ze zniszczonych i rozsypanych kartek, często bez okła-
dek, otrzymywało się piękny tomik.
 Drugiego introligatora poznałem w Kole. Jemu to powierzyłem zregene-
rowanie książki – białego kruka z 1900 roku pt. „Juliusz Kossak” Stanisława Witkie-
wicza (mam ją do dziś w swojej bibliotece). Pan Franciszek Sosnowski zaraz po 
wojnie służył w Polskim Wojsku w lotnictwie. Po otrzymaniu stopnia oficerskiego 
i licencji pilota, został dowódcą eskadry w Grudziądzu. Trzeba pamiętać, że były 
to lata początków komunizmu w Polsce i nie wszyscy zgadzali się na narzucany 
narodowi reżim. Młodzi ludzie, bardzo często wojskowi, buntowali się i próbowali 
ucieczek na Zachód. Takie zdarzenie miało też miejsce w Grudziądzu, w eska-
drze por. Sosnowskiego. On sam nie uczestniczył w nieudanej zresztą ucieczce, 
ale został przez sąd wojskowy srogo ukarany wieloletnim więzieniem za ucieczkę 
swych podwładnych. Tam nauczył się zawodu introligatora i po wyjściu z więzie-
nia w ten sposób dorabiał do swej pensji operatora kinowego, chcąc utrzymać 
swą rodzinę. Żadnej lepiej płatnej pracy nie mógł otrzymać.
 Obecnie introligatorstwo ręczne jest rzemiosłem zanikającym (nie słysza-
łem o takim), a pracę introligatora przejęły specjalistyczne maszyny, które wy-
konują te prace masowo i szybko. Niestety, wiele książek jest tylko sklejanych,  
a przez to mniej trwałych. Solidnie oprawiony tomik winien być zszyty i dopiero 
zaopatrzony w twardą okładkę. 
 Takich doczekaliśmy czasów, że masowa produkcja niekiedy jednak obni-
ża jakość wykonanego produktu, jakim jest niewątpliwie ładna, dobrze oprawio-
na książka.

Książka oprawiona własnoręcznie w latach 50-tych XIX 
wieku przez autora niniejszej publikacji pod okiem 

Stanisława Grzybowskiego
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Kaflarz – kaflarstwo

Karuzela łańcuchowa ...

Kołodziej

Kominiarz

Konduktor

Koronkarka

Koszykarz

Kowal

Kramarz (straganiarz)

Krawcowa domowa

Kurier pocztowy 

Kuśnierz

Kapele podwórkowe

Kapelusznik
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Kaflarz – kaflarstwo

Patronka: św. Barbara

 W drugiej połowie XX wieku byliśmy świadkami procederu mogącego 
mieć nazwę współczesnego wandalizmu. Piękne piece, dzieła sztuki znajdujące 
się w wielu kamienicach-pałacach w Krakowie (i nie tylko) były systemowo roz-
bierane, wykradane i stawiane w domach nowobogackich. Te pospolite kradzieże 
działy się pod pozorem remontów narzuconych mieszkańcom przez administra-
cję w poprzednio upatrzonych pięknych i zabytkowych wnętrzach.
 Wśród wyrobów dawnego garncarstwa, szczególną jego odmianę, od-
mianę niezwykle szlachetną, stanowiły kafle. Kaflarz to rzemieślnik zajmujący się 
wyrobem kafli. Jego pracownia, jego warsztat to kaflarnia. Pierwsze kafle garnko-
we pojawiły się w Europie w wieku XI, a w Polsce w wieku XIV. Funkcje pieców, 
które obok roli grzewczej, służyły do ozdabiania wnętrza, wymuszały konieczność 
nadawania kaflom walorów estetycznych, tworzenia małych dzieł sztuki. Ale ka-
nony piękna zmieniały się, a tym samym zmieniały się formy i kształty kafli. Mia-
ły one początkowo kształt garnków wbudowanych w ściany pieca otworami na 
zewnątrz. Początkowo umieszczano elementy dekoracji na dnach kafli. Dekora-
cje zwiększały powierzchnie kafli, a przez to również pole emisji ciepła. W XVI 

wieku pojawiały już się kafle płytowe, mi-
skowate, okrągłe i czworokątne. Stawały 
się coraz bardziej ozdobne i pokryte war-
stwą szkliwa w kolorze brązowym, żółtym  
i zielonym. Zdobiono je nacięciami, od-
ciskami małych dołków lub nalepianiem 
na ich powierzchni glinianych wałków, 

Kuchnia węglowa w OSP Karszew, wykonana 
przez p. Leopolda Traczyka

z Tarnówki - Foto. A.Grabowski

Kafel ozdobny. 
Wytwórnia w Nieborowie.

- Foto. A.Grabowski
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często okręcanych w kółka. Otwory głębokich kafli zasłaniano ozdobną kratą. 
Na początku XVI wieku kafle zdobiono motywami wici roślinnych lub kwiatów.  
W XV wieku pojawiły się kafle podobne do współczesnych, płaskie, płytkie. W dru-
giej połowie XIX wieku, kiedy bardzo wzrosło zapotrzebowanie na kafle gładkie, 
zmechanizowano ich produkcję. Doprowadziło to do tego, że kafle gładkie zdo-
minowały rynek. Kafle płaskie przekazywały ciepło przez ogrzewanie swych po-
wierzchni czołowych. Kafle płaskie, gładkie dotrwały do obecnych czasów. Często 
piece zakończone były kopułą imitującą łuski rybie. W okresie baroku piece by-
wały zwieńczone bogatymi kolumnami, urnami lub po prostu orłem. Same lica 
płaskich kafli ozdabiano postaciami świętych, rycerzy, scenami ze Starego Testa-
mentu (scena kuszenia Adama i Ewy), scenami obyczajowymi, jak pojedynki lub 
polowania. Ozdobę stanowiły też motywy geometryczne, roślinne (np. liście dębu 
z żołędziami) lub heraldyka. 
 Przykłady takich pięknych pieców można oglądać w pałacu w Nieboro-
wie, niedaleko Łowicza. Były one produkowane w manufakturze na terenie pała-
cu. Istnieje ona do dziś i jest udostępniona zwiedzającym pałac i jego otoczenie.
 Obecnie ze względu na zmianę systemu ogrzewania pomieszczeń piece 
kaflowe wyszły z mody i nie stawia się ich w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie 
ma też kaflarni. Tam, gdzie piece zabytkowe zachowały się, stanowią dla wła-
ścicieli przedmiot dumy i ozdobę reprezentacyjnych pomieszczeń.
Pojedyncze, niezwykłe kafle stanowią na aukcjach przedmioty przetargów.

Piece grzewcze w pałacu w Nieborowie
- Foto. A.Grabowski
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Kapele podwórkowe

Patron: św. Leon Wielki

 Były takie czasy, zwłaszcza po kolejnych kataklizmach wojennych, że wiele 
osób nie miało środków na utrzymanie siebie, a zwłaszcza na utrzymanie rodzin. 
Uzdolnieni muzycznie spośród nich (choćby w niewielkim zakresie) decydowali się 
na chodzenie po ulicach lub odwiedzanie podwórek i wykonywanie jakichś me-
lodii. Grali tak pojedynczo lub w niewielkich zespołach. Ich instrumenty to: har-
monie, mandoliny, gitary, bębenki, a niekiedy skrzypce. Był to jedyny dla nich spo-
sób zarobkowania. W ścisłym znaczeniu nie było to żebractwo, bo za pieniądze 
jakie otrzymywali od przechodniów oferowali im muzykę lub piosenkę. To ulicz-
ne koncertowanie sięgało czasów międzywojennych, a zwłaszcza okresu kryzysu 

światowego, kiedy takie zespoły tworzyli profesjonalni muzycy pozbawieni pracy. 
Powtórką tego są czasy współczesne pokazywane sporadycznie w telewizji, kiedy 
na ulicach Poznania czy Warszawy widzimy artystów rosyjskich lub ukraińskich gra-
jących na swych ludowych instrumentach i zbierających datki. 
 Nasi grajkowie sprzed wojny i ci powojenni tworzyli grupy składające się 
z członków rodziny lub znajomych, chodzili od podwórka do podwórka i wyko-
nywali gorzej lub lepiej swą pracę. Zdarzało się, że usłyszał taki zespół właściciel 
jakiegoś lokaliku gastronomicznego lub zwykłej tancbudy i angażował ich na 
jakiś czas i za odpowiednim wynagrodzeniem. Był to dla nich sukces, gdyż stwa-
rzał niewielką stabilizację finansową. Wielu pamięta (z literatury lub filmu) Niko-
dema Dyzmę z mandoliną i jego starania o taką pracę. Jest to fikcja literacka, ale 

Kapela z Kramska. Występ na dziedzińcu klasztoru w Brdowie - Foto. A.Grabowski
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dobrze oddająca tamte trudne lata i ogólnoświatowy kryzys gospodarczy.
 W historii naszego miasteczka też mieliśmy takie „zespoły”, które niekiedy 
wzbudzały szyderczy śmiech. Pamiętam, że było to w pierwszych bardzo ciężkich 
latach po wojnie i okupacji. Grajkowie, bo chyba bez obrazy można ich tak nazwać, 
aktywizowali się zwłaszcza w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i po-
pularnych w styczniu i lutym imienin, takich jak np. Mieczysława, Edwarda, Feliksa, 
Macieja, Ignacego, Błażeja i Romana. Korzystali oni z tego, że w tym czasie ludzie 
stawali się bardziej hojni i chętniejsi do dzielenia się z innymi. Zapamiętałem ich 
głośne odwiedziny 1 lutego (Ignacego – imieniny mojego ojca), na które przez wiele 
lat przychodzili. Za życzenia i muzykę otrzymywali zawsze jakąś zapłatę. To byli na-
prawdę biedni ludzie i cieszył ich każdy zarobiony w ten sposób grosz. Pamiętam 
ich twarze i nazwiska, których nie wymienię, aby nie zrobić komuś przykrości, bo 
oni wprawdzie już dawno nie żyją, ale żyją ich potomkowie.
 Mam też w pamięci z roku 1946 lub 1947 pewnego żołnierza inwalidę wo-
jennego, który nie posiadał obu nóg. Poruszał się przy pomocy rąk. Nosił mundur,  
a na nim wiele krzyży i medali wojennych. Człowiek ten zatrzymał się na pewien 

czas w Dąbiu i śpiewał piosenki wojskowe, wojenne, czasem bardzo śmieszne, 
których ludzie chętnie słuchali, gdyż miał przyjemny głos. Podczas wykonywania 
piosenek zbierał dobrowolne datki i jednocześnie rozdawał wydrukowane treści 
wykonywanych piosenek. Nie był on jednak żebrakiem, gdyż za zebrane drobne 
pieniądze wykonywał piękne piosenki. Był to jego sposób na przetrwanie, na życie.
 W latach ostatnich, zwłaszcza po zmianach ustrojowych, nastąpił jakby re-
nesans zespołów ulicznych i kapel folklorystycznych.
 Jedynie jeszcze w naszym Dąbiu nic takiego nie pojawiło się. Od kilku lat 
istnieje tylko zespół śpiewający pod nazwą Nadnerzanki. Akompaniują im czterej 
panowie przygrywając na różnych instrumentach. Zespół występuje w różnego ro-
dzaju uroczystościach i spotkaniach lokalnych. Cieszy się uznaniem i sympatią spo-
łeczeństwa Dąbia.

Zespół Nadnerzanki - Foto. A.Grabowski
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Kapelusznik

Patroni: św. Jakub Starszy Apostoł, św. Klemens I, Filip Apostoł

 Kapelusznik, jak sama nazwa wskazuje, to rzemieślnik trudniący się wyro-
bem kapeluszy. 
 Można wymienić rodzaje, kategorie kapeluszy: kapelusz męski filco-
wy, kapelusz damski, skórzany, słomkowy, góralski, myśliwski, tyrolski, kow-
bojski, cylinder, panama itd. Należy zaznaczyć, że kapelusz jako nakrycie 
głowy jest wygodny i praktyczny w użyciu, chroni przed zimnem, deszczem  
i upałem. Dobrze dobrany, jest twarzowy, poprawia samopoczucie i stanowić 
może oznakę elegancji i prestiżu. Kapelusz klasyczny to typ kapelusza noszo-
nego powszechnie przez naszych przodków. Moda na kapelusze przechodziła 
przez ubiegłe lata dużą metamorfozę, były też wzloty i upadki ich stosowa-
nia. Kapelusz jako nakrycie głowy chroni przed zimnem, deszczem i upałem. 
Kapelusze są wygodne, praktyczne, a dobrze dobrane są twarzowe, są ozna-
ką elegancji. Dobrze dobrane nakrycie głowy podnosi lepsze samopoczucie  
i zwiększa prestiż. Kapelusze są wykonane z filcu (owcza wełna lub włos kró-
liczy). Zasadnicza jego konstrukcja to sztywna główka, rondo i pasek ozdobny 
wokół podstawy główki. Pasek ten bywa w różnym kolorze i różnej szerokości. 
Wielka różnorodność kapeluszy, ich kolorystyki i kształtu widoczna jest w ka-
peluszach damskich. Moda na kapelusze kowbojskie typu sombrero przyszła 
z Ameryki, z Dzikiego Zachodu. Często są one wykonane ze skóry. Melonik  
z okrągłą główka to kapelusz typowy dla inteligencji, urzędników angielskich 
(zawsze w czarnym kolorze). Charakterystyczny kapelusz tyrolski, to niewielkie 
nakrycie głowy w kolorze zielonym z piórkiem z boku i podwiniętym do góry 
rondkiem z tyłu głowy. Cylinder to dla odmiany kapelusz preferowany przez 
arystokrację, dyplomatów, ale także używany w cyrku przez prestidigitatorów, 
itd. wyciągających różne zwierzęta z jego wnętrza, jak króliki, gołębie lub inne 

Cylinder i melonik - (Wikipedia)
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niespodzianki. Taki specjalny cylinder magika posiada wewnętrzną metalową 
konstrukcję, dzięki której kapelusz składa się na płasko lub przyjmuje właści-
wy kształt po uderzeniu nim dłonią. Jest to bardzo efektowne i robi wrażenie 
na widzach. Dyplomaci i arystokracja używa cylindrów do smokingów. Wy-
mienione wyżej słomkowe kapelusze (te pospolite) stosowane są przez chło-
pów, a ich zadaniem jest chronić głowę przed upałami w czasie robót polo-
wych. Bardzo eleganckie, o wyszukanej formie kapelusze słomkowe używane 
były i jeszcze bywają w lecie przez panie dbające o swój wygląd lub unikające 
nadmiernego słońca.
 Kiedyś zakład kapeluszniczy prosperował w każdym mieście i mia-
steczku. Wykonywano tam kapelusze na życzenie, o odpowiednim kształcie 
i kolorze. Modelowano kształt kapelusza z filcu na gorąco, na odpowiedniej 
wielkości okrągłej formie poprzez wyklepywanie materiału. Dalsza obróbka 
polegała na ręcznym wykończeniu i zależała od fantazji i wyobraźni kapelusz-
nika. Dodatki w postaci ozdób to też rzecz indywidualna.
 W naszych czasach, kiedy wielu mężczyzn nawet w zimie chodzi bez 
nakrycia głowy, albo podczas wysokich mrozów używa wełnianych czapek, 
zapotrzebowanie na klasyczne 
kapelusze jest o wiele mniejsze, 
a więc drobni wytwórcy nie mają 
racji bytu. W większych miastach 
spotyka się zakłady kapeluszni-
cze produkujące kapelusze seryj-
nie. Rzemiosło jako takie upadło.
Kiedyś panie (damy) nosiły ele-
ganckie kapelusze o szerokich 
rondach do sukien wieczoro-
wych. Piękne kapelusze zakłada-
no też na uroczystości żałobne, 
pogrzebowe. Wtedy do kapelu-
sza stosowano również woalkę 
przysłaniającą twarz. Kapelusze 
zakładano przy wyjściu do ko-
ścioła, do teatru lub na inne tego rodzaju okazje.
Piękny kapelusz umiejętnie noszony stanowił wielką ozdobę na głowie każdej 
kobiety lub mężczyzny.
 Kapelusze słomkowe (często ze słomy ryżowej) dominują w Azji, sombre-
ra w Ameryce Środkowej, filcowe meloniki w Ameryce Południowej wśród Indian 
Peru, Boliwii, Wenezueli (noszone są tam również przez kobiety i dzieci). 

Przysłowia o kapeluszach:
Kapelusze są zawsze dobre, tylko głowy często za małe. (przysłowie żydowskie)
Kapelusik z piórami, a wszy wyłażą dziurami. (przysłowie polskie, XX wiek)
Głowa warta kapelusza, a kapelusz wart niewiele.
Kapelusz sombrero, a w kieszeni zero. (przysłowie polskie, XX wiek) 
Pod starym kapeluszem kryje się często dobra głowa. (przysłowie polskie)

Kapelusz góralski - Wikipedia
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Karuzela łańcuchowa ...

 Atrakcją dużych zgromadzeń ludzi, takich jak jarmarki, a zwłaszcza odpusty 
parafialne, była karuzela, szczególnie oblegana przez gromady dzieci. Po ostatniej 
wojnie powstał nawet przebój piosenkarski: „Karuzela, karuzela, na Bielanach co nie-
dziela” – w przebojowym wykonaniu Haliny Kunickiej. 
 Motyw karuzeli wykorzystano też w antypolskiej powojennej propagandzie 
w poezji, przedstawiając, jak tuż za murami warszawskiego getta, Polacy beztrosko 
zabawiali się na karuzeli obok 
ginących Żydów. Ale była to 
celowa, polityczna prowokacja, 
dotychczas ostatecznie nie roz-
strzygnięta i nie potwierdzona 
mimo prowadzonych przez 
wielu badaczy dochodzeń. 
Chciano w ten sposób poni-
żyć naród polski przypisują mu 
najniższe i podłe postępowa-
nie. Autorem spornego wiersza 
(Campo di Fiori) był kontrower-
syjny do dziś poeta i do tego 
Noblista – Czesław Miłosz. 
 Karuzele można było 
zobaczyć na każdym zgro-
madzeniu odpustowym. Kie-
dyś były one dość prymityw-
ne i poruszane przez ludzi. 
Właściciel karuzeli pozwalał 
młodym chłopcom siłą ich 
rąk poruszać częścią obroto-
wą za uzgodnioną opłatę w 
postaci darmowych przejażdżek. Amatorów było dostatecznie wielu. Do zabawy 
zwykle skoczne melodie przygrywał harmonista. 
 W miarę postępu, siłą napędową stawały się silniczki spalinowe, a potem 
elektryczne. Muzykę puszczano z płyt za pomocą gramofonów lub z taśm elektro-
nicznych. Ale i te zmiany nie na długo przedłużył żywot karuzel. Prawdopodobnie 
pozostały w nowoczesnych i eleganckich lunaparkach, ale to już nie to samo.
 Karuzele były konstrukcjami bardzo barwnymi, kolorowymi. Pojazdy, na któ-
rych zasiadali chętni zabawy, były to konie, łabędzie, wieloryby, karety i różne zwierzę-
ta. Obecnie już nie można ich podziwiać ani z nich skorzystać.
 W Dąbiu ostatnim właścicielem karuzeli objazdowej (przed II wojną świato-
wą) był pan Kowalczyk z ulicy Kolskiej oraz pan Jan Jabłoński. Jeszcze niewiele lat 
temu karuzele kręciły się w lunaparkach, itd. w Łodzi, na Zdrowiu – w dzielnicy rekre-
acyjnej, obok ZOO.

Karuzela łańcuchowa podczas święta „Dni Ogórka” 
w Karszewie - foto. A.Grabowski
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Kołodziej

Patron: św. Wincenty a Paulo

 Kołodziej, znany też pod przestarzałym określeniem stelmach (z języka 
niemieckiego), to rzemieślnik zajmujący się wyrobem i naprawą całych drew-
nianych pojazdów takich, jak wozy, karety i sanie oraz części do nich, głównie kół 
oraz zwrotnic.
 W odległych czasach narzędziem wykonywanym przez stelmacha było ra-
dło (pług drewniany), niezbędne w uprawie roli, dopóki nie uzbrojono je metalo-
wym lemieszem.
 Legenda o Piaście Kołodzieju mówi: Działo się to wtedy, kiedy w Kruszwicy 
rządził okrutny Popiel. W pobliżu tego grodu żył wraz z rodziną biedny kołodziej 
Piast. Miał żonę o imieniu Rzepi-
cha i synka. Jego codzienną pra-
cą było składanie (wyrób) kół do 
wozów. Po szeregu niezwykłych 
wydarzeń został obrany władcą 
Kruszwicy.
 Jak widać, zawód ten nie 
tylko ma odległe korzenie (był 
uprawiany już w starożytności) 
ale i nobilituje.
 Do obowiązków kołodzie-
ja należało wykonywanie podwo-
zia oraz kół wraz z głównymi ich 
częściami, tj. piastami. Zawód ten 
na przestrzeni wieków przeszedł 
wiele istotnych zmian. Dawne 
koło pełne przekształciło się w 
koło szprychowe, jednolity wóz 
uzyskał ruchomy, zwrotny przód. 
Do wytwarzania giętych obwo-
dów kół kołodziej używał drewna 
bukowego. Surowiec ten gotowano w wodzie celem uzyskania giętkości, elastycz-
ności. Były to czasy, kiedy na wsi i nie tylko, nie można było egzystować bez wo-
zów, bryczek, taczek. Bez tych pojazdów nie można było na wsi przemieszczać się 
na większe odległości i wydajnie pracować 
 Obecnie zawód kołodzieja, to jeden z ginących i coraz rzadszych umiejęt-
ności. Kiedyś wykonywał i naprawiał koła pojazdów konnych, jak również poszcze-
gólne części wozów i sań. Zawód ten był uprawiany już w starożytności. 
 W Polsce przeżywał swój rozkwit w wiekach od XV do XVI. Upadek zawo-
du następował stopniowo w XX wieku w związku z przemysłową (maszynową) 
produkcją kół i to coraz częściej ogumowanych. 

Stare koło do wozu. Dom św. Faustyny w Głogow-
cu. Foto. A.Grabowski
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 W XX wieku ten piastowski zawód zaczął w Polsce stopniowo zanikać. 
Mimo tego i mimo rozwijającej się maszynowej produkcji kół, istniało jeszcze  
w naszym kraju przed wojną prawie 7900 warsztatów. Kołodziej z niemiecka zwa-
ny był też stelmachem. Narzędzia używane przez kołodziejów były takie same 
jak stelmachów, stąd łączenie tych zawodów. Podstawowymi narzędziami były 
koziołki i ławy, imadło zwane  obylnicą oraz tokarnia. Inne narzędzia, to topory, 
piły, heble (strugi), ośniki, świdry, dłuta i narzędzia pomiarowe, które pozwalały 
kontrolować średnice, wykreślać łuki i inne elementy geometrii (jakby obecnie 
powiedziano) kół. Niektóre z tych narzędzi niczym się nie różniły od narzędzi sto-
larza lub cieśli. Kołodziej, chcąc wykonać dobre koło, czy dobry sprzęt, musiał 
wybrać odpowiedni materiał, właściwe drewno. Najbardziej pożytecznym i naj-
częściej używanym przez niego drewnem było drewno z drzew liściastych: dębu, 
jesionu, akacji (bardzo twardej), brzozy, wiązu i buczyny. Zakupione w zimie drew-
no było wstępnie przygotowywane do sezonowania (wysychania). Sezonowanie 
drewna, zależnie od gatunku, trwało od trzech do czterech lat. Dopiero po całko-
witym jego wyschnięciu, kołodziej przystępował do właściwej obróbki i produkcji 
szprych, piast, dzwona lub zwrotnic i innych elementów wozu. Piastę i koła na-
leżało okuć żelaznymi obręczami, ale ta robota wykonywana była już przez za-
mieszkującego w pobliżu kowala.
 Stąd pamiętam, jak w Dąbiu przy ulicy Kilińskiego obok siebie egzy-
stował warsztat kowala, pana Józefa Skrobani, i kołodziejów (stelmachów) 
pana Stefana Białeckiego z synami oraz pana Eugeniusza Bartosika z ojcem. 
Przy ulicy Kolskiej miał swój warsztat kołodziej, pan Stefan Łepkowski sąsiadu-
jący z kuźnią pana Lucjana Błachowskiego.

Źródło: Wikipedia
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Kominiarz

Patroni: św. Florian i Filip Apostoł

 W kalendarzu kościelnym dzień 
świętego Floriana przypada 4 maja. Wtedy 
to swoje święto obchodzą zarówno komi-
niarze, jak i członkowie Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych.
 W zamierzchłych czasach, spaliny 
i dym powstające podczas palenia ogniska 
w pomieszczeniach zamieszkałych przez 
ludzi, wydostawały się na zewnątrz poprzez 
szczeliny w dachu. Można to zobaczyć  
w zrekonstruowanych domostwach w Bi-
skupinie (początki osady sięgają VIII wieku 
p.n.e.). Szczeliny te, to dymniki, a więc otwory oświetlające strychy. Pierwsze kominy 
zaczęto budować już w IV wieku. Początkowo były one szerokie (1 × 1 m) i niskie. 
 Wraz z postępem technologicznym musiał powstać zawód kominiarza. Pierw-
szym zadaniem tych, których dużo później nazwano kominiarzami, było oczyszczanie 
kominów z sadzy. Początkowo nie było obowiązku wykonywania tej czynności. Zależa-
ło to od chęci i dobrej woli właściciela komina. Kiedy życie pokazało, ile strat powodują 
pożary powstałe na skutek zanieczyszczonych i wadliwych przewodów kominowych, 
wprowadzono obowiązek czuwania nad ich stanem i czyszczenia ich z sadzy. Z upły-
wem lat rosły obowiązki, jakimi obciążano kominiarzy, a potem jeszcze wprowadzo-
no zezwolenia na wykonywanie tego rodzaju usług. Zezwolenia te zwano koncesjami, 
które na terenie Polski wprowadzono w roku 1939. Uzyskanie koncesji uzależniono od 
uzyskania dyplomu mistrzowskiego lub czeladniczego. Potem powstały nie istniejące 
obecnie okręgi kominiarskie. Wszystko ujęto w ryzy prawne i powstała wokół nich cała 
struktura administracyjna. Obecnie nadal istnieje obowiązek dbania o czyszczenie ko-
minów i ich konserwacji, ale wszystko to w ramach wolnego rynku.
 Istnieją trzy stopnie zawodu kominiarza: mistrz noszący przeważnie cylinder, 
tzw. pliszok, czeladnik noszący szopoklak i uczeń noszący melonik. Istniejące przesą-
dy nakazują łapać się za guzik na widok idącego kominiarza i wtedy kominiarz może 
przynieść szczęście danej osobie. Jeszcze kilkanaście lat temu w Dąbiu i okolicy było 
kilku kominiarzy. Obecnie, aby spotkać tego pana w służbowym, roboczym stroju, 
trzeba naprawdę mieć szczęście. Pojawia się jednak u nas regularnie kominiarz z oka-
zji większych świąt składając życzenia i rozprowadzając roczne kalendarze.

Przysłowia i powiedzenia o kominiarzu:
Kominiarz rano – szczęście cały dzień.
Czasem moralista jest jak kominiarz, czyści kominy, a sam brudny. (Aleksander Fredro)
Kiedy młynarz pobije się z kominiarzem, młynarz wróci czarny, a kominiarz biały. 
(przysłowie żydowskie).

Kominiarz przy pracy - (Wikipedia)
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Konduktor

 Niewielu z nas pamię-
ta jeszcze konduktora lub panią 
konduktorkę w tramwaju lub 
autobusie. Konduktor w tramwa-
ju lub autobusie miał specjalne 
podwyższone stanowisko (siedzi-
sko) w tylnej części pojazdu, przy 
drzwiach. Obowiązywał bowiem 
w tramwajach i autobusach jed-
nokierunkowy ruch, z wejściem 
tylnymi drzwiami, a wyjściem 
przednimi. Konduktor obserwo-
wał wchodzących i dawał sygnał 
do odjazdu dzwonkiem (poprzez 
pociągniecie specjalnej linki). Na-
stępnie konduktor sprzedawał bi-
lety i kasował należność. Miejsca 
w tramwajach nie były limitowane, dlatego zdarzał się tam wielki tłok i ścisk. Lu-
dzie wprost wisieli na stopniach wejściowych. Mówiło się, że wiszą jak winogrona.
 Podobnie i w autobusach, konduktor miał podwyższone siedzisko przy 
drzwiach tylnych, a więc wejściowych. Obserwował wchodzących i jeśli ocenił, 
że jest już komplet pasażerów, przyciśnięciem dzwonka dawał kierowcy znak 
do odjazdu. W wypadku, kiedy nie wszyscy oczekujący dostali się do autobu-
su, powstawały nieprzyjemne sceny i awantury. Tylko od kultury i umiejętności 
konduktora zależało, aby taką nieprzyjemną awanturę zażegnać. Po zamknięciu 
drzwi konduktor zaczynał sprzedawać bilety. Miał do tego na swym stanowisku 
specjalny pulpit, a na nim bloczki biletów wg wartości i specjalną kasetkę na 
bilon, również wg nominałów. Bardzo to ułatwiało mu obsługę pasażerów. Kon-
duktor regulował też przepływ pasażerów pokrzykując: proszę posuwać się do 
przodu. 
 Ale czasy się zmieniły. W związku z coraz większą ilością samochodów 
osobowych, w ramach oszczędności zlikwidowano malowniczą postać konduk-
tora tak w tramwajach, jak i autobusach. Obecnie bilet tramwajowy można na-
być w kioskach z gazetami, a po wejściu do tramwaju samodzielnie kasuje się go 
w kasowniku. W autobusach sprzedaż biletów przejął kierowca. Zlikwidowano 
też większość linii autobusowych, a w miejsce dużych i pojemnych pojazdów, 
pojawiły się liczne mikrobusy, w których również jest jednoosobowa obsługa. Bi-
lety sprzedaje kierowca. Funkcja konduktora pozostała jeszcze na kolei, w po-
ciągach, a ich rolą jest sprawdzanie, czy pasażerowie pociągu mają ważne bilety 
zakupione w kasie na dworcu. W wyjątkowych wypadkach, za brak ważnego bi-
letu nakładają karę. Okazało się, że konduktor w wielu pojazdach to przeżytek  
i można się bez niego obejść.

Konduktor kolejowy - (Wikipedia)
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Koronkarka

Patronka: św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 Koronkarstwo to zawód zaj-
mujący się wykonywaniem ręcznie lub 
maszynowo ażurowych materiałów  
z nici lnianych lub bawełnianych. Oso-
ba wykonująca koronki posługuje się 
igłami, klockami lub szydełkiem. Ama-
torsko wykonywano koronki przeważ-
nie za pomocą szydełka. Różne nazwy 
koronek pochodzą od nazw miast, 
gdzie specjalizowano się w tych wyro-
bach i rozwijano tę sztukę. Samo po-
chodzenie koronkarstwa jest nieznane. 
Najstarsze okazy koronek igłowych za-
chowały się we Włoszech i pochodzą 
z XVI wieku. Miały one wzór geome-
tryczny z wpisanymi w nie rozetami  
i elementami roślinnymi, które łączo-
no pajączkami. W okresie baroku ko-
ronkarstwo rozwinęło się w Wenecji. 
Ośrodkami koronkarstwa w Europie 
były miasta Genua i Mediolan. Z cza-
sem sztuka koronkarska przeniosła się 
do Flandrii (Bruksela), a największy jej 
rozkwit nastąpił w XVIII i XIX wieku. Słynne wtedy były koronki brabanckie. Koron-
ki pozbawione tiulowego tła nazywano gipiurami. Odmienną sztukę koronkarską 
stanowiły koronki francuskie. 
 W wieku XIX wyrabiano koronki w Żywcu. W XX wieku zasłynęły koronki 
szydełkowe z Koniakowa i z Podkarpacia. 
 W Dąbiu przed wojną i zaraz po wojnie znanymi i popularnymi koronkar-
kami były panie Zuzanna Szczepocka (z domu Weber) oraz Franciszka Urbaniak 
(z domu Świątecka), secundo voto Świątek zamieszkała przy ulicy Kościuszki, a po 
wojnie przy ulicy Kolskiej. 
 Obecnie nie słychać, aby ktoś w Dąbiu zawodowo parał się wykonywa-
niem koronek. Natomiast w gminie Dąbie są kobiety, które potrafią wykonywać 
ozdobne i wyszukane koronki. Są to panie Jadwiga Gadzinowska i Anna Jan-
czak, obie zamieszkałe w Augustynowie oraz pani Krystyna Strzelczyk (emeryto-
wana nauczycielka) z Dąbia. Ale ich wyroby są wykonywane dla przyjemności 
i przeważnie na własny użytek. Piękne i różnorodne koronki potrafi wykonywać 
pani Anna Stelmaszczyk z ulicy Kościuszki. Jej prace można podziwiać w po-
mieszczeniach Biblioteki Gminnej w Dąbiu.

Koronkarka - (Wikipedia)
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Kowal

Patroni: św. Marcin, św. Eligiusz

 Powiedzenie: kowal zawinił, a Cygana powiesili – oznacza, że karę często 
ponosi nie sprawca, tylko ktoś, kto ze sprawą nie miał nic wspólnego. Istnieje też 
inne powiedzenie: komu Bóg rozumu nie da, kowal go nie wykuje. 
 Charakterystycznym i najważniejszym narzędziem w warsztacie ko-
walskim, czyli w kuźni jest kowadło. Musi ono posiadać niezbędne elementy: 

bitnię (powierzchnię), która winna być gładka, równa, otwór kwadratowy przy 
rogu, otwór okrągły i róg kowadła. 
 W starożytnym Rzymie bogiem kowali był kulawy Hefajstos (u Greków 
Wulkan). Człowiek jest kowalem swego losu – porzekadło przypisywane Salu-
striuszowi lub Juliuszowi Cezarowi. Inne: człowiek jest kowalem swego szczęścia. 
Pewnie dlatego tak często znajduje się między młotem a kowadłem – łódzki po-
eta Horacy Serafin. Żelazo kuj póki gorące – Ryszard Marek Groński. Każdy swego 
szczęścia jest kowalem – Wacław Potocki. Nie każdy jest kowalem swego losu. 
Przeważnie bywa się kowadłem – Wacław Malicki. Trudno swego losu szukać  

Kuźnia p. Cyryla Bauera w Dąbiu - Foto. A.Grabowski
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w cudzej kuźni. To tylko niektóre powiedzenia odnoszące się do kowali.
 W XIX wieku w Polsce bardzo zdolnymi kowalami okazali się wędrowni 
Cyganie. Zwykle osiadali na skrawku bezużytecznej ziemi, budowali prymitywną 
kuźnię, rozkładali przywiezione narzędzia i ochoczo rozpoczynali pracę. Bardzo 
szybko i dokładnie (wg życzenia) obsługiwali wieś wykonując zlecone zadania, 
pobierali niewygórowaną zapłatę i przenosili się w inne miejsca, by wrócić tu po 
pewnym czasie, gdzie już oczekiwali na nich gospodarze (zwłaszcza tam gdzie 
wieś nie miała własnego kowala). Takich wędrownych Cyganów opisał w powieści 
pt: „Chata za wsią” nasz wybitny autor setek powieści historycznych, Józef Kra-
szewski. Kowale miejscowi, osiadli, przekazywali ten zawód swym następcom. Za-
wód kowala przechodził z ojca na syna lub zięcia. 
 W XIX i w połowie XX wieku było w Dąbiu kilku kowali. Głównym ich za-
jęciem było podkuwanie koni. Podstawowe narzędzia kowala to palenisko pod-
trzymywane powietrzem wytwarzanym przez miech, przez wieki całe poruszany 
ręcznie, a w ostatnich czasach nadmuchiwany był silnikiem elektrycznym, duże 
i ciężkie kowadło z otworem okrągłym i kwadratowym, młot ciężki i kilka mniej-
szych, obcęgi, pilniki i raszple (do wygładzania kopyt końskich), zbiornik z wodą 
obok kowadła do hartowania gorącego żelaza. Hartowanie to utwardzanie wyro-
bów kowalskich (najczęściej podków) poprzez zanurzanie rozpalonej podkowy  
w zimnej wodzie i powtarzanie tej operacji wielokrotnie. Kiedyś, mam na myśli 
wiek XVIII do pierwszej połowy XX wieku, dobry kowal był rzemieślnikiem szano-
wanym we wsi i cieszył się estymą wśród gospodarzy. 
 Kuźnia, od zawsze, to takie miejsce, gdzie kowal przy pomocy ognia i mło-
ta zamieniał kawał żelaza w różne użyteczne przedmioty, zwłaszcza w narzędzia 
rolnicze. 
 Kuźnia była też miejscem spotkań mężczyzn rozmawiających o swych 
problemach, miejscem wymiany swych myśli i doświadczeń. W czasach, 
kiedy żelazo było drogie, najczęściej sprzęt rolny i narzędzia wykonywano  
z drewna, a tylko do najważniejszych narzędzi dodawano elementy metalo-
we, jak lemiesz do pługa, czy okucia do sochy i radła. Nawet w gospodarstwie 
domowym niewiele było narzędzi z metalu. Dopiero ze wzrostem zamożno-
ści wsi zaczęto powszechnie 
stosować metalowe gwoździe 
(ćwieki), kraty zabezpieczające 
i zamki drzwiowe. Wtedy też 
kowalstwo miejskie wykonywa-
ło obok metalowych narzędzi, 
zamki skrzyniowe i kłódki. 
 Ale już w średniowieczu 
z kowalstwa zaczęły wyodręb-
niać się inne zawody, jak ślu-
sarstwo, wyrób noży, sierpów i 
kos, gwoździ, płatnerstwo, czyli 
wyrób białej broni, a więc sza-
bel, mieczy i sztyletów. Kowale 
wiejscy z konieczności skupia-
li się na wyrobie siekier, topo-
rów, okuć do skrzyń i pojazdów, Kowadło - Foto. A.Grabowski
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podkuwania koni i naprawy 
zniszczonych czy też uszkodzo-
nych narzędzi. 
 W połowie XIX wieku ko-
walstwo miejskie zaczęło podupa-
dać, gdyż dość drogie wyroby nie 
mogły stanowić konkurencji wo-
bec tanich i masowych produktów 
przemysłu metalowego. Na wsi, 
wprost przeciwnie, zaczął rosnąć 
popyt na usługi kowalskie. Obok 
siekier i podków, zaczęto produ-
kować łańcuchy, obręcze, oku-
cia do pojazdów wykonywanych 
przez kołodziejów, a na mogiły 
cmentarne wykonywano okazałe 
i rozbudowane krzyże (spotykane 
do dziś). Przykładem wielkiego 
kunsztu i zmysłu artystycznego 
naszych kowali jest brama żelazna 
w przejściu pod dzwonnicą przy 
kościele parafialnym w Dąbiu, wy-
konana przez miejscowych rze-
mieślników: pana Adama Paszkie-
wicza i Antoniego Zdrojewskiego 
w latach 30-tych XX wieku. 
 W XIX wieku kowalstwo wiejskie podlegało rozwojowi ilościowemu. Jakość 
wyrobów, a zwłaszcza używane narzędzia pozostawały niezmienne od lat, takie 
same jak niegdyś. Wyposażenie kuźni w XIX wieku niczym się nie różniło od kuź-
ni z okresu średniowiecza. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku nastąpił przełom  
w związku z wyposażeniem kuźni w takie narzędzia, jak rozliczne młotki do mode-
lowania na gorąco odpowiednich form, pojawiły się giętarki do obręczy, szlifierki itd. 
 Według państwowego spisu z roku 1937, działało w całej Polsce prawie 
32 000 warsztatów kowalskich. W samym Dąbiu było ich około 10: kuźnia panów 
Rafała Mika i Józefa Skrobani, dwie kuźnie braci Błachowskich, Frydzińskiego, Ko-

walczyka i inne. 
 Obecnie, aby całkowicie 
tradycje kowalskie nie zaginę-
ły, organizowane są co roku 
Ogólnopolskie Targi Sztuki 
Kowalskiej w pierwszej poło-
wie lipca we wsi Wojciechów,  
w Lubelskiem. Targi te głównie 
promują wyroby kowalstwa ar-
tystycznego, ale również moż-
na tam zobaczyć i podziwiać 
tradycyjne kucie koni. Można 
rozważania o kowalach podsu-

Kowalstwo w XVI wieku - (Wikipedia)

Drobne wyroby kowalskie - Foto. Ryszard Troczyński
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mować zdaniem, że kowalstwo stało się obecnie zawodem rzadkim, elitarnym, 
ale też intratnym. Kowale pracują obecnie na usługach Klubów Jeździeckich lub 
prywatnych hodowców i nielicznych gospodarzy, którzy nie chcą i nie potrafią 
rozstać się z końmi. Takimi kowalami (epigonami) w naszej gminie są panowie 
Chwiałkowscy: Mariusz zamieszkały w Rzuchowie, który uczył się od dziadka  
i Władysław zamieszkały w Rzuchowie, który zawodu nauczył się od ojca.

Powiedzenia i przysłowia dotyczące kowala: 
Każdy jest kowalem swego losu.
Komu Bóg rozumu nie da, kowal go nie wykuje. 
Czasem kowal kuje łańcuchy na własne nogi. 
Kowal zawinił, a Cygana powiesili – oznacza, że karę często ponosi nie sprawca, 
tylko ktoś kto ze sprawą nie miał nic wspólnego. 

Koszykarz

Patron: św. Eligiusz

 Proste wyplatanie ko-
szy nie wymagało nadzwy-
czajnych umiejętności. Na wsi 
uczyli się tego jedni od dru-
gich. Sama profesja koszykar-
ska sięga czasów starożytnych, 
antycznych, wręcz biblijnych. 
Wystarczy przypomnieć dzie-
je Mojżesza, którego matka, 
chcąc ocalić swego małego 
synka przed morderczymi za-
kusami faraona, uplotła kosz 
z wikliny lub rzecznych łabu-
zi, umieściła w nim dziecko  
i puściła na wody spokojnego 
Nilu. Szczęśliwym trafem zna-
lazła go córka faraona i kazała 
wychować na dworze królewskim. Był to Mojżesz, który po latach wyprowadził 
naród żydowski z niewoli egipskiej i poprowadził do Ziemi Obiecanej. Pismo świę-
te Nowego Testamentu też opisuje jak święty Paweł uciekając z więzienia króla 
Heroda, został spuszczony z wysokich murów w koszu. Po cudownym rozmnoże-
niu chlebów przez Chrystusa na pustyni, Apostołowie zebrali 12 koszów ułomków 
(tego, co pozostało) – Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 9.
 Koszykarstwo to umiejętność znana i praktykowana od początku dzie-
jów człowieka. Wyróżnia się kosze na ziemniaki (większe, o dwóch uchwytach, to 
kipy), na owoce, do zbierania grzybów, do owoców miękkich (itd. do malin) zwane 

Wyroby koszykarskie - Foto. A.Grabowski
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kobiałkami (do malin). Produkowano też duże kosze podwieszane pod balona-
mi, kiedy nastała moda na ten sport. Obecnie wraca moda na wyplatanie mebli, 
takich jak: fotele ogrodowe, stoliki, komody, etażerki na książki, parawany, płotki 
wiklinowe i inne. 
 Największym koszem wiklinowym na świecie może poszczycić się miasto 
Leszno (Wielkopolska). Jego wymiary wynoszą: długość 1980 cm, szerokość 953 
cm, wysokość 898 cm. Do jego budowy zużyto 12 ton wikliny i 11 ton metalowych 
prętów. Wpisany został do księgi rekordów Guinnessa. 
 W Polsce ośrodki wikliniarstwa to Międzyrzecze, Leszno, Biłgoraj.
W Dąbiu powstał duży zakład wikliniarsko-koszykarski w latach 70-tych/
80-tych w Wiesiołowie, który zatrudniał kilkuset pracowników. Jego wyroby 
eksportowano za granicę do wielu odległych nawet krajów, gdzie cieszyły się 
uznaniem i popytem, ale z nieznanych powodów, ktoś zadecydował, aby za-
kład ten zlikwidować. Tym samym zrobił mieszkańcom Dąbia i okolic wielką 
krzywdę pozbawiając ich źródła dochodu i powiększając liczbę bezrobotnych 
w naszej gminie. Do niedawna wyplatał piękne kosze, łóżeczka, bujane koleb-
ki dla dzieci i inne wymyślne rzeczy pan Zbigniew Jędrzejczak zamieszkały 
przy ulicy Asnyka. Ale i on ostatnio zaprzestał swej działalności z nieznanych 
mi powodów. I w ten sposób w Dąbiu zaniknął zawód koszykarza.
 Najzdolniejszymi wyplataczami w zakładzie koszykarskim w Wiesioło-
wie byli panowie: Henryk Dzikowski, Paweł Nowasielski.

Przemyśl - dekoracja uliczna z wikliny - Foto. A.Grabowski
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Kramarz (straganiarz)

 Kramarzami nazy-
wano popularnie drobnych 
kupców trudniących się 
sprzedażą detaliczną róż-
nych niezbędnych w życiu 
codziennych przedmiotów. 
Swoje artykuły eksponowali 
oni na doraźnie montowa-
nych prostych stołach osło-
niętych od słońca i deszczu 
daszkami, najczęściej z nie-
przemakającego materia-
łu. Sami właściciele tych 
sklepów nazywali je tasza-
mi. Termin ten, być może 
pochodzi od niemieckiego 
słowa Tasche (kieszeń), jako 
że były niewielkie.
 W dni targowe wczesnym rankiem (przed wojną i kilka jeszcze lat po woj-
nie) wywozili swoje stoły i towary przeznaczone do sprzedaży na plac targowy, na 
z góry upatrzone miejsca. Tam szybko montowano stoły i wystawiano towary na 
ladzie. Potem czekano jedynie na klientelę. Cały ten dobytek z domu na targowi-
sko tradycyjnie wywoził im pan Jan Chojnacki. Kolejność obowiązywała według 
zamówienia. Obracał wielokrotnie. Pan Chojnacki (brzydko zwany głupim Jasiem) 
wysokiej postury, był silny, spokojny ale miał braki umysłowe i słabo mówił. Był 
właścicielem, co jest ważne, pojazdu (wózka) dwukołowego na metalowych ob-
ręczach. Poza tym był chętny do pracy i usłużny. Pojazd ten ciągnął przy pomocy 

dyszla i uprzęży przełożonej 
przez ramię. Przy dużym zała-
dunku, praca ta wcale nie była 
lekka. Po zakończeniu targu 
demontowano stoiska, wkła-
dano na pojazd pana Jana 
i wracano do domu. I tak to 
powtarzało się w każdy dzień 
targowy. Wozak ten otrzymy-
wał od zleceniodawców nie-
wielką zapewne zapłatę. Nie 
były to duże pieniądze, ale 
jemu pozwalały przeżyć.
 Kupców tych było mnó-
stwo. Nie wszystkich już pa-

Stoisko targowe - (Wikipedia)

Kramarz - (Wikipedia)
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miętam, ale wymienię tylko Miszczaków, panią Chrzanowską (matkę mojego 
kolegi Janka), panie Paszkiewiczowe oraz Łuczakową. W większości przypadków 
były to wdowy nie mające żadnych rent czy emerytur, gdyż takie wtedy nie istnia-
ły. Zdane one były wyłącznie na własną zaradność i przedsiębiorczość. Poszcze-
gólni właściciele tych sklepów starali się poszerzać asortyment oferowanych ar-
tykułów. Na straganie można było kupić guziki, igły, agrafki, suwaki, nici, tasiemki  
i wstążki na metry, sznurowadła do butów, chustki i chusteczki, jedwabie oraz 
inne materiały. Ogólnie mówiło się, że sprzedają (oferują) galanterię i metraż.
 Miejsce na ten handel władze miasta zmieniały wielokrotnie. Pamiętam 
jak handlowano na Rynku (Plac Mickiewicza) pokrytym kocimi łbami, potem przy 
ulicy Kolskiej (gdzie obecnie znajduje się sklep Znajomy) i jeszcze w paru innych 
miejscach, aż w końcu przeniesiono ten handel poza miasto w kierunku cmenta-
rza, gdzie obecnie odbywają się jarmarki.
 W czasach obecnych handel ten odbywa się na solidnych rozkładanych 
stołach i pod estetycznymi zadaszeniami. Wszystko to daje się szybko i łatwo 
montować, gdyż jest wykonane z lekkich stelaży aluminiowych. Obecnie kupcy 
zjeżdżają z różnych stron Polski własnymi pojazdami mechanicznymi.
 Starych, prymitywnych kramów, zwanych kiedyś taszami już się nie spotyka. 

Powiedzenia o kramarstwie:
Jak gupi majóm pinióndze, to kramarze majóm odbyt 
(zbyt towarów; folklor cieszyński).
Jaki pan, taki kram – otoczenie człowieka świadczy o nim.

Panorama targowiska - (Wikipedia)
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Krawcowa domowa

 Była to pani szyjąca w swym domu,  
w swoim pokoiku lub kuchni, na potrzeby 
sąsiadek, swoich znajomych pań lub innych 
osób zamieszkujących w tym samym bloku 
lub w pobliżu, w najbliższej okolicy. Działal-
ność ta jeszcze stosunkowo niedawno ist-
niała, ale poza prawem. Zalegalizowanie tej 
działalności wiązało się z opłacaniem wyso-
kiego ubezpieczenia, przez co praca domowej 
krawcowej stawała się nieopłacalna. Ale wte-
dy istniało zapotrzebowanie na prowadzenie 
tej działalności, takich usług. Prawo ekonomii 
przecież mówi: był popyt, musiała być podaż.
 W większych miastach na każdym osiedlu była taka osoba znana wszyst-
kim, pracująca w ciasnym pomieszczeniu, do tego jeszcze w hałasie (dzieci). Do 
miary klientka stawała na krześle, a pani krawcowa z taśmowym centymetrem na 
szyi i szpilkami w ustach, ustalała długość czy szerokość szytej sukni. Była to usługa 
potrzebna i pożyteczna. 
 Krawcowa i jej klientki znały się od lat, znały swoje wymagania i możliwości, 
a w wielu przypadkach zaprzyjaźniały się poprzez częste kontakty. Najczęściej obie 
strony były zadowolone. W innych przypadkach istniała możliwość wykonania bez-
konfliktowej poprawki. 
 Ta forma szycia, czyli szycie domowe, zanikła prawie całkowicie, a jeśli 
ktoś jeszcze tym się trudni, to czyni to w głębokiej tajemnicy, bo może narazić się 
na przykre konsekwencje finansowe.

Powiedzenia o krawiectwie:
O wiele więcej diet rozpoczyna się w pracowni u krawcowej, niż w gabinecie lekarskim.
Tak krawcowa (krawiec) kraje, jak mu materii staje.
Krawiec bez surduta, a szewc bez buta.
Gdy krawiec za długo świętuje, rdza igły mu psuje.
Dobry krawiec, to i kołkiem zaszyje.

Maszyna do szycia firmy Singer - (Wikipedia)

Żelazko z duszą - Foto. A.Grabowski Żelazko na węgle - Foto. A.Grabowski
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Kurier pocztowy 

Patron: św. Archanioł Gabriel

 W czasach od kiedy zaczęto posługiwać się telegra-
fem, jak i telefonem oraz doręczać telegramy z ważnymi  
i pilnymi wiadomościami, okazało się, że te nowoczesne wy-
nalazki dość często zawodziły i to z różnych przyczyn. Naj-
częściej był to brak prądu (awaria w elektrowni lub na linii 
przesyłowej), zimą zdarzały się zerwania linii napowietrznej 
telefonu z powodu dużych wiatrów lub obciążenia śniegiem. 
Poczta przyjmując telegram była zobowiązana doręczyć 
wiadomość jak najszybciej do adresata, do odbiorcy. I w tym 
przypadku pewnym i niezawodnym doręczycielem wiado-
mości lub telegramu, nawet na dość znaczne odległości był 
zwykły pieszy posłaniec – kurier pocztowy. 
 Takim znanym mi posłańcem na poczcie w Dąbiu był pan Piotr Wrzesiński, 
mieszkający w pobliżu poczty w Dąbiu, przy ulicy Kolskiej. Jego żona była zatrudniona 
na poczcie w charakterze sprzątaczki. Ich syn Ryszard, starszy ode mnie o 3 lata, był 
moim kolegą. Wiem i pamiętam to dokładnie, gdyż mój dziadek ze strony mamy, 
Stanisław Filipowski był pocztylionem na tej poczcie. Dziadek codziennie, a nawet 
dwa razy dziennie, przemieszczając się pojazdem konnym odbierał przesyłki ze stacji 
kolejowej w Wiesiołowie. Często go odwiedzałem i stąd wiedziałem, kiedy pan Wrze-
siński udawał się z telegramem do Urzędu Pocztowego w Kole. 
 Jego wyruszeniu w drogę towarzyszył cały rytuał, a mianowicie ubierał się  
w zależności od warunków atmosferycznych, brał torbę z przesyłką, duży kij do obro-
ny przed psami oraz pewien zapas jedzenia, bo nigdy nie było wiadomo kiedy wróci. 
Taka wyprawa mogła trwać kilka, ale i kilkanaście godzin. Tak było jeszcze przez kilka 
lat powojennych. Potem funkcja posłańca, inaczej zwanego kurierem pocztowym, zo-
stała zlikwidowana.
 A przecież były czasy, że ten sposób dostarczania wiadomości był najpewniej-
szy i niezawodny, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. W tamtych czasach 
tego rodzaju posłańców zatrudniały wszystkie urzędy pocztowe z wielką korzyścią dla 
interesantów.
 Istnieją współcześni kurierzy dostarczający szybko przesyłki. Poruszają się oni 
samochodami. Współczesny kurier to taki nowoczesny listonosz.
 W polskiej tradycji słowo kurier kojarzy się z II wojną światową i Powstaniem 
Warszawskim. Najsłynniejszym kurierem był Jan Nowak Jeziorański, który podejmo-
wał się bardzo odpowiedzialnych i wielce niebezpiecznych zadań kursując między 
Londynem, Sztokholmem i Warszawą. Drugim słynnym kurierem był Jan Karski, który 
powiadomił świat o zbrodniach niemieckich na terenie Polski.
Przysłowie rosyjskie dotyczące posłańca mówi: 
Każdy nowy dzień jest jak posłaniec Boży, którego należy odpowiednio przyjmować.
Powiedzenie o powolnym posłańcu: takiego to tylko po śmierć posłać.

Posłaniec z XIXw.
(Wikipedia)
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Kuśnierz

Patron: św. Jan Chrzciciel

 Święty Jan został patronem kuśnierzy praw-
dopodobnie dlatego, że sam ubierał się w skóry zwie-
rząt nauczając w czasach Chrystusa nad Jordanem  
w Ziemi Świętej.
 Trudno ściśle określić początki zawodu ku-
śnierza. Pierwotne formy kuśnierstwa istniały już  
w zamierzchłych czasach, kiedy ludzie pierwotni ubie-
rali się w skóry upolowanych zwierząt. Początkowo 
wyprawianie skór i szycie odbywało się we wspólnocie 
przy udziale wielu ludzi i na własne potrzeby. 
 Zawód kuśnierza, jako taki, pojawił się w Euro-
pie w XIV i XV wieku. Z futer szyto ubrania, koce, obi-
jano nimi meble, używano zamiast pościeli do spania. 
Używano przeróżnych futer, w tym z niedźwiedzi, wil-
ków, saren, jeleni, królików, zajęcy, a nawet wiewiórek. 
Szczególnie cenione było futro niedźwiedzie – wyjątko-
wo gęste i ciepłe. W Polsce kuśnierstwo ma najdłuższą 
historię w rejonach górskich (Podhale i Lubelszczyzna). 
Mieszkańcy tamtych terenów trudnili się tym zajęciem, 
kiedy nie było pracy w polu, a więc jesienią i zimą. Do 
szycia kożuchów służyły im skóry baranie, zwłaszcza 
młodych sztuk. W połowie XX wieku powstały liczne 
zakłady kuśnierskie, przede wszystkim w Nowym Tar-
gu i okolicach, dokąd zjeżdżali z całej Polski amatorzy 
tych ubiorów. Kożuchy te zaczęto upiększać kolorowym 
wzornictwem poprzez wyszywanie. Jego styl zmieniał 
się zależnie od mody, upodobań i trendów obowiązujących w danym czasie. Zwłaszcza 
atrakcyjne były wyszywane kolorowymi nićmi góralskie serdaki.
 Wraz z upływem czasu moda na kożuchy minęła, zwłaszcza pod wpływem 
ekologów, którzy protestowali przeciwko używaniu do wyrobów kożuchów skór z ży-
wych zwierząt. Moda na kożuchy zanikła, a w związku z tym podupadł zawód kuśnie-
rza. Przez długi czas ekskluzywnymi, eleganckimi futrami damskimi były tzw. karakuły. 
Potem zaczęto lansować modę na futra z tworzyw sztucznych, ale to już nie to samo. 
Obecnie nie ma już w Dąbiu i najbliższej okolicy fachowca, któryby potrafił uszyć tego 
rodzaju eleganckie i cenne nakrycie.
 Krawcami, którzy zajmowali się kuśnierstwem, czyli szyciem futer z natural-
nych skór zwierzęcych, byli przed wojną i jeszcze przez kilka lat po wojnie – pan Kinic, 
krawiec damski, zamieszkały przy ulicy Łęczyckiej, a nieco później i o wiele młodszy, 
pan Talaga. W Koninie pamiętam zakład kuśnierski starego mistrza, pana Drapińskie-
go przy ulicy Dworcowej (od strony zaplecza).

Serdaki – wyroby kuśnierskie 
- (Wikipedia) 
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Lodziarz i prod. waty cukr.

Luciarz garnków 
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Lodziarz i prod. waty cukr.

 Przechowuję w pamięci 
pewne wspomnienie z dzieciństwa, 
dotyczące lodów. Pamiętam, jak po 
wojnie dąbski lodziarz, pan Pietrusz-
ka, mieszkający przy ulicy Mostowej, 
reklamował swoje wyroby, krzycząc: 
w trzech kolorach, w siedmiu sma-
kach. Komu, komu, bo idę do domu! 
Wprawdzie nikt mu tych smaków 
nie liczył, ale pozostało wspomnienie 
najlepszych lodów, jakich już później 
nie miałem okazji skosztować. 
 W języku polskim funkcjo-
nuje powiedzenie: kręcić lody, w zna-
czeniu zarabiać, robić interes (w do-
myśle – często nieuczciwy).
 A wzięło się to powiedzenie 
stąd, że w rzeczywistości lodziarz, 
co jakiś czas kręcił bańką zanurzoną  
w kostkach lodu, wypełnioną płynem 
przygotowanym na bazie mleka, ja-
jek, przypraw smakowych i zapacho-
wych oraz barwnika naturalnego (sok 
z marchwi, śmietana), aby uzyskać 
właściwe lody w postaci stałej, dają-
cej się nakładać specjalną miarką do 
kubków waflowych. I na tym zarabiał. 
Później produkcja lodów uległa kom-
pletnej zmianie. Poza tym, zakazano 
drobnym wytwórcom produkcji do-
mowej tych słodkich łakoci. Pojawiły 
się automaty, z których sprzedawano 
tzw. włoskie lody. Ale to już nie było 
to. Niską temperaturę niezbędną do 
zamrożenia lodów wytwarzały ma-
szyny działające na prąd elektryczny, zwane zamrażarkami.
 Powstała cała gama różnorodnych lodów, miedzy innymi tzw. cassate – lody 
w postaci słodkiej wielowarstwowej, wielobarwnej i mocno zamrożonej półkuli. Po-
jawiły się lody z bakaliami, łączone z owocami egzotycznymi i inne. Powstawały 
lody truskawkowe, kawowe, cytrynowe, czekoladowe i mnóstwo innych. Ulicznej 
sprzedaży lodów domowej produkcji nigdzie już nie znajdziemy. Można jedynie 
czasem na ulicy nabyć loda na patyku owiniętego kolorowym papierkiem.

Lody - (Wikipedia)

Wata cukrowa - (Wikipedia)
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Luciarz garnków 

 W czasach kiedy zakup 
naczyń kuchennych i garnków 
był bardzo trudny, każde takie 
naczynie było w gospodar-
stwie domowym bardzo sza-
nowane i oszczędzane.
 Oprócz garnków cięż-
kich, żeliwnych, pojawiły się 
garnki aluminiowe, blaszane, 
a potem polewane emalią. 
Miały jednak tę wadę, że czę-
sto się przepalały i powstawała 
mniejsza lub większa dziurka. 
Tej usterce próbowali zaradzić 
i zaradzali z dobrym skutkiem 
wędrowni luciarze. Oni to przy 
pomocy cyny, za niewielką 
opłatą, likwidowali otwór, a naczynie na powrót stawało się użyteczne. 
 W moim rodzinnym domu też mieliśmy lutowane wiadra, garnki i inne 
naczynia. Czasy się zmieniły. Na rynku, w sprzedaży jest mnóstwo naczyń, nikt nie 
próbuje regenerować uszkodzonych i zawód ten stracił rację bytu. 
 Lutowaniem, naprawianiem garnków jeszcze po wojnie w Dąbiu zajmo-
wała się pani Zborowska i pan Walenty Felusiak, zmarły w roku 1974, mając lat 82 
i pochowany na dąbskim cmentarzu.
 Obecnie w Dąbiu i okolicy luciarza nie znajdziesz nawet ze świecą, jak 
mówi stare powiedzenie.

Luciarz garnków - (Wikipedia)
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Magiel

 Maglowanie wypranej i wysuszonej pościeli lub bielizny można nazwać 
prasowaniem na zimno. 
 Dawniej w każdym prawie gospodarstwie wiejskim gospodyni dyspono-
wała do tego celu prymitywną maglownicą. Najprostsza maglownica to wałek, 
na którym owijało się pościel, podłoże, czyli ława lub stół oraz ciężka karbowa-
na deska z uchwytem na końcu. Tą karbowaną deską przesuwało się po wałku  
z wypraną pościelą. Po wielokrotnym takim potraktowaniu materiału karbowa-
nym wałkiem, przy dużej wprawie i umiejętności uzyskiwało się wypraną pościel 
czy bieliznę jak prasowaną. 
 Doskonalszym urządzeniem był magiel półautomatyczny. Było to 
potężne urządzenie zajmujące całe pomieszczenie, poruszane przy pomo-
cy korby, które obciążone ciężkimi kamieniami, przesuwając się prasowało 

Magiel zabytkowy ręczny - (Wikipedia)

Prasownica własna - Foto. A.Grabowski Dom św. Faustyny - Foto. A.Grabowski
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jednocześnie dwa wałki podłożone z dwóch końców magla. Takich magli  
 w Dąbiu było trzy: państwa Chmieleckich przy Rynku, pani Ładowskiej przy 
ulicy Łęczyckiej i pani Kellerowej przy ulicy Kolskiej. Ostatni magiel przy ulicy 
Łęczyckiej został zniszczony na skutek zawalenia się dachu na starym budyn-
ku, gdzie się mieścił. Nic z niego nie dało się uratować. Nastąpiło to w roku 
2014. Nowoczesność to maglownica podręczna, domowa na prąd, bardzo wy-
dajna i łatwa w obsłudze.
 Istnieje i jest w powszechnym użyciu wiele słowa maglować: dręczyć, 
maltretować, naciskać, pastwić się, wiercić komuś dziurę w brzuchu, ciągnąć 
kogoś za język, dopytywać się, zasypywać kogoś pytaniami, katować, męczyć.
A konkretnie maglować bieliznę to: prasować, wałkować, wygładzać. 

Mamka

Patron: św. Mamert bp, św. Idzi 
(matek karmiących).

 Terminem mamka lub mleczna 
matka określano karmicielkę cudzego 
dziecka. Zajęcie to praktykowane było  
w przeszłości od wielu lat, a może i stu-
leci. 
 Dawniej, w wieku XIX, był taki 
zwyczaj w bardzo zamożnych domach, 
że pani domu wkrótce lub bezpośred-
nio po urodzeniu potomka, oddawała 
swoje w niemowlę do karmienia innej, 
zdrowej kobiecie i to najlepiej mającej 
własne dziecko do karmienia. Wybie-
rano przy tym kobietę młodą, zdrową 
i dysponującą dużą ilością własne-
go pokarmu z piersi. W tych czasach 
prawdziwe matki, hrabianki, księżne, 
bywały słabego zdrowia, często choro-
wały, a nawet umierały przy porodzie 
lub bezpośrednio po narodzinach 
dziecka. Przyczyną tego były częste 
powikłania poporodowe lub szerząca 
się w środowisku bogatych pań gruźlica, na którą jeszcze wtedy nie wynale-
ziono lekarstwa. Jedynym sposobem, aby ocalić przy życiu przynajmniej nowo 
narodzone dziecko, było zatrudnienie mamki, która by je wykarmiła. Wśród 
niższych warstw społecznych, a więc na wsi, również się zdarzało, że dziecko 
po zmarłej karmiła własną piersią jej rodzona siostra. 

Stanisław Wyspiański, Macierzyństwo, 
1902, pastel, 62 × 46,5 cm. 

Muzeum Narodowe, Warszawa - (Wikipedia)
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 W czasach obecnych dział medycyny zwany pediatrią, a więc zajmu-
jący się niemowlętami i małymi dziećmi dysponuje całym zestawem pokar-
mów zastępczych dla niemowląt. Nie ma więc potrzeby zatrudniać mamki,  
a jeśli już, to zatrudnia się opiekunkę dla małego dziecka. Poza tym, było-
by to niewskazane i niedozwolone z uwagi na obowiązujące przepisy sanitar-
ne dotyczące karmienia niemowląt lub małych dzieci. 
 Zawód czy też funkcja mamki w obecnych czasach stał się przeżyt-
kiem i od dość dawna już nie istnieje, mimo że w dawnych czasach spełniał 
swe zadanie i uratował wiele dzieci, których los pozbawił zbyt wcześnie matki.

Maszynistka 

 Zawód maszynistki 
powstał w latach przed-
wojennych. Ażeby go wy-
konywać, należało posiąść 
umiejętność szybkiego  
i bezbłędnego pisania na 
maszynie, jak również po-
siadać odpowiednie narzę-
dzie w postaci maszyny 
do pisania. Istniało wiele 
typów maszyn, nieste-
ty wszystkie były trudne 
do zdobycia i stosunkowo 
drogie.
 W czasach powo-
jennych organizowano kur-
sy nauki pisania na maszy-
nie, po ukończeniu których 
wręczano odpowiedni dyplom upoważniający do otrzymania tej nobilitującej 
wtedy pracy. Umiejętność ta, zakłada szybkie i bezbłędne przepisywanie tekstów 
z rękopisów lub pisanie tekstów dyktowanych przez drugą osobę. Na kursie tym 
uczono pisania wszystkimi palcami obu rąk. Wyższym stopniem wtajemniczenia 
było pisanie bez patrzenia na klawiaturę, a jedynie na tekst otrzymany do prze-
pisania. Była to umiejętność poszukiwana przez różne firmy, biura i osoby pry-
watne. Praca ta była stosunkowo dobrze wynagradzana. Często płacono od stro-
ny przepisanego tekstu. Absolwenci wyższych uczelni powierzali przepisywanie 
swych prac dyplomowych takim maszynistkom. Do pracy tej garnęły się przede 
wszystkim młode dziewczęta ze średnim wykształceniem (matura), których nie 
było stać na podjęcie studiów. Mężczyźni w tym zawodzie byli rzadkością. 
 Odmianą maszynistki były protokólantki sądowe, które na bieżąco za-
pisywały przebieg rozprawy sadowej. Obecnie na taką pracę nie ma już prawie 

Maszyna do pisania (układ czcionek niemiecki, QWERTZ).
Własność autora. - Foto. A.Grabowski
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całkowicie zapotrzebowania. Do wielu spraw wystarcza komputer i podstawowe 
opanowanie jego obsługi. 
 Przed wojną i jeszcze wiele lat po wojnie cenione były takie marki maszyn 
do pisania jak Continental, Remington, Olimpia i polska maszyna Orzeł. 
Często maszynami tymi posługują się jeszcze, ze względu na sentyment pisarze, 
reporterzy. Maszyny te stanowią też ozdobę pięknych wnętrz i kancelarii.
 Jedynym i ostatnim w Polsce mechanikiem precyzyjnym naprawiającym 
te maszyny i w razie konieczności dorabiającym potrzebne części jest pan Józef 
Fuczik i jego syn Antoni zamieszkali w Bielsku Białej.
 W Dąbiu taką zabytkową maszynę do pisania posiadał pan Roman Matys, 
która służyła mu długie lata, aż do jego śmierci.
 Naprawą tych maszyn trudnił się z pozytywnymi efektami mój dobry zna-
jomy z Powiatowej Spółdzielni Wielobranżowej w Kole, pan Jan Pawlak. Odwie-
dzał on co pewien czas różne biura i zakłady pracy i „od ręki” usuwał usterki tych 
maszyn. W trudniejszych przypadkach zabierał daną maszynę do swego warsz-
tatu w Kole, przy ulicy Grodzkiej i tam przywracał jej używalność. Ale od wielu 
lat pan Pietrzak nie żyje i Spółdzielnia Wielobranżowa w Kole też już nie istnieje. 
Nastała era komputerów i drukarek.

Miotlarz
 W czasach współcze-
snych jest to zajęcie unikatowe, 
rzadko spotykane; jeszcze po-
trzebne i przez to uprawiane, 
ale w stanie zaniku.
 W samym Dąbiu jest 
jedna osoba wytwarzająca to 
niezbędne w gospodarstwie 
narzędzie, służące zwłaszcza 
do utrzymania porządku w po-
dwórzu. Człowiek ten przejął 
tę umiejętność od swego ojca, 
a ten od swego. Obecny mio-
tlarz jest trzecim w tej rodzinie. 
Miotły wykonuje solidnie z od-
powiedniego surowca, wyroby 
jego są odpowiednio złożone i odrutowane. Służą do końca, to znaczy do zdarcia 
się rózeg. Oferuje on swe wyroby na targach, albo też dociera z nimi do poszcze-
gólnych domów. Można u niego zamówić miotły do specjalnego przeznaczenia. 
Ma on w Dąbiu konkurenta z okolicznej wioski, który objeżdża Dąbie na rowerze 
i proponuje swój wyrób po niezbyt wysokiej cenie. Widzi się go również w dni tar-
gowe jadącego ze swymi produktami starym rowerem do miasta powiatowego. 
A odległość do Koła to 20 km. 

Ostatni miotlarz w Dąbiu, p. Marek Krawiecki
- Foto. A.Grabowski
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 Wyrobem mioteł zajmo-
wały się osoby nie mające stałej 
pracy i najlepiej mieszkające w 
pobliżu źródła surowca, a więc la-
sku, zagajnika. Zarobek z wykony-
wania tego zawodu jest niewielki 
i może jedynie wesprzeć skrom-
ny budżet domowy rodziny nie 
mającej dużych wymagań. 
 W naszej rodzimej, pol-
skiej mitologii, miotła to również 
środek lokomocji, którym posłu-
giwały się wiedźmy, strzygi, baby 
jagi zdążające na sabat czarow-
nic na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich. Miotła i kij silnie związana jest w tradycji 
z postacią czarownicy, Baby Jagi. 
 W dawnych, zamierzchłych czasach, przypisywano poczciwej miotle, używa-
nej do domowych porządków symbolikę magiczną, nadając jej właściwości oczysz-
czające i wypędzające. Łączono ją również z magicznymi przymiotami gatunków 
drzew, z których była wykonana. Tak, więc rózgi brzozowe, bukowe, i jodłowe miały 
symbolizować drzewo życia, płodność i odradzającą się na wiosnę przyrodę.

Żródło: Wikipedia

Młockarz

 W dawnych latach, o ile sięgam pamięcią, a zapewne jeszcze dawniej, 
do wyłuskania zboża z kłosów używano narzędzi zwanych cepami. Cep lub cepy 
to proste i prymitywne narzędzie składające się z dwóch elementów: dłuższego 
kija i krótszego ciężkiego kawałka obrobionego drewna (bijaka), połączonych 
ze sobą rzemieniem. Zboże (kłosy ze słomą) rozkładano na glinianej podłodze  
w stodole na tzw. klepisku i rytmicznie uderzano w kłosy powodując wysypy-
wanie się ziarna z osłonek. Następnie zbierano urobek i przetakiem (czyli sitem) 
oczyszczano ziarno. Wcześniej jeszcze używano do tego bydląt, które chodząc 
wkoło po rozpostartym zbożu, kończynami rozdzielały nasiona zbóż od kłosów.  
W naszych czasach stosuje się jeszcze tę metodę u niektórych plemion afrykańskich. 
 Postęp wprowadził jeszcze inne sposoby młocki. Pojawiły się maszyny 
(młockarnie) poruszane kieratem obracanym przez konie. Był też jeszcze inny 
sposób. Wiadomo, że rolnicy po żniwach gromadzili snopy zbóż w przewiewnych 
stodołach lub na wolnej przestrzeni w stogach. Kiedy nadeszła pora młocki, zle-
cano tę pracę fachowcom, czyli młockarzom. Byli nimi majstrowie posiadający 
silnik spalinowy do poruszania młockarni. Był to silnik czterosuwowy, napędzany 
olejem napędowym, popularnie zwanym ropą. Silnik ten zwano s-em. 
 Podstawiano taką maszynę pod stodołę albo stertę, gdzie znajdowało się 
zboże zgromadzone po żniwach, a obecnie przeznaczone do młocki. Młockarnię 
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łączono z silnikiem spalinowym pasem trans-
misyjnym, który miał to do siebie, że często 
zsuwał się z koła zamachowego i trzeba 
było pracę przerywać. Aby zaś silnik wprawić  
w ruch, należało wstępnie podgrzać powie-
trze wpadające do silnika.
 Problem był rozwiązany w ten spo-
sób, że do małego otworu w głowicy silnika 
wciskało się uwitego, żarzącego się papiero-
sa, który ogrzewał powietrze niezbędne do 
powstania samozapłonu i maszyna zaczyna-
ła pracować.
 Takimi młockarzami na terenie Dą-
bia i okolicy byli pan Waberski i pan Stanisław 
Zwierzyński, w Pieczewie pan Władysław 
Mroczek, a w Sobótce pan Edmund Buga. 
Obecnie zawód ten nie istnieje, a silniki spa-
linowe na papierosa zostały zastąpione przez 
napęd elektryczny. Jeśli zaś stosuje się silnik 
spalinowy, wtedy iskrę elektryczną otrzymuje 
on z akumulatora.
 Najpowszechniejsze stały się jed-
nak samobieżne kombajny, które koszą 
zboża i bezpośrednio młócą je, a czyste ziarna sypią na oddzielną przyczepę.
 Do pracy kombajnem nadaje się zboże dobrze wysuszone. Kłosy wilgotne 
nie oddają w kombajnie wszystkich ziaren. Kiedy pora żniw jest bardzo upalna, 
a w związku z tym zboże zbytnio wysuszone, kombajniści pracują nocą, najlepiej 
podczas porannej rosy.

Vincent van Gogh, Młockarz. 
(Wikipedia)

Młynarz wiejski 

Patroni: św. Marcin, św. Anna

 Młynarstwo to rzemiosło zajmujące się przetwarzaniem ziaren zbóż na 
mąkę, kaszę i inne produkty spożywcze metodami kiedyś prymitywnymi (ręczne 
żarna) oraz przemysłowymi, mechanicznymi w młynach. Młynarstwo wiejskie ist-
niało od wieków, jako dział ważnego rzemiosła, związane z funkcjonowaniem wsi 
polskiej. Poprzednio, zanim wynaleziono mielenie, zboża spożywano w postaci 
prażonej na gorących kamieniach. Potem ziarna rozłupywano za pomocą drew-
nianych stępów. Jeszcze później, mąkę otrzymywano przez rozcieranie ziarna na 
żarnach, które składały się z nieruchomego kamienia dolnego i obrotowego gór-
nego. Pierwotnie to kobiety zajmowały się rozcieraniem ziaren na mąkę, niezbęd-
ną do przygotowania posiłków.
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 Wszyscy językoznawcy znają pierw-
sze zdanie zapisane w języku polskim  
w Księdze henrykowskiej (rok 1270): „daj, ać 
ja pobruszę, a ty poczywaj” jakie mąż wy-
rzekł do żony bruszącej (mielącej) zboże  
w ziarnach. 
 Na rozwój młynarstwa wpłynęło za-
stosowanie siły wiatru i wody do poruszani 
kamieni młyńskich, a to wymagało większych 
umiejętności technicznych i wtedy zawód 
młynarza stał się domeną mężczyzn. 
 Pierwsze młyny wodne zbudowano 
w starożytnym Rzymie, do Polski zawitały one 
w XII wieku. Nieco później pojawiły się wia-
traki. Dynamiczny rozwój przemysłu, w tym 
młynarstwa w połowie XIX i XX wieku sprawił, 
że posługiwanie się żarnem stało się nieopła-
calne. Nowe, mechaniczne młyny wodne czy 
też wiatrowe zwiększały dziesięciokrotnie wy-
dajność, a produkt końcowy, czyli mąka była 
wyższej jakości. Młyny wodne pojawiły się  
w Polsce w XII wieku, a ich schyłek nastał  
w XIX wieku. Przyczyną było pojawienie się 
młynów motorowych. 
 Pierwsze młyny wodne w Polsce należały do wspólnot zakonnych. Rozpo-
wszechniły się one w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Śląsku i w Małopolsce. Naj-
częściej ich lokalizację wybierano nad małymi rzeczkami, gdyż łatwiej tam było 
je pobudować. Wykorzystywano naturalny spadek wody na koło młyńskie lub bu-
dowano sztuczne spadki. W młynach tych oprócz mąki wyrabiano kaszę, mielono 
korę dębową potrzebną przy garbowaniu skór, folowano sukno, a nawet przeciera-
no drewno.
 Młyny wiatrowe pojawiły się w Polsce także w XII wieku. Również jako 
pierwsi stawiały je zakony na terenach równych ale słabo zalesionych, lub też na 
wzniesieniach, gdzie były duże przepływy powietrza (gdzie wiały wiatry).

 Młyny wiatrowe zwane pospolicie 
wiatrakami rozsiane były po całej Pol-
sce, w tym również w Dąbiu i okolicy. W 
Dąbiu przed wojną istniały trzy wiatra-
ki. Jeden był pana Eugeniusza Kozłow-
skiego przy szosie Kolskiej, drugi Kazi-
mierza Kordasa za kolejką i trzeci pana 
Kebernika. Młyny, jakie pamiętam 
należały do państwa Krasnodębskich  
i Olińskich. Poza wiatrakami dąbskimi, 
były jeszcze w Umieniu, Drzewcach, Ci-
chmianie itd. 
 Istniały różne typy młynów. Typ naj-
starszych to wiatrak kozłowy, lekki, osa-

Wiatrak w skansenie Gosławice.
Foto. A.Grabowski

Żarno kamienne w Muzeum Okręgowym 
w Gosławicach.

Foto. A.Grabowski
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dzony na podstawie zwanej kozłem, na 
którym mógł się obracać zależnie z któ-
rej strony wiał wiatr. W wieku XVI pojawił 
się nowy model zaprojektowany przez 
Leonarda da Vinci. Cały korpus jego stał 
na fundamencie, a obracała się tylko jego 
głowica (czapa) wraz ze skrzydłami. Kor-
pus mógł być zbudowany z cegły lub ka-
mieni. Model ten szybko rozpowszechnił 
się na terenie Holandii do tego stopnia, 
że otrzymał nazwę holender. Był tam też 
używany do pompowania wody i osusza-
nia terenów leżących w depresji, a przez 
to pozyskiwania gruntów uprawnych.
 W dawnych wiekach właścicie-
lem młynów mógł być król, kościół lub 
feudał. Chłopi mogli być dzierżawcami, 
najemnikami lub dziedziczącymi młyn 
dworski. Młynarze byli obciążeni po-
datkami od każdego działającego koła 
wodnego, ale byli zwolnieni od pańsz-
czyzny.
 Młynarze cieszyli się we wsi sza-
cunkiem, choć często posądzani byli  
o skąpstwo. Dobry młynarz prowadząc 
swój interes musiał umieć wykonywać prace należące do innych zawodów, takich 
jak ciesielstwo, stolarstwo, bednarstwo, był też pomysłodawcą i księgowym. Mły-
narze stanowili odrębny krąg posługujący się specyficznym językiem, niezrozu-

Wiatrak holenderski
(Wikipedia)

Don Kichot i Sancho Pansa. (Wikipedia)
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miałym dla ogółu. Stanowili oddzielny, zamknięty krąg społeczny, co wyrażało się 
w powiedzeniu: jak się żenić, to równo – młynarz z młynarzówną.
 Młynarzom przypisywano kontakty z siłami nieczystymi, czasem postrze-
gano ich jako czarowników. Uważano, że młynarzowi wodnemu pomagał wodnik 
– demon wody, któremu składano ofiary, aby zyskać jego przychylność.
 Funkcja młynarza wiejskiego z upływem lat przestała istnieć. Produkcję 
mąki przejęły olbrzymie zakłady, kombinaty zbożowe.
 Wiatraki są tematem obrazów chętnie malowanych przez artystów. Ze-
spół bardzo malowniczych wiatraków murowanych, z obrotową czapą i śmiga-
mi miałem okazję podziwiać w regionie Hiszpanii zwanym Kastylią – La Manchą. 
Wiatraki te rozsławił Miguel de Cervantes w powieści „Don Kichot z La Manchy”, 
opisując walkę z nimi swego bohatera, błędnego rycerza, don Kichota.

Powiedzenia o młynarzu:
Dobry młynarz wszystko zmiele.
Każdy młynarz na swoje koło wodę prowadzi.
Młynarzowi przerwie się sprawę, gdy mu młyn stanie.
Młynarz nie umączony – rzadka rzecz.
Gęsta kasza czeladzi nie odstrasza.
Darmo kaszy nie jeść.
Taki sobie młynarz dobry jak i wojewoda: wojewodzie robią ludzie, młynarzowi woda. 

Modystka

 Modystką określamy kobie-
tę zajmującą się zawodowo wyro-
bem i sprzedażą damskich kapelu-
szy (przeważnie filcowych), a szerzej 
damskich nakryć głowy oraz ręcz-
nym wyrabianiem dodatków, takich 
jak woalki ślubne i pogrzebowe, do-
datki do sukien na pierwszą Komu-
nię świętą, między innymi wianu-
szek na głowę dziewczynki. Zawód 
modystki zaliczany jest do rzemiosł 
i podlega pod cech rzemiosł. Rze-
telne, dające sukces wykonywanie 
tego zawodu wymaga dobrego gu-
stu, wrażliwości, wyczucia piękna 
oraz nieustannego podążania za 
zmieniającą się modą. Można więc 
powiedzieć, że zawód modystki to 
zawód artystyczny. Modystka na Champs Elysees - Jean Beraud.

(Wikipedia)
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 Solidne i fachowe wykony-
wanie tego zawodu, prócz zdolno-
ści wymaga również wyposażenia 
pracowni (wytwórni) w odpowied-
ni sprzęt i urządzenia. Najważniej-
szym dla modystki jest posiada-
nie kompletu główek. Tak nazywa 
się wzorniki rozmiarów obwodu 
głowy. Kolejnym, niezbędnym na-
rzędziem są wzorce aluminiowe 
kształtki kapeluszy: stożkowe, obłe 
i inne. Ważne w tej pracy są rozcią-
gacze – półokrągłe imadło do po-
większania średnicy kapeluszy.
 Niezbędny też jest paro-
wacz, który podgrzewa i rozwleka 
kapelusz filcowy. W pracowni mo-
dystki winien też znaleźć się palnik, najlepiej spirytusowy.
 Produkty modelki to kapelusze, toczki, bereciki, woalki, opaski, ozdoby 
(kokardki, spinki). Wszystko to wykonywane jest ręcznie, z dużą precyzją i zręcz-
nością, z bawełny, wełny, filcu, jedwabiu lub lnu.
 Jeszcze kilkanaście lat temu egzystowała w Dąbiu, przy ulicy Ogrodowej 
pracownia modystki, ale obecnie już jej nie ma. W Polsce istnieją jeszcze gdzie-
niegdzie małe zakłady tego rodzaju, ale tylko w dużych miastach.

Modystka
(Wikipedia)

Mydło

 Mydło jako doskonały 
środek piorący i niezawodny do 
utrzymania higieny osobistej, 
jeszcze na początku XX wie-
ku wyrabiano powszechnie na 
wsiach i w małych miasteczkach 
sposobem domowym. Do jego 
produkcji używano wyłącznie 
tłuszczów zwierzęcych twar-
dych oraz ługów (sodowego  
i potasowego). Sam ług uzyski-
wano z gotowania lub zaparza-
nia popiołów drzewnych. Po-
tem zaczęto dodawać płynnych 
tłuszczów roślinnych oraz innych 
dodatków w postaci pachnideł Formowanie kostek szarego mydła. 

(Wikipedia)
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oraz barwników. Pienistość mydła uzyskiwano przez dodawanie kalafonii.
 Dawniej (od setek lat) używano tłuszczów zwierzęcych, takich jak łój barani, 
wieprzowy, koński, łój kostny, smalec, tłuszczów roślinnych, a więc wszelkiego rodzaju 
olejów (słonecznikowego, rzepakowego), ługów (wodorotlenków) oraz jako wypełnia-
czy – szkła wodnego, krochmalu, talku, cukru, kredy, soli i innych. Najpierw topiono 
tłuszcze stałe (zwierzęce), mieszano je z tłuszczami płynnymi i chłodzono do oko-
ło 40oC. Jednocześnie w tym samym czasie przygotowywano wodorotlenek (ług)  
w wodzie. Roztwór ten nagrzewa się nawet do 80oC. Ostrożnie wlewano ług do tłusz-
czów, jednocześnie mieszając je. Musiała być tu zachowana szczególna ostrożność, 
gdyż roztwór był żrący i można było ulec poparzeniom. Niezbędna przy tej pracy była 
odzież ochronna, a przede wszystkim okulary ochronne i rękawice. Następnie doda-
wano barwniki, zapachy, a półpłynny produkt rozlewano do foremek i odstawiano 
na 48 godzin w chłodnym i zaciemnionym miejscu do dojrzewania, które trwało 3–4 
tygodnie. Po tym czasie mydło domowej produkcji było już gotowe do użytku.
 W ostatnich kilkudziesięciu latach domowy sposób produkcji mydła wy-
szedł całkowicie z użycia. Został zaniechany ze względu na łatwy dostęp do goto-
wych produktów i różnorodność tych wyrobów oraz niezbyt wysoką cenę.
Nie słyszałem, w bliższym i dalszym otoczeniu, ażeby ktoś produkował mydło, nawet 
wyłącznie na własne potrzeby. 
 Znane jest powiedzenie: wyjść jak Zabłocki na mydle. Powstało ono na pod-
stawie ciekawej historii. Otóż szlachcic Zabłocki chciał w łatwy sposób dorobić się 
na sprzedaży mydła. Mydło jego produkcji miało być przetransportowane na statku 
z Krakowa do Gdańska, a stamtąd za granicę. Zabłocki, będąc człowiekiem chytrym 
i przebiegłym, postanowił oszukać celników i przywiązał ładunek tak, aby był cią-
gnięty pod powierzchnią wody. W ten sposób zaoszczędził na opłacie, ale nie bar-
dzo mu się to opłaciło, bo po wyjęciu skrzyń okazało się, że nie były szczelne, przez 
co całe mydło się rozpuściło.

Powiedzenia o mydle:
Kto się myje, a bez mydła, ten podobny do straszydła.
Nie pomoże mydło, ani malowidło, ani studnia wody, jak nie ma urody.
Aniołowi lekko białym być, ale diabła trudno mydłem zmyć.
Baba o szydle, a dziad o mydle.

Popularne przed wojną i po wojnie mydło do prania „Biały Jeleń”. (Wikipedia)
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Napełnianie długopisów

Napełnianie syfonów
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Napełnianie długopisów

 Człowiek na prze-
strzeni swych dziejów uży-
wał różnych materiałów i na-
rzędzi służących do pisania. 
Począwszy od zamierzchłej 
starożytności, od kultury 
babilońskiej i sumeryjskiej, 
kiedy to materiałem do spi-
sywania ważnych treści były 
tabliczki gliniane, a narzę-
dziem do pisania w mokrej 
glinie – patyki z papirusu.  
W czasach rzymskich, mate-
riałem piśmiennym były ta-
bliczki powlekane woskiem 
i rylce (drewniane lub meta-
lowe). Potem był pergamin ze skór zwierzęcych i atrament lub tusz nanoszony 
pisakiem z piór ptasich, jeszcze później papier czerpany (wynaleziony w Chi-
nach) i różnego rodzaju narzędzia pisarskie, jak zaostrzone piórko ptasie. Już 
w czasach nowożytnych wymyślono obsadkę z metalową stalówką. Ponieważ 
częste maczanie stalówki w naczyniu z atramentem stawało się niewygodne, 
zwłaszcza w podróży, wymyślono wieczne pióro. Było to pióro z umieszczo-
nym w nim zbiorniczkiem z pewną ilością atramentu. Ale i ono okazało się 
wadliwe, gdyż atrament często wyciekał, stalówki zaś się psuły. 
 Wymyślono zatem i rozpowszechniono tzw. pióro kulkowe, tj. pióro 
bez stalówki (w jej miejsce zaworek w postaci kulki, po którym spływa atra-
ment) i z zapasem atramentu w wymienialnym zbiorniczku. 
 Aby zmniejszyć koszt wymiany zbiorniczka, wymyślono wielokrotne 
napełnianie zbiorniczka. 
 Niczym grzyby po deszczu, pojawiły się punkty napełniania długopi-
sów. Ale trwało to przez kilkanaście lat, po czym tak jak się pojawiły te punkty 
i specjaliści od napełniania długopisów, tak też zniknęły. Masowa produkcja 
gotowych długopisów doprowadziła do takiego obniżenia ich ceny detalicz-
nej, że napełnianie stało się nie tylko kłopotliwe, ale i ze względów ekono-
micznych nieopłacalne i zbędne. 
Profesja napełniaczy długopisów nie trwała długo i wkrótce ich praca stała się 
niepotrzebna, zbędna.

Długopisy (seria zwierzęta). (Wikipedia)
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Napełnianie syfonów

 Syfon szklany to grubo-
ścienna butla o różnej pojemności, 
służąca do przechowywania napo-
jów gazowanych, a przede wszyst-
kim wody sodowej. Po naciśnięciu 
specjalnego urządzenia zamykają-
cego, uwięziony w butli sprężony 
dwutlenek węgla, wypychał płyn 
do podstawionego naczynia.
Odmianą syfonu był autosyfon – 
do sporządzania wody sodowej. 
Wystarczała zwykła woda pitna i 
niewielki nabój z ołowianym zawo-
rem, napełniony sprężonym dwu-
tlenkiem węgla. Przez wkręcenie w 
odpowiednim miejscu tego naboju, przebity zostawał ołowiany zawór, a gaz wpły-
wał do butli, mieszając się z wodą. Teraz wystarczyło nacisnąć na spust, a woda 
sodowa wypływała do podstawionej szklanki lub kufla.
Saturator, czyli wózek z wodą sodową, poruszający się na dwóch kołach od moto-
roweru, był nieodłącznym elementem krajobrazu dużych miast za czasów PRL-u, 
zwłaszcza w porze letniej, podczas dużych upałów. Saturatory takie można było 
spotkać do roku 1990, a nawet, w niektórych miastach, do 1995. Wyparło je dopiero 
pojawienie się w handlu napojów gazowanych w małych butelkach szklanych i pla-
stikowych. Pierwsze saturatory pojawiły się na ulicach 30, 40 lat temu. Ażeby uzyskać 
zezwolenie na ten handel, należało stanąć do przetargu, przeważnie w spółdzielni 

Społem. Sezon zaczynał się w maju, a kończył 
zależnie od pogody, we wrześniu lub paździer-
niku. Ceny tego napoju były różne. Najtańsza 
była czysta woda sodowa, droższe były wody 
mieszane z sokami. Kres saturatorom położyli 
pracownicy sanepidu, wysuwając zastrzeżenia 
co do higieny naczyń szklanych. Nie pomogło 
nawet pojawienie się, w końcowej fazie Gierka, 
jednorazowych, plastikowych naczyń. Wyrok 
na saturatory został już wydany na szczytach 
władzy i musiały one zniknąć z ulic dużych i 
małych miast polskich.
Po pewnym czasie pojawiły się jeszcze satura-
tory już o wyższym standardzie, ale to nie były 
już tamte, sprzed 30, 40 lat i nie stały się tak 
powszechne, jak tamte sprzed lat. 

Panorama miasta. (Wikipedia)

Kolejka do saturatora, lata 70-te
(Wikipedia)

Oo
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Obraźnik

Operator kina objazd.

Ostrzenie noży
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Obraźnik

 W połowie XIX wieku, 
a nawet jeszcze przed rokiem 
1850, mieszkańcy Skulska i Śle-
sina trudnili się sprzedażą świę-
tych obrazów. Oni to stworzyli 
na własny użytek język zawodo-
wy, przy pomocy którego mogli 
ukrywać przed innymi tajemni-
ce handlowe. Oprócz obrazów, 
sprzedawali oni dewocjonalia  
i modlitewniki. W samym Skulsku 
powstawały zakłady produkują-
ce te przedmioty. Ale produkcja 
masowa znacznie obniżyła ja-
kość tych wyrobów. W tym sa-
mym mniej więcej czasie, kupcy 
(gęsiarze) z pobliskiego Skulska 
stworzyli żargon obraźnicki, zwa-
ny kminą ochweśnicką. Od nich 
to wkrótce ten żargon przeję-
li ślesińscy handlarze obnośni, 
zwłaszcza sprzedawcy obrazów. 
W kontaktach z nabywcami, po-
dobnie jak gęsiarze, stosowali 
oni niezbyt uczciwe zasady (po 
prostu oszukiwali), potrzebny był 
im więc język niezrozumiały dla 
innych, język sztuczny, herme-
tyczny. Mowa ta zrozumiała była 
tylko wśród nich. 
 Oprócz handlu obrazami, mieszkańcy tych dwóch miasteczek trudnili 
się też przemytem i zbójnictwem. Należy pamiętać, że były to czasy zaborów, 
a miasta te leżały w strefie przygranicznej, co umożliwiało korzystny przemyt 
różnych towarów. Żargon obraźnicki stanowiła mieszanina słów zapożyczo-
nych z języka niemieckiego, rosyjskiego, łaciny, a niekiedy jidysz i cygańskiego. 
Język ten zawierał około 700–800 słów, które wystarczały do swobodnego po-
rozumiewania się między sobą. Dla przykładu podam, że gęś zwała się w ich 
żargonie agata. Po II wojnie światowej nastał koniec wędrownych handlarzy, 
tak gęsiarzy, jak i obraźników. Ustała też potrzeba posługiwania się tajemnym, 
sztucznym językiem. 
 A był ten język zjawiskiem unikatowym w całej Europie. Nigdzie,  
w żadnym kraju, żadna niezbyt liczna grupa ludzi trudniących się tą samą 

Jan Norblin, Sprzedający obrazy.
(Wikipedia)
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profesją nie zdołała utworzyć 
sztucznego języka tak, jak w Śle-
sinie i Skulsku. 
 Czas dla kminy ochwe-
śnickiej minął (kmina to język, 
ochwost to obraz).
 Wyjątkowo w Ślesinie 
gwarą tą posługują się jeszcze 
tzw. kurzoje, czyli handlarze pie-
rzem. Czasami można jeszcze 
usłyszeć tę mowę na ulicach 
Ślesina lub Skulska. Starania  
o zachowanie jej czynią pasjona-
ci i uczniowie liceów.

Operator kina objazd.

 Kino objazdowe powstało dość dawno, bo zaledwie kilka lat po wyna-
lezieniu samego kina przez francuskich braci Lumière. Pierwszy pokaz filmu 
odbył się w roku 1895. Tytuł tego kilkuminutowego filmu brzmiał: Wyjście ro-

Aparat projekcyjny AP-22 (16 mm) - (Wikipedia) 

Źródło: Wikipedia
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botników z fabryki Lumière w Lyonie (La sortie des usines Lumière à Lyon).
 W Polsce pionierami kina byli już w roku 1905 bracia Krzemińscy, któ-
rzy jeździli aż na teren Rosji i tam wyświetlali swoje filmy. W kraju różnego 
typu przedsiębiorcy zaczęli organizować seanse filmowe podczas jarmarków, 
w namiotach cyrkowych lub na zapleczach sklepów. Początkowo były to filmy 
nieme. Podczas ich wyświetlenia podkład muzyczny tworzyli grajkowie, gra-
jąc przeważnie na pianinie. Kino objazdowe w tamtych czasach dostarczało 
rozrywki i propagowało edukację. Nieco później zaczęły powstawać kina stałe, 
stacjonarne, zwłaszcza w większych miastach.
 Po ostatniej wojnie kinematografię podporządkowało sobie Minister-
stwo Informacji i Propagandy. Nowy, narzucony Polsce ustrój kierował się le-
ninowską zasadą, że ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film. Kino 
stało się narzędziem indoktrynacji, wprowadzania niechcianej ideologii, nie-
chcianego ustroju. Wtedy to, kino, a zwłaszcza kino objazdowe, które docie-
rało do najdalszych wiosek z repertuarem radzieckich filmów przeżywało swe 
apogeum. Może warto wymienić chociaż niektóre tytuły tych filmów: Dygni-
tarz na tratwie, Pastuch i świniarka, Świat się śmieje. Nieodzownymi elemen-
tami tych filmów była gra na harmonii i pociąg najeżdżający wprost na wi-
dzów, co często powodowało panikę na widowni. 
 Gagi i dowcipy były bardzo prostackie, ale mimo to wzbudzały gwał-
towną reakcję widowni.
 W Dąbiu już przed samą wojną było kino stacjonarne w sali widowi-
skowej remizy OSP Dąbie. W czasie okupacji wyświetlano tam również filmy 
dla dzieci. Bywałem na takich filmach. Filmy te poprzedzane były przeglądem 
wydarzeń, tzw. Wochenschau, gdzie pokazywano zwycięstwa armii niemiec-
kiej i podbijanie Europy. Po wojnie kino w remizie pozostało, a jego operato-
rem był pan Stefan Brzeziński, ojciec mojej koleżanki szkolnej.
 Operatorem zaś kina objazdowego był przez długie lata pan Euge-
niusz Miszczak, który będąc zatrudniony w dyrekcji łódzkiej obsługiwał wo-
jewództwo łódzkie oraz miejscowości ościenne, między innymi i Dąbie gdzie 
mieszkał i miał rodzinę. Pamiętam seans wyświetlany w sezonie letnim na 
dziedzińcu szkoły zawodowej przy ulicy Kilińskiego. Był to już film kolorowy, 
panoramiczny. Ludzie na seans szli z całego Dąbia i to z własnymi krzesłami. 
Na innym seansie pana Gienka byłem wraz z żoną, podczas kilku dni spę-
dzonych na obozie harcerskim w lesie za Uniejowem. Kucharką obsługują-
ca harcerzy była żona pana Miszczaka. Oczywiście zjawił się wkrótce jej mąż  
i zaproponował wszystkim film, który miał wyświetlać w jakiejś remizie lub kla-
sie szkolnej w Spicymierzu. Szliśmy do tego kina kilka kilometrów przez łąki,  
a potem przez piaski. 
 Oczywiście, pan operator wyświetlił nam przynajmniej dwa filmy. Do-
kładnie nie pamiętam, bo zasnąłem, jak i część widzów, a do obozu w Uniejo-
wie wracaliśmy w bardzo wczesnych godzinach porannych. Przeżycia i wraże-
nia były niesamowite i zapamiętane przez długie lata.
 Sprzęt jakim się posługiwano to AP-xx (8 mm lub 16 mm). AP ozna-
czało aparat projekcyjny, a jego ważnym parametrem była szerokość taśmy 
filmowej w milimetrach, a więc 8 lub 16 mm. Wielką zmianę przyniosło zasto-
sowanie taśmy kolorowej.
 Obecnie kino objazdowe do Dąbia już nie przyjeżdża. Inne czasy.
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Ostrzenie noży

 Był taki czas, że po mieście, jak 
również po wioskach jeździł człowiek, 
który przywoływał klientelę, pokrzyku-
jąc: noże, nożyczki, tasaki, siekierki ostrzę! 
Ostrzył też nożyki i siatki do mielenia 
mięsa. Jego warsztat stanowił mały stolik 
z urządzeniem do ostrzenia metalowych 
narzędzi, napędzany kołem, z paskiem 
transmisyjnym poruszanym nogą. Swą 
usługę świadczył również zakładom fry-
zjerskim, których w tym czasie w Dąbiu 
było kilka. 
 Cały swój warsztat ciągnął ten 
pan z tyłu, podłączony do roweru. Pamię-
tam, jak już po wojnie przyjeżdżał on do 
Dąbia z Koła. Stawiał zwykle ten warsztat 
w miejscach, gdzie spodziewał się klien-
teli. Najpierw stukał w wiszący kawałek 
metalu dając sygnał, że już jest i oczekuje 
zleceń. W przypadku braku zaintereso-
wania ponawiał swą ustną reklamę. 
 Po wykonaniu usługi w jednym 
miejscu, przejeżdżał w inny punkt mia-
sta i powtarzał swój anons. Trzeba przy-
znać, że za niewielką opłatę solidnie wykonywał swą pracę. Gospodynie domowe 
były szczególnie zadowolone z ostrzenia noży i tasaków.
 Ale jak wiele innych zawodów, i ten zniknął z krajobrazu naszych wsi, 
miast i miasteczek. 
 Czy to dobrze, trudno dać jednoznaczną odpowiedź.

Ostrzenie noży. (Wikipedia)

Pp
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Pp
Parasolnik

Piaskarz

Pierza czyszczenie

Pilarz (tracz)

Pisarz podań (ręcznie)

Plecionkarstwo 

Pobielanie kotłów

Plisowanie spódnic

Powroźnik

Praczka bielizny

Pszczelarz 

Parobek

Pasterz wiejski (bydła)
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Parasolnik

 Parasolnik, to za-
wód obecnie całkowicie wy-
marły. Kiedyś, mam na myśli 
wiek XIX i połowę XX, był to 
zawód bardzo powszechny 
i potrzebny. W każdym mia-
steczku egzystował taki za-
kład, a w dużych miastach 
było ich nawet kilka. Byli 
też tacy, którzy wyrabia-
li nowe parasole w dużym 
wyborze (parasole damskie  
i męskie, parasole przeciw-
słoneczne i przeciwdesz-
czowe, parasole plażowe).
 Inni parasolnicy 
zajmowali się ich naprawą, jeśli była ona dla zleceniodawcy opłacalna. Napra-
wiali mechanizm otwierający parasol, wymieniali metalowe elementy napina-
jące materiał lub też wymieniali pokrycie parasoli. W parasolach najważniej-
sza była solidna rączka i elegancki materiał. Materiały były w różnych kolorach, 
często wielobarwne lub w kwieciste wzory. 
 Kres tego zawodu nastąpił wraz z masową ich produkcją, a zwłaszcza 
importem ze Wschodu. Obecnie parasolki importowane są bardzo tanie, ale 
jednocześnie niskiej jakości, można powiedzieć tandetne. Określane są jako 
jednorazówki. Często już po kilku użyciach ulegają uszkodzeniu. 
 W pewnych latach modne stały się parasolki – miniaturki, mieszczące się 
nawet w niewielkich torebkach. Otwierało się je automatyczne, po uruchomieniu 
pewnego przycisku. Ale i na nie mija moda. Znów wracają do łask solidne parasole 
z rączkami w postaci laski, którą można się podpierać. 
 A parasolników już nie ma!
 Wszyscy powszechnie wiedzą co to jest parasol, czy też parasolka i do cze-
go służy. Etymologię tego słowa znają tylko nieliczni. Otóż słowo parasol zapo-
życzony jest z języka włoskiego: parasole znaczy „przed słońcem”. Pierwotnie bo-
wiem były stosowane jako osłona przed słońcem. Wg słownika etymologicznego 
języka polskiego parasole (liczba pojedyncza) to słońcochron, a nie deszczochron. 
Z czasem dopiero parasol zaczął pełnić funkcję ochrony również przed deszczem.
Każdy parasol (parasolka) wykonany jest z nieprzemakalnego materiału rozpiętego 
na składanych drutach przymocowanych na kijku lub lasce (często bambusowej). 

Powiedzenia o parasolu:
Parasol noś nawet przy pogodzie.
Trzymać nad kimś parasol ochronny.

Sprzęt do naprawy parasoli.
(Wikipedia)
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 Parobek

Patron: św. Leonard z Noblac

 Termin ten oznaczał męż-
czyznę w różnym wieku (najlepiej 
młodego, w pełni sił) przyjętego 
przez gospodarza do wykonywania 
różnych prac polowych, jak i gospo-
darczych przy koniach lub krowach. 
Jedyną rekompensatą za tę pracę 
było pełne wyżywienie, jakiś kąt do 
spania (często w stajni przy koniach), 
niewielka zapłata (tzw. wysługa) dwa 
razy w roku oraz raz na rok ubranie  
i obuwie zwane wycugiem. 
 Pamiętam takiego parob-
ka, pana Piotra Błaszczyka, który 
był kuzynem mojego ojca i w cza-
sie okupacji odwiedzał nas zawsze  
w niedzielę. Chcę go opisać jako 
wzór wierności i pracowitości. Był 
on od młodych lat sierotą i do tego 
upośledzonym, gdyż nie mówił – był 
niemy. Z moim ojcem posługiwał się 
językiem migowym i mimo swego 
kalectwa doskonale orientował się 
w polityce i w postępach Niemców na froncie. Jako dziecko obserwowałem te 
ich rozmowy migowe, mimo że niewiele z tego pojmowałem. Przez całe życie 
pracował on u pana Romana Dzikowskiego przy ulicy Browarnianej (obecnie 
Józefa Piłsudskiego). Był on bardzo wierny i oddany gospodarzowi. W zarzą-
dzaniu gospodarstwem był drugą osobą po właścicielu, a przed synem i zię-
ciem, których nie znosił i był z nimi w ciągłym konflikcie.
 O wszystkim wiedział i wszystkim zarządzał. Siewy zbóż, zbiory to jego 
domena, jego obowiązki, z których wywiązywał się bezbłędnie i bez zarzutu 
ze strony gospodarza. 
 Pan Roman Dzikowski i cała jego rodzina widzieli to i doceniali. Po-
twierdzeniem tego i dowodem na traktowanie go na równi z najbliższymi 
było to, że po śmierci w roku 1979 (miał lat 72) został pochowany w okazałym 
grobowcu rodzinnym Dzikowskich wraz z innymi członkami tej rodziny.

Powiedzenia i przysłowia dotyczące parobka:
Nie zarobek, co go zjadł parobek.
U pastora i u pana marne jest życie parobka. (przysłowie fińskie)

„Parobek krakowski” Jan Norblin XVIII w.
(Wikipedia)
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Pasterz wiejski (bydła)

Patroni: św. Izydor, św. Mikołaj

 Miasto Dąbie od niepamiętnych czasów miało pastwiska miejskie (kilka-
naście hektarów łąk) przy szosie w kierunku Kłodawy. 
 Każdy mieszkaniec Dąbia mógł tam bezpłatnie wypasać swoje bydło. Przy-
wilej ten przeciągnął się na pierwsze lata okupacji, ponieważ pamiętam, jak pastuch 
miejski szedł ulicą Browarną, a krowy same odłączały się od stada i wchodziły do wła-
snych podwórek. Nie wiem, kim był ten pastuch, ale pamiętam jak przygrywał sobie (a 
może krowom) na piszczałce. Po wojnie część tych pastwisk uległa parcelacji i została 
przydzielona poszczególnym rolnikom. I w ten sposób funkcja pastucha miejskiego 
stała się zbędna i uległa zaniechaniu, gdyż okazała się niepotrzebna.
 Obecnie pojedynczy rolnik nie ma czasu pilnować swego bydła na łące, 
a dzieci też mają wiele różnych obowiązków, a zwłaszcza naukę w szkole. Wymyślo-
no więc pastucha elektrycznego. Jest to ograniczenie wypasu krów przez ustawie-
nie prostych kijków, na których rozpięte są druciki (na izolatorach) przewodzące prąd 
elektryczny o niskim napięciu (a więc nie stwarzającym zagrożenia porażeniem), ale 
wystarczający, aby zbliżające się krowy delikatnie szczypać, a przez to odpędzać od 
zabronionego obszaru. Pastuch elektryczny czerpie prąd z niewielkiego akumulatora 
(baterii) o niskim napięciu, a przepływając przez cewkę uzyskuje kilka tysięcy woltów. 
Prąd ten jest przerywany i przy dotknięciu przez krowę, szczypie ją nieprzyjemnie, 
a to wystarczy, aby nie chciała go dotknąć. Prąd ten jest bezpieczny dla ludzi i zwie-
rząt. Również i w tym wypadku człowiek – żywy pastuch okazał się zbędny.

Przysłowia o pasterzu:
Gdy pasterze się sprzeczają, wilki owce porywają.
Wilk żałuje tego, co zostawił, pasterz – tego, co wilk porwał. (przysłowie armeńskie)
Zły pasterz prowadzi do śmierci nawet mocne owce. (św. Augustyn)
Jeśli pasterz pracuje rzetelnie, wydoi mleko nawet z kozła. (przysłowie osmańskie)

Józef Chełmoński, Pastuszkowie przy ognisku, 1895–1900. Olej na płótnie. 52 × 68,5 cm - (Wikipedia)
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Piaskarz

 Piaskarze w Polsce egzystowali w XIX i na początku XX wieku. Były wtedy 
całe grupy ludzi trudniących się wydobywaniem piasku z dna rzek i jego sprze-
dażą. W Warszawie w XIX wieku piaskarze należeli do biedoty zamieszkującej 
dzielnicę zwaną Powiślem. Oprócz piaskarzy zamieszkiwali tam bednarze i ry-
bacy. Piaskarzy uwiecznił słynny malarz rodzajowy tamtych czasów, Aleksander 
Gierymski na swych podziwianych i cenionych obrazach takich jak Piaskarze czy 
Trąbki.
 Zajmowali się oni wydobywaniem piasku z dna rzeki, w tym przypadku 
z Wisły. Rzeki, a szczególnie duże rzeki, były źródłem cennego surowca, zwłasz-
cza przy zwiększonym zapotrzebowaniu na kruszywa niezbędne przy dużych in-
westycjach budowlanych. Przy wydobywaniu piasku, dodatkową korzyścią było 
utrzymanie żeglowności rzek, jako ważnego szlaku komunikacyjnego i transpor-
towego.
W połowie XIX wieku i aż do lat 50-tych XX wieku, piasek pozyskiwano z łach 
rzecznych powstałych po wiosennych wylewach lub dzięki sezonowemu spadko-
wi poziomu wody w rzekach. Żwir zaś wydobywano z dna rzek.
 Praca piaskarzy przez długie lata nie była zmechanizowana, ale ręczna. 
Wydobywanie piasku odbywało się za pomocą drewnianych szufli z dziurkami, 
przez które odsączała się woda. Do wydobywania żwiru z dna rzeki stosowano 
szufle metalowe. Oprócz zapotrzebowania piasku na wielkie budowle, kiedyś pia-
sku używano również w mennicach do czyszczenia monet. 

Aleksander Gierymski, Piaskarze, 1887, Muzeum Narodowe, Warszawa
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Zdarzało się, że przy niskich stanach wody (w roku 2012 i 2015) piaskarze natra-
fiali przypadkowo na skarby skradzione przez Szwedów w czasie tzw. potopu  
i zatopione w Wiśle na skutek zatonięcia ich barek obładowanych skradzionymi 
łupami. W ostatnich latach, przy nadzwyczaj niskim stanie wód wydobyto wiele 
cennych skarbów, które wzbogaciły nasze muzea.
 Jak na ironię losu, piasek wydobywany z dna Wisły, służył wielokrotnie do 
napełniania worków w celu zabezpieczenia przed powodzią.
 Piaskarze na niewielką skalę i na potrzeby lokalne byli kiedyś i w Dąbiu. 
Piasek jednak w większości pozyskiwali z lasku za rzeką, zwanego Brzezinką. 
Rozprowadzali oni niewielkie ilości czystego piasku po domach, gdzie służył on 
gospodyniom do posypywania glinianych podłóg w pomieszczeniach mieszkal-
nych. Tak postępowała również moja babcia Wiktoria, jeszcze w latach 50-tych. 
 Uzdolnione artystycznie panie, gospodynie domowe, potrafiły tym pia-
skiem usypywać piękne dywany w rozmaite wzory. Wadą ich było to, że były nie-
trwałe i ulegały szybko zatarciu i zniszczeniu. Ten sposób upiększania podłóg 
pozostał jedynie we wspomnieniach najstarszych osób i można go podziwiać  
w skansenach.

Pierza czyszczenie

 Od dawnych lat istniał 
na polskich wsiach obyczaj zwa-
ny pirzokiem. Było to pospolite 
darcie pierza zwane też skubacz-
ką, pirzawką albo wyskubkiem. 
Darcie pierza miało miejsce  
w okresie jesieni i zimy. Wieczo-
rami zbierały się gospodynie, 
najbliższe sąsiadki i inne zapro-
szone osoby chcące przyjemnie 
i z pożytkiem spędzić długie 
godziny. Należy pamiętać, że ra-
dio nie było jeszcze wtedy popu-
larne, a telewizja była nieznana. 
Gospodynie wiejskie przygotowywały i gromadziły przez całe lato gęsie pierze  
z przeznaczeniem na pierzyny i poduszki, które często służyły za posag wycho-
dzącej za mąż córce. 
 Praca ta wymagała dużego skupienia i uwagi. W czasie jej wykonywania 
niedopuszczalne było wywołanie przeciągów, gdyż skutki jego były niewesołe. Pa-
nie siadały po obu stronach długiego stołu, a gospodyni wysypywała z kosza lub 
worka pierze na jego środek. Każda z kobiet pobierała garść pierza i przeglądała 
oddzielnie każde piórko, rozdzierając je na połowę, twardą część rzucając na pod-
łogę, eliminując piórka wadliwe i odkładając oddzielnie gęsi puch. 

Stary zakład czyszczenia pierza w Łodzi
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 Pracy tej przeważnie towarzyszyły przyśpiewki i opowiadanie dowcipów 
albo też przekazywanie najświeższych wiadomości ze świata. Zdarzało się, że 
ktoś, np. gospodarz przygrywał na jakimś instrumencie. 
 Niedopuszczalne było przy tej pracy palenie papierosów, aby nie spowo-
dować pożaru. Był zwyczaj, że gospodyni ogłaszała przerwę w pracy i wtedy czę-
stowała gości herbatą, częściej kawą zbożową z mlekiem i przygotowanym na tę 
okazję jakimś ciastem. Grupy tych kobiet przemieszczały się z domu do domu, 
zależnie od tego, gdzie było pierze do darcia. Takie spędzanie długich wieczorów 
oprócz konkretnych efektów w postaci oczyszczonego pierza, integrowało też 
dane środowisko. Pamiętam takie wieczory podczas okupacji, na które zabierała 
mnie mama do sąsiadów przy ulicy Nadrzecznej.
 Obecnie zwyczaj ten zaniknął, podskubywanie gęsi i przerób pierza wyko-
nują specjalistyczne maszyny w dużych zakładach drobiarskich.
 Niektóre wiejskie stowarzyszenia próbują odnowy tego kiedyś pospo-
litego zwyczaju. Ale jest to raczej w formie zabawowej, popisowej, przy muzy-
ce i śpiewie. Słyszałem o takich próbach czynionych w Kleczewie i Budzisławiu,  
w okolicach Konina. 

Pilarz (tracz)

Patron: św. Józef

 Pośród cieśli, osobną grupę zawodową stanowili tracze. Zajmowali się oni 
wykonywaniem belek, bali i desek niezbędnych przy stawianiu domów lub innych 
budynków gospodarczych. Na ziemiach polskich pierwsze piły ręczne pojawiły 
się około XV wieku. Bardzo rzadkie były piły mechaniczne, napędzane podobnie 
jak młyny energią wodną. 
Z uwagi na specjalną technologię pracy i stosunkowo drogie narzędzia, powsta-
ły grupy specjalistów, zwanych pilarzami lub traczami. Początki tej specjalności 
sięgają średniowiecza. Zawodowcy używali do pracy piły zwanej trachą, długości 
około 200 cm, z dwoma uchwytami zwanymi rączkami. Całość obróbki budulca 
piłą nazywano traczowaniem. Zajęcie to wymagało dużej siły fizycznej, wytrzy-
małości i odpowiedniej techniki. Okorowane kloce w pierwszej kolejności „usta-
wiano”, czyli wymierzano do kantu przy pomocy poziomnicy i „sznurowano”, czyli 
zaznaczano osmalonym sznurkiem linie cięcia, zwane „sznitami”. Po wstępnych 
przygotowaniach bale wciągano na specjalne rusztowania, wysokie na około  
2 metry. Często rusztowanie to stanowiły solidne i dość wysokie kozły. Bale wta-
czano na rusztowanie przy pomocy prostych dźwigów. Cięcie bali, zwane prze-
cieraniem, wykonywały dwie lub trzy osoby. Osoba o najwyższych kwalifikacjach 
i doświadczeniu pracowała na wysokości i spychała piłę w dół po wyznaczonej 
poprzednio linii. Pod rusztowaniem stało zwykle dwóch ludzi, którzy ściągając 
piłę w dół utrzymywali dokładnie jej pion. Największe kloce, z uwagi na trud-
ny transport, poddawano trasowaniu, czyli cięciu na odpowiednie deski lub bale, 
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bezpośrednio w lesie, na miejscu gdzie były ścięte. Piłą taką wycinano wszystkie 
elementy niezbędne przy budowie, a więc bale, belki sufitowe, futryny, krokwie, 
łaty oraz deski podłogowe i sufitowe.
 Na zbudowanie typowego domu przeciętnej wielkości tracze obrabiali 
drewno przez dwa tygodnie, pracując od rana do nocy.
 W XX wieku wraz z upowszechnieniem małych traków mechanicznych, 
zwanych „gatrem” tractwo zaczęło zanikać.
 Po ostatniej wojnie był jeszcze w Dąbiu rzemieślnik trudniący się przecie-
raniem bali na elementy potrzebne do wybudowania domu. Nazywano go pila-
rzem. Był to pan Stanisław Wojciechowski, który z dwoma synami uprawiał ten 
zawód. Ich dziełem, miedzy innymi, był pierwszy po wojnie potężny drewniany 
krzyż przy ulicy Kolskiej.
Obecnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, zamawia się odpowiednie urządzenie typu 
Wood-Maiser, które podjeżdża na miejsce, gdzie są składowane ścięte kloce i tnie 
je na pożądane długości i grubości. Wszystko jest zmechanizowane. Nowe czasy.

Pilarz (tracz). (Wikipedia)
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Pisarz podań (ręcznie)

 Znana od czasów antycznych była funkcja skryby w starożytnym 
Egipcie zapisującego wszystko na glinianych tabliczkach. Zachowały się całe 
archiwa zapisów transakcji handlowych, tj. sprzedaży lub kupna. W średnio-
wieczu skrybą nazywano kopistę Pisma świętego i innych ksiąg religijnych. 
Praca ta była wykonywana w zaciszu klasztoru przez przygotowanych do 
tego mnichów.
 Synonimami słowa „skryba” (od łacińskiego scribo – piszę) są: gryzipió-
rek, urzędas, urzędniczyna, kopista, biuralista, przepisywacz, skryptor i inne. 
 W czasach, kiedy czytanie i pisanie nie było umiejętnością znaną po-
wszechnie i dostępną wszystkim, a jednocześnie istniała konieczność komu-
nikowania się z urzędami, sądami i innymi instytucjami, a zdarzało się, że  
i z synem w wojsku lub z rodziną, pojawili się pisarze podań. Był to wiek XIX 
i XX (jego pierwsza połowa). Pisarzami byli ludzie posiadający jakieś podsta-
wowe wykształcenie. Wtedy, w zaborze rosyjskim wystarczyły cztery oddziały 
szkoły podstawowej. Takim też wykształceniem legitymowali się pracownicy 
gminni i sekretarze urzędów. Szkoła podstawowa uczyła pisania, ozdobnej 
ortografii i formowania pism, odwołań i podań. Tacy emerytowani lub po-
zbawieni pracy ludzie stawali się użytecznymi pisarzami. Za niezbyt wysoką 
opłatą w gotówce lub w naturze, pisali oni ludziom odpowiednie pisma do 
różnych instytucji. Dokument, oprócz tego, że w jasny sposób przedstawiał 
sprawę, wykonany był pismem ozdobnym, kaligraficznym. Zamawiającemu 
takie pismo do urzędu pozostawało jedynie podpisać się (w wielu przypad-
kach były to trzy nieudolnie postawione krzyżyki). W starych dokumentach 
można to jeszcze, choć rzadko, zobaczyć. Trzeba pamiętać, że kaligrafia była 
sztuką starannego i estetycznego pisania, często zdobionego artystycznie. Ka-
ligrafii uczono jeszcze w pierwszych latach po ostatniej wojnie. Z upływem lat 
uległo ono zaniechaniu.
 Pisarzami, którzy zainteresowanym sporządzali odpowiednie pisma,  
a których pamiętam, bo znałem ich osobiście byli panowie: Edmund Czapliń-
ski, Teodor Michałowski i Roman Matys. Pan Edmund Czapliński (zmarł w 1953 
r.), najlepszy gospodarz Dąbia, dwukrotny burmistrz miasta, oprócz umiejęt-
ności kierowania samorządem, był również utalentowanym pisarzem (napisał 
6 książek) i publicystą w prasie warszawskiej. Po zakończeniu wojny, w 1945 
roku, pan Czapliński nie pasował do nowego porządku narzuconego Polsce 
przez Rosjan, z którymi walczył od najmłodszych lat. Nie miał żadnej pracy  
i dlatego zmuszony był utrzymywać siebie i rodzinę pisaniem podań. Na szczę-
ście był w posiadaniu maszyny do pisania, która ułatwiała mu wykonywanie 
podjętej pracy. Wykonywał ją przez kilka lat ku zadowoleniu klienteli. Zmarł 
w roku 1953, mając 79 lat. Drugim takim pisarzem podań był pan Teodor Mi-
chałowski, mający ukończonych kilka klas gimnazjum. Jako inwalida z czasów 
służby w wojsku i znający język niemiecki był w czasie okupacji pracownikiem 
księgowym. W pierwszych latach po wojnie prowadził biuro pisania podań. 
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Następnie założył warsztat kamieniarski, który istnieje do dziś prowadzony 
początkowo przez syna, a obecnie przez wnuka. Innym pisarzem podań był 
pan Roman Matys (zmarły w wieku 90 lat, w roku 2006), wieloletni urzędnik 
gminny za rządów burmistrza Czaplińskiego, potem pracownik umysłowy róż-
nych instytucji. Po przejściu na emeryturę, ułatwiał zwykłym ludziom kontak-
ty z urzędami, pisząc im podania, prośby, odwołania i różnego rodzaju inne 
pisma. W ten sposób dorabiał do skromnej emerytury.
 Nawiązując do przeszłości, a zwłaszcza do strasznej okupacji niemiec-
kiej, należy przypomnieć, że Niemcy w obozach koncentracyjnych utworzy-
li funkcję pisarza blokowego. Pisarzem takim mógł zostać więzień, w tym  
i Polak, który znał w jakimś stopniu język niemiecki w mowie i piśmie. Każdy 
więzień miał prawo pisania do rodziny listów po niemiecku (raz w miesiącu, 
albo raz na pół roku), ale nie każdy znał ten język i umiał w nim pisać. Zastę-
powali ich w tym wyznaczeni pisarze blokowi. Listy pisali po niemiecku na od-
powiednich formularzach, a treść była ustalona przez władze obozowe. Treść 
ich powtarzała się. Przeważnie było napisane: jestem zdrowy, niczego mi nie 
brakuje, wkrótce się zobaczymy i pozdrawiam wszystkich. Niektóre rodziny  
w Dąbiu mają takie listy i przetrzymują jako pamiątkę po swych bliskich. Wi-
działem takie dokumenty i czytałem.
 Obecnie zawód pisarza podań nie jest już potrzebny z powodu podnie-
sienia poziomu powszechnej edukacji. W sprawach trudnych i skomplikowa-
nych zainteresowani udają się do fachowych kancelarii adwokackich. Praktycz-
nie zawód ten w naszych czasach zaniknął i nie ma na niego zapotrzebowania.

List p. Leona Janiszewskiego z Dachau do rodziny w Dąbiu - Foto. A.Grabowski
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 Plecionkarstwo 

Patron: św. Antoni Wielki

 Jest to rodzaj rzemiosła zajmują-
cego się produkcją różnego rodzaju wy-
robów – plecionek ze słomy, wikliny, rafii 
itp., a także niektórych sprzętów, np. mebli 
ogrodowych. Pamiętam ze swej młodości 
wycieraczki do obuwia kładzione przed 
wejściem do mieszkania. Były one robione 
ze słomy i bardzo dobrze spełniały swe za-
danie. Kupowało się je na jarmarku. Do wy-
robów plecionkarskich stosowano bardzo 
dużą gamę materiałów, surowców i wielo-
rakie sposoby ich zastosowania. Same wy-
cieraczki, zwane słomiankami miały czę-
sto brzegi kolorowe (zielone lub bordowe), 
właśnie z barwionej słomy. 
 Bardzo popularne były wyroby  
z wikliny (rózg wierzbowych), z korzeni 
sosny i jałowca, młodych pędów leszczy-
ny, dębu, świerku. W pojazdach konnych 
stosowano wiklinowe półkoszki (wschod-
nia Polska), które zastępowały drewniane 
skrzynie, boki nadwozia.
 Wiele drobnych wyrobów, ta-
kich jak plecione torebki, misterne ta-
bakierki robiono z kory brzozowej. Słyn-
ne i dziś jeszcze kobiałki były plecione 
z wiórów drzewnych. Jeszcze obecnie, 
w XXI wieku sprzedaje się w nich tru-
skawki, czereśnie i inne miękkie owoce. 
Z wikliny pleciono kosze do transpor-
tu i przechowywania produktów mięsnych i jaj. Ze słomy pleciono spe-
cjalne naczynia, zwane koszyczkami, w których wyrastało ciasto chlebowe 
przed włożeniem go do rozpalonego pieca. Plecione kufry służyły do składo-
wania brudnej bielizny. Mój bliski kolega szkolny przyjeżdżał do internatu  
z dużą wiklinową walizką, czym wzbudzał sensację wśród nas.
 W wieku XVI popularne były w Polsce ule plecione ze słomy. Były one 
zszywane z warkoczy słomianych. Pszczelarze używali ich jeszcze w latach 50-
tych XX wieku. Możemy je obecnie podziwiać w muzeach lub skansenach. 
 Warkoczami ze słomy uszczelniano bale, z których budowano dom. 
Jeszcze obecnie się to robi. Mieszkałem w takim nowym domu (o trzech pię-

Wyroby dąbskich plecionkarek 
- Foto. A.Grabowski
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trach) w Zakopanem. Warkoczami ta-
kimi powszechnie na wsi uszczelniano 
drzwi i okna na okres zimy. W I połowie 
XX wieku modne były wyplatane meble, 
zwłaszcza ogrodowe. Były to fotele buja-
ne, krzesła, stoliki, szafki, etażerki (miałem 
taką na książki). Byli specjaliści, którzy wy-
rabiali eleganckie letnie kapelusze dam-
skie i męskie. Obecnie jeszcze w dzień 
upalny można spotkać panie w takim na-
kryciu głowy.
 Z warkoczy słomianych wyplata-
no obuwie zimowe zakładane na normal-
ne buty. Nosili je stróże, wartownicy i inni 
ludzie, którzy w niskiej temperaturze mu-
sieli przebywać na odkrytej przestrzeni. 
 Odmianą plecionkarstwa są wy-
roby z papierowej wikliny (recykling ma-
kulatury). Mistrzynią w tej dziedzinie jest 
pani Teresa Gruchot, gospodyni domowa 
z Karszewa. Jej piękne i niepowtarzalne 
dzieła można oglądać w Bibliotece Miej-
skiej w Dąbiu. Ostatnio (kwiecień 2015 
rok) podziwiałem baranka wielkanocne-
go i miniaturę roweru z pojemnikiem na doniczkę z kwiatami. Drugą, niemniej 
uzdolnioną artystką (tak można o tych paniach powiedzieć) jest pani Chrzę-
ścińska z Zalesia. Podziwiając dzieła tych pań można powiedzieć, że pomysły 
ludzkie nie mają granic. 
 Niezwykły i wyjątkowy rodzaj obuwia, zwanego pospolicie łapciami wy-
platano z lipowego łyka. Istniało takie powiedzenie, że „na Polesiu chłop wcho-
dził na drzewo boso, a schodził w butach”. 
 Umiejętność ta na niektórych terenach wschodniej Polski zanikła dopie-
ro po II wojnie światowej.

Wyplatanie koszyczków. 
Jarmark rzemiosł w Uniejowie, 2015.

Foto: Ryszard Troczyński

Kapelusz słomkowy - Foto. A.Grabowski
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Plisowanie spódnic

 Plisowanie spódnic, sukienek lub ich części, zwane inaczej kreskowaniem 
było specjalnością nielicznych tylko krawcowych, które można nazywać modyst-
kami. Krawcowa o wysokich umiejętnościach potrafiła wykreować wiele sposo-
bów plisowania. Był plis prosty, kontrafałdy, solejki (czyli słoneczne, z półkola), 
plisy zwężane, przerywane, kreszowe, nietypowe (pod różnymi kątami) oraz do-
stosowane do indywidualnych wymagań czyli zamówień. Obecnie nowoczesne 
plisy tworzą grę światła, formy i przestrzeni. Drobne, szerokie lub proste stanowią 
ozdobę sukien, spódnic czy bluzek.
 W Dąbiu, krawcowe, zajmujące się także plisowaniem nazywano błędnie 
modystkami (modystka to osoba wytwarzająca kapelusze damskie). Panie te to Feli-
cja Kozłowska (żona właściciela wiatraka przy szosie Kolskiej) i Zuzanna Szczepocka  
(z domu Weber), zamieszkała przy ulicy Łęczyckiej. Przed wojną i po ostatniej wojnie 
jeszcze przez kilka lat świadczyły usługi w tej wyjątkowej dziedzinie sztuki krawieckiej. 
Obecnie nikt już się nie trudni kreskowaniem, czyli plisowaniem materiałów. 
 W dużych miastach jeszcze istnieją pracownie plisowania, choć jest ich 
niewiele. Przeważnie jest to praca zmechanizowana, nie ręczna, jednocześnie ofe-
rująca ponad 30 różnych sposobów plisowania.

Spódnice plisowane - (Wikipedia)

Rodzaje solejek ze względu na kształt wykroju. (Wikipedia)
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Pobielanie kotłów

Patron: św. Benedykt z Nursji

 Kotlarstwem nazywano pobielanie kotłów. Kotły i inne naczynia, takie jak 
konwie, kadzie do mleka, haki masarskie, co pewien czas poddawano pobielaniu. 
Większość tych przedmiotów była wykonana z miedzi i blach miedzianych. Z do-
świadczenia wiadomo, że miedź w zetknięciu z kwasami organicznymi wytwarza 
związki toksyczne, a więc niebezpieczne dla żywych organizmów, w tym dla czło-
wieka. Dlatego należy je pokrywać warstwą izolacyjną, czyli pobielać.
 Od wielu lat Cyganie (naród wędrowny) zajmowali się produkcją naczyń 
metalowych oraz ich cynowaniem. Cyganie, zwani obecnie Romami, zajmowali się 
tą profesją do połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Sam widziałem z bliska ich 
prace w roku 1955, niewiele z niej rozumiejąc (byłem wtedy maturzystą Liceum 
w Izbicy Kujawskiej). Tabor Cyganów zatrzymał się na kilka dni w pobliskim lesie  
i tam wykonywał tę swoją tajemniczą pracę. Cynowanie, zwane też bieleniem, 
owiane było wielką tajemnicą, której zazdrośnie strzegli. Samo cynowanie naczyń 
na Wschodzie (Persja, Indie) uchodziło za zabieg rytualny, a więc związany z religią.
 Sam warsztat Cyganów to lichy namiot, parę różnego rodzaju młotków, 
parę szczypiec kowalskich i niewielki słupek wbity w ziemię, zwany kopyto, na 
którym prostowali stare naczynia lub odkuwali z miedzianej blachy nowe kształty 
kotłów, mis i innych naczyń, a zwłaszcza cenione przez nabywców patelnie, które 
sprzedawali wędrując po osiedlach. 
 Nie wszyscy Cyganie uprawiali ten zawód, gdyż nie wszyscy go znali. Mi-
strzami w tym zawodzie byli Romowie z grupy Kełderaszy (Kotlarzy) wywodzący 
się z Rumunii i Mołdawii. 

Kotlarze cygańscy przy pracy - (Wikipedia)
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 Obserwując ich pracę, zapamiętałem, że wykonywali ją zespołowo, ale 
z podziałem na czynności. Ważną czynnością było czyszczenie tych naczyń, na-
grzewanie na ognisku oraz posypywanie na gorąco sproszkowaną cyną i roztarcie 
jej do połysku. Wydawało mi się wtedy, że główna tajemnica polegała na sprosz-
kowaniu cyny. Widziałem, jak Cygan po roztopieniu jej, zdjął marynarkę (podobno 
musiała być z materiału wełnianego) wylał na nią gorącą cynę i tak długo roz-
cierał połą marynarki, aż powstał sypki drobny proszek. Następnie naczynia po-
nownie rozgrzane na ogniu smarowano jakimś płynem, posypywano proszkiem 
cynowym i rozcierano szmatą. Pamiętam, że wszystko to działo się w szalonym 
tempie, a efekt pracy był wspaniały.
 Jeszcze co do Romów, należy pamiętać, ze specjalizowali się oni w wy-
robie uprzęży ozdobnych dla koni. Uprzęży przeznaczonych na specjalną okazję. 
Romowie mieli świadomość swej wyjątkowej umiejętności, cenili się i dzięki temu 
należeli do grupy zamożniejszych w porównaniu do ogółu biedoty cygańskiej.
 Współcześni Romowie nie prowadzą już życia wędrownego. Starsi tylko 
pamiętają jak z nastaniem wiosny przemieszczały się całe tabory kolorowych wo-
zów. Bywało, że za zgodą lokalnych władz osiadali się na sezon lub dłużej w ja-
kimś miasteczku i tu prowadzili życie spokojnych mieszkańców, zajmując się po-
bielaniem kotłów lub handlem końmi, których byli znawcami. Kobiety zajmowały 
się wróżeniem z kart lub z ręki.
 
Kotlarze cygańscy przy pracy
Osobiście znałem Cygana o nazwisku Prus Kwiek, mieszkającego w bloku w Kole, 
a wykonującego roboty kotlarskie poprzez Spółdzielnię Wielobranżową, w której 
również ja pracowałem, gdyż w tych czasach już inaczej nie wykonywano tych 
prac. 
Wędrówki Cyganów zostały zakazane i stałe zamieszkanie było im narzucone 
przez prawo. Część ich zintegrowała się z pozostałymi mieszkańcami, znajdowali 
stałą pracę, a dzieci, choć z oporem, posyłali do szkół.
Jeszcze tylko artyści romscy wykonując pieśni, muzykę i tańce promują swą od-
rębną kulturę w ich egzotycznym wykonaniu.
O pobielaniu kotłów niewiele osób już pamięta.

Powroźnik

Patroni: św. Eligiusz, św. Anna

 Powroźnictwo to rzemiosło wykonywane przez powroźnika. Trochę to 
brzmi jak masło maślane. Polega zaś na wykonywaniu lin, sznurów i powrozów. 
Powrozy, czyli grube sznury powstają przez skręcanie lub splatanie kilku oddziel-
nych sznurów.
 Surowcem najczęściej są włókna konopi, sizalu, juty lub inne, albo też 
pasy skórzane. Kiedyś było to rzemiosło bardzo rozpowszechnione i o szerokim 
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zasięgu. Sznurów i lin używano 
w różnych dziedzinach życia  
i gospodarki. 
 Powroźnictwo szcze-
gólnie rozwijało się w powiąza-
niu ze szkutnictwem – budową 
drewnianych jednostek pływa-
jących, takich jak łodzie rybac-
kie, statki, jachty i kutry. Osprzęt 
tych jednostek to w większości 
wyroby powroźnika. Dodatko-
wo, kutry rybackie musiały być 
wyposażone w sieci do poło-
wu ryb. Sieci również wiązano  
z mocnych, choć cienkich sznu-
rów.
 Spotykało się w sprzeda-
ży wyroby powroźnicze o różnej 
jakości. Jedne były na wysokim 
poziomie technologicznym, 
inne niedopracowane i tandet-
ne. Te, o wyższych standardach, 
wykonywane były w miastach. 
Na wsiach powroźnictwo było 
raczej produkcją domową, 
gdzie prawie każdy gospodarz, 
tak jak potrafił, skręcał potrzeb-
ne mu sznury i powrozy. Bywało, 
że surowcem na powrozy, obok 
włókna konopi, było zwykłe łyko. 
 Produkcja sznurów i powrozów była prosta. Podstawowym narzędziem 
była kulka (kluczka) wyglądem przypominająca hak. Włókno zawieszano gdzie-
kolwiek, lewą ręką szczypano z pęczka pasemka włókna, prawą zaś kręcono kulką, 
do której przywiązane były pierwsze nitki surowca. Uwity w ten sposób sznurek, 
co jakiś czas nawijano na kulkę. Do grubszych sznurów używano dwóch kulek.
 Bardziej udoskonalonym przyrządem był kołowrotek powroźniczy.  
Z upływem czasu zaczęto używać bardziej wymyślnych urządzeń i maszyn.
 Uprawianie tego rzemiosła w dawnych wiekach uważane było za przywi-
lej i zaszczyt. Rzemieślnik uprawiający ten zawód był szanowanym w swym oto-
czeniu.
 W Wielkopolsce najważniejszym ośrodkiem powroźnictwa było i chy-
ba jest nadal miasto Rawicz. W Dąbiu i okolicach już nie ma powroźników. 
Ostatni powroźnik, jakiego pamiętam, profesjonalnie zajmujący się tym rze-
miosłem mieszkał w Powierciu, a oferował swe doskonałe wyroby na targach 
w Dąbiu, w Kole i innych okolicznych miasteczkach. 
 Obecnie, jeśli pojawi się na jarmarku jakiś sprzedawca powrozów, to 
wiadomo, że przyjechał z dalszych stron. Miejscowego powroźnika już nie 
mamy.

Powroźnik przy pracy. Targi rzemiosła w Uniejowie. 
Foto. R.Troczyński

Powrozy i sznury różnej grubości. Foto. R.Troczyński
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Praczka bielizny

Patronka: św. Klara

 Praczka to ko-
bieta trudniąca się za-
wodowo praniem brud-
nej bielizny na zlecenie 
zamożniejszych rodzin. 
Praczki świadczyły swe 
usługi nie tylko w dużych 
miastach, ale i w mniej-
szych, również takich, jak 
Dąbie. Było to zajęcie po-
wszechne przed wojną, 
ale też jeszcze kilka lat 
po wojnie. 
 Pamiętam do-
skonale nazwiska dąb-
skich praczek. Była to 
pani Józefa Hałajowa  
z ulicy Mostowej (zmarła 
w 1987 roku, w wieku lat 84), pani Maria Zielińska z ulicy Łęczyckiej (zmarła w 1979 
roku) i sporadycznie pani Feliksa Ględowa z ulicy 3-go Maja (zmarła w 1978 roku), 

która obsługiwała w tym zakresie 
rodzinę doktora Zdzisława Miłkow-
skiego. 
 Praniem zarobkowym zajmowa-
ły się kobiety biedne, które chciały 
zarobić na utrzymanie siebie i swej 
rodziny. Oczywiście praca ta nie za-
spakajała wszystkich potrzeb rodzi-
ny, ale wspomagała budżet domo-
wy. Kobiety wykonywały tę pracę 
na miejscu u zleceniodawczyni lub 
bardzo sporadycznie w swych do-
mowych warunkach.
  Do tej ciężkiej pracy słu-
żyła im duża drewniana, klepkowa 
balia z otworem w dnie, zatykanym 
drewnianym kołkiem, zwanym czo-
puchem. Przez otwór ten praczka 
spuszczała brudną wodę do podsta-
wionego kubła, wynosiła ją i wylewa-

Daniel Ridgway Knight, Kobiety piorące ubranie nad strumieniem, 
1839–1924, USA - (Wikipedia).

Metalowa tara do prania ręcznego. 
Foto: A.Grabowski.
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ła w przeznaczonym do tego miejscu. Poza tym, niezbędna była tara wykonana 
z różnych materiałów. Były tary ceramiczne, szklane, drewniane i z blachy ocyno-
wanej (takie jeszcze można zobaczyć). Oczywiście niezbędny był zapas szarego 
mydła. Proszków do prania nie było jeszcze w powszechnym użyciu. Starsi za-
pewne pamiętają to popularne i chyba jedyne mydło marki Jeleń. Bielizna w trak-
cie prania musiała być wygotowana na ogniu, w dużym kotle. Ważny dla praczki 
był łatwy dostęp do wody. Często były to jeszcze studnie z wałkiem do wycią-
gania kubłów. Po dokładnym wypraniu i kilkakrotnym płukaniu bielizna ta była 
wyciskana ręcznie, co wymagało niezwykłego wysiłku. Nieco później pojawiły się  
w użyciu dość prymitywne, ale ułatwiające pracę, ręczne wyżymaczki. Poszcze-
gólne elementy prania praczka poddawała jeszcze farbkowaniu, aby uzyskać ja-
śniejszą biel lub krochmaleniu (krochmal gotowano), w celu usztywnienia niektó-
rych rzeczy wypranych.
 Obecnie w większości domów gospodynie radzą sobie z praniem we 
własnym zakresie, gdyż mają do dyspozycji historyczne już pralki marki „Frania”,  
a przede wszystkim szereg pralek automatycznych o szerokim zakresie wyko-
nywanych prac, a więc prania, płukania, farbkowania, a nawet odwirowywania, 
czego efektem jest na wpół wysuszone pranie. Wystarczy tylko odpowiednio za-
programować automat, co wcale nie jest trudne. Automat ten w trakcie prania 
podgrzewa również do odpowiedniej temperatury wodę.
 Ręczne pranie to już czas przeszły, miniona epoka.

Pszczelarz 

Patron: św. Ambroży (bp Mediolanu)

 Święty Ambroży żył w Italii w IV wieku. Imię Ambrosios pochodzi z greki  
i znaczy tyle, co „nieśmiertelny”. Według znanej legendy, kiedy był niemowlęciem, 
na jego kołysce osiadł rój pszczół, które wchodziły do jego ust i tam składały miód, 
ale dziecku nie robiły krzywdy. Ambroży był człowiekiem sprawiedliwym, który 
wspierał ubogich i potrzebujących. Miał przydomek miodousty, gdyż wielu chcia-
ło słuchać jego kazań. 
 Obecnie pszczelarze są zrzeszeni w odpowiednie organizacje i posiadają 
swych kapelanów, wyznaczonych przez biskupa. Kapelanem pszczelarzy w diece-
zji włocławskiej jest obecnie (w roku 2015) ksiądz dr Eugeniusz Marciniak.
 Ludzi zajmujących się pozyskiwaniem miodu i innych produktów 
pszczelarskich nazywano bartnikami i pszczelarzami. Bartnicy to ci, co opróż-
niali barcie, czyli naturalne dziuple drzew, gdzie roje dzikich pszczół składały 
swój słodki urobek.
 Pszczelarze zasiedlali rojami budowane przez siebie ule, ustawiane w ze-
społach zwanych pasiekami. Celem pszczelarzy było pozyskiwanie miodu, wosku 
i mleczka pszczelego, jako środka leczniczego. Aby mieć dobre, wydajne mio-
dobranie należało troszczyć się o te pracowite owady, dokonywać wiosennych 
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przeglądów uli, chronić je przed 
przemarzaniem, a jeśli zachodziła 
konieczność, dokarmiać pszczoły. 
 Przez ostatnie dziesiątki lat 
naturalne bartnictwo było zanie-
dbywane i zanikało. Nie tak dawno 
(może przed dwoma laty) media 
podały, że do Polski przyjechali za-
proszeni bartnicy z Kaukazu (z Gru-
zji), aby nauczyć polskich pszczela-
rzy zakładania barci i pozyskiwania 
z nich doskonałych miodów. 
 Oprócz miodu, z barci czy 
też ula, pozyskiwano woszczynę, 
którą po przetopieniu i wyciśnięciu 
poprzez płótno klarowano i wyra-
biano z niej świece, które kiedyś były 
źródłem światła w kościołach i za-
możnych domach. Wosk bywał też 
darem ofiarowywanym dla kościoła, 
zwłaszcza z okazji świąt św. Walen-
tego, Rocha lub Błażeja. Formowa-
no je na różne sposoby. Specjalny 
kształt miała świeca zwana błażej-
ką (w kształcie półobręczy), którą 
kapłan zbliżał wiernym do gardła  
i błogosławił. Byłem uczestnikiem 
takiego błogosławieństwa w pięk-
nym kościele katolickim pod we-
zwaniem św. Błażeja w Dubrowniku, 
w Chorwacji. 
 Wracając do historii, gospodarowanie rozproszonymi w puszczy barciami 
wymagało regulacji pewnych zasad, oznaczeń i obowiązków oraz świadczeń na 
rzecz księcia czy króla. Pierwsze regulacje tych spraw zawarł król Kazimierz Wielki 
w 1347 roku w statutach wiślickich. Wszelkie nieprawidłowości, a zwłaszcza nad-
użycia były srogo karane przez sądy łącznie z karą śmierci. 
 Upadek bartnictwa rozpoczął się w XVIII wieku, a zaborcy w XIX wieku 
zakazali całkowicie uprawiania bartnictwa. Zakaz stał się pośrednim powodem 
rozwijania się pszczelarstwa w postaci pasiek. Najpierw były to pasieki przydomo-
we (słowo pasieka pochodzi od terenu, gdzie wysieczono las i umieszczano ule). 
Pierwsza jednak wzmianka o pasiekach w Polsce pochodzi już z XIII wieku. 
 Ule ustawiano na ziemi, zwykle gęsto, w miejscu zacisznym, w bliskości 
bieżącej wody, a dala od nieczystości. W dawnej Polsce używano uli kładowych, 
nierozbieralnych (były pionowe i poziome).
 W XIX wieku wielką sławą cieszył się ks. Jan Dzierżoń, znany w Polsce pro-
pagator pszczelarstwa. Wtedy to powszechne stały się ule słomiane, zwane kósz-
kami. Były one najtańsze, a szyto je ze splecionych uprzednio warkoczy słomia-
nych i uszczelniano gliną.

Ul wykonany przez J.Jeżkę z Uniejowa.
Foto: A.Grabowski.
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 W XIX i XX wieku powszechne stały 
się drewniane ule rozbierane, a ich 
konstruktorem był właśnie ksiądz 
Dzierżoń, który wzorował się na 
konstrukcjach starożytnych Greków. 
Wcześniej już, bo w wieku XVII, za-
częto w polskich pasiekach budo-
wać ule skrzynkowe malowane, zdo-
bione sylwetkami ludzi i zwierząt, ule 
architektoniczne, jak kościoły, zamki, 
domy oraz inne rzeźby figuralne. Po-
pularna była postać św. Ambrożego 
– patrona pszczelarzy, Błażeja – pa-
trona pól i lasów oraz chroniącego 
przed ogniem św. Floriana. Skansen 
z takimi ulami znajduje się w Swarzędzu pod Poznaniem. Można je zobaczyć 
jadąc starą autostradą.
  Zajmowanie się pszczelarstwem wymagało posiadania różnych narzędzi 
i umiejętności posługiwania się nimi. Były to przede wszystkim narzędzia ciesiel-
skie i stolarskie do budowania uli. Ważne były podkurzacze, które wytwarzając 
dużo dymu osłabiały agresję pszczół. Do wytwarzania dymu używano próchna  
z wierzby lub nawozu krowiego. Potrzebne też były noże, dłuta i prasy do wyciska-
nia miodu. W XIX wieku wymyślono i skonstruowano wirówkę oraz prasę do spo-
rządzana więzy. Więza to cienki arkusz wosku z odciskami zaczątków komórek. 
Wokół życia pszczół istnieje jeszcze wiele tajemnic i wierzeń. 
Pszczelarze stanowili zamknięty klan ludzi umiejących chodzić w pobliżu tych 
owadów, nie bać się ich i umiejętnie nimi kierować. Umiejętność zawodowa 
pszczelarzy przechodziła z pokolenia na pokolenie.
 Kiedyś w Dąbiu i okolicy były mniejsze i większe pasieki. Ale trująca che-
mia zawarta w nawozach i opryskach, przyczyniła się do likwidacji wielu pszcze-
lich rodzin.

W pobliżu Dąbia, w parafii 
Umień, od roku 1926 probosz-
czem był ksiądz Antoni Mar-
goński, wyjątkowy znawca i pro-
pagator pszczelarstwa. Napisał  
i wydał wiele publikacji na ten 
temat. Był on godnym konty-
nuatorem pioniera polskiego 
pszczelarstwa, księdza Jana 
Dzierżonia. Niestety, ksiądz An-
toni Margoński, jak wielu innych 
polskich kapłanów, został za-
mordowany w roku 1941 w obo-
zie koncentracyjnym w Dachau. 
 W okolicach Dąbia, we wsi 
Rzuchów mieszka jeden, chyba 
ostatni już pszczelarz, pan Sta-

Odymiacz z Heraklionu z lat 1600-1500 p.n.e.
Foto: A.Grabowski.

Świeca „błażejka” - (Wikipedia)
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nisław Zbierski. Poza tym, w naszej 
okolicy w Karszewie pszczelarstwem 
zajmuje się pan Andrzej Kowalewski.
 Obecnie miód sprowadzany jest 
również do Polski z dalekich Chin.
 Istnieje cały szereg odmian tego 
wspaniałego produktu, zwanego 
miodem, a jego różnorodność zale-
ży w zasadzie od tego, z jakich roślin 
pszczoły zbierały nektar, spadź czy 
też pyłek kwiatowy. Główne odmia-
ny miodu to: miód wielokwiatowy, 
rzepakowy, spadziowy z zebranej  
z drzew i roślin wydzieliny produko-
wanej przez mszyce i czerwce, miód 
lipcowy, akacjowy, wrzosowy, mnisz-

kowy, gryczany, malinowy, nawłóciowy, koniczynowy, leśny. Wszystkie te odmia-
ny różnią się kolorem, barwą (od białej poprzez słomkową złotą, zieloną aż do 
brązowej), gęstością, zapachem, a zwłaszcza skutecznością leczniczego działania 
na wszelkie schorzenia i niedomagania. Jako lek, miody były stosowane od za-
mierzchłych, bo antycznych czasów. Ogólnie można powiedzieć, że miód posiada 
nie do końca jeszcze zbadane, właściwości odżywcze i lecznicze. Specjalny dział 
medycyny stosujący te wyroby to apoterapia (apis w języku łacińskim to pszczoła). 

Podkurzacz - Foto: A.Grabowski.

Andrzej Kowalewski przy pracy - Foto: A.Grabowski.
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 Poza miodem, zbierane jest mleczko, pyłek pszczeli, propolis oraz kit 
pszczeli. Wszystkie te produkty wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycz-
nym oraz przy produkcji wielu kosmetyków.
 Od wielu wieków słynny jest miód pitny w Polsce i niektórych innych kra-
jach. Miód pitny to tradycyjny napój alkoholowy, powstały podczas fermentacji 
brzeczki miodu pszczelego, najczęściej lipcowego. Brzeczka zaś, to roztwór wodny 
miodu pszczelego. Istnieje wiele odmian miodu pitnego. Popularne to: półtorak, 
dwojak, trójniak i czwórniak. Odmiany te produkowane one były już w średniowie-
czu, zwłaszcza w Polsce i Litwie.
 Na przestrzeni wieków powstało wyjątkowo wiele przysłów i powiedzeń 
związanych z pszczołami i miodem. W większości przypadków odzwierciedlają 
one żywe przekonanie o tym, że pszczoły są niezwykle przyjazne życiu ludzkiemu.

Przysłowia:
Kto chowa owce i pszczoły, ten raz bogaty, raz goły.
Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma ziemię, ten ma trud.
Kto miód pije, długo żyje.
Kto miód łyka, jak koń bryka.
Miód lipcowy, to lek zdrowy.
Kąsek żółci beczkę miodu zepsuje.
Słodkim miodem się struje, kto nieostrożnie nim szafuje.
Kto chowa pszczoły i klacze, ten na biedę nigdy nie płacze.
Kto ma owce i pszczoły, ten gospodarz wesoły.
Nie dla tego miód, kto się boi pszczół.
Wielkie to mozoły, nim miód zbiorą pszczoły.
Nie dla tego miód, kto się boi pszczół.
Pracowita pszczoła i z gorzkiego ziela słodki miód zbiera.
Pracowita pszczółka ludzi przyjaciółka.
Kraina mlekiem i miodem płynąca. (biblijne)
Ciepło jak w ulu.
Nie dokuczaj pszczole, bo żądłem ukole.

P.S. 
 Jest takie mądre i sprawdzone powiedzenie,  że podróże kształcą i posze-
rzają naszą wiedzę. Doświadczyłem tego w ostatnie wakacje (2017 r.) przebywając 
na  Krecie. Pewnego dnia zwiedzałem Heraklion (stolica Krety), a tam jedno z naj-
większych muzeów archeologicznych świata. W nim zaś olbrzymi zbiór zabytków 
minojskich, co nie jest jednoznaczne z kulturą grecką. Ą wśród nich ceramiczne 
narzędzie pszczelarza tzw  podkurzacz. Urządzenie to zwane również odymia-
czem  stosowano do uspokojenia podrażnionych pszczół podczas wybierania 
miodu. Oryginalny ten eksponat pochodził z lat 1600 – 1500 p.n.e.
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Repasacja pończoch

Ręczne przędz. wełny 

Ręczne rob. swetrów 

Rowerów naprawa

Rozbijanie kamieni 

Różdżkarz

Roznosiciel mleka

Rybak – sprzedawca ryb 

Rymarz
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Ramowanie firan

Rataj – zawód dworski 
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Rakarz (hycel)

 Rakarze, z uwagi na pogar-
dzany zawód nie mieli świętego pa-
trona. Rakarz to osoba zajmująca się 
wyłapywaniem bezpańskich psów 
oraz utylizacją padłych zwierząt.
 Słowo rakarz posiada dzie-
siątki synonimów. Najważniejsze  
z nich to: dręczyciel, kat, okrutnik, sa-
dysta. Najbardziej pogardliwa nazwa 
rakarza to hycel.
 Wraz z rozwojem miast za-
częto uświadamiać sobie potrzebę 
przestrzegania zasad higieny i czy-
stości wokół siebie i w swym oto-
czeniu. Prawie do końca XIX wieku 
mieszkańcy miast sprawę nieczy-
stości załatwiali we własnym zakresie. Między innymi, padłe zwierzęta zakopywano 
albo wrzucano do pobliskich rzek lub kanałów wodnych. Nieczystości ludzkie wyle-
wano często przez okno na ulice, albo do rynsztoków. Obok osiedli ludzkich wyko-
pywano doły kloaczne. Wszędzie panował w powietrzu niesamowity fetor, zwłasz-
cza przy dodatniej temperaturze.
 Miasta rozwiązały ten problem we własnym zakresie oddając sprawy czysto-
ści w ręce rakarza – hycla, oprawcy miejskiego. Według jednej z definicji rakarz, to czło-
wiek który nadzoruje i przeprowadza opróżnianie dołów kloacznych. 
 Hycel, zwany oprawcą miejskim, oczyszczał teren miejski ze zwierząt cho-
rych, bezpańskich i padłych. W niektórych miastach miejskiego hycla obowią-
zywała kadencyjność, gdyż było zbyt wielu kandydatów na objęcie tej intratnej,  
a z drugiej strony pogardzanej profesji. Oprawca miał obowiązek wyłapywania 
psów bezpańskich i wałęsających się bez kagańca.
 Pamiętam, jak jeszcze po wojnie, przed wieczorem przyjeżdżał hycel wozem  
z klatkami i zaczynał wraz pomocnikami gonitwę po ulicach za bezpańskimi psami 
i wyłapywanie ich za pomocą pętli na końcu długiego kija. Widziałem tę paniczną 
ucieczkę przerażonych zwierząt. Pies złapany na stryczek był ładowany do skrzynki na 
wozie. Właściciel złapanego psa miał określony termin na zgłoszenie się po niego i wy-
kupienie go za określoną kwotę. Inne psy, w tym i chore, były likwidowane i zakopywa-
ne w dołach, na terenie należącym do hycla. 
 A teren i zabudowania hycla znajdowały się poza miastem i w dużej odległo-
ści od innych zabudowań. Po wojnie miałem w szkole kolegę klasowego, Henia Naj-
berga, wnuka hycla miejskiego w Dąbiu. Zawodem tym zajmowały się dwie rodziny 
Najbergów i Grebrów. Pamiętam z opowiadań starych ludzi, że hycel był pogardzany, 
a wyrazem tego było, że kiedy za czasów carskich wszedł do karczmy, aby się czegoś 
napić, to dla niego był oddzielny kubek wiszący na ścianie na łańcuszku. 

Hycel - (Wikipedia)
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Ramowanie firan

 Ramowanie to umiejętność suszenia wypranych firan tak, aby nie kurczyły 
się, nie były zmięte, zachowywały wymagane wymiary (szerokość i długość), miały 
odpowiednią sztywność, a jednocześnie sprężystość.
 Za mojej pamięci usługi takie świadczyły w Dąbiu dwie starsze panie. Była 
to pani Białecka (z synem Jerzym) przy ulicy Kolskiej i pani Rozalia Bednarska przy 
ulicy Kościuszki. Miały one odpowiednie listwy drewniane, skręcane w prostokąt, 
których rozstawienie regulowały zależnie od wielkości firan. Firany tuż po wypra-
niu, jeszcze mokre, były zaczepiane na równo rozstawionych haczykach. Trzeba 
było do tego podchodzić umiejętnie, bo firany, będąc wykonane z różnego surow-
ca różnie poddawały się kształtowaniu, suszeniu.
 Od wielu lat usługi tej już nikt w Dąbiu nie wykonuje. Dla kobiet zajmu-
jących się naciąganiem (ramowaniem) firan, było to jednak źródło niewielkich 
wprawdzie, ale pewnych dochodów. 
 Obecnie są w sprzedaży firany nie wymagające naciągania, po wypraniu 
zakładane na mokro na karnisze. Są i inne udogodnienia.

Firany - (Wikipedia)
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Rataj – zawód dworski 

Patron: św. Leonard z Noblac

 Funkcjonują różne definicje i różne określenia zawodu rataj. Ratajem zwa-
no pracownika gospodarskiego lub dworskiego, chłopa ale również rolnika. Był też 
rataj plebański, inaczej pracownik na gruntach kościelnych. Dawniej zwano tak 
parobka folwarcznego. Ogólnie tak określano w XIX wieku chłopa. Rataj pracował 
pod okiem ekonoma. Folwarki zatrudniały oraczy, zwanych ratajami, którymi byli 
mężczyźni wykonujący orkę na pańskich gruntach. Ich pozycja zależała od ilości 
par wołów, którymi pracowali.
 Po ostatniej wojnie, po reformie rolnej, zaniknęły folwarki i w związku 
z tym nie ma już ratajów, tak jak wielu innych zawodów dworskich.

Orka wołami. Mural w Dąbiu wykonany przez artystę malarza Stanisława Wójcickiego
 na ścianie przy ul. 3-ciego Maja - Foto. A.Grabowski 
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Repasacja pończoch

 W związku z szybkim roz-
wojem przemysłu, w tym również 
przemysłu pończoszniczego, za-
częto produkować coraz cieńsze 
pończochy dla pań. Niestety, ja-
kość i trwałość tych wyrobów nie 
była zbyt wielka. Miał na to wpływ 
miedzy innymi surowiec, z jakiego 
były robione. Podobno były to nici 
otrzymywane z destylacji węgla  
i innych minerałów. Pamiętam, że 
były wtedy pończochy o nazwie 
stylony. Ich główną wadą było to, 
że szybko ulegały uszkodzeniu. 
Przeważnie puszczały oczka, czyli 
robiły się dziury.
 Wkrótce znaleziono doraź-
ny sposób na zaradzenie tej uster-
ce. Wymyślono proste narzędzia, którymi potrafiono doskonale zaciągać oczka, 
tzn. zabudowywać dziury, jakie powstawały w pończochach. Z uwagi na fakt, że 
wówczas pończochy nie były tanie, opłacało się poddać repasacji jedynie te droż-
sze, elegantsze. Usługi te były wykonywane chałupniczo. Aby wykonać tę pracę, 
należało mieć pewne predyspozycje, uzdolnienia manualne i doskonały wzrok, 
gdyż była to praca precyzyjna, żeby nie powiedzieć artystyczna. Zajęcie to wyma-
gało cierpliwości i opanowania. Wśród pań trudniących się tym zajęciem, była 
pewna konkurencja, gdyż jedne wykonywały ją lepiej, drugie gorzej. 
 W Dąbiu pracę tę wykonywały miedzy innymi, panie: Klara Frątczak i Kazi-
miera Michałowska, obie zamieszkałe przy ul. Łęczyckiej.
 Obecnie ta umiejętność została zaniechana z uwagi na brak zapotrze-
bowania. Wyroby pończosznicze stały się względnie tanie i łatwo dostępne  
i w związku z tym nie ma potrzeby ich repasacji, czyli naprawy.

Punkt przyjmowania pończoch - (Wikipedia)
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Ręczne przędzenie wełny 

Patronka: św. Katarzyna Aleksandryjska

 Do końca XIX wieku prostym, 
ale i prymitywnym przyrządem do skrę-
cania włókien tak zwierzęcych, jak i ro-
ślinnych (wełna owcza, bawełna, włók-
na konopi, lnu), czyli do ich przędzenia, 
było wrzeciono. Była to konstrukcja 
składająca się z kijka i dolnej jego czę-
ści zwanej obciążnikiem lub przęśli-
kiem. Sam przęślik mógł być wykonany  
z drewna, gliny, ale bywały nawet bursz-
tynowe. W najgorszym razie można było 
na ostry kijek nałożyć kartofel lub jabłko 
i na takim też sprzęcie dawało się pra-
cować.
 Sposobów czyli technik przę-
dzenia jest wiele, ale zasadą wszyst-
kiego jest wprowadzanie kijka w ruch 
wirowy, aby dzięki obciążnikowi (przę-
ślikowi) całość kręciła się wokół własnej 
osi i skręcała włókna podawane przez 
prządkę. Przędza uzyskana przy pomo-
cy takiego prymitywnego urządzenia 
jest bardzo dobrej jakości.
 Zaletą wrzeciona jest to, że prządka panuje całkowicie nad procesem przę-
dzenia. Wrzeciono jest małe, lekkie, można je wykonać na poczekaniu, można je 
zabierać z sobą. Wadą jest to, że przy wielogodzinnym wykonywaniu tej czynności 
może boleć ręka – ta, którą wyciąga się czesankę w górę. Poza tym wrzeciono jest 
powolne i mało wydajne.
 Udoskonaleniem przędzenia na wrzecionie był kołowrotek, najpierw ręczny, 
a od XVI wieku, wynaleziony w Niemczech (Norymberga), o napędzie nożnym. Koło-
wrotkiem tym wykonywano jednocześnie dwie czynności, a mianowicie przędzono  
i nawijano urobek.
 Urządzenie to rozpowszechniło się w Polsce w drugiej połowie XIX wieku 
i stało się tak powszechne, że było używane w prawie w każdym gospodarstwie. 
Uprzędzone nici zwijano w motki i prano w ciepłej wodzie z proszkiem. Następ-
nie przędzę suszono i nawijano na kłębki lub na szpule, również na prostych, ale 
sprawnych urządzeniach. 
 W ten sposób uprzędzone nici mogły służyć albo do tkania materiałów 
na warsztatach tkackich albo jako nici wełniane do robienia swetrów lub innych 
wyrobów na drutach.

Przędzenie wełny. Jarmark rzemiosł 
w Uniejowie, 2015 - Foto: R.Troczyński.
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Kołowrotek - Foto. R.TroczyńskiSurowiec do wyrobu przędzy - Foto. R.Troczyński

 Obecnie o przędzeniu na kołowrotku, a tym bardziej na wrzecionie nie sły-
chać ani w Dąbiu, ani w okolicy. Inne czasy. Same kołowrotki można oglądać w mu-
zeach i skansenach. W niektórych zaś domach służą jako dekoracja, mająca przypo-
minać o tym, co minęło.

Ręczne robienie swetrów 

 Robienie swetrów jest czynnością wykonywaną przy pomocy bardzo pro-
stych i prymitywnych narzędzi, a mianowicie dwóch (czasem czterech lub pięciu) 
drutów długości 35–50 centymetrów. Zamiast drutów można użyć dobrze wy-
suszonych, gładkich patyków. Jest to zajęcie typowo kobiece, ale zdarzali się też 
mężczyźni, którzy opanowali tę umiejętność. W większości przypadków, prace te 
kobiety wykonywały na własne potrzeby, same, w wolnym czasie. Na wsi takim 
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okresem była zima i długie wieczory, podczas których nie było co robić. Zwłasz-
cza babcie, miały za punkt honoru wykonywać coraz to inne sweterki lub sukienki 
dla dziewczynek, dla wnucząt. 
 Niektóre z tych kobiet dochodziły do wielkiej wprawy i doskonałości. Wy-
konywały swetry zarobkowo, tak dla pań, jak i dla mężczyzn. Pamiętam, jak moja 
mama wieczorami robiła na zamówienie takie ciepłe (z grubej wełny) swetry dla 
mężczyzn, dorabiając do budżetu domowego. A było to podczas okupacji. Naj-
zdolniejsze potrafiły swe wyroby upiększać rozmaitymi wzorami (kratki, warkocze 
i inne sploty). Wzbogacało to sweter i czyniło go bardziej atrakcyjnym. Z bardzo 
cienkiej wełny wykonywano ażurowe, wykwintne bluzeczki. Mistrzynią w tej dzie-
dzinie była pani Starostowa, zamieszkała przy ulicy Łęczyckiej. Szczególnie pięk-
ne były w taki sposób wykonane suknie, tak dla pań, jak i dla dziewczynek. Przez 
pewien czas panowała moda na chusty, poncha. Zdolna wykonawczyni swetrów 
potrafiła wykonać na drutach grube, ciepłe skarpety i pięciopalczaste rękawice. 
Pamiętam, że przy wykonywaniu skarpet, najtrudniejszą rzeczą było właściwe 
utkanie pięt. 
 Potem praca ta uległa mechanizacji. Nastał czas maszyn do robienia swe-
trów. Ale to wymagało jedynie właściwej obsługi maszyny i jej zaprogramowania. 
Obecnie wszystkie tego rodzaju produkty pochodzą z dużych zakładów tekstyl-
nych, a rękodzieło, jakim było ręczne wykonywanie swetrów w warunkach domo-
wych, zanikło.
 Swetry dla dorosłych i dzieci, przez pewien czas, w latach osiemdziesią-
tych, wykonywały za pomocą maszyny siostry zakonne, zamieszkałe przy ulicy 
Kolskiej (oficyna przy poczcie).

Rowerów naprawa

 Ogólna definicja roweru brzmi: jednośladowy lub dwuśladowy pojazd 
drogowy napędzany siłą mięśni. Pojazd ten jest obecnie powszechnym środkiem 
lokomocji w takich krajach, jak Holandia, Dania, Belgia. Moda na jazdę rowerową 
obejmuje również i Polskę. Dostrzegły to samorządy lokalne, które w wielu mia-
stach i miasteczkach budują ścieżki rowerowe w celu zapewnienia miłośnikom 
bicykli bezpiecznej jazdy. Jazda rowerem to doskonały relaks.
 Pierwszy prototyp roweru zbudowano w XVII wieku. Była to konstrukcja 
drewniana, sztywna (niezwrotna) i poruszana poprzez odpychanie się nogami  
o ziemię. 
 Współczesny rower został opatentowany w roku 1839. W roku 1932 roku 
użyto po raz pierwszy roweru w sporcie wyczynowym. Jeszcze przed drugą wojną 
światową rower w Polsce należał do pojazdów elitarnych ze względu na swą wy-
soką cenę. W miarę upływu lat ulegało to zmianie. 
 Pan Józef Linke (zmarły w 1976 r.), doskonały rzemieślnik dąbski, produ-
kował rowery we własnym warsztacie. Wykonywał je w całości używając do tego 
oryginalnych przekładni, kół i ogumienia. Potrafił też pięknie je lakierować. Po 
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ostatniej wojnie taki egzemplarz 
nabył od pana Linkego mój ojciec. 
Rower był solidny i dobrze się spi-
sywał przez wiele lat.
 Były też w Dąbiu warsztaty 
naprawcze rowerów. Jeden zakład 
należał do pana Stanisława Lin-
kego (brat Józefa, zmarły w 1983 
roku) przy ulicy Łęczyckiej, drugi – 
do pana Antoniego Gwiaździńskie-
go (zmarł w 1985 roku), przy ulicy 
Kilińskiego. Oprócz tego, usługi 
naprawy rowerów wykonywali pa-
nowie Witold Bednarski i Sylwester 
Jajor. Można jedynie powiedzieć, 
że ci ostatni świadczyli usługi „na 
czarno”, jak się obecnie mówi, ale byli niezwykle użyteczni. 
W ostatnich latach, kiedy rynek jest zarzucony wszelkiego rodzaju rowerami, 
same rowery są coraz doskonalsze, a i cena ich nie jest wygórowana, coraz trud-
niej jest znaleźć warsztat naprawy tych jednośladów. Poważnie uszkodzony rower 
złomuje się, a kupuje nowy, przeważnie doskonalszy.
 W niektórych dużych miastach pojawiła się moda na rykszę – rower  
o trzech kołach i szerokim fotelu dla klientów. Pojazdem tym za niezbyt duże 
pieniądze można zwiedzać miasto. 

Drewniany rowerek dziecięcy – Muzeum w Kole.
- Foto: A.Grabowski

Rozbijanie kamieni 

Patron: św. Klemens papież

 Zawód kamieniarza sięga głębokiej starożytności. Wiemy wszyscy, że 
pierwsze największe znane budowle, takie jak piramidy, stawiane były z bloków 
granitowych lub piaskowcowych (niektóre tylko z cegieł glinianych) i pochodzą  
z III tysiąclecia p.n.e. Bloki te ważą 2,5 tony każdy, a niektóre nawet 15 ton. Dwa  
i pół miliona takich bloków znajduje się w piramidzie Cheopsa. Starożytni kamie-
niarze potrafili je wyciąć z litej skały w formie regularnych sześcianów i ułożyć 
jeden na drugim z wielką dokładnością, pozostawiając znikome szczeliny. Podob-
no starożytni do rozłupywania skał używali kołków drewnianych umieszczonych 
w wykutym otworze i podlewanych wodą. Kołek taki powiększał swą objętość  
i tym samym rozłupywał skałę.
 W epoce romańskiej stawiano olbrzymie kościoły i zamki również z fo-
remnie wycinanych kamieni granitowych. Jako przykład takich budowli w Polsce 
można wymienić kolegiatę w Kruszwicy z XI wieku, kościół w Strzelnie, kościół  
w Inowrocławiu na Kujawach i wiele innych. 
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 Na wszystkie te budowle materiały przygotowywali kamieniarze, którzy  
z nieforemnych i olbrzymich kamieni lub litych skał potrafili wykuć foremne bryły 
o gładkich ścianach. Z nich można już było wznosić te potężne budowle.
Również w czasach nam bliższych, niezastąpieni kamieniarze wykuwali z otocza-
ków bloki o jednej ścianie gładkiej i z nich budowano zamki, pałace i budynki 
gospodarcze oraz otaczające je mury. 
 Po ostatniej wojnie i po tzw. reformie rolnej, chłopi w wielu przypadkach 
rozbijali takie budowle, a pozyskany materiał używali na własne potrzeby. Widzi-
my takie resztki kamiennych murów (parkanów) w Karszewie obok Dąbia i w in-
nych okolicznych wsiach, gdzie kiedyś istniały majątki ziemskie. 
 Osobiście miałem do czynienia z takim fachowcem od rozbijania dużych 
głazów siłą własnych rąk, klinami i młotem. Chciałem zbudować na cmentarzu 
grobowiec rodzinny, ale pracownicy przeze mnie zatrudnieni natrafili na olbrzymi 
kamień. A ponieważ to miejsce na cmentarzu warte było zachodu, za zgodą pro-
boszcza, ks. Kazimierza Lipińskiego, podjąłem trud usunięcia tego kamienia. Wy-
nająłem kamieniarza, którym był znany w okolicy pan Józef Ludwicki z Karszewa, 
fachowiec jakich już nie ma, o dużym doświadczeniu. W ciągu trzech dni rozbił 
ten kamień na drobne kawałki, które już łatwo dało się usunąć. Z rozbitego głazu 
uzyskaliśmy pięć wozów kamienia, który został użyty na fundament nowej kaplicy 
pogrzebowej.
 Pan Lewandowski, którego wspominam z wdzięcznością, był prawdopo-
dobnie ostatnim kamieniarzem w naszych stronach, który znał swój ciężki, ale 
użyteczny zawód.
 Obecnie w dużych zakładach kamieniarskich tnie się olbrzymie bloki 
granitowe zwożone z całego świata (od Rosji po Brazylię) na równe płyty różnej 
grubości specjalną piłą, którą stanowi strumień wody i żwiru pod olbrzymim ci-
śnieniem. Byłem w takim zakładzie, który znajduje się w okolicach Błaszek (pow. 
Sieradz), gdzie zakupiłem odpowiednie płyty granitu, z których zostało sporzą-
dzone lapidarium na skwerze obok kościoła parafialnego w Dąbiu. Są to granity 
sprowadzone z Brazylii, Afryki Południowej oraz Białorusi.
 W języku polskim istnieje wiele związków frazeologicznych zawierających 
słowo „kamień”: ciążyć komuś jak kamień u szyi, coś idzie jak z kamienia, kamień 
obrazy, kłaść (położyć) kamień węgielny pod coś, mieć serce z kamienia, nie pozo-
stanie (nie pozostał, nie został, nie zostanie) kamień na kamieniu – zapowiedź ka-
tastrofy, przepaść (zapaść się, zniknąć) jak kamień w wodę, rodzić się na kamieniu 
– często w konstrukcjach typu: nie rodzić się na kamieniu – pojawiać się w dużej 
liczbie mimo niesprzyjających warunków, rzucić w kogoś kamieniem (biblijne) – 
skierować pod czyimś adresem oskarżenie, (pochopnie) potępić kogoś, siedzieć 
(gdzieś) kamieniem – siedzieć nieruchomo, w bezruchu, tkwić gdzieś w miejscu, 
kamień spadł komuś z serca, zdjąć komuś kamień z serca, zimny jak głaz.

Są też i inne, popularne powiedzenia: 
Kto do ciebie z kamieniem – ty do niego z chlebem.
Trafiła kosa na kamień.
Toczący się kamień nie porasta mchem.
Kto się nie leni, robi złoto z kamieni.
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Roznosiciel mleka

 Ten sposób zaopatrywania 
się w mleko, podstawowy produkt 
spożywczy, rozprzestrzenił się w la-
tach 70-tych XX wieku. Dostawcą 
był zazwyczaj chętny i zaradny tzw. 
gospodarz domu (kiedyś zwany do-
zorcą lub po prostu cieciem), który 
zawierał umowę z mleczarnią lub 
najbliższym sklepem nabiałowym, 
dostarczającym mu towar pod blok. 
Wczesnym rankiem, jeszcze przed 
świtem, rozpoczynał swą ciężką, ale 
pożyteczną pracę. Zanim mieszkań-
cy bloku rozbudzili się i przygotowy-
wali do wyjścia do pracy, roznosiciel 
wymieniał puste butelki, stojące 
przed ich drzwiami, na butelki pełne świeżego mleka. 
 Używano wtedy dwa rodzaje butelek, różniących się kolorem kapsli. Były 
kapsle srebrne i złote, zależnie od zawartości tłuszczu. Praca ta nie była lekka, 
zwłaszcza w wysokim wieżowcu, gdzie należało dostarczyć pod drzwi butelki  
z zamówionym mlekiem. Roznosiciel nosił je na każde piętro w dużych drucianych 
skrzyniach, więc i hałas był niemały i to już o godz. 4 rano. Z hurtu otrzymywał usta-
loną marżę, a i od odbiorców też zdarzało mu się otrzymać kieszonkowe.
 Skończyło się to dostarczanie mleka pod drzwi na początku lat 80. Powód 
jest nieznany, ale można przypuszczać, że przyczynił się do tego nadmiar produk-
tów spożywczych w sklepach, które można było nabyć bez ograniczenia i to bez 
kartek.

Pakowanie mleka na wózek w PRLU - (Wikipedia)

Mleko w szkole w latach 70-tych - (Wikipedia)
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Różdżkarz

Patron: św. Krzysztof

 Różdżkarstwo zwane też bywa ra-
diestezją. Niekiedy nazw tych używa się 
zamiennie. Znane i praktykowane było naj-
wcześniej w Chinach, bo już około 2200 
roku p.n.e. W starożytnym Egipcie było to 
zajęcie zastrzeżone dla wtajemniczonych 
kapłanów. Biblia informuje, że wiedza ra-
diestezyjna była znana i wykorzystywana 
w praktyce. Niektórzy znawcy Biblii sugeru-
ją, że laska Mojżesza mogła być rodzajem 
różdżki radiestezyjnej. Jako przykład poda-
ją fakt, kiedy to Mojżesz uderzył nią w skałę, 
a wytrysnęła z niej woda.
 Zjawiska badane przez radiestetę 
zalicza się do zjawisk paranormalnych. 
Radiestezja (od łacińskiego słowa radia-
tio – promieniowanie) to pseudonauka 
zajmująca się rzekomym promieniowa-
niem. Za pomocą różdżki lub wahadełka 
wykrywa się żyły wodne oraz minerały. 
Termin radiestyka wprowadził w latach 
30-tych XX wieku francuski uczony, 
ksiądz Alexis Bouly (+1958 r.). W większości krajów zachodnich, a zwłaszcza  
w środowiskach naukowych uważana jest za pseudonaukę, a rzetelne badania 
naukowe wykazują, że radiesteci nie są w stanie odszukać ukrytych obiektów 
ze skutecznością większą, niż wynika to z czystego przypadku. Tylko nieliczni 
naukowcy twierdzenia radiestetów traktują poważnie.
 Radiesteci zazwyczaj poszukują ujęć wodnych i surowców naturalnych, 
cieków wodnych w miejscach przeznaczonych na wypoczynek (sypialnie), w me-
dycynie diagnozują dobór leków, dobór odpowiedniego pokarmu.
 W przypadku wahadełka (tak twierdzą) nie jest konieczne poszukiwanie 
w terenie, można pracować z mapą lub fotografią (teleradiestezja). Należy tu po-
stawić pytanie, po co zatem te olbrzymie nakłady na wiercenia geodezyjne, kiedy 
wynik często jest negatywny, po co olbrzymie sprzęty i tysiące ludzi pracujących 
w terenie, jeśli to samo można uzyskać siedząc w domu i prowadzając wahadeł-
kiem po mapie?
 Badania naukowców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu nie potwierdziły, by radiestezja miała coś wspólnego z nauką.
 Francuski badacz z Uniwersytetu w Lionie, zakonnik, ojciec profesor Jakub 
Verlinde jest przeciwnikiem wszelkiej radiestyki i uważa, że jest ona narzędziem 

 ilustracja z XVIII-wiecznej francuskiej książki 
o przesądach - (Wikipedia)
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szatana. Ciekawy jest fakt, że wiele osób duchownych parało się radiestyką i w dal-
szym ciągu to czyni.
 Znanym mi osobiście różdżkarzem-radiestetą posługującym się waha-
dełkiem był proboszcz parafii Uniejów w pierwszych latach powojennych (póź-
niej proboszcz w Izbicy Kujawskiej), ksiądz Władysław Góra. Większość ludzi uda-
jących się do niego po pomoc wyrażała się o nim i jego środkach leczniczych  
z uznaniem, ale jaka była prawda, nikt już nie docieka.
 Wspominałem, opisując studniarzy, jak posłużyli się również u mnie 
różdżką przed kopaniem studni na mojej działce. 
 Obecnie też ludzie kopią studnie, tyle że innymi sposobami, i nie słysza-
łem żeby używali do tego wahadełka, czy też różdżki.
 Faktem jest, że coraz mniej słychać o różdżkarzach i ich osiągnięciach,  
a w Dąbiu i w okolicy już ich nie ma. 

Rybak – sprzedawca ryb 

Patron: św. Andrzej Apostoł

 W dawnych czasach, 
w wielu wioskach lub mia-
steczkach ludzie mieszkają-
cy w pobliżu rzek lub innych 
zbiorników wodnych trudnili 
się połowem ryb na własne 
potrzeby i potrzeby swojej 
rodziny. Ale bywali i tacy, któ-
rzy traktowali połów ryb, jako 
możliwość zarobku. W Dąbiu 
byli kiedyś tacy, którzy łowili 
ryby i sprzedawali je potrze-
bującym. Były to rodziny Zien-
kiewiczów, Szulców, Matusiaków, Olszaków, Zawadzkich i inni. Dochód z tej profe-
sji nie był zbyt duży, ale przynosił jakieś korzyści, zwłaszcza w okresie Wielkiego 
Postu, kiedy wiele osób żywiło się rybami. Wszystko uległo zmianie po ostatniej 
wojnie, a zwłaszcza w ostatnich latach.
 Wprowadzono płatne zezwolenie na połów ryb. Powstały Straże Rzeczne, 
które ściśle sprawdzają, czy łowiący ryby posiadają taki dokument. Poza tym powsta-
ły sklepy rybne, zwłaszcza oferujące różne odmiany ryb, nawet z bardzo odległych 
oceanów. Polska zbudowała wielką flotę rybacką, która zaopatruje kraj w świeże ryby 
i przetwory rybne. Z ryb nie nadających się do sprzedaży zaczęto wytwarzać mączkę 
rybną jako dodatek do pasz dla zwierząt, zwłaszcza trzody chlewnej.
 Ostatnio zaczęto zmniejszać połów ryb, a flotę rybacką likwidować. Rybo-
łówstwo stało się modne jako hobby i sport elitarny dla wielu osób. Ale obowiąz-

Sprzedawca ryb - (Wikipedia)
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kowa jest karta rybacka, oczywiście za pewna opłatą i obliguje przestrzeganie 
okresów łownych. 
 Powstał szereg związków rybackich. W samym Dąbiu jest ich trzy. W sezo-
nie, związki te organizują atrakcyjne zawody rybackie. Ale to wszystko ma charak-
ter raczej relaksowy, a nie dochodowy, jak kiedyś bywało. 
 Rybaków utrzymujących się z połowów ryb w Dąbiu dawno już nie ma. 
 Są za to możliwości nabywania ryb z gospodarstw hodowlanych. Rybą 
szczególnie poszukiwaną jest karp królewski, zwłaszcza w okresie Bożego Naro-
dzenia.

Przysłowia związane z rybakiem i rybami:
Suchy rybak, mokry strzelec nie mają co włożyć na widelec.
Każda ryba wielka, która urwała się z wędki.
I płotka dobra, gdy szczupaka nie masz.
Kiedy się sieć zapuszcza, nie trzeba czynić hałasu.

Rymarz

Patroni: św. Wawrzyniec, św. Jan Chrzciciel

 Rymarstwo to zawód, zajmujący 
się wyrobem i naprawą uprzęży dla koni; 
w średniowieczu – również skórzanych 
elementów rynsztunku rycerskiego, wo-
jennego. 
 Umiejętność ta rozwijała się już 
w starożytności. W Polsce pojawiła się 
dopiero w XIII wieku. Największe ośrodki 
rymarstwa to Gdańsk, Kraków, Lwów i Po-
znań. W pewnym okresie rymarze mieli 
prawo garbowania (wyprawiania) skór we 
własnych garbarniach. Rymarze osiedla-
li się najczęściej w małych miasteczkach,  
a rzadko na wsiach. Byli też sprowadzani 
do szlacheckich folwarków i tam osadzani. 
 W XX wieku klientami rymarzy sta-
wali się wędrujący Cyganie. W okresie zimy 
zamawiali oni naprawę starej uprzęży lub 
zamawiali nową. Uprząż cygańska różniła się 
ilością błyszczących metalowych ozdób: gu-
zików, blaszek, łańcuchów i dzwonków. Skó-
ry i drewno malowane były na czarno lub czerwono i lakierowane. Warsztat rymarza 
składał się z imadła osadzonego na ławie, zwanej konikiem rymarskim, ławek do 

Rymarz przy pracy – 
p. Zygmunt Kaczmarek z Majdan. 

- Foto: A.Stanisławska.
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szycia pasów, noży do cięcia skóry, dziurkaczy, igieł rymarskich i szydeł.
 Rymarze cieszyli się na wsi dużym szacunkiem. Nie utrzymywali się z pra-
cy na roli, a posiadali większy niż chłopi majątek.
Najpopularniejszym wyrobem rymarskim była uprząż dla koni i bydła.
 Dla koni zaprzęgowych wyrabiano chomąta, dla bydła jarzma. Do kiero-
wania końmi służyły naszelniki, lejce, wodze i uździenice z wędzidłem.
 Znani mi po wojnie rymarze w Dąbiu, to pan Świerczyński przy rynku  
i Szamałek przy ulicy Mostowej (obecnie Asnyka). Potem jeszcze przez jakiś czas 
był u nas młody rymarz, ale i on wyniósł się z powodu braku zamówień na jego 
wyroby. Ostatni rymarz w naszej gminie to pan Zygmunt Kaczmarek, zamieszkały 
we wsi Majdany.
 Podobno obecnie profesja rymarza przeżywają odrodzenie, dzięki mo-
dzie na jazdę konną (siodła i uprząż), ale to nie dotyczy Dąbia.

Uprząż końska. Muzeum w Gosławicach.
- Foto. A.Grabowski

Koń pod siodłem.
- (Wikipedia)

Rzeźnik

Patroni: św. Antoni Wielki i św. Bartłomiej Apostoł

 Rzeźnik to rzemieślnik zajmujący się ubojem zwierząt jadalnych, rozbiór-
ką mięsa i jego przerobem. 
 Kiedyś każdy mężczyzna musiał być samowystarczalny dla swej rodziny  
i po upolowania zwierzęcia zdejmował z niego skórę, a mięso odpowiednio dzielił 
(ćwiartował) i przeznaczał do bezpośredniego spożycia lub wędził, suszył i kon-
serwował na później.
 Z czasem powstali specjaliści do przerobu mięsa – rzeźnicy, którzy jeszcze 
później łączyli się w cechy. Zawód ten wcale nie jest łatwy, wymaga dużego, doświad-
czenia i odpowiedzialności, aby surowca nie zepsuć, nadać mu odpowiedni smak  
i trwałość. Z uzyskaniem pełnych kwalifikacji w tym zawodzie też nie było łatwo. 
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 Starszy brat mojego ojca, Stanisław (rocznik 1902), w latach 20-tych XX wieku 
pobierał naukę w dość dużym zakładzie w Łodzi. Po pełnych trzech latach, właści-
ciel zakładu zaproponował mu i zachęcił do odbycia „wędrówki czeladniczej”, zwanej 
w Wielkopolsce i Polsce centralnej „rajzą” (z języka niemieckiego die Reise – podróż). 
Mój stryj zapakował niewielki węzełek, w którym miał koszulę, czysty kaftan do robo-
ty, bochenek chleba, pisemną zgodę majstra i ruszył w drogę. Obrał sobie kierunek 
na północ od Łodzi, a więc trasę przez Krośniewice, Gostyń, Inowrocław, Bydgoszcz, 
część Pomorza i Kujawy. Wrócił do Łodzi zmęczony, utrudzony, bo podróż odbywał 
pieszo, ale bogatszy o doświadczenie. Poznał kawał „świata” i mógł powiedzieć, że 
„z niejednego pieca jadł chleb”. Sama wędrówka wyglądała w ten sposób, że uczeń 
danego zawodu (w tym przypadku rzeźnik) wypytywał po drodze o interesujący go 
zakład, najlepiej większy, ciekawszy. Na miejscu legitymował się dokumentem i pytał 
właściciela czy może się zatrzymać. Przeważnie mistrz kazał mu pozostać i zabrać się 
do roboty. Przebywał tam do kilku dni śpiąc w wyznaczonym miejscu (z pewnością 
nie był to hotel z pięcioma gwiazdkami), dostawał jeść i pracował. Cały czas majster 
przypatrywał mu się, jak zabiera się do roboty i co potrafi. 
 Korzyść z tego była dwustronna. Uczeń poznawał nieznane mu dotąd tajni-
ki zawodu, a majster obserwował, jak tam w dalekiej Łodzi pracuje się w tym zawo-
dzie. Taka kilkutygodniowa „rajza” była rodzajem praktyki, była szkołą życia, po której 
uczeń powracał do swego majstra, a ten kierował go do cechu na egzamin czelad-
niczy, po zdaniu którego stał się pełnoprawnym rzemieślnikiem. Mój stryj, Stanisław, 
pracował w tym zawodzie ponad 40 lat i nigdy nie narzekał na swój los. 
 W późniejszych latach powstawały szkoły zawodowe i technika masarskie, 
gdzie uczniowie poszerzali swą wiedzę o obszerną część teoretyczną. Praktyk ta-
kich, jak opisałem, już nie ma, wyroby i mięso do konsumpcji przygotowywane 
jest do sprzedaży w zakładach gigantach, gdzie wytwarza się niespotykany kiedyś 
asortyment wyrobów, a mimo to ludzie chętnie szukają kiełbas i innych wędlin 
„swojej roboty”.
 Obecnie nowa technologia pozwala z niewielkiej ilości czystego mięsa wy-
tworzyć wielokrotnie większą masę mięsopodobną poprzez dodanie konserwantów, 
a zwłaszcza białka z mączki rybnej i z tego formuje się „szynki”. Ale to nie jest już praw-
dziwa szynka. Wędzenie wyrobów mięsnych też zastępuje się… malowaniem odpo-
wiednim preparatem. Stąd nie wszystko, co nowoczesne musi wszystkim smakować.

Rzeźnik. (Wikipedia)
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Siodlarz

Patron: św. Jerzy

 Siodlarstwo jest po-
krewne i ma wiele wspól-
nego z szewstwem i rymar-
stwem. Rymarze, a ściślej, 
siodlarze wyróżniają się 
ogromną wiedzą i wielolet-
nim doświadczeniem. Te 
trzy wymienione na począt-
ku zawody łączy surowiec 
podstawowy, którym się po-
sługują, a mianowicie skóra. 
 Z wyrobów siodlarza 
korzystają obecnie sportow-
cy, miłośnicy jazdy konnej, 
a ostatnimi laty, w dużych 
miastach policyjne patrole 
konne.
 Siodła są wytwarza-
ne ze skóry w kilku podsta-
wowych kolorach: czarnym, 
brązowym i naturalnym. Sio-
dlarze obok siodeł jeździec-
kich produkują uprząż, ogło-
wia końskie i inne akcesoria 
do jazdy końskiej. Obecnie 
80% tej produkcji to pra-
ca ręczna, a kiedyś całość 
była rękodziełem rymarza. 
Do produkcji swych wyro-
bów siodlarze używają skóry 
najlepszej jakości. W czasie, 
kiedy brakuje zamówień na 
nowe wyroby, siodlarze zaj-
mują się naprawą starych 
siodeł i uprzęży.
 Ostatni siodlarz w naszej okolicy (naszej gminie) mieszka we wsi Majdany.

Przygotowywanie elementów siodła. Foto. R.Troczyński
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Sitarz 

 Historia sitarstwa  
w Polsce rozpoczyna się  
w wieku XVII, kiedy to sita-
rze z Mazowsza zawędrowali 
do Biłgoraja i w jego okolice. 
Tam bowiem znaleźli dogod-
ne warunki do uprawiania 
swego zawodu. Ziemia tam 
była bagienna, dostarczała 
jednak niezbędnego surow-
ca w postaci drewna, łyka  
i łozy. Słaba gleba, a w związ-
ku z tym niewydajne rol-
nictwo powodowało duże 
bezrobocie. Jednostką pod-
stawową rzemiosła stał się ro-
dzinny warsztat sitarski. 
 Po wykonaniu większej ilości sit i przetaków, sitarze wędrowali pieszo ze 
swymi wyrobami po kraju. Bogatsi docierali furmankami do odleglejszych okolic. 
Jednak prawdziwy handel, przynoszący niezłe korzyści, rozpoczynał się poza gra-
nicami kraju. Szlak handlowy sitarzy prowadził na południe – do Czech, Węgier, na 
Wołoszczyznę i do Mołdawii, na północ zaś – do Prus i Rosji. 
 Obecnie niewielu jest tych, którzy potrafią wykonać sita i przetaki (odmia-
na sita z większymi oczkami, wykonanymi z cienkiego drutu).
 Nowością stały się siatki druciane i przetaki z tworzyw sztucznych.  
A że temat sitarstwa jest ciekawy, wielu pisarzy i poetów wprowadziło go do li-
teratury. Miedzy innymi Ignacy Krasicki, Konstanty Ildefons Gałczyński i inni. 
Znałem jednego z ostatnich sitarzy, który zawodu nauczył się od ojca, pocho-
dzącego z okolic Lwowa. Znany mi sitarz, pan Bogdan Węgrzyn ostatnio miesz-
kający w Łodzi, miał nawet przydomek „Sitko”, za które się nie obrażał. Z upły-
wem lat, kiedy dorobił się już samochodu, objeżdżał coraz szerzej kraj i na targach  
i jarmarkach oferował swe wyroby. Dopóki żył ojciec, to on wykonywał te znako-
mite przetaki, durszlaki i sita. Później pan „Sitko” dokupywał wyroby od innych 
wytwórców. Ostatnio wciągnął do tej branży syna (trzecie pokolenie). 
 W ostatnich latach sitarze zaczęli produkować również siatki ogrodzenio-
we druciane i plastikowe, sprzedawane na metry bieżące. Asortyment jest szeroki, 
zależny od grubości drutu, wielkości oczek i szerokości całej siatki. Kiedyś siatkę 
do sit robiono z włosia końskiego, a obręcze na które ją napinano wykonywano  
z sosny. Produkcją sit zajmowano się zimą. Kiedy nastała wiosna, producent sit 
brał je na plecy i wyruszał w świat szukać nabywców na swe wyroby. Centrum 
tego zawodu to Biłgoraj na południowym wschodzie naszego kraju.
 Sita w zasadzie używane były i są w gospodarstwach domowych, ale nie 

Tradycyjne rzemiosło - Sitarz. (Wikipedia)
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tylko. Stosowane też są w przemyśle, w chemii. W gospodarstwach domowych 
przecierano przez nie mąkę, aby pozbawić ją zanieczyszczeń oraz robaków, tzn. 
larw mącznika. Stosowane są też w młynach. Przetak jest tam narzędziem do 
oczyszczania ziarna z plew.

Przysłowia o sitach:
Wodę ten czerpa przetakiem, kto bez książki chce być żakiem. 
Zaspokoić ciekawość kobiety, to napełnić wodą sito.  

Skup szmat

 Skupywaniem szmat, czyli zużytych materiałów tekstylnych zajmowali się od 
lat ludzie ubodzy. W miastach i miasteczkach była to domena biednych Żydów, któ-
rzy krążyli od wioski do wioski i nawoływali: szmaty skupuję, szmaty! Często ciągnęli 
wózek dwukołowy, na który składali zebrane szmaty. 
 W dużych miastach wchodzili na wewnętrzne podwórka (tzw. studnie) i na-
woływali do odsprzedaży im niepotrzebnych ubrań lub ich części. Nieco zamożniejsi 
jeździli po okolicy i wsiach furą ciągnioną zwykle przez zabiedzonego konia. Sceny 
takie możemy oglądać na polskich filmach, takich jak „Noce i dnie”. Skupujący te rze-
czy zazwyczaj płacił w naturze jakimś drobnym naczyniem lub w ostateczności nie-
wielkim pieniądzem. W pierwszych latach po II wojnie światowej, kiedy Żydów już 
nie było, handel ten przejęli biedni Polacy i wzorem swych poprzedników objeżdżali 
wioski i miasteczka, a okrzykami, jak dawniej, zachęcali do sprzedania im zbędnych 
szmat. Szmaty te zapewne odsprzedawali w większych punktach skupu, a te kiero-
wały je, jako surowiec wtórny, do zakładów przetwórczych, gdzie robiono z nich jakieś 
materiały albo papier. W Dąbiu i szerokiej okolicy skupem szmat trudnił się przez dłu-
gie lata mieszkaniec Kupinina, pan Franciszek Meksa. Po jego śmierci nikt już nie pod-
jął się tej ciężkiej pracy. Pana Meksę znałem osobiście. Był to człowiek o pogodnym 
charakterze i niezwykłym poczuciu humoru.
 Obecnie takie przetwarzanie zwie się recyklingiem, ale wędrownych skupy-
waczy już się nie spotyka.

Skupowanie szmat. (Wikipedia)
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Służąca

Patronki: św. Zyta, św. Blandyna

 Profesja ta była bardzo po-
wszechna w XIX i w pierwszej połowie 
XX wieku zwłaszcza wśród dziewcząt 
pochodzących ze wsi. W tych czasach 
na wsi rodziny były duże, wielodziet-
ne. Dla wszystkich członków rodziny 
nie wystarczało chleba z niewielkiego 
przeważnie kawałka ziemi uprawnej. 
Jedynym wyjściem było, aby dora-
stające dziewczęta szły z rodzinnego 
domu do miasta i tam szukały pracy  
w charakterze służących lub opieku-
nek dzieci pracodawców. 
 Zdarzało się, że w tym ob-
cym dla nich środowisku doznawały 
upokorzeń, a nawet krzywd moral-
nych. Przykładem może być historia 
służącej przedstawiona przez Ga-
brielę Zapolską w dramacie pt. „Mo-
ralność pani Dulskiej”. Wprawdzie to 
tylko literatura, ale mająca podłoże 
w realnej rzeczywistości. Zdarzały 
się przypadki (i to wcale nie rzad-
kie), że takie dziewczyny, nie mające 
znikąd pomocy i nie widząc wyjścia  
z zaistniałej sytuacji, nieszczęsne 
kończyły życie śmiercią samobójczą 
lub staczały się na dno moralne.
 Na szczęście mamy i przeciw-
stawne przykłady służących potrafiących uczciwie pracować i zachować swą god-
ność, a przy tym zaskarbić sobie uznanie i szacunek u pracodawców, cieszyć się 
bardzo dobrą opinią, a po śmierci doznać wyniesienia na ołtarze.
 Takimi dziewczętami – służącymi były: Aniela Salawa (do śmierci była oso-
bą świecką i służącą), która pracowała w różnych domach w Krakowie oraz Helen-
ka Kowalska, która pełniła rolę służącej i opiekunki dzieci w Aleksandrowie Łódz-
kim, w Łodzi i pod Warszawą. Przy zmianie pracy otrzymywała zawsze doskonałą 
opinię, zwaną wtedy referencjami. 
 Obie pochodziły ze wsi, z wielodzietnych rodzin, miały wykształcenie nie-
pełne podstawowe, ale swym przykładnym i nienagannym życiem oraz uczciwą 
pracą osiągnęły szczyty świętości. 

Służąca z XIXw. (Wikipedia)



161

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie, 
Adam Grabowski

 Imię św. Faustyny (zakonne imię Heleny Kowalskiej), jako apostołki Miło-
sierdzia Bożego znane jest w całym świecie, a przecież pochodziła z małej wioski 
Głogowiec, z parafii Świnice Warckie w pobliżu Dąbia.
 W czasach obecnych nie ma chętnych do takiej posługi w charakterze 
służącej, a zapotrzebowanie również jest znikome. Ich rolę opiekuńczą nad dzieć-
mi przejęły żłobki i przedszkola lub specjalne przygotowane do tego opiekunki, 
na które jednak stać jedynie zamożne rodziny.

Smolarz

 Niegdyś smolarzem 
nazywano człowieka trud-
niącego się wyrobem smoły. 
Smolarzami nazywano rów-
nież wypalaczy węgla drzew-
nego.
 Smolarz to jeden z gi-
nących zawodów, a właściwie 
już nie istniejący. Są jeszcze 
dwa miejsca, gdzie w Polsce 
wypala się węgiel drzewny. 
Jest to pewna gajówka w po-
wiecie parczewskim i pewna 
osada w województwie lubel-
skim. Kiedyś w historii przy 
pomocy węgla drzewnego 
wytapiano żelazo. 
 Epoka żelaza w dziejach ludzkości, trwająca od IX do VI wiek p.n.e. nastą-
piła po epoce brązu. Epoka żelaza to jednocześnie okres produkcji węgla drzew-
nego, jako surowca niezbędnego przy wytopie żelaza w prymitywnych piecach, 
zwanych dymarkami. Piece dymarskie były typu kotlinkowego. Żelazo, jakie z nich 
otrzymywano zawierało dużo żużla. Początki wytopu żelaza to doły przykryte dar-
nią i ziemią. W późniejszych czasach materiały przeznaczone do wytopu usta-
wiano w stos. Ten sposób wytopu żelaza przetrwał do XX wieku. Obecnie żelazo 
wytapiane jest w olbrzymich hutach. W okresie socjalizmu powstało w pobliżu 
Krakowa miasto Nowa Huta, a obok niego olbrzymi kombinat metalurgiczny.
 W naszych czasach węgiel drzewny powszechnie stosowany jest do grilla. 
Drewno używane do produkcji węgla drzewnego to buczyna, ale nie tylko. Używa 
się też innych drzew liściastych, takich jak topola, dąb i jesion.

Smolarze z Makowej - (Wikipedia)
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Stożenie siana... 

 Jedną z zanikłych specjalności w rolnictwie jest stożenie siana w stogach,  
a zbóż w stertach. Dawniej każdy średniozamożny gospodarz troszczył się, aby w po-
bliżu zabudowań gospodarczych (dla bezpieczeństwa jednak w pewnej odległości) 
mieć dużą, przewiewną stodołę, służącą mu za magazyn zbiorów z pól. Stodoły były 
mniejsze – o dwóch wrotach i jednym klepisku, albo większe – o czterech wrotach  
i dwóch klepiskach. Wrota umożliwiały wjazd wysoko obładowanych wozów do we-
wnątrz, gdzie składano zboża lub siano w sąsiekach po obu stronach klepiska. 
 Po żniwach i po wstępnym wyschnięciu zbóż w mendlach lub kopach, 
ładowano je na wozy, dowożono do stodoły i tam składowano, aby potem w od-
powiednim czasie (przeważnie 
zimą) poddać je młocce. Kiedy 
stodoła była już zapełniona, a na 
polu pozostawały jeszcze ścięte 
zboża, zachodziła konieczność 
utworzenia sterty. I tutaj nie-
zbędny był specjalista, gdyż nie 
każdy gospodarz potrafił facho-
wo ją stawiać. Chodziło bowiem 
o to, aby zboże w stogach nie 
zamiękało w czasie jesiennych 
deszczów i aby postawiona  
z takim trudem sterta nie prze-
wróciła się niespodziewanie, bo 

Claude Monet, Stogi siana w słońcu, poranny efekt. (Wikipedia)

Stogi przykryte śniegiem. Obraz Jana Pietrzaka, Łódź
Foto. A. Grabowski
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i takie przypadki się zdarzały i to dość często. 
 Najpierw upatrywano sobie odpowiednie miejsce, najlepiej na niewielkim 
wzniesieniu i na gruncie przesiąkliwym. Następnie wkopywano pionowo słup i wo-
kół niego układano koliście snopy zboża kłosami do środka, o zaplanowanej śred-
nicy stogu, z lekkim spadkiem na zewnątrz. Stóg musiał być węższy w dolnej swej 
części, potem poszerzony i znów zwężany. Chroniło to zboża przed zawilgoceniem, 
zwłaszcza podczas jesiennych deszczów. 
 Podobnie postępowano przy magazynowaniu wyschniętego siana  
w zgrabnych stertach. W obu przypadkach najważniejszą sprawą była umiejętność 
zakończenia stogu czy sterty, tak aby woda deszczowa spływała i nie przeciekała 
do środka. 
 Obecnie nie potrzebne są stodoły, które pozamieniano na garaże na sa-
mochody i sprzęt rolniczy. Stogów też się nie stawia, gdyż kombajny młócą zbo-
że bezpośrednio na polu, a specjalne maszyny zgniatają i prasują słomę, formując  
z niej duże sześciany lub olbrzymie sprasowane i związane sznurkiem kręgi. Nie ma 
też potrzeby zwożenia tej słomy, a jedynie łatwo układa się ją tworząc wielkie bryły. 
 Z krajobrazu zniknęły malownicze stogi i sterty, kiedyś piękny temat dla 
artystów malarzy. Zapomina się też o ludziach, którzy potrafili układać tak kiedyś 
potrzebne stogi siana i sterty niewymłóconego zboża.
 Niegdyś, podczas srogiej zimy, zwłaszcza przy obfitych opadach śniegu, 
dzikie zwierzęta podchodziły do takich stogów i stert, aby się posilić. Były to saren-
ki, dziki, jelenie, zające i inne. Obecnie dożywianiem dzikiej zwierzyny w czasie zimy 
zajmują się myśliwi i służby leśne.

Stróż nocny

 Kiedyś była to profesja 
bardzo ważna ze względu na 
bezpieczeństwo pożarowe oraz 
zabezpieczenie mienia przed 
złodziejami. Wioski i małe mia-
steczka, gdzie nie było odpo-
wiedniej liczby policji, zatrud-
niały na etat mężczyzn, którzy 
strzegli mieszkańców przed nie-
bezpieczeństwem, a w razie ko-
nieczności wszczynali alarm.
 W dawnych czasach, 
również przed wojną samorząd 
zatrudniał stróża, zlecając mu 
pewne obowiązki. Stróż taki 
całą noc spacerował po ulicach, zaglądał w różne zakamarki i obserwował nietypo-
we zachowanie się pewnych osób, zwłaszcza w miejscach mało oświetlonych. Po 

Stróż nocny. (Wikipedia)
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dostrzeżeniu jakiegoś zarzewia ognia, ogłaszał alarm uderzając w specjalny dzwon 
lub w żelazo (lemiesz) zawieszone w centralnym miejscu wioski lub miasteczka. 
Tym sposobem wzywał do gaszenia pożarów. 
 W czasie okupacji stróż miejski nocą obchodził Dąbie, sprawdzając zwłasz-
cza zamknięcie sklepów. Znałem tego pana. Nazywał się Ratajski i był naszym są-
siadem. Na nocną służbę ubierał się w specjalny mundur i zależnie od pory roku  
i temperatury, w odpowiednie ciepłe ubranie.
 Również po ostatniej wojnie byli stróże nocni, ale zatrudniani przez Gmin-
ną Spółdzielnię, którzy mieli pod opieką miasto, a zwłaszcza sklepy, aby je chronić 
przed włamaniem i złodziejami, a więc przed kradzieżą. Doskonale pamiętam, jak 
zimą taki stróż chodził ciepło ubrany w grubym i długim kożuchu oraz potężnych 
ciepłych butach. Funkcję tę pełnił pan Odrowski, a potem pan Jan Kubiak.
 W miarę upływu lat, przy większym oświetleniu miasta oraz instalowaniu 
elektronicznej sygnalizacji ostrzegawczej, etat stróża stał się zbędny, jako przeżytek. 
Stróż miejski zniknął z nocnego widoku miasta Dąbia.
 Nie ma już stróżów nocnych w dawnym znaczeniu i z dawnymi obowiąz-
kami, ale są całodobowi stróże na parkingach miejskich lub przy innych obiektach. 
Wbrew popularnej opinii, ich praca jest pożyteczna i nie jest wcale łatwa i lekka.

Studniarz

 Każde gospodarstwo, 
każda zamieszkała zagroda, 
starała się mieć własne źródło 
wody pitnej, niezbędnej tak 
dla ludzi, jak i dla zwierząt, tj. 
własnej trzody i bydła domo-
wego. Wiadomo od zawsze, 
że woda jest życiodajna. I jeśli  
w bliskości domowych zabu-
dowań nie było przepływa-
jącego strumyka lub rzeczki, 
każdy gospodarz starał się 
zbudować studnię. Wykopanie 
studni to praca ciężka i niebez-
pieczna, a kopanie samemu, to 
dodatkowo zajęcie wielce ryzy-
kowne. Z upływem czasu pojawiali się specjaliści zajmujący się tą pracą. 
 Wiem jak to wyglądało, gdyż w latach 70-tych sam postanowiłem zbu-
dować studnię na działce, gdzie zamierzałem postawić własny dom dla mnie  
i mojej rodziny. Pracę tę zleciłem do wykonania znanemu w Dąbiu i okolicy, panu 
Janowi Dominiakowi z Karszewa. Przed rozpoczęciem kopania, pan Jan obszedł 
moją niewielka działkę (około 600 m kw.) i szukał przy pomocy różdżki najsil-

Studnia - (Wikipedia)
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niejszego źródła. Tak się złożyło, ze wskazał miejsce na studnię tam, gdzie ja już 
uprzednio z ojcem zaplanowałem ją pobudować, czyli wykopać. 
 Następnie, wraz ze swoim pomocnikiem przystąpili do pracy czyli zaczęli ko-
pać dół o średnicy nieco większej od średnicy przygotowanych betonowych kręgów 
studziennych. Kiedy dół był głęboki na połowę wysokości dreny, tj. około 50 cm, umie-
jętnie wstawiono w niego krąg. Studniarz zadbał i dopilnował ażeby krąg ten ustawio-
ny był idealnie w pionie, gdyż w przeciwnym razie następne dreny mogą skrzywić się 
i nie dadzą się naprostować. Nadszedł czas właściwego kopania studni. Jeden z pra-
cowników wszedł w środek dreny i przy pomocy krótkiej łopatki kopał ziemię i nakła-
dał ją do wiadra zawieszonego na kołowrotku. Wkrótce było potrzebnych trzech ludzi. 
Jeden kopał dół i nakładał urobek do kubła, drugi przy pomocy kołowrotka wyciągał 
go do góry, a trzeci odnosił urobek na wyznaczone miejsce i tam go wysypywał. Pra-
cownicy często się zmieniali, gdyż najciężej miał ten, który pracował wewnątrz dreny. 
Wraz z pogłębianiem dołu, pracujący tam odczuwał brak świeżego powietrza i musiał 
robić przerwy na odpoczynek. Z góry majster ciągle nakładał nowe kręgi. Studnia sta-
wała się coraz głębsza. Chyba już trzeciego dnia (przy 5-tym lub 6-tym kręgu) zaczęła 
pojawiać się woda. Praca stawała się coraz bardziej niebezpieczna, gdyż groziło obe-
rwaniem ścian. Ale cały czas czuwał nad tym doświadczony studniarz. Po nałożeniu 
ósmej dreny, wody napłynęło tak dużo, że majster ogłosił koniec roboty. 
 Teraz należało jeszcze dno nowo wykopanej studni zasypać drobnym 
kamieniem, który miał za zadanie filtrowanie wody. Pierwsza woda była mętna  
i gliniasta i dlatego też poprosiłem miejscową Straż Pożarną o kilkakrotne wypom-
powanie tej brudnej wody. Po kilku dniach woda wyklarowała się i wtedy dałem 
jej próbkę do zbadania w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, gdzie po dokładnej 
analizie stwierdzono, że woda zdolna jest do spożycia nawet w stanie surowym. 
 Jeszcze wyjaśnienie, dlaczego poniosłem dość wysokie koszty budowy 
tej studni. Otóż powód był zasadniczy – w Dąbiu nie było wodociągów, które by 
doprowadzały wodę z centralnej studni głębinowej do każdego domu. Nastąpiło 
to wiele lat później. Moja studnia w ogrodzie jest pamiątką po tamtych czasach,  
a woda z niej służy do podlewania ogródka. 
 Obecnie są firmy specjalistyczne, które oferują wykonanie ujęcia wody  
w jeden dzień. Na tym przykładzie widać, jaki dokonał się postęp.
Kopanie ręczne studni niosło też niebezpieczeństwo natrafienia, przy dużej głę-
bokości, na metan, czyli gaz ziemny. Zdarzały się takie przypadki, gdy pracownik 
pracujący na dużej głębokości ulegał zatruciu i groziła mu utrata życia. Znam taki 
przypadek w rodzinie, który jednak zakończył się szczęśliwie.
 Najgłębsze studnie kopane widziałem na Lubelszczyźnie. Mają po 30 i 40 
metrów i są utworzone w pokładach kamienia wapiennego.

Powiedzenia i sentencje dotyczące studni:
Użył jak pies w studni.
Nie pluj w studnię, bo może ci przyjść kiedyś czerpać z niej wodę. 
(przysłowie polskie)
Pamięć jest jak studnia, im głębiej, tym ciemniej. (Wiesław Myśliwski, Traktat  
o łuskaniu fasoli)
Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty,
ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduję się, że ta studnia nie ma jednak dna. 
(Stephen King)
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Szambiarz 

 Szambiarz to profesja 
obecna w dużych miastach  
i w nie skanalizowanych dziel-
nicach, gdzie nie było jeszcze 
kolektorów odprowadzających 
nieczystości od posesji. Było to 
zajęcie bardzo dobrze płatne, 
ale raczej wstydliwe. Praca była 
ciężka, nieprzyjemna, brudna  
i wykonywana przeważnie pod 
osłoną nocy. 
 Szambiarz musiał dys-
ponować pojazdem konnym  
i metalową beczką o dużej po-
jemności, zamykaną deklem, 
aby w czasie jazdy zawartość 
się nie ulewała. Podjeżdżano 
pod dany zbiornik z nieczystościami i kubłem przymocowanym do długiego 
drąga opróżniano szambo przelewając jego zawartość do beczki. Pracę tę wyko-
nywano przeważnie w dwie osoby. Kiedy beczka była już pełna, zabezpieczano 
wlew deklem i jechano na upatrzony teren. Przeważnie były to nieużytki, gdzie 
otwierano zawór i spuszczano zawartość beczkowozu, a powtarzano tę czyn-
ność, aż do opróżnienia dołu kloacznego czyli szamba. Po wojnie zastosowano 
beczki z pompą mechaniczną wożone na traktorach. Beczki te były o pojem-
ności 4, 6 i więcej metrów sześciennych objętości. Zainteresowani właściciele 
prywatnych zbiorników zgłaszali chęć ich opróżnienia, za co regulowali ustaloną 
kwotę.
 Skanalizowanie miast i osiedli wyeliminowało tego rodzaju zajęcie. Współ-
cześnie, wszystkie odchody, nieczystości spływają poprzez zestaw różnej wielko-
ści rur i pomp pomocniczych do oczyszczalni. Wszystko to dzieje się w systemie 
zamkniętymi, nie jest widoczne i nie powoduje zatrucia atmosfery. Czysta woda 
odzyskiwana w oczyszczalni jest kierowana do najbliższej rzeki.
 W Dąbiu pobudowano oczyszczalnię mechaniczną w pobliżu rzeki Ner, 
tak aby odzyskaną czystą wodę puszczać bezpośrednio do rzeki. Oczyszczalnia 
ta, niestety, nie jest w pełni wykorzystana, gdyż nie zbudowano jeszcze w całym 
mieście instalacji odprowadzającej.

Ciężarówka z szambem - (Wikipedia)
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Szatkowanie kapusty 

Szatkowanie kapusty - (Wikipedia)

 Szatkowanie kapusty to krojenie główek kapusty na drobne pasemka  
w celu zakiszenia jej na okres zimowy, kiedy to była najchętniej spożywana przez 
mieszkańców miast, a zwłaszcza wsi. W okresie zimy, kiszona kapusta, spożywana 
pod różną postacią i ziemniaki (przechowywane w kopcach) oraz cebula, były 
podstawowym i głównym pożywieniem, zwłaszcza biedoty wiejskiej. Patrząc  
z drugiej strony, był to dla organizmu zasób podstawowych witamin, podtrzymu-
jących przy zdrowiu i życiu. Nie istniały jeszcze witaminy syntetyczne, produko-
wane obecnie w fabrykach farmaceutycznych. Szatkowaniem w Dąbiu i okolicy 
zajmowała się pani Pawlakowa, zamieszkała na początku ulicy Cmentarnej, tuż 
za torami kolejki wąskotorowej, która już nie istnieje. 
 Mam w pamięci jej postać, jak z narzędziem pracy, z szatkownicą na 
plecach, chodziła od domu do domu, tam oczywiście, gdzie ją zapraszano, 
aby wykonać swą pożyteczną pracę. Narzędzie, które ze sobą nosiła, nazywa-
ło się heblem. Była to dość długa i gładka deska z ostrymi nożami w środku  
i częścią ruchomą, tzw. wózkiem, w którym umieszczała połowę główki ka-
pusty i ręcznie, ruchem posuwisto-zwrotnym przesuwała wózek z kapustą. 
Grubość krojonej kapusty można było regulować na życzenie.
 Okresem intensywnej pracy pani Pawlakowej była jesień i początek zimy. 
Wtedy to, bowiem, gospodynie domowe przygotowywały zapasy żywności na 
zimę (kiszenie kapusty). Samo kiszenie to oddzielny rytuał, podobnie jak przygo-
towywanie beczek do kapusty. Uzyskanie trwałej i smacznej kapusty, to tajemnica 
każdej gospodyni. Poszczególne gospodynie stosowały własną recepturę, dokła-
dając do beczki z kapustą marchew, liście wiśni, jabłka itd.
 Pięknie opisał to nasz pisarz, Władysław Reymont w czterotomowej po-
wieści „Chłopi”. Za powieść tę otrzymał w 1924 roku najwyższe wyróżnienie lite-
rackie, jakim jest nagroda Nobla.
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Szczotkarz 

Patroni: św. Antoni Wielki, św. Jakub Apostoł, św. Barbara

 To jeden ze zanikających zawodów, a nawet, w wielu regionach Pol-
ski, całkowicie zanikły, jako rękodzieło. Kiedyś szczotkarze egzystowali w wielu 
miejscowościach, wykonując swój zawód. Wyroby ich rąk były poszukiwane. Do 
przedmiotów produkowanych przez szczotkarza należały szczotki gospodarcze 
(do zamiatania podłóg i ich mycia, czyli szorowania), szczotki do zamiatania ulic, 
szczotki przemysłowe dla hut, młynów, zakładów spożywczych, włókienniczych 
itp. Wykonanie ich polegało na wciąganiu w dziurkowaną deseczkę wiązek słomy 
ryżowej i ich przytwierdzaniu przy pomocy drutu. Obecnie większość robót po-
rządkowych, kiedyś wykonywanych przy pomocy szczotek, przejęły pochłaniacze, 
odkurzacze elektryczne.

 Jakość szczotek zależała od surowca do niej użytego i zdolności szczot-
karza, który je wykonywał. Praca polegała na wiązaniu odpowiednich włókien 
lub włosia zwierzęcego w małe kępki i przy pomocy drutu przeciągnięciu ich 
przez otwory w deseczkach o kształcie pożądanej szczotki i zabezpieczeniu wło-
sia przed wypadaniem. Całość przykrywano drugą estetyczną deseczką, często 
barwnie malowaną. Były szczoteczki z przeznaczeniem do czyszczenia odzieży, 
do czyszczenia obuwia i inne. Wykonywano delikatne pędzelki do golenia, opra-
wione w estetyczne uchwyty. Największy wybór był w szczotkach do malowania. 
 Najdelikatniejsze i najbardziej cenione były pędzle do malowania arty-
stycznego, z włosia bobrowego. Takimi też pędzlami ozdabiano wyroby cera-
miczne w Zakładach Fajansowych w Kole. Inne były pędzle-szczotki dla malarzy 

Szczotkarz - (Wikipedia)
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budowlanych. Największy był pędzel, zwany ławkowcem, do pokrywania farbą 
dużych powierzchni, wykonany zaś był z włosia końskiego. Były pędzle okrągłe 
o różnych średnicach, były pędzle płaskie, zwane krzywakami do malowania  
w trudno dostępnych miejscach. 
 Obecnie chałupnictwo tego rodzaju straciło rację bytu z uwagi na maso-
wy, przemysłowy wyrób pędzli, a zwłaszcza import tych narzędzi. Czasem można 
spotkać na targowiskach tanie pędzle ze Wschodu, ale nie warto ich kupować; są 
zbyt tandetne i nie nadają się do pracy. 

Szewc

Patroni: św. Kryspin i Kryspinian

 Na początku XX wieku boga-
tym szewcem, bo tak o nim mówiono, 
w Dąbiu był Ignacy Grabowski, brat 
mojego dziadka, Adama. Prowadził 
on duży warsztat szewski przy ul. Łę-
czyckiej, produkujący masowo, jak na 
tamte czasy, obuwie, które sam roz-
prowadzał na targach i jarmarkach.
 Wysokie buty z długimi chole-
wami, przeznaczone do jazdy konnej 
nosili oficerowie. Specjalistą w zakre-
sie ich produkcji był w Dąbiu pan Woj-
ciechowski, a w Kłodawie – pan Spy-
chalski. Do zdejmowania tych butów 
służył specjalny przyrząd, tzw. pies lub 
suka – deska z wyciętym otworem na 
umieszczenie pięty. To proste ułatwia-
ło zdejmowanie dobrze spasowanych 
butów.
 Znany jest w całej Polsce, a zwłaszcza w Warszawie, słynny ród Hiszpań-
skich, w którym zawód szewca dziedziczyli w każdym pokoleniu synowie, a zda-
rzało się, że i córki. Ponieważ Hiszpańscy zyskali znaczny majątek, przeto stać ich 
było, aby ich dzieci kończyły wyższe studia i zdobywały stopnie naukowe w różnych 
dziedzinach. Jednak nie zwalniało to ich ze zdobywania kwalifikacji szewskich,  
a nawet osiągnięcia dyplomu mistrzowskiego. To świadczy, jak dbano o zawód,  
o rzemiosło uprawiane w rodzinie. Dotyczyło to nie tylko rodu Hiszpańskich, po-
dobnie było w rodzinie cukierników warszawskich – Blikle. Jeden z ostatnich współ-
czesnych Bliklów jest profesorem matematyki i informatyki na Uniwersytecie War-
szawskim, a jednocześnie ma dyplom mistrza cukiernictwa. Tak to potwierdza się 
zasada, że żadne wysokie wykształcenie nie przeszkadza w uprawianiu rzemio-

Żeliwne narzędzie do podbijania zelówek
- Foto. A.Grabowski



170

Zanikające zawody, profesje i zajęcia

sła, ale je podnosi na wyższy poziom.  
W Warszawie był w obiegu slogan 
firmy szewskiej: jak buty, to od Hisz-
pańskiego. Oficerki od Hiszpańskie-
go nosili generałowie polscy i zagra-
niczni, dyplomaci. Do grona klientów 
firmy należeli, między innymi słynny 
śpiewak Jan Kiepura oraz Zbyszko Cy-
ganiewicz (zapaśnik, mistrz świata). 
Sklepy Hiszpańskich funkcjonowały  
w centrum handlowym Warszawy. 
 W czasach obecnych szewstwo 
przetrwało w formie szczątkowej i zaj-
muje się drobnymi naprawami obuwia 
lub innych detali skórzanych. W Dąbiu 
takie drobne usługi świadczy pan Ze-
non Matusiak, którego wprowadził do 
tego zawodu teść, zmarły już śp. Zyg-
munt Landau, w Rzuchowie zaś szew-
stwem trudni się pan Józef Borkowski. 
Są to już jedni z ostatnich przedstawi-
cieli tego ginącego zawodu. 
 Wiersz, znany wielu dzieciom: 
„O Janku, co psom szył buty” napisał 
Juliusz Słowacki. Bardzo dowcipny wiersz o „Szewcu Dratewce” napisał i śpiewał 
Wojciech Młynarski – wiersz satyryczny, ale i pełen mądrych sentencji.

„Dratewka był to szewc na schwał,
Co bez zmrugnięcia okiem 
Odważnie się do walki brał

Z okrutnie srogim smokiem.
Gdy zrozumiał, zwątpił, opadł z sił 

Dwór intelektualny,
Ten prosty szewc, 

Na smoka po prostu był idealny.”

 Najsłynniejszy w Polsce i znany wszystkim Polakom jest szewc Jan Ki-
liński, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, członek Rady Narodowej, więziony 
przez cara w Twierdzy Pietropawłowskiej. Zmarł w Warszawie, w 1819 roku. Cha-
rakter miał porywczy, ale i prawy, był dobrym i odważnym organizatorem i przez 
lata – symbolem patriotyzmu. Jako mistrz szewski, szybko dorobił się znacznego 
majątku w Warszawie, gdzie do śmierci cieszył się wielkim szacunkiem i walczył  
o lepsze przywileje dla mieszczan. Można go nazywać świeckim patronem pol-
skich szewców.
 Warto również przypomnieć o szewcu, który za wszelką cenę chciał do-
stać się do historii, nie zważając na metodę, jaką zastosował i jej katastrofalne 
skutki. Chodzi tu o znanego ze starożytnej historii Grecji szewca z Efezu (Azja 
Mniejsza, obecnie tereny Turcji), o nazwisku Herostrates, który w roku 356 p.n.e. 

Tadeusz Makowski, Szewc. 1930. 
Olej na płótnie.105,5 x 81,5 cm. 

Muzeum Narodowe, Warszawa - (Wikipedia)
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podpalił jeden z siedmiu cudów świata – przepiękną świątynię bogini Artemi-
dy. Oczywiście, świątynia wraz z posągiem bogini uległa całkowitej zagładzie. Ale 
jaką sławę czy też niesławę uzyskał ten szewc z Efezu? Czy świat nie zapłacił za to 
zbyt wygórowanej ceny?

Najbardziej znane przysłowia i porzekadła o szewcu:
Szewc w dziurawych butach chodzi.
Szewc bez butów chodzi.
Klnie jak szewc.
Zawodu szewca trzeba się uczyć, a do wyższych stanowisk wystarczy sukienka 
duchowna.
Krawiec bez spodni, szewc bez butów chodzi.
Spieszy się jak szewc z Zakliczyna.
Szewska pasja.
Poznać pana po cholewach.
Wyszło szydło z worka.
Szewski poniedziałek. (Szewcom przypisywano, nie wiadomo czy słusznie, nad-
mierne spożywanie trunków, zwłaszcza w niedzielę, zatem w poniedziałek byli 
zwykle niedysponowani.) 
Pilnuj, szewcze, kopyta. (To miało znaczyć, aby każdy zajmował się swoimi obo-
wiązkami, swoją pracą, jak najlepiej potrafi.) 

Szklarz

Patroni: św. Klara, Marek Ewangelista, Wawrzyniec, św. Łucja

 W dawnych wiekach, kiedy nie znano jeszcze w Polsce szkła, okna w bied-
niejszych domach zasłaniano wysuszonymi pęcherzami zwierzęcymi, przez które 
przedostawało się nieco światła. W czasach późniejszych, w bogatych zamkach 
lub pałacach, w otworach okiennych instalowano tzw. gomułki. Były to małe 
(średnica 5–6 cm) zielonkawe krążki z grubego szkła, oprawione ołowiem. Przy-
pominały one denka grubych kolorowych butelek. Wreszcie nastały prawdziwe 
szyby, które stały się powszechnym zabezpieczeniem okien przed podmuchami 
wiatru i jednocześnie przepuszczały dużo światła. 
 W średniowieczu szklarze zrzeszali się w bractwa świętego Łukasza.
 Szklarstwo to nie tylko zwykłe okna, ale i szkło zbrojone, półki szklane, szy-
by ozdobne, szyby matowe, szkło kolorowe, akwaria itd. Sam nazwa szklarz doty-
czy również zawodu szklarza-hutnika, wytapiającego szkło i późniejszego zawodu 
szklarza, który po prostu szklił okna (ramy okienne) lub też oprawiał lustra i obrazy.
 Szkło dekoracyjne to malunki na szkle lub witraże. W wieku XIX i XX 
witraże projektowali Stanisław Wyspiański (zm. w 1907 r.) i Józef Mehoffer (zm. 
w 1946 r.) – uczeń Jana Matejki. Witraże tego ostatniego znajdują się m.in. w ko-
ściele NMP w Turku. 
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 Podstawowym narzędziem niezbędnym do cięcia tafli szkła jest diament 
oprawiony w uchwyt.
 Ze swych wyrobów szklanych słynęła i słynie Wenecja (wyspa Murano).
Pierwsze huty szkła w Polsce pojawiły się w XIII wieku. 
 W czasie okupacji i zaraz po wojnie szklarze szklili okna w domach, przy-
nosząc ze sobą tafle szkła w małych skrzyneczkach dźwiganych na plecach.
 Przez wiele lat były w Dąbiu zakłady szklarskie. Jeden z nich przez długie 
lata prowadził pan Antoni Czarnecki. Oprócz wstawiania szyb okiennych szklił on 
również i oprawiał w ramki różnego rodzaju zdjęcia i pamiątkowe obrazki oraz 
dyplomy. Obecnie szklarza w Dąbiu nie ma, gdyż nie mógłby się utrzymać. Nastał 
czas montowania całych okien z szybami zespolonymi.

Przysłowie o szklarzu: 
Szyby lecą, szklarz się śmieje.

Szklarz. (Wikipedia)
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Szteper

 Rzemieślnik ten 
zajmował się tworzeniem 
nadbudowy buta, a przy 
tym współpracował z ze-
lówkarzem i szewcami wy-
rabiającymi całe obuwie. 
 Szteperzy w Dą-
biu, których pamiętam, to 
panowie: Zdzisław Ircha, 
Grzegorz Stanisławski i Ma-
rian Błaszczyk. Pan Grze-
gorz Stanisławski w latach 
bezpośrednio po wojnie 
stworzył zespół wraz ze 
swym starszym bratem, Ja-
nem. Zajmowali małe po-
mieszczenie przy bramie, 
w budynku Koziejów, obok 
sklepu spożywczego Zorza,  
w pobliżu Rynku. 
 Z okresu po II woj-
nie światowej, szewcy dąb-
scy, których znałem i pa-
miętam to panowie: Feliks 
Nawrocki, Jan Stanisław-
ski, Roman Kinic, Zygmunt 
Landau, Józef Kowalczyk, 
Mieczysław i Józef Szulco-
wie, Orpel, Karolak, Mieczy-
sław Wiercioch i jego teść Józef Ratajczyk, Henryk Błaszczyk, Henryk Mysiński, 
Franciszek Chrzanowski, Leopold Wójcicki, Studziński, Władysław Wojciechowski 
i jego synowie. Być może nie potrafię wymienić wszystkich.
 W latach 60-tych ubiegłego wieku, większość z nich wykonywała swój 
zawód w ramach Powiatowej Spółdzielni Wielobranżowej w Kole. Punkty szew-
skie tej Spółdzielni znajdowały się w Kole, Izbicy Kujawskiej, Kłodawie i Dąbiu. 
Największy z nich znajdował się oczywiście w Kole, przy ulicy Toruńskiej. Zatrud-
nionych tam było kilkunastu szteperów i szewców. Wykonywali oni prace na-
prawcze, ale również odbywała się produkcja nowego obuwia. W miarę upływu 
lat, kiedy starzy fachowcy poumierali, młodzi nie garnęli się do tego zawodu. 
Nastał czas masowej produkcji obuwia. Powstały w Polsce takie giganty produ-
kujące obuwie, jak Radoskór, Otment, Kobra w Bydgoszczy, Nowotarskie Zakła-
dy Obuwnicze i inne.

Szteper z okolic Uniejowa. Foto. R.Troczyński
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Tt
Tapicer

Telegrafistka 

Tkacz – bielenie płótna

Tragarz (bagażowy, nr.)



176

Zanikające zawody, profesje i zajęcia

Tapicer 

Patron: św. Franciszek z Asyżu

 Tapicerstwo to dział produkcji meblowej. Tapicer zajmował się i zajmuje wy-
ściełaniem mebli, naprawą uszkodzonych sprzętów i produkcją materaców do łóżek. 
Praca tapicera dodaje meblom elegancji i zwiększa ich wygodę. Wyrobami tapicera są 
kanapy, sofy, tapczany, narożniki, wersalki, fotele, krzesła i pufy. Poza tym, tapicer robił 
materace wymiarowe z różnego rodzaju traw i mocnego płótna do łóżek ze spręży-
nami. Materace, aby nadać im elastyczność, zawieszane były na parcianych, mocnych 
pasach. Sprężyny stosowano we wszystkich innych wyrobach tapicerskich. Zdarzało 
się, że pasy te ulegały przetarciu, lub klient życzył sobie zmiany pokrycia tych mebli 
i wtedy do pracy przystępował doświadczony tapicer. Meble tapicerskie były o wiele 
droższe, ale zapewniały większą wygodę i stanowiły dekorację wyposażenia mieszkań.
 Obecnie meble tapicerskie stały się bardzo popularne i produkowane są  
w niespotykanym dotąd asortymencie i przeróżnych wzorach. W dzisiejszych czasach 
stosuje się też niespotykaną ilość okryć. Na szeroką skalę używa się do tych mebli der-
my (imitacja skóry) oraz szlachetnych skór w różnych kolorach. Wypracowano też inną 
technologię. Zamiast sprężyn i siana stosuje się miękką piankę.
 W Dąbiu istnieje od paru lat duży zakład mebli tapicerskich, produkujący na 
eksport. Zatrudnia on kilkadziesiąt osób. Jest w nim produkcja seryjna. Nie ma zaś  
w Dąbiu tapicera rzemieślnika, który sposobem chałupniczym potrafiłby wykonać ja-
kiś fotel, czy też inny mebel. On również za niewielką opłatą potrafił naprawić i zrege-
nerować stary i wysłużony mebel, do którego przywykliśmy. 
 Takim tapicerem w Dąbiu był przez wiele lat pan Józef Świtaj, zamieszkały 
przy ulicy Kolskiej. Tapicerem w Dąbiu był też pan Jan Siwiński. Obecnie mieszka on 
w Powierciu, gdzie jako rencista dorabia świadcząc usługi tapicerskie, który to zawód 
opanował doskonale.

Tapicer - (Wikipedia)



177

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie, 
Adam Grabowski

Telegrafistka 

Patronka: św. Joanna d’Arc

 Funkcja ta, albo też zawód zawsze był mocno sfeminizowany. Bardzo 
rzadko i wyjątkowo na tym stanowisku zatrudniony był mężczyzna. Być może, że 
przyczyna tkwiła w tym, że dziewczęta łatwiej nawiązywały kontakt z klientem,  
a w sprawach spornych potrafiły łagodzić konflikt i wyciszać emocje. Telegrafistki 
pracowały na małych stacjach telefonicznych, posiadających do 100 numerów. 
Jeśli poczta obsługiwała większą liczbę abonentów, obok stała druga stacja, ob-
sługiwana przez inną telegrafistkę. Takie sceny widzimy jeszcze na starych fil-
mach fabularnych, gdzie na dużej poczcie jedna telegrafistka siedzi obok drugiej,  
a wszystkie pracują w wielkim zgiełku i hałasie. Praca ich polegała na tym, że kiedy 
otrzymywały zamówienie na połączenie z innym numerem, to ich zadaniem było 
umieścić końcówkę przewodu (kabla telefonicznego) w odpowiednim gniazdku 
zamawianego numeru. Gorzej, kiedy żądany numer był w tym momencie zajęty. 
Wtedy załatwienie sprawy przez przełożenie łączenia na później zależało od kul-
tury, taktu i sympatycznego głosu telefonistki. 
 Praca telefonistki była wyczerpująca, a system pracy dwu- lub trzyzmia-
nowy. Mimo to, praca telefonistki była lubiana przez dziewczyny, gdyż dawała im 
ciągły kontakt (choć na odległość) z różnymi ludźmi.
 Przez długie lata abonenci, do których i ja należałem, łączyli się z central-
ką pocztową aparatem na korbkę. Po wielu latach nastały półautomaty, a wtedy 
żądany numer wyciskało się na cyfrowej klawiaturze i to był kres zapotrzebowania 
na sympatyczne dziewczyny w centrali pocztowej.

Telegrafistka podczas pracy - (Wikipedia)
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Tkacz – bielenie płótna

Patroni: św. Barnaba z Nikomedii, św. Anastazja, św. Stefan I (król Węgier)

 Tkactwo jest rodzajem rzemiosła, zajmującego się wyrobem tkanin  
z przędzy, jako surowca. Wyrób ten był ręczny, z czasem zmechanizowany. Tkac-
twem trudnili się ludzie, zwani tkaczami, a najczęściej były to kobiety. Mężczyźni 
stanowili wyjątek, ale i tacy się zdarzali. W dawnych czasach tkactwo na wsiach 
było zajęciem przeważnie sezonowym, uprawianym zimą, kiedy nie było pracy  
w polu. Było to zajęcie opanowane przez kobiety. Mężczyźni mieli w tym czasie 
zajęcia inne, typowo męskie. Często tkaczki wykonywały swe prace na zamówie-
nie. U dobrej tkaczki, jeśli cieszyła się taką opinią, trzeba było czekać na wykona-
nie zamówienia nawet dość długo. 
 Tkaniny robione przez tkaczki dzieliły się zasadniczo w zależności od su-
rowca, z którego były wykonane. Były więc tkaniny lniane, konopne, wełniane lub 
lniano-wełniane. Robiono tkaniny szlachetne, ale były też zgrzebne. Wyrabiano 
płótna cienkie, o splotach rządkowych lub rypsowych na bieliznę, obrusy, serwety, 
worki na mąkę. Wyrabiano płótna grube, zgrzebne, o splocie prostym na płachty, 
sienniki, worki, drelichy, żagle. 
W niektórych okolicach tkano materiały sposobem mieszanym. Osnowę stosowa-
no lnianą lub konopną, a wątek wełniany. Sam warsztat, na którym tkano, wyko-
nany był z drewna i dość skomplikowany, zwłaszcza dla tych, którzy tkactwem się 
nie trudnili. Taki warsztat miał wiele tajemnic.
 Ogólnie, surowiec tkacki dzielił się ze względu na pochodzenie. Był po-

Narzędzia - (Wikipedia)
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chodzenia roślinnego, a więc włókna lnu i konopi i pochodzenia zwierzęcego,  
a więc wełna owcza. Odmienne były sposoby na uzyskanie tych włókien. Włók-
na roślinne pozyskiwano po długotrwałej i skomplikowanej obróbce. Po zwózce  
z pola najpierw oddzielano ziarno od słomy za pomocą żelaznych lub drew-
nianych grzebieni. Torebki nasienne poddawano młóceniu bezpośrednio lub 
odkładano na zimę. Wymłócone nasiona, tzw. siemię, wykorzystywano do pro-
dukcji oleju. Potem następował proces roszenia, czyli zanurzania słomy w wodzie –  
w stawach, rowach, kanałach, strumieniach i rzeczkach. Mogło to trwać nawet 
do 14 dni. Następnie słomę suszono w snopkach, a potem dosuszano w piecach 
chlebowych lub w piekarnikach. Kolejną czynnością było rozgniatanie łodygi, aby 
oddzielić paździerze od włókien. Służyły do tego specjalne narzędzia, takie jak 
międlica i cierlica. Prastarą metodą było tłuczenie łodygi bijadłem. Pora, kiedy to 
robiono dała nazwę miesiącowi październikowi.
 Pokruszoną słomę trzepano i rozczesywano. W dalszej kolejności sortowa-
no włókna, oddzielając długie od krótkich i dzielono je na cienkie pasemka. Im 
włókna były cieńsze, tym cieńsza była przędza.
 Obróbka wełny polegała na wstępnym oczyszczeniu, gręplowaniu i pra-
niu. Samą wełnę pozyskiwano strzygąc stadko owiec. Zwyczajowo robiono to 
dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Strzyżenie wykonywano za pomocą spe-
cjalnych nożyc, które w starym, niezmiennym kształcie przetrwały do czasów 
współczesnych. Ostatnio jednak w masowym strzyżeniu owiec stosuje się ma-
szynki elektryczne. Uzyskaną wełnę poddawano wstępnej obróbce. Ale bywało 
też tak, że przędzono ją bez obróbki, czyli bez zabiegów oczyszczających, je-
dynie ręcznie usuwając duże zanieczyszczenia. Z doświadczenia wiedziano, że 
brudna i tłusta wełna łatwiej i szybciej się przędzie. Jeśli gospodyni koniecznie 
chciała wyprać wełnę, to prała ją w letniej wodzie z dodatkiem sody. Pranie  
i płukanie powtarzała kilkakrotnie. Wypraną i wysuszoną wełnę albo się gręplo-
wało (rozczesywało) albo przędło.

Międlica - (Wikipedia)



180

Zanikające zawody, profesje i zajęcia

Tragarz (bagażowy, nr.)

Patroni: św. Leonard z Noblac, 
św. Bonawentura

 Przed hotelami wyższej ka-
tegorii (4- lub 5-gwiazdkowymi) 
stoją osobnicy ubrani w ozdobne 
uniformy (złote obszycia i naramien-
niki), witają gości i transportują ich 
bagaże do wnętrza. Pamiętam taką 
scenę, gdy dojechaliśmy pociągiem 
z Kairu do Luxoru, natychmiast oto-
czyła nas gromada Arabów w gala-
bijach i szybko umieściła nasze ba-
gaże w podstawionym mikrobusie. 
Nikt nie zdążył zorientować się, kie-
dy i ile zapłacił im pilot za tę usługę. 
To byli właśnie bagażowi, składający 
się z biednych, bezrobotnych męż-
czyzn. Najważniejsze, że w tym za-
mieszaniu nic nikomu nie zginęło. 
 Po ostatniej wojnie byli jesz-
cze bagażowi (tragarze zwani też numerowymi od cyfr umieszczonych na ich 
czapkach dla odróżnienia jednego od drugiego) na dworcu kolejowym w Kole, 
Kutnie, nie mówiąc już o dworcach centralnych w Warszawie, Łodzi lub Poznaniu. 
Ich praca była pożyteczna i potrzebna. Wykonywali ją z pełną kulturą i szacun-
kiem dla obsługiwanych podróżnych. Za usługi te otrzymywali zapłatę, a wyso-
kość jej zależała od dobrej woli i gestu obsłużonego gościa.
 Z biegiem czasu, kiedy wymyślono walizki na kółkach, kiedy coraz częściej 
poruszano się własnymi samochodami, profesja ta zanikła z wyjątkiem obsługi 
hotelowej.

Tragarz dworcowy. (Wikipedia)

Uu
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Uu
Usztywnianie kołnierzyków 
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Usztywnianie kołnierzyków 

 W dawnych czasach, 
jak widzimy na portretach lub 
starych zdjęciach, mężczyźni 
nosili sztywne kołnierzyki, man-
kiety oraz całe gorsety. Był to 
strój elegancki, noszony przez 
ludzi zamożnych lub sprawu-
jących wysokie stanowiska. Do 
nich należeli też duchowni, za-
kładający do sutanny sztywne 
białe kołnierzyki zwane kolo-
ratkami. Koloratki po wypraniu 
były usztywniane krochmalem 
i prasowane bardzo gorącym  
i ciężkim żelazkiem. 
 Pamiętam, że pracą tą 
trudniła się pani Rozalia Bednarska z domu Kinic. Była ona również specjalistką od 
prania i prasowania tzw. bielizny kościelnej. Pod nazwą tą kryły się korporały (sztywne 
niewielkie obrusy pod kielich stosowane w czasie liturgii), palki (sztywne kwadraciki 
do przykrywania kielicha) i puryfikaterze (białe ręczniczki do wycierania kielicha).
 Czasy się zmieniają, moda ulega zmianom. Gorsety są niemodne. Wyjąt-
kowo można je podziwiać u dyplomatów w gali. Księża mają wybór koloratek i to 
z trwałego materiału. Okazuje się, kiedyś tak pożyteczna profesja pani Bednarskiej 
stała się bezużyteczna.Istotną sprawą w tym zawodzie było umiejętne nakro-
chmalenie wypranej odzieży (dobranie odpowiedniego stężenia krochmalu 
– mąki ziemniaczanej), wysuszenie, a w końcu prasowanie, do którego służyło 
żelazko. Pamiętam żelazko z duszą. Dusza był to kawałek podłużnego żelaza, który 
nagrzewano do czerwoności w ogniu (w palenisku kuchennym) i umieszczano we-
wnątrz żelazka. Dusza miała otwór, w który wkładało się haczyk kuchenny i w ten 
bezpieczny sposób umieszczało się ją w żelazku. Nagrzewanie duszy powtarzało 
się wielokrotnie. W warsztatach krawieckich posługiwano się innym żelazkiem, na-
pełnionym rozpalonymi węglami drzewnymi. Rolą ucznia było utrzymanie żelazka 
w odpowiedniej temperaturze poprzez ciągłe bujanie tym urządzeniem. Później 
pojawiły się żelazka nagrzewane prądem elektrycznym, co stanowiło wielki po-
stęp i ułatwienie. 
 Jeszcze później instalowano fabrycznie w żelazku zbiornik z wodą, która 
ogrzana zamieniała się w parę wodna i ułatwiała prasowanie zbyt przesuszonej 
bielizny. Wielkim udogodnieniem było pojawienie się żelazek z termostatem, re-
gulującym wysokość temperatury, ustawianym zależnie od rodzaju prasowanego 
materiału (jak jedwab, wełna, płótno, bawełna itd.).
 Panie, prasujące wypraną odzież czy bieliznę, twierdziły, że najlepiej słu-
żyły im do tego solidne żelazka o dużym ciężarze.

Usztywnianie kołnierzy. (Wikipedia)
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Ww
Wałowy

Wiejski weterynarz

Wycinacz lodu

Wydobywanie kamienia

Wyrób chleba 

Wyrób chodaków 

Wyrób masła

Wyrób kwiatów

Wyrób obuwia 

Wyrób opału torfowego 

Wyrób sera i twarogu

Wędzenie wyrobów 

Wozak mleka 
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Ww
Wyrób świec

Wyrób wafli do lodów

Wyrób wapna 

Wytłaczanie oleju 

Wytwórca gwoździ
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Wałowy

 Profesja ta jest to mało i nie wszędzie znana, ale bardzo pożyteczna, gdyż 
niejednokrotnie już ocaliła miasta lub miejscowości leżące w pobliżu rzek, od za-
lania w czasie ich wylewów. 
 Wiadomo, że takie rzeki, jak Ner lub Warta, wiosną lub jesienią, a zdarzało 
się, że również latem na skutek dużych opadów, wylewały olbrzymie ilości wody 
na tereny niżej położone lub leżące w dolinach. Woda to żywioł, który nie daje się 
łatwo ujarzmić. 
 Pamiętam, jak wiele razy, już po wojnie wody Neru zalewały nie tylko 
pobliskie łąki, ale i pola uprawne i zabudowania. Gospodarstwa w Domaninie  
i Chorzepinie oraz w innych miejscowościach, leżących na takich niebezpiecz-
nych terenach były kompletnie zalane wodą, a ludzie zmuszeni byli poruszać się 
po gospodarstwie łódkami. Wylewy takie czyniły okropne spustoszenia, zalewając 
łąki szlamem i mułem rzecznym. To samo działo się z polami uprawnymi. Wielu 
z nas pamięta wielką powódź w Kole, kiedy wezbrane wody Neru i Warty zala-

Wały przy rzece - (Wikipedia)
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ły niżej położone dzielnice willowe (ulicę św. Bogumiła i przyległe). Wody zagra-
żały budynkom szpitala. Na ratunek mieszkańcom przybyły jednostki saperskie  
z pontonami i amfibiami. Niezwykły to był widok, kiedy ulicą św. Bogumiła pływa-
ły amfibie, ewakuując ludność z zalanych domów. 
 Niektóre budynki uległy podmyciu i zawaleniu. Rozszalałe wody zniosły 
w Różkowie tzw. Dom Nauczyciela. Silny nurt naruszył most pod Kościelcem. Kto 
tego nie przeżył, nie może sobie wyobrazić, co potrafi taki żywioł. 
 Jedną z przyczyn takiej klęski były słabe obwałowania rzek oraz brak 
zbiorników retencyjnych. 
 Wtedy to usłyszałem od starszych mieszkańców Koła, że kiedyś miasto 
zatrudniało wałowego. Był to przeważnie starszy człowiek, do którego obo-
wiązków należało chodzić, spacerować po wałach, zwłaszcza w okresie za-
grożenia i pilnie patrzeć, czy gdzieś wał ma przecieki, czy gdzieś nie pojawiła 
się niebezpieczna kretowina. Takie przypadki natychmiast zgłaszał i przystę-
powano do naprawy wału. Jako narzędzie do podglądania służył mu zwykły 
kij. Zapewne jego wynagrodzenie nie było wygórowane, zważywszy na to, że 
mógł on zapobiec zagrożeniom i ocalić od nieszczęścia. 
 Moi informatorzy żałowali, że obecnie nie ma takiej funkcji, jaką z pożyt-
kiem dla mieszkańców pełnił odpowiedzialny pan wałowy.
 Oczywiście, że czasy się zmieniły, pobudowano wiele drogich inwestycji 
celem zabezpieczenia się przed powodziami. W wielu miejscach usypano po-
tężne wały, stworzono zbiorniki retencyjne do magazynowania nadmiaru wód,  
a mimo tego, szkoda niezawodnego wałowego.

Wędzenie wyrobów

 Wędzenie jest jednym z doskonałych, a jednocześnie dość prostych spo-
sobów na przechowywanie artykułów spożywczych, a przede wszystkim wyrobów 
mięsnych oraz ryb. Umiejętne i fachowe uwędzenie różnych wyrobów mięsnych 
przedłuża ich okres spożycia, dodaje walorów smakowych, jak również polepsza 
ich wygląd, a zwłaszcza smak i różnicuje te wyroby, np. kiełbasy. 
 Wędzeniu poddaje się odpowiednio przygotowane szynki, boczki, słoni-
nę i kiełbasy. Samo przygotowanie polega na przetrzymaniu szynek i boczków  
w zalewie solnej, zwanej bejcowaniem. Może to trwać nawet kilka tygodni. Dopie-
ro potem dokonuje się procesu wędzenia. Samo przygotowanie roztworu też jest 
pewną tajemnicą. Niesiona w Wielką Sobotę w koszyczku żywność do poświęce-
nia powinna też zawierać kiełbasę, zwaną święconką. 
 W Polsce, na Podhalu górale, produkując serki owcze, tzw. oscypki, oprócz 
tego, że dekorują je wyciskanymi wzorkami również poddają je procesowi wę-
dzenia i stąd, miedzy innymi pochodzi ich charakterystyczny zapach, a zwłaszcza 
smak. Samo wędzenie polega na przetrzymywaniu tych artykułów przez wiele 
godzin, a nawet dni, z przerwami, w urządzeniach dość prostych, nieraz nawet 
prymitywnych, gdzie podawane są intensywnemu odymianiu. 
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 Do wytwarzania dymu szczególnie nadaje się drewno z drzew owoco-
wych, a więc śliwy, jabłoni, gruszy i innych. Nie stosuje się drewna smołowego,  
a więc sosnowego, ale może być olchowe, bukowe i inne. 
 Wędzarnia to niewielkie pomieszczenie murowane z cegły, z paleniskiem 
na dole, ale może to być zwykła metalowa, ale czysta beczka, z ruchomym, odsu-
wanym przykryciem celem regulowania natężenia i ilości dymu. 
 Nad morzem i nad jeziorami rybacy również posiadają wędzarnie, ale 
większe rozmiarami, w których wędzą dorsze, węgorze oraz szproty. Wędzona 
ryba, to dla wielu doskonały przysmak. 
 Obecnie wszystkie takie czynności są mocno sformalizowane, określane 
ścisłymi rozporządzeniami i stosowanie ich jest pod ścisłą kontrolą urzędniczą. Sku-
tek tego jest taki, że coraz trudniej kupić dobrego wędzonego węgorza lub szproty. 
Górale musieli przeprowadzić z urzędnikami walkę, aby móc produkować swój 
stary i wypróbowany produkt – oscypki. Ostatecznie otrzymali patent na ten wy-
jątkowy w skali Europy wyrób. 
 W związku z tym, że ludność wsi małych miasteczek zaprzestała hodowli 
trzody na własne potrzeby, pozostały jedynie duże hodowle prowadzone na sposób 
przemysłowy. 
 Obecnie produkcję wyrobów mięsnych przejęły zakłady-giganty,  
a w wędzeniu stosuje się już coraz częściej sposoby chemiczne. Robi się to ma-
sowo i szybko, a efekt jest taki, że większość wyrobów ma ten sam lub zbliżony 
wygląd i smak. Ich trwałość, mimo przetrzymywania w lodówkach, jest niewielka. 
 Pozostaje nam jedynie wspomnienie dawnych, dobrych lat, kiedy to wę-
dzonka była prawdziwą wędzonką, o niezapomnianym i niepowtarzalnym zapa-
chu i smaku.

Przydomowa wędzarnia mięsa p. Jerzego Kozińskiego z Dąbia - Foto. A. Grabowski
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Wozak mleka 

Patron: św. Krzysztof

 Wozacy, jakich pamiętam z lat 60-tych i 70-tych XX wieku, wynagradzani 
byli od ilości litrów surowca przywiezionego z okolicznych wiosek do mleczarni  
w Dąbiu. Była to bardzo ciężka praca, niezależnie od pory roku. Zimą utrudniały ją 
mrozy i zamiecie, latem groźne były upały, które powodowały skwaszenie mleka. 
Dlatego też zwożono mleko od wczesnego świtu, korzystając z względnie niskiej 
temperatury. 
 Wozakami tymi, których znałem byli panowie: Jaśkiewicz z Karszewa, Bryl 
z Wiesiołowa, Kozanecki z Chełmna (miał konia, który sam zatrzymywał się, widząc 
konwie wystawione przy drodze), Chmielecki z Chorzepina, Szefer z Cichmiany. 
 Potem wozaków 
zastąpiły samochody mar-
ki Star 20, które obsługi-
wali kierowcy, panowie: 
Wiesław Urbaniak, Feluś 
Jabłoński i Jerzy Sikorski 
z Chełmna. Ostatnio zli-
kwidowano zlewnię i mle-
czarnię w Dąbiu, a mle-
ko odbierane jest przez 
kierowcę obsługującego 
beczkowóz z podręcznym 
laboratorium (automa-
tycznie bada ilość mleka 
w kilogramach, tempera-
turę i zawartość tłuszczu). 
W literaturze mamy pięk-
ną postać Żyda, Tevi Mle-
czarza, który najpierw 
ręcznym wozem, a po-
tem zaprzęgiem w ma-
łego konika, przejeżdżał 
wioski Białorusi i skupo-
wał oraz sprzedawał mleko. Powieść Szolem Alechema przerobiono na mu-
sical „Skrzypek na dachu”, w którym bas śpiewa piękną arię Tewje: Gdybym 
był bogaty. Powieść ta została napisana w języku jidysz. Treść jest taka: Tewje, 
ubogi mleczarz posiada żonę i siedem córek, które chciałby dobrze wydać za 
mąż, ale życie nie jest łatwe i często wymyka się kontroli. Sztuka opowiada  
o bogactwie i sławie, biedzie i tragediach.

Zwożenie mleka - (Wikipedia)
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Wiejski weterynarz

Patroni: św. Roch, 
św. Franciszek, św. Eligiusz

 Od bardzo wielu 
lat, można powiedzieć, że 
od zawsze, byli tacy ludzie, 
którzy trudnili się lecze-
niem zwierząt domowych. 
 Rolnik, mając 
chore zwierzę, posyłał po 
„doktora” pojazd, aby przy-
był on i w jakiś sposób za-
radził choremu bydlęciu. 
Po przybyciu, taki doktor 
najpierw oglądał zwierzę 
i pytał o objawy choroby, 
następnie, po zastanowie-
niu się podejmował decyzję, co robić lub jaki zastosować lek. Choroby bywały róż-
ne. Zdarzało się, że krowa pojadła mokrej po deszczu koniczyny, dostawała wzdę-
cia i już zmartwienie i groźba jej padnięcia. Krowy często się dławiły (w przełyku 
utkwił jakiś gruby, nie pogryziony pokarm), konie dostawały ochwatu. I od tego 
był wiejski weterynarz, któremu dość często udawało się zaradzić nieszczęściu. 
Czasami podejmował i wykonywał drastyczny zabieg. Krowom przebijał powłoki 
brzuszne i upuszczał gazy, dostawał się do przedżołądka (książki), skąd wyjmował 
garść gwoździ, koniom najczęściej upuszczał krew, zwaną farbą. 
 W Dąbiu takim „doktorem” był pan Stanisław Krysiński, zamieszkały przy 
ulicy Kolskiej, sąsiad mojego dziadka, więc miałem okazję podglądać takie zabie-
gi. W kierunku Kłodawy, we wsi Olszówka, rolę taką pełnił znany mi osobiście, pan 
Kazimierz Feliński (po wojnie prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej, w której 
pracowałem). Prawdopodobnie ci ludzie w młodości pełnili służbę wojskową przy 
koniach (artyleria lekka, kawaleria) i tam nauczyli się pewnych prostych, ale często 
skutecznych zabiegów. Stosowali też pewne leki farmakologiczne, które poznali. 
Ludzie ci nie zawsze byli szarlatanami i oszukiwali klientelę, oni często wykony-
wali swoje powołanie w dobrej wierze, a opłaty za pomoc też nie pobierali wy-
górowanej. Weterynarze dyplomowani (lekarze) byli nieliczni, stosunkowo drodzy  
i tylko w większych ośrodkach. 
 Ale czasy się zmieniły, pojawiło się coraz więcej wykształconych fachowców, 
obowiązkowa profilaktyka dla zwierząt (szczepienia). Z czasem znikło zapotrzebo-
wanie na usługi wiejskich, domorosłych weterynarzy, a więc fach ten, upadł, zanikł, 
a przede wszystkim zastąpiony został przez naukową medycynę weterynaryjną.  
A to oznacza postęp.

Weterynarz wiejski - (Wikipedia)
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Wycinacz lodu

 Człowiek od dawna szukał 
sposobu na przechowywanie żyw-
ności łatwo ulegającej zepsuciu  
w lecie, zwłaszcza w upały. Artyku-
łami tymi było mięso zwierząt rzeź-
nych, dziczyzny, jaja, wyroby mlecz-
ne, łatwo psujące się owoce i jarzyny 
itp. Obecnie, gdy każda gospodyni 
dysponuje różnego rodzaju lodów-
kami, zamrażarkami i chłodniami, 
rzadko ktoś pomyśli, jak radzono so-
bie z tymi problemami w dawnych 
latach, a nawet stuleciach. 
 Otóż, radzono sobie na róż-
ne sposoby i to z dobrymi efektami. 
Pamiętam, jak w pierwszych latach 
po wojnie, zaradne gospodynie  
w upalne lato chroniły mleko przed 
skwaszeniem zanurzając bańki 
(konwie) w studni i to najlepiej głę-
bokiej i zacienionej. Mięso, mocno 
posolone, przechowywano w becz-
kach w piwnicach, stanowiących stosunkowo chłodne miejsce.
 Dawniej, przed wojną, w każdym majątku ziemskim budowano lodownie. 
Tak potocznie nazywano miejsce przechowywania lodu zgromadzonego zimą 
na okres letni. W tym celu wykopywano duży dół, nakrywano go słomą, trocina-
mi, mchem i gruba warstwą ziemi. Na dnie układano metalową kratę, na której 
miał leżeć lód, a topiąc się sączyć stopniowo wodę w ziemię. Wejście do takiej 
lodowni budowano z boku, również głęboko w ziemi i zakładano tam pierwsze 
drzwi. Za nimi budowano labirynt korytarzy i montowano drugie, ciężkie, szczel-
ne drzwi. Miejsce na lodownię wybierano bardzo starannie – na wzgórku, w oto-
czeniu drzew liściastych, a wejście do niej instalowano od strony zacienionej. 
Do lodowni wchodzono rano przed wschodem słońca lub wieczorem z latarką  
w ręku. Lodownię zapełniano na przełomie roku (styczeń, luty) ze względu na ni-
skie temperatury, kiedy zbiorniki wodne pokryte były grubą warstwą lodu (30–40 
cm). Wtedy wycinano piłami bryły lodu formatu 1 × 1 m) i transportowano bezpo-
średnio do lodowni). W tych olbrzymich lodówkach (lodowniach) przetrzymywano 
bezpiecznie zapasy mięsa, nabiału i inne szybko psujące się artykuły spożywcze.
 Lód tam zgromadzony służył w upalne lato do schładzania napojów oraz 
do wyrobu lodów dla właścicieli majątku.
 Zapasy lodu w Dąbiu magazynowali w pobliżu rzeki rzeźnicy, lodziarze 
oraz zakład mleczarski, usytuowany nad rzeką. W tym celu kopano najpierw 

Wycinanie lodu - (Wikipedia) 
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długie rowy, które wykładano słomą, potem napełniano je wyciętymi z rzeki 
bryłami lodu, wszystko to nakrywano warstwą czystej słomy, przysypywano 
trocinami i na koniec okładano grubą warstwą ziemi i darnią. Z zapasów tak 
przechowanego lodu korzystano przez całe gorące lato. 
 Musimy sobie uświadomić, że pierwszą lodówkę zbudował bawarski in-
żynier w roku 1871, elektryczna lodówka ukazała się w Stanach Zjednoczonych  
w roku 1913. W Polsce pierwszą lodówkę elektryczną wyprodukowano we Wrocła-
wiu w 1956 roku. 
 Te pierwsze urządzenia chłodnicze mogli nabywać tylko ludzie zamożni, 
bogacze, gdyż kosztowały wtedy fortunę. A życie biegło swoją drogą i trzeba było 
radzić sobie z tym tak ważnym problemem.
 W XIX i do połowy XX wieku, w zamożnych gospodarstwach i dworach zie-
miańskich budowano chłodnie – lodownie w tradycyjny sposób, używając do tego 
naturalnego lodu, zgromadzonego podczas srogich (bo takie przeważnie bywały)  
i długich zim.
 Dziś budowanie lodowni i gromadzenie zimą lodu jest zbędne i już należy 
do przeszłości.

Wydobywanie kamienia

 Są w Polsce miejsca, gdzie na niewielkiej głębokości pod warstwą upraw-
ną, znajdują się pokłady skał wapiennych. Takie pokłady znajdują się w okolicach 
Częstochowy (Jura Krakowsko-Częstochowska), na Kielecczyźnie, na Roztoczu, 
miejscami w Beskidach, na Pomorzu Zachodnim (Kamień Pomorski, Wolin),  
a także w centralnej Polsce, w Rożniatowie (9 km od Dąbia). 
 Od wielu lat miejscowa ludność eksploatowała te pokłady używając tego 
materiału jako budulca na obiekty gospodarcze, a nawet domy mieszkalne, ko-
ścioły i zamki (Ogrodzieniec, szlak Orlich Gniazd).
 Kamień wapienny użyty został do budowy Bramy Floriańskiej, a także 
murów obronnych Jasnej Góry (całe Sanktuarium Maryjne stoi na pokładach wa-
piennych). Użyto go również do budowy kościołów w pobliskim nam Wieleninie  
i Wilamowie (około 15km od Dąbia).
Z tego kamienia pobudowany został dom rodzinny św. Faustyny (Heleny Kowal-
skiej) w Głogowcu, parafia Świnice Warckie. Szkoda, że ten niewielki domek został 
w ostatnich latach otynkowany. Stracił przez to dużo ze swego lokalnego uroku  
i niepowtarzalnej prostoty. 
 Kamień ten daje się łatwo obrabiać (jest dość kruchy). Najlepsi murarze 
potrafili go kształtować na wzór cegły przy murowaniu ścian elewacyjnych. 
Co to jest kamień wapienny i skąd się wziął? 
 Kamień wapienny to skała osadowa powstała przez miliony lat na obsza-
rach, gdzie kiedyś były olbrzymie ciepłe morza, z żyjącymi w nich skorupiakami. 
Z ich pancerzy chitynowych, wapiennych utworzyły się wielometrowe często war-
stwy wapienia. 
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 Wyjątkowym specjalistą od wydobywania kamienia wapiennego był mój 
sąsiad, pan Mieczysław Kropidłowski, zamieszkały w Dąbiu przy ulicy Sienkiewi-
cza 6. Wykonywał on tę pracę przez 40 lat. Był w tej dziedzinie niezastąpionym 
fachowcem i z pracy tej utrzymywał liczną rodzinę. Wydobywał on kamień wa-
pienny metodą odkrywkową, ponieważ znajdował się on na niewielkiej głęboko-
ści. Pan Kropidłowski zawierał umowę (prawdopodobnie ustną) z właścicielami 
gruntu, gdzie miał wydobywać kamień. Wydobyty kamień układał w foremne 
kupki (metry sześcienne), aby było łatwiej je wycenić i sprzedać. Uzyskanymi ze 
sprzedaży pieniędzmi dzielił się po połowie z właścicielem gruntu. 
 Kamień wapienny zalegający w ziemi miał często przerosty twardego ka-
mienia zwanego przez pana Mieczysława zielos, który odrzucał jako nieużyteczny. 
Było tak do czasu, kiedy po zmianie ustroju (lata 90-te) zamożni ludzie zaczęli 
otaczać swoje posiadłości płotami murowanymi, na które nadawał się zielos pana 
Kropidłowskiego. Teraz już nie było odpadów, a chętni po zakup tego twardego 
kamienia ustawiali się w kolejce. I tak było do końca jego pracowitego życia, które 
zakończył 24 maja 1986 roku w wieku 79 lat.
Obecnie minął już szał na ten materiał budowlany. Powstały nowe materiały, 
nowe technologie budowy domów i ich otoczenia.
 Warto tu jeszcze wspomnieć pewien epizod. Któregoś dnia, wracając  
z pracy, pan Kropidłowski, przywiózł wspaniałe wykopaliska – odcisk ryby podob-
nej do karpia i odcisk liścia paproci. Zgłosił to do „Gazety Poznańskiej”. Wkrótce 
przyjechał z Poznania pracownik muzeum, któremu właściciel oddał te ciekawe 
eksponaty bezpłatnie.
Śp. Mieczysław Kropidłowski był prawdopodobnie już ostatnim fachowcem, tak 
sadzę, który parał się tą profesją, przynajmniej w naszych stronach. Nastały inne 
czasy i powstało zapotrzebowanie na inne materiały budowlane.

Kamień wapienny oferowany do sprzedaży, Rożniatów - Foto. A.Grabowski
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Wyrób chleba 

Patron: św. Klemens

 Podstawowy wyrób przetwórstwa zbożowego to mąka i kasza. Kasza to 
pochodna jęczmienia, prosa lub owsa. Z tych zbóż pochodzi szeroki asortyment 
kasz: jęczmienna, gryczana i owsiana. Dieta na wsi od dawna oparta była na mące 
żytniej, a tylko wyjątkowo pszennej. Mąka żytnia mogła być razowa (gruboziarni-
sta) bądź pytlowana. Razową dało się produkować we własnym zakresie na żar-
nach. Mąkę pytlowaną zaś, jako luksusową, wytwarzano jedynie we młynach, gdyż 
wymagała ona wielokrotnego sortowania na odsiewaczach. Razówka to surowiec 
do pieczenia chleba, wyrobu klusek oraz barszczu. Mąka pytlowa służyła do pie-
czenia placków świątecznych lub weselnych. Potem, w latach międzywojennych, 
zaczęto jej używać do wypieku chleba. Chleb zaliczany był do najważniejszych 
produktów otrzymywanych ze zboża. 

Domowy wypiek chleba w gospodarstwie p. Eweliny Włosek z Domanina. Foto. R.Troczyński
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 W większych piekarniach, już na początku XX wieku proces produkcji 
chleba uległ mechanizacji. Zaczęto również stosować dodatki chemiczne i natu-
ralne. Przez całe ubiegłe tysiąclecie, do czasów budowania pieców murowanych 
(XIX wiek) nie zmieniała się zasadniczo technika wypieku chleba. W gospodar-
stwach domowych chleb wypiekano w piecach glinianych.
 Przygotowując wypiek chleba, mąkę razową mieszano z mąką jęczmienną 
i owsianą. W zamożnych gospodarstwach pieczono go raz w tygodniu, natomiast 
biedota – co dwa tygo-
dnie i rzadziej. W czasie 
nieurodzaju lub innych 
kataklizmów, pieczono 
chleb okazjonalnie, a do 
ciasta chlebowego do-
dawano kruszony bób, 
groch, żołędzie, a nawet 
perz i lebiodę. Bochen-
ki chleba ważyły około 
3 kilogramów. Chleb, 
zwyczajowo, pieczono w 
sobotę, ale tzw. rozczyn 
przygotowywano już w 
piątek wieczorem. Mąkę 
przeznaczoną na chleb 
dzielono na dwie części: 
jedną na rozczyn, drugą 
na domieszanie do ciasta. Rozczyn sporządzano z zakwasu, z resztek surowego 
ciasta po poprzednim wypieku, dodawano serwatkę lub zsiadłe mleko. Czekano 
na rozpoczęcie fermentacji. Wtedy dosypywano pozostałą mąkę, wyrabiano ciasto 
pozostawiano do wyrośnięcia. Następnie ciasto dzielono na kęsy, a te, uformowane 
w bochenki, wkładano do słomianych, wiklinowych lub glinianych foremek, aby 
przed wsadzeniem do pieca powtórnie urosły.
 Dopiero teraz rozpalano piec chlebowy grubymi szczapami sosnowymi. 
Po nagrzaniu pieca, popiół wygarniano tzw. kosiorem, a komorę pieca dokładnie 
czyszczono pomiotłem słomianym. Przed wsadzeniem chleba do pieca znaczo-
no każdy bochen krzyżem i wypowiadano formułę: rośnij chlebie, jak słońce na 
niebie. Na końcu smarowano bochny wodą lub słoniną, co sprawiało, że po upie-
czeniu chleb miał gładką, lśniącą skórkę. 
 Samemu pieczeniu chleba towarzyszyło wiele magicznych zaklęć i czyn-
ności. Ale to było dawniej.
 Naczynia i narzędzia niezbędne przy pieczeniu chleba to: niecki, foremki, 
kosior, pomiotła, łopaty, sita, dzieże i piec chlebowy. Dzieża to naczynie podsta-
wowe, służące do rozczynienia chleba. Było wykonane z drewna dębowego, lub 
choćby mające kilka klepek dębowych, zwężające się ku górze i mające pokrywę 
słomianą lub wiklinową. Dzieża, podobnie jak chleb otoczona była szacunkiem. 
Chroniono ją przed wilgocią i pleśnią i przechowywano w suchym miejscu.
 Z pieczeniem chleba wiązano wiele wierzeń i przesądów. Nie pożyczano 
naczyń lub dzieży, a już na pewno nie po zachodzie słońca. Pożyczanie chleba też 
było ryzykowne, bo wraz z chlebem wychodziło z domu szczęście.

Dzieża do wyrobu ciasta na chleb z domu rodzinnego 
św. Faustyny w Głogowcu. Foto. A.Grabowski
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 Pierwowzorem pieca chlebowego było ognisko, przy którym nasi przod-
kowie piekli na płaskich kamieniach podpłomyki. Potem piekli mąkę zmieszaną 
z wodą w glinianych garnkach w ziemnych piecach. Tak właśnie postępowali sta-
rożytni Egipcjanie. W XIX i XX wieku piece chlebowe były w każdym średnio za-
możnym domu na wsi i w małych miastach. W Dąbiu w wielu domach były takie 
piece usytuowane w pomieszczeniach wejściowych tzw. sieniach. Taki piec miała 
również moja babcia mieszkająca obok poczty przy ulicy Kolskiej.
 Powszechną troską było, aby w domu nie zabrakło chleba. W Polsce 
chleb, jako dar Boży, był otoczony szczególnym szacunkiem, a nawet czcią. 
Dlatego nasz wieszcz Juliusz Słowacki będąc na obczyźnie pisał:
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba,
Tęskno mi, Panie. 
 W roku 2000 w Radzionkowie koło Bytomia powstało Muzeum Chle-
ba w celu kultywowania i uczenia szacunku dla przeszłości. Założycielem Mu-
zeum był miejscowy pasjonat, regionalista, pan Piotr Mankiewicz, który nazy-
wa je pomnikiem prostej, skromnej, ale jakże cennej kromki chleba. Można 
tu poznać historię chleba i wartość ludzkiej pracy, włożonej w jego przygo-
towanie. W Muzeum zostało zgromadzonych kilka tysięcy eksponatów. Pan 
Mankiewicz na spotkaniach ze zwiedzającą Muzeum młodzieżą stara się im 
opowiedzieć, czym jest chleb, jaką jest ogromną wartością, świętością, jakie-
go wymaga szacunku, ile zawiera ludzkiego trudu – od pracy rolnika, młyna-
rza, piekarza, aż do pracy rodziców, trudzących się, aby go nigdy nie zabrakło 
w domu. Takie spotkania mają wymiar wychowawczy, pedagogiczny.

Koszyczki do wypieku chleba. Głogowiec, 
dom św. Faustyny. Foto. A.Grabowski

Łopaty do wkładania chleba do pieca.
Foto. A.Grabowski
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 Jest wiele powiedzeń w odniesieniu do chleba:
Najlepszemu piekarzowi, czasem chleb się nie uda.
Bez chleba smutna bieda.
Nie samym chlebem człowiek żyje (biblijne).
Nie będzie z tej mąki chleba.
Chleb i woda – to nie ma głoda.
Chleb praca nabyty jest smaczny i syty.
Nie z jednego pieca chleb jadł.
Łatwiej chleb jeść, niż na niego zapracować.
Kto ma chleb, niech nie szuka kołaczów.

Wyrób chodaków 

 Chodaki był to rodzaj bar-
dzo rozpowszechnionego obuwia; to 
obuwie całkowicie wykonane, czyli 
wydłubane z drewna. Obecnie jesz-
cze używane są jako narodowe obu-
wie w Holandii. 
 W Polsce bardzo rozpo-
wszechnione było obuwie na spo-
dach z drewna, tzw. trepy. W użyciu 
były trepy jako półbuty i trepy z długą 
cholewą. Miały one tę zaletę, że zimą 
nie przemarzały. Nosili je chłopi, ale 
też ziemianie w obejściach gospo-
darczych. 
 Jakiś czas po zakończeniu II wojny światowej trepy wyszły z użycia. Do prac 
gospodarczych zaczęto używać obuwia gumowego, często ocieplonego filcem. 
 Dopiero w latach 60-tych przyszła z krajów skandynawskich moda na obuwie 
skórzane na podkładzie eleganckiego, wyrobionego drewna. Najpierw sprowadzano 
je z zagranicy, a potem zaczęto wytwarzać w kraju cały ich różnorodny asortyment,  
z przeznaczeniem do różnych celów. Produkowano obuwie ortopedyczne, profilak-
tyczne, chodaki, drewniaki, buty całościowe, półbuty, sandały, klapki, pantofle. 
 Estetyczne buty na drewnianych spodach i z wierzchem z białej skóry, stały 
się obowiązującym obuwiem personelu medycznego w szpitalach.
 Wszystkie te rodzaje współczesnych chodaków czy też trepków produ-
kowane są w dużych specjalistycznych wytwórniach. Kiedyś w Dąbiu istniały  
i nieźle egzystowały trepiarnie braci Podgórskich (Jana i Ludwika). Trepy wytwa-
rzali bracia Jabłońscy i jeszcze inni. Na ich wygodne obuwie było duże zapotrze-
bowanie. Obecnie nie ma takiej potrzeby. Dawni rzemieślnicy powymierali, a ich 
następcy się nie pojawili. 
 Trepiarstwo, jako rzemiosło, przynajmniej w Dąbiu i okolicy przestało istnieć.

Mechaniczna obróbka chodaków. (Wikipedia)
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Wyrób kwiatów

Patronka: św. Dorota

 W latach powojennych, 
bardzo biednych i siermięż-
nych, wszędzie wokół widać 
było braki i niedostatki. W tej 
sytuacji, w tych czasach, zna-
leźli się ludzie, którzy potrafili 
tę smutną i szarą rzeczywistość 
ożywić. 
 Zaczęto produkować 
sztuczne kwiaty i całe stroiki 
jako elementy dekoracji do-
mów. Surowcem były barwne 
bibuły, zwykły papier, często 
kolorowany zależnie od po-
trzeby, pióra ptasie, jak również 
barwione lub suszone zwykłe rośliny polne. Kwiatki te stanowiły między innymi 
wygrane w różnych jarmarcznych budach, a zwłaszcza w strzelnicach. Było w Dą-
biu kilka rodzin, które po nawiązaniu bliższych kontaktów handlowych zaopatry-
wały takie stoiska w różnych miejscach Polski i to przez wiele lat. Producenci ci 
rozsyłali swe wyroby do kontrahentów przy pomocy Poczty Polskiej. 

Kwiat ręcznie wykonany z bibuły - Foto. A.Grabowski

Sztuczne kwiaty. Muzeum w Gosławicach. Pająki podsufitowe. Muzeum w Łowiczu.
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 Tą chałupniczą pracą trudniły się przez wiele lat siostry Oklejakówny,  
a więc Maria Pęcherzewska, Zofia Grędowa i Klementyna Stanisławska. Z czasem 
udoskonaliły swe wyroby poprzez umieszczanie kwiatów sztucznych w lepionych 
z gliny kolorowo malowanych wazonach. Wyroby tych zdolnych pań stawały się 
bibelotami mieszkań, podnosząc ich estetykę. Można je jeszcze spotkać w niektó-
rych domach.
 Obecnie tego rodzaju ozdoby należą do przeszłości i nikt ich nie wytwarza.

Wyrób masła

Patron: św. Teodul

 Podstawowym surowcem do wytwarzania masła było i jest mleko. Stawia-
ne było ono w chłodnym miejscu w naczyniach glinianych lub kamionkowych,  
w celu wybicia się śmietany. Zgromadzoną odpowiednią ilość zakwaszonej śmie-
tany wlewano do masielnicy. Masielnicę (w niektórych rejonach zwaną kierzynką) 
stanowiło okrągłe naczynie drewniane, przykrywane okrągłą pokrywą, w której 
znajdował się otwór na mieszadło w postaci okrągłej deski z kilkoma otworami, 
połączonej z kijem. Owym mieszadłem należało uderzać śmietanę, poruszając  

Masło - (Wikipedia)
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w górę i w dół, aż zaczęło się wy-
bijać masło. Początkowo było ono  
w małych grudkach, ale w mia-
rę dalszego ubijania powstawała 
duża bryła pływająca w wydzie-
lonej serwatce. Po wyjęciu masła 
z maselnicy, należało bryłę masła 
kilkakrotne wkładać do zimnej 
wody, często ją zmieniając, tak 
długo aż nie było już maślanki.
 W XIX wieku i jeszcze 
długo później masło było jed-
nym z głównych elementów co-
dziennego posiłku, rzecz jasna, 
tylko na bogatych stołach. Dla 
biedniejszych zaś stanowiło źró-
dło dochodu z jego sprzedaży. 
Sytuacja ta uległa zmianie po 
wynalezieniu margaryny, co do-
konało się w roku 1860. Sprze-
dawcy masła, a więc gospodynie 
wiejskie starały się, aby ich wy-
rób był atrakcyjny i stanowił kon-
kurencję dla innych gospodyń. 
Masło przeznaczone do sprzeda-
ży było formowane w tzw. osełki 
o wadze około 1 kg i zdobione na 
wierzchu wgnieceniami drew-
nianej łyżki zwanej kopystką. Ma-
sło takie sprzedawano na targu 
owinięte w liściach chrzanu lub 
kapusty. 
 Do staranniejszego zdobienia masła służyły drewniane foremki, które po-
jawiły się w Polsce w drugiej połowie XIX wieku najprawdopodobniej z Niemiec. 
Wykonane z klocka drewna miały na wewnętrznej powierzchni wzór, który po od-
ciśnięciu ozdabiał bryłkę masła, nadając jej atrakcyjny wygląd. Oprócz ozdabiania 
towaru, foremki spełniały również funkcje miary. Były foremki o pojemności 50, 25 
i 15 dkg. 
 Często młode gospodynie otrzymywały w posagu lub jako podaru-
nek komplet foremek różnej wielkości. Można je było również kupić na targu 
u stolarzy lub bednarzy. Do wyrobu foremek, czyli masielniczek najbardziej 
nadawało się drewno drzew liściastych, takich jak grabu, buku, lipy, jarzębiny, 
wiśni i śliwy. Można też było kupić foremki, które służyły do wyrobu maślanych 
serc, kogucików lub baranków na wielkanocne stoły. Gama zdobień zależała 
często od mody lub indywidualnych upodobań. W zdobieniach występowały 
motywy roślinne, kompozycje wielokwiatowe, wzory geometryczne, gwiazdy, 
serca lub napisy. Masielniczki te nie były tanie i dlatego gospodynie odpo-
wiednio o nie dbały, konserwując je i zabezpieczając przed uszkodzeniami. 

Masielnica z domu rodzinnego św. Faustyny 
w Głogowcu koło Świnic Warckich - Foto. A.Grabowski
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 Obecnie, kiedy prawie nigdzie już nie wytwarza się masła sposobem do-
mowym, takie masielniczki straciły rację bytu. Można je podziwiać w regional-
nych muzeach lub w izbach pamięci. To wszystko było, ale odeszło bezpowrotnie.
 Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku Spółdzielnia Mleczarska  
w Dąbiu skupowała mleko od dostawców z całego obszaru gminy. Na miejscu od-
wirowywana była śmietana i większa jej część przetwarzana od razu na miejscu 
na masło. Zakwaszoną śmietaną napełniano olbrzymią, kilkusetlitrową beczkę 
dębową wprowadzaną w ruch obrotowy za pomocą specjalnego mechanizmu. 
Po odpowiednim czasie (kilkaset obrotów) wypuszczano oddzieloną maślankę,  
a powstałe bryły masła płukano kilka razy wodą. Efektem tego było powstawanie 
jednolitej bryły, którą wyjmowano i dzielono na mniejsze porcje: 0,25 kg, 0,50 
kg, 1 kg lub pakowno w tekturowe kartony o wadze 20 kg z przeznaczeniem na 
eksport. W wielu krajach Europy zachodniej i poza nią, dąbski produkt cieszył się 
zasłużoną pozytywną opinią i otrzymywał najwyższą notę w ocenie organolep-
tycznej.
 Maślarzami obsługującymi produkcje masła przez długie lata byli pan 
Leon Mik i pan Władysław Mruk (obaj już nie żyją).
 Po wielu latach wymieniono masielnicę dębową na aluminiową, a jeszcze 
później zlikwidowano produkcję masła i samą Spółdzielnię Mleczarską w Dąbiu.

 Obuwie domowe, jakie 
pamiętam, składało się z wierz-
chu, wykonanego z cienkiego 
filcu i spodu – z miękkiej skóry, 
połączonych mocną nicią. Na 
wierzchu takiego obuwia był 
ręcznie wyhaftowany koloro-
wym kordonkiem barwny kwiat 
(szarotka, stokrotka z zielonym 
listkiem). Było to obuwie wygod-
ne i estetyczne. Stosowano przy 
tym odpowiednią numerację 
aby ułatwić wybór obuwia odpo-
wiedniego na daną stopę.
 U nas w Dąbiu produkcją 
tego obuwia zajmowały się dwie 
rodziny: państwo Zofia i Włady-
sław Tyczyńscy, zamieszkali przy 
rynku oraz państwo Stanisław i Henryka Studzińscy, mieszkający przy ulicy Mo-
stowej (obecnie Asnyka). Panie te zszywały cholewki i ozdabiały je wzorem kwia-
towym. Mężowie łączyli ręcznie ozdobne wierzchy ze spodem skórkowym. Wy-

Wyrób obuwia dom.

Wyrób obuwia domowego - Foto. A.Grabowski
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roby swe sprzedawali bezpośrednio w domu lub na targach i jarmarkach. Ale na 
jarmarki przyjeżdżali też okoliczni producenci i stanowili dla nich konkurencję.
 Był to zawód łączący hafciarstwo z szewstwem. Obuwie to nosiło na-
zwę zakopianki, z uwagi na podobieństwo do obuwia wytwarzanego przez 
górali. Obecnie w Dąbiu nikt już go nie produkuje.
 Inną odmianą obuwia domowego były tzw. kapcie lub laczki. Były one 
solidniejsze i cieplejsze od zakopianek, ale brak im było ozdób. Można powie-
dzieć, że były dość proste i zgrzebne. Ich odmianą były połówki (bez pięt) i te 
właśnie zwano laczkami. Kapcie były grube i na grubej podeszwie. Wierzch ich 
był uszyty z solidnego sukna sklejonego z dwóch lub trzech warstw. Podobnie 
spód podklejony był zelówką skórzaną lub gumową. Ponieważ nieznane były 
jeszcze rzepy, to zapinano je paskiem z małą klamerką. Obuwie to przeznaczo-
ne było głównie dla ludzi starszych i dzieci, gdyż chroniło przed zaziębieniem 
od stóp. Wytwórcami tego obuwia były w Dąbiu (już po wojnie) dwie rodziny. 
Byli to państwo Rosowie mieszkający przy Rynku i bracia Roman i Piotr Dzikow-
scy przy ulicy Mostowej. Ci ostatnio poprzednio zajmowali się produkcją obuwia 
na drewnianych podeszwach, tzw. trepów. Kiedy ustało zapotrzebowanie na 
tego rodzaju obuwie, szybko przekwalifikowali się na wyrób kapci. Wykonywali 
je przez długie lata. Pracę swą wykonywali bardzo solidnie i nabywcy byli zado-
woleni z ich wyrobów. Kapcie różniły się kolorystyką i wielkością. Stosowano nu-
merację, aby klient łatwiej mógł dobrać sobie wielkość. Obecnie to już odległa 
przeszłość.

Wyrób opału torfowego 

 Ogólnie można określić torf jako opał o niskiej kaloryczności, ale łatwej 
produkcji, nawet we własnym zakresie, co łączy się z niskimi kosztami.
 Od połowy XIX wieku torf, obok drewna, stał się paliwem grzewczym na 
polskiej wsi i służył do ogrzewania mieszkań. 
 Wtedy naukowo opracowano wykorzystanie bagna torfowego (albo łąk 
torfowych) w gospodarstwie domowym. Uważano też, że po wydobyciu torfu, na 
odtworzenie go wystarczy 30 lat. 
 Pod koniec XIX wieku używano go w fabrykach, przy wypalaniu cegły  
i wapna. W wyniku suchej destylacji otrzymano wiele pochodnych, takich jak gaz 
torfowy, smoła, olejki i wody amoniakalne, a z części żywicznych robiono świece, 
farby i garbniki. Stosowano go też przy produkcji papieru. Był również używany do 
opalania lokomotyw. Najpowszechniejsze jednak było używanie torfu do ogrze-
wania wiejskich, chłopskich domostw. Torf na szeroką skalę używany jest obecnie 
do celów ogrodniczych, jako doskonałe podłoże do plantacji warzyw i innych ro-
ślin, zwłaszcza kwiatów.
 Moi rodzice w czasie okupacji też robili zapas opału na zimę z zaku-
pionego kawałka łąki za Nerem. W tych latach węgiel kamienny był nie do 
osiągnięcia. Torf można było pozyskiwać od wiosny do jesieni, zwłaszcza jeśli 
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była to pora sucha i słoneczna.
Torf jest to młoda skała organiczna, utwo-
rzona na skutek obumierania roślin bagien-
nych w dużej wilgotności i przy słabym do-
stępie powietrza.
 Największe jego pokłady w przed-
wojennej Polsce występowały na jej 
wschodnich krańcach (dzisiejsza Litwa, 
Białoruś i Ukraina) oraz w dolinach do-
pływów Wisły i Odry. Torf o niższej warto-
ści energetycznej występował i występuje 
w centralnej Polsce, w dolinie Warty, Bzury 
i Neru. Praca przy wydobywaniu torfu była 
bardzo ciężka i nisko opłacana. Dlatego 
zatrudniali się do niej najbiedniejsi. Często 
musieli pracować w wodzie. Produkowano 
torf rżnięty i formowany. Pierwszy wystę-
pował w trzech rodzajach różniących się 
kolorami: czarny, szary, żółty lub brązowy. 
Najbardziej energetyczny był torf czarny. 
Formowanie torfu odbywało się przy uży-
ciu drewnianej formy (25 cegiełek). Naj-
pierw wydobyty torf, mocno polany wodą, 
deptano nogami, aby nadać mu jednolitą 
konsystencję. Potem na leżącą drewnianą 
formę wylewano taczkami błoto torfowe  
i ubijano je. Następnie delikatnie zdejmo-
wano formę i przekładano ją na inne miej-
sce. Do wydobywania zaś torfu z dołu (często zalanego wodą) używano metalowe-
go sprzętu zwanego kozą. Kozę wbijano w pokład i wyciągano. Była to praca bardzo 
ciężka. Dlatego też często używano do niej koni. Przy zakupie torfowiska stosowano 
jednostkę pomiarową zwaną prętem kwadratowym. Torf kopano zasadniczo do 
głębokości 120 cm (zależało to od grubości pokładu). Wycięty lub uformowany torf 
suszono obok na łące. Suszenie trwało kilka tygodni; uzależnione było od warunków 
pogodowych. Zwieziony do gospodarstwa musiał być przetrzymywany, najlepiej  
w przewiewnych i suchych szopach.
 Obecnie nikt już nie zajmuje 
się produkcją torfu do celów grzew-
czych ani w Dąbiu, ani w najbliższej 
okolicy.
 W przemyśle węglowym do-
szło do nadprodukcji węgla kamienne-
go, zadłużenia kopalń i w konsekwencji 
do konieczności ich zamykania.
 Powstały inne źródła ogrze-
wania: prąd elektryczny, gaz ziemny, 
węgiel drzewny, olej opałowy i inne.

Forma na 30 kawałków torfu 
- Foto. A.Grabowski

Brykiet opałowy z torfu
- Foto. A.Grabowski
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Wyrób sera i twarogu

Patron: św. Teodul

 W latach, które 
pamiętam i dobrze wspo-
minam, w każdym wiej-
skim gospodarstwie do-
mowym, oczywiście tam, 
gdzie posiadano bydło, 
wyrabiano sery i twarogi  
z mleka. Ser to produkt po-
chodny z mleka krowiego 
lub owczego. Mleko prze-
znaczone na ser najpierw 
było poddawane proce-
sowi kwaśnienia (ścinanie 
mleka). Następnie zdej-
mowano warstwę śmie-
tany i zależnie od tego, ile 
jej zdjęto, z pozostałego 
mleka produkowano ser chudy, półtłusty lub pełnotłusty. Potem to ścięte mleko 
umiejętnie podgrzewano, ale nie zagotowywano, zlewano do specjalnego lnia-
nego woreczka (przeważnie w kształcie trójkąta) i zawieszano nad jakimś naczy-
niem. Z woreczka wyciekał płyn zwany serwatką, która była produktem ubocz-
nym, ale również przeznaczonym do spożycia przez domowników, a przy jej 
nadmiarze skarmiano ją przez trzodę chlewną, zwłaszcza przez młode prosięta. 
Świadczy to o tym, że w dobrze prowadzonym gospodarstwie nic się nie marno-
wało, tym bardziej, że serwatka była napojem smacznym, pożywnym i zawierała 
wiele składników potrzebnych dla organizmu. Worek z serem po osączeniu ści-
skano prasą (dwie gładkie deski ściskane drewnianą śrubą) lub kładziono między 
dwiema deseczkami, a górną przyciskano jakimś ciężarkiem. Ustawiano je pod 
pewnym kątem, aby odsączyła się reszta serwatki. Po pewnym czasie (gospody-
nie wiedziały kiedy) wyjmowano z woreczka ser, który miał odpowiednią gęstość 
i ładny trójkątny kształt oraz niezapomniany smak. Kolor zależał od ilości zawartej  
w nim śmietany. Był to produkt całkowicie naturalny, pozbawiony tak powszechnie 
stosowanych obecnie utrwalaczy i konserwantów. Im stado krów było zdrowsze  
i odpowiednio odżywiane (łąki nawożone naturalnie), tym mleko i jego pochod-
ne, a więc twarogi i sery były smaczniejsze. Obecnie w niewielu już gospodar-
stwach gospodynie wytwarzają taki ser.
 Specyficzną odmianą sera są wyroby z mleka owczego, produkowane na 
Podhalu przez górali. I chociaż urzędnicy Unii Europejskiej czynili dużo, aby zaka-
zać tej produkcji, górale się obronili i mają certyfikat na wyrób oscypków z mleka 
owczego. Podobnie, jak przy produkcji sera z mleka krowiego, mleko owiec lekko 

Prasa do wyciskania sera w Muzeum Okręgowym 
w Gosławicach. Foto. A.Grabowski
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się podgrzewa, cedzi przez kawałki płótna i ręcznie formuje w bryły, wyciskając 
serwatkę. Następnie, te bryły sera wkłada się do gorącej wody, a po sparzeniu, 
dalej wyciska się serwatkę, ugniatając je. Parzy się ten ser wielokrotnie, aby nie 
wystygł. Potem uformowane (często formy mają ozdoby, które upiększają serki) 
oscypki wkłada się do mocnego roztworu solnego i trzyma całą dobę. Po zasole-
niu serki wędzi się w dymie ogniska od 3 dni do 2 tygodni. Oscypki mają kształt 
wrzecionowaty, długość od 17 do 23 cm, średnicę od 6 do 10 cm i wagę od 0,6 do 
0,8 kg. Historia wyrobów tych serów sięga średniowiecza i obejmuje całe Karpaty 
(Słowację i Rumunię).
 Oscypki w 2008 roku zostały wpisane na listę produktów spożywczych 
chronionych prawem w całej Unii Europejskiej.
 Sprzęt czyli akcesoria niezbędne do produkcji serów sposobem domo-
wym to: termometr, noże, lejki, garnki, miarki, wagi, sitka cedzaki, deski i prasy.

Wyrób świec

Patronka: św. Genowefa

 Człowiek, odkąd pojawił się na Zie-
mi, zamieszkiwał jaskinie, groty, później 
budowane przez siebie szałasy. Wszystkie 
te pomieszczenia były ciemne, pozbawio-
ne światła naturalnego. Do oświetlania ich 
używał różnych materiałów łatwo się palą-
cych. Były to głownie, żagwie, łuczywa ze 
smolnego drewna, ogniska domowe, na-
czynia (beczki) wypełnione łatwopalnymi 
płynami, jak smołą lub olejem skalnym. Śla-
dy takiego oświetlenia widzimy w postaci 
zakopconych stropów w różnych jaskiniach 
zamieszkałych kiedyś przez człowieka,  
a udostępnionych obecnie dla turystów. 
 Potem wymyślono lampy oliw-
ne nazywane też kagankami. W wiekach 
średnich przyszła kolej na świece, który-
mi oświetlano dworki, pałace i bogate 
świątynie.
 Były dwa podstawowe rodzaje 
świec. Świece z naturalnego surowca – wo-
skowe (wosk, produkt pszczeli), a potem, 
masowo produkowane świece stearyno-
we. Były to jednak produkty bardzo dro-
gie i niedostępne ogółowi. W dworkach  Paschał wielkanocny w kościele w Dąbiu

- Foto. A.Grabowski
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i pałacach były oprawiane  
w kandelabrach i żyrando-
lach. Żyrandol to świecz-
nik zwisający ze stropu po-
mieszczenia. Kandelabry to 
ozdobne, dużych rozmiarów 
świeczniki stojące, o wielu ra-
mionach podtrzymujących 
świece.
 Ten rodzaj oświetlenia stał 
się modny i powszechny  
w Europie od XVIII wieku. 
Dotarł również i do polskich 
dworków, a zwłaszcza pała-
ców magnackich. Surowca-
mi, jakich używano do ich 
wyrobu były różnego rodza-
ju metale (w tym brąz, cyna, 
srebro i złoto), w które opra-
wiano kamienie szlachetne  

i inne). Stosowano też różnego rodzaju drewna, zwłaszcza egzotyczne. Używano por-
celany, przede wszystkim miśnieńskiej oraz szkła, zwłaszcza weneckiego. Takie wyro-
by stawały się dziełami sztuki. Wyjątkowym i najbardziej znanym kandelabrem była 
żydowska tzw. menora, czyli siedmioramienny świecznik stojący przed Arką Przymie-
rza w namiocie na pustyni, a po wybudowaniu przez Salomona świątyni jerozolim-
skiej – w jej wnętrzu, aż do czasu zburzenia jej przez Rzymian. 
 Menora jest jednym z najważniejszych symboli państwa Izrael i widnieje 
na dokumentach urzędowych, między innymi na paszportach. 
W latach 90-tych XX wieku, najbogatszy Rosjanin pochodzenia żydowskiego, Ro-
man Abramowicz, podarował Jerozolimie kopię menory wykonaną z 999-kara-
towego złota o wadze 620 kg. Jej 2-metrową miniaturę (drewnianą, ale złoconą) 
można podziwiać w oszklonej gablocie w centrum starej Jerozolimy. Obecnie by-
wają też menory z drewna oliwnego.
 W Polsce znany jest siedmioramienny, brązowy świecznik z 1327 roku 
(jeden z pięciu zachowanych na świecie), przechowywany w konkatedrze 
kołobrzeskiej. Imponuje swymi wymiarami: wysokość 400 cm, rozpiętość ra-
mion 380 cm i waga ponad 900 kg. Innym kandelabrem (menorą) w Polsce 
jest siedmioramienny świecznik w katedrze włocławskiej z roku 1596, również 
gigantycznych rozmiarów. 
 W Polsce znany jest wyrób świec z wosku uzyskanego przy odbiorze mio-
du. Najpierw wosk należało oczyścić z naleciałości i dopiero formować świece. 
Przy produkcji świec stosowano knoty nasycone woskiem. Knot zazwyczaj robio-
ny był ze sznurka lub miękkiego materiału (najlepiej z paska flanelowej szmaty).
 Podczas palenia się, końcówka knota ulegała zwęgleniu, a przez to dymi-
ła i dawała mniej światła. Dlatego też w pałacach i dworach służba (najczęściej 
lokaj) obcinała zwęglone końcówki knota specjalnymi nożyczkami i składała na 
tacy. Czynność tę nazywano objaśnianiem świec. Nożyczki do przycinania knotów 
w świecach zwano objaśniaczami do świec lub nożyczkami do obcinania nosów 

Świece szabasowe. Muzeum Okręgowe w Gosławicach.
Foto. A.Grabowski
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świecom. Były one wprowadzone do użytku w XVI wieku i służyły do połowy XIX 
wieku, kiedy korzystanie z świec zmalało w związku z zastosowaniem nowych źró-
deł światła (lampa naftowa, żarówka elektryczna). Posiadanie takiego objaśniacza 
było jedną z oznak dobrobytu. Początkowo objaśniacze wykonywano z żelaza i to 
bez żadnych ozdób. Potem z brązu, który pięknie zdobiono. Te najbardziej cenne 
i pięknie dekorowane wykonywane były ze stopów metali szlachetnych (srebra, 
złota). Objaśniacze do świec wyglądały jak zwykłe nożyczki, jednak wyróżniały się 
tym, że do jednego z ostrzy przymocowany był pojemnik, na drugim zaś znajdo-
wała się klapka, która wpychała do środka ucinany knot. Dziś tego rodzaju przed-
mioty mają głównie wartość kolekcjonerską, a nie użytkową. 
 W kulturze chrześcijańskiej, zwłaszcza w liturgii katolickiej, używana jest 
świeca zwana gromnicą. Jest ona uroczyście poświęcona przez kapłana w dniu 
2 lutego (Święto Narodzenia NMP lub uroczystość Matki Bożej Gromnicznej). 
Świeca ta jest nieco większych rozmiarów i ozdabia się ją wstążką. Gromnica jest 
symbolem światła, jakim jest dla nas Jezus Chrystus. W kościele zapala się ją na 
ołtarzu podczas Adwentu na mszy świętej, zwanej mszą roratnią. W domach zaś 
zapala się ją i stawia w oknie, zwłaszcza podczas burzy, tzn. silnych wyładowań at-
mosferycznych, aby chroniła zagrody i ich mieszkańców od pożaru. Nazwa grom-
niczna pochodzi od gromu – pioruna. Niestety i ten zwyczaj ulega zapomnieniu. 
 Jest jeszcze w Polsce zwyczaj wkładania w dłoń umierającego zapalonej 
gromnicy przez najbliższych. Świeca również towarzyszy podczas udzielania sa-
kramentu chrztu świętego. 
W liturgii wielkanocnej (za-
czynając od Wielkiej Soboty) 
używa się dużej, ozdobnej 
świecy zwanej paschałem. 
Podczas uroczystości pierw-
szokomunijnych dzieci przy-
noszą również do kościoła 
swoje świece chrzcielne.
 Żydzi używają tzw. 
świecy szabasowej. Jest to 
świeca wykonana ręcznie,  
a więc ma widoczne nierów-
ności, w kolorze naturalnym 
i nie ma tendencji do zle-
wania się. Gospodyni przed 
rozpoczęciem uroczystej ko-
lacji szabatowej zapala przy-
najmniej dwie takie świece 
(może być ich więcej).
 W Polsce, w sta-
nie wojennym wielu Pola-
ków zapalało w oknach świecę na znak sprzeciwu wobec reżimu Jaruzelskiego.  
W Białym Domu w Waszyngtonie prezydent Ronald Reagan również zapalał świecę  
w oknie na znak solidarności z Polską walczącą oraz poparcia zrywu wolnościo-
wego Polaków. Działo się tak w wielu krajach i miastach. Miało to wielkie znacze-
nie polityczne.

Lichtarz siedmioramienny
Źrodło: Cementarz Żydowski w Rzuchowie, Foto. A.Grabowski 
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Wyrób wafli do lodów

 Wiosną 1979 roku, 
kiedy nieuchronnie zbli-
żały się zmiany ustrojowe 
i łatwiej było uzyskać ze-
zwolenie na podjęcie ja-
kiejś produkcji prywatnej, 
powstało, miedzy inny-
mi, zapotrzebowanie na 
produkcję gofrów, wafli 
i kubków na lody. Lody 
produkowano już wtedy 
przy pomocy włoskich 
automatów, ale potrzeb-
ne były pojemniczki, do 
których automat wrzucał 
masę lodową, robioną  
z proszków na bazie mleka. Włoskie automaty jedynie je zagęszczały i zam-
rażały. Szybko w Dąbiu powstał zakład pani Emalii Dembowskiej, w pomiesz-
czeniach po nieczynnej od lat piekarni pana Romana Zapędowskiego, przy 
ulicy Łęczyckiej. 
 Podstawowymi surowcami do tej produkcji była mąka pszenna, cukier, 
jaja, olej, mleko, woda i środki zapachowe. Drugi konkurencyjny zakład otworzył 
pan Władysław Talaga we własnym nowym budynku również przy ulicy Łęczyc-
kiej. Obie wytwórnie prosperowały przez kilka lat zdobywając sobie klientelę 
nawet z dalszych okolic. Zakład pani Renaty Chmieleckiej (przejęty po babci 
Dembowskiej) zdobywał klientelę na terenie całego byłego województwa ko-
nińskiego i poza jego granicami. Jednocześnie zaczęto wypiekać wafle chętnie 
zjadane przez dzieci i młodzież. 
 Jeszcze innym produktem tych wytwórni były gofry, pieczone w spe-
cjalnych elektrycznych urządzeniach, zwanych gofrownicami. Gofry jedzono 
wzbogacone bitą śmietaną lub różnymi dżemami. Dzieci je uwielbiały. Firma 
dostarczała swe wyroby codziennie do szkól na terenie gminy i rozprowadzała je  
w szkołach wśród dzieci poprzez Spółdzielnię Uczniowską, udzielając jej pew-
nej ustalonej marży. 
 Po kilku latach, zapewne rosnące obciążenia podatkowe, nieustanne 
kontrole nieprzychylnej prywatnym zakładom słynnej instytucji PIH (Państwowa 
Inspekcja Handlowa), rosnące koszty produkcji (ciągła podwyżka energii elek-
trycznej), coraz droższe maszyny i urządzenia, doprowadziły obu producentów 
do rezygnacji z dalszego prowadzenia tej pożytecznej i potrzebnej wówczas wy-
twórni. 
 Smaczne gofry i wafle pozostały we wspomnieniach z dzieciństwa tych, 
którzy je uwielbiali.

Wafle - (Wikipedia)
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Wyrób wapna (wypalanie)

 Wypalaniem wapna zajmują się w Polsce 
tam, gdzie jest dostatek pokładów skał wapien-
nych, łatwych do wydobycia i nie zalegających 
zbyt głęboko w ziemi. Takimi terenami są: Ma-
łopolska, okolice Częstochowy, Wielunia i inne. 
Najbliżej Dąbia takie pokłady wapienia zalegają 
niezbyt głęboko w okolicach Rożniatowa, mie-
dzy Dąbiem, a Uniejowem. Do produkcji wapna 
palonego służą piece wapiennicze lub wapien-
ne. Są to budowle owalne, o wysokości kilku me-
trów, z otworami w górnej części i w przyziemiu. 
Piec taki rozgrzewa się do temperatury około 
1000oC i zasypuje na przemian potłuczonymi 
skałami wapiennymi i paliwem, którym najczę-
ściej jest drewno bukowe, węgiel kamienny lub 
koks, rzadziej torf. 
 Rozpalając się, wsad systematycznie 
obsuwa się do dołu, a temperatura podnosi się 
do 1200oC. W tej temperaturze kamień ulega 
procesowi rozkładu na dwutlenek węgla (CO2), 
który uchodzi do atmosfery przez górne otwory, a wapno palone (CaO) jest 
wybierane przez otwór dolny (szyb), jako gotowy produkt w postaci brył, któ-
re następnie wrzuca się do zbiornika z wodą, gdzie ulega ono gaszeniu, wy-
twarzając jednocześnie duże ilości ciepła (wysoką temperaturę). Szyb pieca 
wapiennego miał w swej górnej części nadbudowywany z cegły komin, ce-

lem zwiększenia nawiewu, 
ciągu, a tym samym przy-
spieszenia procesu pro-
dukcyjnego. Piec taki był  
z zewnątrz izolowany gru-
bą warstwą ziemi, chronią-
cej go przed zbytnią utratą 
temperatury. Ściany jego 
spinano grubymi klamrami 
metalowymi, aby go chro-
nić przed rozerwaniem. 
 Po wypaleniu się powsta-
wały bryły wapna. Popioły 
zaś, jakie pozostawały po 
tym procesie, nie marnowa-
ły się lecz były używane jako 
doskonały nawóz.

(Wikipedia)

(Wikipedia)
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 Efektywność takiego pieca była taka, że z 1000 kg skał wapiennych 
otrzymywało się około 530 kg wapna gaszonego. Wapno to używane było i na-
dal jest do zaprawy murarskiej, tynkarskiej, jak również do bielenia (malowania) 
izb mieszkalnych, a zwłaszcza pomieszczeń gospodarczych ze względu na jego 
odkażające działanie. 
 W dawnych latach, z uwagi na duże zasoby surowca, jakim jest kamień 
wapienny, zapewne i tutaj, w naszych stronach produkowano (wypalano) wap-
no gaszone. 

Wytłaczanie oleju...

 W dawnych latach,  
w dwudziestoleciu między-
wojennym, a nawet po ostat-
niej wojnie, w powszechnym 
użyciu był olej naturalny. Naj-
większe zapotrzebowanie na 
ten artykuł spożywczy istniało  
w okresie Wielkiego Postu. 
Wszyscy doskonale wiedzą, że 
jest to okres 40 dni poprze-
dzający święta Wielkanocne, 
obwarowany szczególnymi za-
leceniami dotyczącymi prze-
strzegania postu. Polacy, jako 
naród w zdecydowanej więk-
szości katolicki, ściśle prze-
strzegali postów nakazanych 
przez Kościół. Spożywano w 
tym okresie wyłącznie tłuszcze 
roślinne, miedzy innymi oleje 
tłoczone na zimno. Tłoczone je 
bez dodawania konserwantów i innych środków chemicznych z tej prostej przyczyny, że 
jeszcze ich nie znano. Znano oleje lniane, rzepakowe, sojowe i inne. Różniły się barwą, 
zapachem i smakiem. Miały kolor od jasnozłocistego, przez żółty do zielonkawego. 
 Olej tłoczony na zimno zachowuje w 100% naturalny skład, a czas jego 
użyteczności wynosi do 3 miesięcy. Spożywa go się na zimno, jako dodatek do 
sałatek, surówek, zup i sosów. Bardzo korzystnie wpływa na stan zdrowia. 
 Produktem ubocznym (odpadem) pozostającym przy tłoczeniu oleju  
z nasion maku, słonecznika, rzepaku, lnu, jak również soi i orzeszków są makuchy. 
Pamiętam te twarde krążki powstałe podczas procesu tłoczenia oleju. Jako dzieci 
próbowaliśmy je zjadać. Gospodarze na wsiach rozpuszczali je w ciepłym mleku  
i dawali cielętom, dla których stanowiły pożywny pokarm. 

Wytwórnia oleju w zakładzie braci Gralaków 
w Tarnówce - Foto. A.Grabowski



213

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie, 
Adam Grabowski

 Zapamiętałem taką tłocz-
nię oleju przy ulicy, zwanej 
wtedy Cmentarną, prowa-
dzoną przez panów Zwie-
rzyńskiego i Bednarskiego. 
Byłem tam wiele razy, po-
syłany przez matkę celem 
zaopatrzenia naszej kuchni  
w ten zdrowy produkt. Często 
na wsi matki wylewały tro-
chę tego oleju na spodeczki, 
soliły nieco, a dzieci maczały  
w nim kawałki chleba i zja-
dały z apetytem. Był to nie-
samowity i niezapomniany 

przysmak. Sam miałem okazję go próbować. 
 Drugą taką olejarnię prowadził tajemniczy człowiek, który przybył do 
Dąbia nie wiadomo skąd, zaraz po wojnie i zamieszkał w pierwszym gospodar-
stwie za starym mostem, po lewej stronie. Nazywał się Bajdziński, a zapamięta-
łem jego nazwisko, gdyż chodziłem jakiś czas z jego córką do jednej klasy. Miała 
ona jedno oko wybite w wyniku pewnych zdarzeń pod koniec wojny. Ludzie 
mówili o nim olejarz. Podobno miał on jakieś kontakty z podziemiem, gdyż zda-
rzało się, że nocą odwiedzali go 
jacyś uzbrojeni ludzie. Po pew-
nym czasie zniknął, tak jak się 
pojawił. 
 Obecnie nie ma już tego 
typu małych ręcznych tłoczni 
oleju. Olej kupuje się w sklepach, 
gdzie można go wybierać spo-
śród rożnych odmian, ale wielu 
ludzi nie ma do nich zaufania  
i z nostalgią wspomina tamten 
olej z dawnych lat.
 Ostatnio, od wielu już lat, 
mówi się o oleju rzepakowym, 
jako komponencie paliw, zwłaszcza do maszyn rolniczych, jako sposobie na roz-
wiązanie problemów paliwowych kraju.
 W ostatnich latach powstała tłocznia oleju z prawdziwego zdarzenia  
w Tarnówce (gmina Dąbie). Jest to zakład średniej wielkości, nowoczesny, pro-
dukujący hurtowe ilości oleju, ale podlegający nieustannym kontrolom sanitar-
nym i finansowym. Nie tak jak dawniej…

Powiedzenia i przysłowia na temat oleju:
Mieć dużo oleju w głowie.
Już po świętym Bartłomieju, jedz już kluski na oleju.
Nudne jak flaki z olejem. – Dawniej na wsi jadano rzadko mięso, jako bardzo 
drogie, a często dużo tańsze flaki czyli jelita podawane z olejem.

Zakład braci Gralaków w Tarnówce - Foto. A.Grabowski

Makuchy rzepakowe - Foto. A.Grabowski
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Wytwórca gwoździ

Patron: św. Chlodwald

 W wieku XIX i na początku XX byli 
tacy rzemieślnicy, którzy na jarmarkach lub 
targowiskach, na oczach widzów robili na po-
czekaniu stalowe gwoździe na doraźne zamó-
wienie. Gwoździe w tych czasach były trudno 
dostępne i stosunkowo drogie, zwłaszcza na 
wsiach, jak i w małych miasteczkach. A ponie-
waż było na nie zapotrzebowanie, przeto zna-
leźli się chętni fachowcy, którzy je wykonywali. 
 Wyglądało to w ten sposób, że dany 
rzemieślnik obeznany z żelazem i ogniem, 
rozpalał na targowisku niewielkie ognisko,  
w którym nagrzewał metal i na małym kowa-
dełku szybko odkuwał zamówione gwoździe. 
Robił je w niewielkim asortymencie – małe, 
duże i te dla podkucia koni, zwane hufnalami.
 W robotach ciesielskich w tamtych 
czasach nie używano gwoździ, a jedynie 
kołków, zwanych dyblami z twardego drew-
na, najlepiej z dębu lub akacji. Można jesz-
cze czasem natrafić na takie dyble podczas 
rozbiórki bardzo starej budowli drewnianej. 
Gwoździe metalowe były w tych zamierz-
chłych czasach trudne do nabycia i drogie, 
co też brano pod uwagę.
 W naszym miasteczku Dąbiu tą pro-
fesją trudnił się z dziada pradziada, jak to zwy-
kli mówić starzy ludzie, pan Franciszek Zwie-
rzyński, któremu nadano przydomek Gwóźdź, 
adekwatne do wykonywanego zawodu.
 Jeszcze ostatni z tego rodu, mój kolega i rówieśnik Władek (zmarły w 1996 r.) 
miał to przezwisko, na które często ostro reagował.
 Dopiero masowa, fabryczna produkcja gwoździ i to w dużym asortymen-
cie, stała się nomen omen gwoździem do trumny tej niezwykłej profesji, tak kie-
dyś pożytecznej i potrzebnej. Po prostu ich praca stała się zbędna, mało wydajna 
i niepotrzebna, a przede wszystkim nieopłacalna. 
 Obecnie starą technikę wytwarzania gwodźi możemy zobaczyć na po-
kazach sztuki kowalskiej urządzanych w różnych miejscach w Polsce mające 
tradycje kowalskie, np. w Wojciechowie, czasem można, też zobaczyć kucie 
gwodźi na pokazach rzemieślniczych takich jak Jarmark w Uniejowie.

Wytwórca gwoździ - Foto. R.Troczyński

Zz
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Patronka: Matka Boska Zielna

 W dawnych latach i wiekach medycyna opierała się na ziołolecznictwie. 
Ale też od niepamiętnych czasów trwa konflikt pomiędzy medycyną profesjo-
nalną, a ludową. I chyba nigdy się on nie skończy. Zależy to głównie od samych 
lekarzy i dobrych wyników ich leczenia. Już nasz wieszcz, Adam Mickiewicz pisał 
w wierszu „Golono, strzyżono”:

„U nas jak jest ktoś niby chory,
Zwołuje zaraz doktory,

Lecz czując się bardzo słaby
Prosi chłopa albo baby”.

 Permanentny kryzys naszego lecznictwa, kolejki do lekarzy, wielkie kwo-
ty żądane przez nie zawsze skutecznych specjalistów, powodują, że chorzy szu-
kają pomocy u różnych uzdrowicieli, zielarzy, kręglarzy, zamawiaczy. I niekiedy,  
w odczuciu tych chorych, pomoc i ulgę w cierpieniu otrzymują. Z tej przyczyny 
dochodzi do ostrych konfliktów między lekarzami profesjonalistami, a praktyka-
mi medycyny ludowej.
 Z jednym z takich zielarzy i radiestetów miałem okazję osobiście się po-
znać, tyle że nie w charakterze pacjenta. Był to pan Eligiusz Kozłowski z Rady-
kajnów koło Olsztyna. Jak sam mówił, początkowo pracował tylko on, później 
wciągnął w to swoją żonę, z zawodu położną, u której odkrył zdolności radieste-
zyjne. Spotkania z tym zielarzem gromadziły setki, a niekiedy i dwa tysiące osób. 

Zielarz

Zioła - (Wikipedia)



218

Zanikające zawody, profesje i zajęcia

Sam pan Kozłowski miał nie-
zwykłe poczucie humoru. Nie 
był zarozumiały, ani wyniosły.  
O sobie mówił, że jest przedwo-
jennym analfabetą, bo skończył 
jedynie trzy klasy szkoły podsta-
wowej. Ale ja widziałem, że jest 
niezwykle inteligentny, skromny 
i wrażliwy na ludzkie cierpienia. 
W kontaktach z chorymi był wy-
rozumiały i taktowny. Zanim za-
jął się zielarstwem był zdunem, 
murarzem i rolnikiem. Zielarz nie 
wyznaczał opłat za swoje porady. 
Pacjenci sami poczuwali się do 
tego, aby coś wsunąć do kiesze-
ni „doktora”. Natomiast płatne 
były zioła produkowane przez 
jego dwóch synów w założonej 
Spółce Cywilnej „Eligiusz”. Zioła 
zbierane były z 2000 ha, suszo-
ne w specjalnie postawionych 
budynkach, mielone w młynach 
i paczkowane zgodnie z przepi-
sami pana Eligiusza. Kiedy lokal-
na „Gazeta Olsztyńska” zaczęła publikować zielarskie recepty pana Kozłowskiego, 
lekarze zaprotestowali i sprawa oparła się o sąd.
 Są ludzie dający świadectwa, jak po latach bezskutecznego leczenia  
u dyplomowanych lekarzy, udawali się do zielarza z Radykajn i poddali się ku-
racji proponowanej przez niego. Picie herbat z różnych ziół, zmiana diety po 
pewnym czasie sprawiły, że zbędna niekiedy stawała się ingerencja chirurga. 
Sam uzdrowiciel, pochwały i podziękowania za uzdrowienie kwitował stwier-
dzeniem, że nie on leczy, tylko zioła, a on poznał tylko ich moc. Po wielu la-
tach, niektóre organa państwowe uznały mieszanki ziołowe pana Kozłowskiego 
za środki farmakologiczne i materiały medyczne. Później decyzję tę wycofano 
i zastosowano rygorystyczne kontrole na zioła zielarza. Pan Kozłowski nie miał 
lekko z urzędnikami, ale obiektywnie oceniając, wielu pacjentów zawdzięczało 
mu powrót do zdrowia lub przynajmniej zahamowanie rozwoju choroby. Tak 
twierdzili zainteresowani. 
 I jego wysłannicy i on sam bywał w Dąbiu. Chorym, dobrowolnie zgłasza-
jącym się do niego, zalecał zestawy odpowiednich ziół, z których zaparzało się 
herbatki do picia kilka razy dziennie. Trudno powiedzieć o efektach takiej kuracji, 
ale wiele opinii było pozytywnych.
 Przez wiele lat funkcjonował w Dąbiu sklepik przy Placu Mickiewicza,  
w którym można było nabyć zapisane przez zielarza mieszanki (herbatki) ziołowe. 
Zestawy te w handlu były numerowane, aby ułatwić ich stosowanie. 
 Aby być obiektywnym, muszę stwierdzić, że nie zanotowano przez te lata 
przypadku szkodliwości tych ziół. 

Zielarz - (Wikipedia)
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Znachor

Patron: św. Jakub

 Zielarz, kręgarz, babka, zaklinacz chorób – to nazwy tej znanej od lat,  
a nawet wieków pseudomedycznej profesji. 
 Zdarzało się i zdarza, że lekarz mówił choremu wprost o swej niemocy 
wobec choroby, z której nie potrafi wyleczyć. Znachor, dla odmiany, najczęściej 
nie odbiera choremu nadziei i podejmuje się leczyć wszelkie schorzenia i to już 
może mieć dobroczynny wpływ na samopoczucie chorego. Mądry znachor (tacy 
też się trafiają) nie pozwala odrzucić leków zapisanych przez lekarza, ale nakazuje 
stosować własne zioła obok nich. Po ewentualnym wyleczeniu lub poprawie zdro-
wia, chory sam przypisuje wyzdrowienie jednemu lub drugiemu. Znachorzy przy 
tym wprowadzili cały rytuał obrzędów, jak okadzanie, przelewanie wody, zakopy-
wanie pewnych atrybutów choroby. To również mogło mieć korzystny wpływ na 
psychikę chorego, a nawet chwilowe ustąpienie choroby. Człowiek chory chwyta 
się wszystkiego i wierzy we wszystko. 
 W literaturze polskiej postać znachora znana jest przede wszystkim  
z dwóch przedwojennych powieści Tadeusza Dołęgi–Mostowicza: Znachor i Dok-
tor Wilczur. 

Narzędzia znachora - (Wikipedia)
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 Kręgarzami ustawiają-
cymi zwichnięcia stawów byli 
pan Górka, w Cichmianie i pan 
Matusz, pod Koninem. Obaj oni 
(wiem od jednego z nich), służąc 
w latach dwudziestych w woj-
sku, byli sanitariuszami i tam na-
uczyli się prostych zabiegów przy 
kontuzjach stawów. Praktykując 
przez długie lata doszli do pew-
nej perfekcji i potrafili przynieść 
ulgę ludziom cierpiącym. Podob-
no pan Matusz zostawił następ-
ców, ale o ich sukcesach mniej 
słychać. Można powiedzieć, że 
olbrzymi postęp medycyny nie 
zostawia dużego pola do działal-
ności pseudomedycyny, czy też 
kręgarzy. 
 Na terenach Polski 
Wschodniej tzw. babki lub zielar-
ki, trudniące się leczeniem wszel-
kich chorób zwano wiedźmami, 
szeptuchami lub czarownica-
mi. Wiedźmami z tej przyczyny, 
iż uważno że wszystko wiedzą. 
Szeptuchami zaś, że wykonując 
swe tajemnicze zabiegi wypowiadały szeptem tajemnicze zaklęcia, używając 
przy tym pewnych gestów i słów religijnych, co na obserwatorach robiło odpo-
wiednie wrażenie. 
 Według badaczy historii, osoby te, w wiekach XVI – XVIII często były karane 
śmiercią na płonącym stosie. Działo się to w całej Europie, mimo to nie istnieje 
dokładny wykaz ofiar, a podawana liczba, w miarę przeprowadzanych badań, ule-
ga stopniowemu zmniejszeniu. Obecnie mówi się o 40–50 tysiącach tych egzeku-
cji. Trudno stwierdzić, na którym miejscu w tym ponurym rankingu znajdowała 
się Polska. Ale u nas, częściej niż gdzie indziej, kobiety te uchodziły z życiem, ska-
zywane jedynie na chłostę i wygnanie. 
 Ostatni stos zapłonął w Europie przeszło 200 lat temu. Działo się to  
w roku 1811, w miejscowości Reszel na Warmii. Tereny te należały wtedy do Prus. 
Skazaną była Barbara Zdunek, fałszywie oskarżona o podpalenie miasta, ale for-
malnie – o czary. Prawdopodobnie cierpiała ona na zaburzenia psychiczne. Jesz-
cze w czasach nam współczesnych obserwujemy to straszne zjawisko (palenie 
lub mordowanie ludzi) w Afryce i Azji. Częstą przyczyną jest zawiść wśród rodzi-
ny lub plemienia, chęć pozbycia się niewygodnego członka rodziny lub przejęcia 
jego majątku.
 Polski to, na szczęście, od przeszło 200 lat nie dotyczy.
Najbardziej znanymi w historii osobami, które spłonęły na stosie są: Jan Hus (1415), 
św. Joanna d’Arc (1431), Savonarola (1498) i Giordano Bruno (1600).

Znachorka - (Wikipedia) 
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Zapalacz lamp ulicznych

 Był to mężczyzna 
zatrudniony przez miasto, 
którego zadaniem było, gdy 
zbliżał się zmrok, zapala-
nie gazowych lamp ulicz-
nych. Miał on długą laskę, 
tzw. tykę, na końcu której 
tlił się płomyk. Zapalał lam-
pę przez dotyk. O świcie 
gasił je w podobny sposób. 
Człowiek ten był użyteczny 
dopóki w dużych miastach 
istniały, jako środek oświe-
tleniowy ulic, lampy gazowe. 
 Gaz służył jako środek 
oświetleniowy w XIX wieku  
i w pierwszych latach XX 
wieku. Obecnie jeszcze za-
chowały się fragmenty sta-
rych ulic, gdzie są lampy 
gazowe. Oczywiście udosko-
nalono sposób ich zapala-
nia, a przez to zanikł zawód 
zapalacza. 
 Takie nieliczne lampy 
znajdują się jeszcze w starej 
dzielnicy Wrocławia i na Ryn-
ku Wildeckim w Poznaniu.
 W Łodzi, w roku 
1907 uruchomiono pierwszą 
elektrownię, która wytwa-
rzała prąd elektryczny mię-
dzy innymi do oświetlania 
ulic. W setną rocznicę tego 
wydarzenia, w roku 2007, na 
chodniku przy ulicy Piotr-
kowskiej, naprzeciw kamienicy pod numerem 37 postawiono żeliwny pomnik 
Lampiarza, albo jak wolą inni, anonimowego elektryka, zapalającego lampę 
elektryczną.
 Jest to jeden z serii pomników lub tzw. ławeczek w centrum Łodzi. 
Pomysłodawcą ich jest łódzki aktor, Marcel Szytenchelm. Pozostałe pomniki 
to: Ławeczka Tuwima, Kuferek Reymonta i Fortepian Rubinsteina.

Pomnik lampiarza. Łódź, ul. Piotrkowska 36 - Foto. E.Diug
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Zdun

Patroni: św. Adrian, 
św. Stanisław bp

 Zdunem nazywano rze-
mieślnika, potrafiącego budo-
wać piece kaflowe, ogrzewacze 
oraz wszelkiego rodzaju kuchnie.  
W czasach, kiedy kafle były bar-
dzo drogie i niedostępne dla 
każdego, zdun budował piece 
z normalnej, wypalanej cegły,  
a nierówności jego zewnętrznych 
ścianek wyrównywał tynkiem, za-
prawą murarską. 
 We wschodniej i pół-
nocnej Polsce był zwyczaj sta-
wiania pieców leżących, na któ-
rych spała cała rodzina. Były to 
budowle połączone z kanałami 
grzewczymi poziomymi, a to 
wszystko wymurowane również ze zwykłej cegły. Ogrzewacze zaś były to kon-
strukcje pionowe, połączone z paleniskiem i kuchnią. Służyły one do suszenia 
mokrej odzieży. 
 Potem zduni budowali kuchnie i piece przenośne, kaflowe, w obramowa-
niu ze stalowej winklówki, w których też montowano metalowy piekarnik służący 
do różnych wypieków. 
 Fachowcy z tej branży, jakich znałem i jakich pamiętam w Dąbiu, to zna-
komity zdun, pan Jan Kucharski, pan Józef Oliwiecki oraz pan Bolesław Stefański 
z Domanina. Wszyscy oni już nie żyją. Od ich umiejętności zależało, czy piec szyb-
ko i dobrze się nagrzewał, czy długo utrzymywał temperaturę i czy nie wydzielał 
śmiercionośnego czadu. 
Obecnie takich fachowców już nie ma, ale nie ma też na nich zapotrzebowania. 
W większości domów jest centralne ogrzewanie i to z różnych źródeł energii. Są 
w zastosowaniu piece węglowe, miałowe, piece na olej opałowy, na gaz i na prąd 
elektryczny. Są one różnej konstrukcji, często z zastosowaniem elektroniki. Łatwo 
je uruchomić i działają przez dobę albo i dłużej, a te, o automatycznym zasypy-
waniu groszkiem, nie wymagają obsługi przez tydzień i dłużej. Piece nowoczesne 
różnicuje jedynie cena i koszt eksploatacji, dlatego nie są dostępne dla wszystkich 
w tym samym stopniu.
 Piece kaflowe znajdują się jeszcze, choć sporadycznie, w starych domach, 
ale rzadko bywają używane. Często stanowią piękną ozdobę pomieszczenia,  
a zwłaszcza głównego pokoju.

Zdun przy pracy - Foto. A.Grabowski
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Zecer

Patronka: św. Katarzyna Aleksandryjska

 Słowo zecer pochodzi z języka niemieckiego i znaczy składacz. Kiedyś 
był to wysoko kwalifikowany pracownik, wykonujący ręcznie skład tekstu do 
druku. Zecerem był też operator odlewni, tworzący od razu całe wiersze tekstu  
o szerokości szpalty pisma. Zecerzy w swojej pracy mieli ciągły kontakt z oło-
wiem, stąd choroba zawodowa płuc „ołowica”, na którą często chorowali. Poza 
tym zecerzy pracowali w wielkim hałasie, dlatego też w XIX wieku często zatrud-
niano na tym stanowisku osoby głuche, które potrafiły skupić się na swej pracy 
w takich warunkach. 
 Zecerstwo było rzemiosłem wymagającym olbrzymiej wiedzy i do-
świadczenia, stąd zecerów na równi z drukarzami nazywano „towarzyszami 
sztuki drukarskiej”. Niezwykłą umiejętnością zecerów było biegłe czytanie tek-
stów jednocześnie do góry nogami i w odbiciu lustrzanym. Jeszcze w latach 
70-tych XX wieku w dużych drukarniach szkolono uczniów w tym zawodzie.

Praca zecera - (Wikipedia)
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 W Kole, przy ulicy Sienkiewicza, obok Komisariatu Milicji Obywatelskiej 
działała mała drukarnia akcydensowa. Wykonywała ona zaproszenia ślubne, ko-
munijne, drobne ogłoszenia, a przede wszystkim tzw. klepsydry, czyli powiado-
mieniach o zgonach i pogrzebach. Klepsydry drukowano według pewnego wzor-
ca, mniej więcej tak: po długich (krótkich) cierpieniach lub nagłej śmierci, albo też 
zginął tragicznie Ś.P. XY lat XX, nabożeństwo żałobne będzie odprawione dnia XX 
o godz. Y, o czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina, albo wymieniano 
żonę, dzieci, wnuków i dalszą rodzinę.
Klepsydrę tę wykonywano praktycznie w ciągu 1–2 godzin, w ilości kilku lub kilku-
nastu egzemplarzy. Cały wydruk był w kolorze czarnym, z symbolami religijnymi, 
a więc krzyżem, palemką itp.
 Wykonywano je starą metodą drukarską. Cały tekst układano z czcionek 
ołowianych różnej wielkości i szerokości. Ułożony tekst puszczano na wałek, który 
maczany w odpowiedniej farbie odbijał (drukował) tekst na papierze w dowolnej 
ilości. 
Obecnie wydruki akcydensowe wykonują profesjonalne drukarnie, których poja-
wia się coraz więcej, również na naszym terenie. Współczesne drukarnie pracują 
na maszynach elektronicznych. Dlatego też ich jakość jest lepsza.

Kaszta typu niemieckiego 
(szuflada drukarska na czcionki i justunek) - (Wikipedia)



225

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie, 
Adam Grabowski

Zegarmistrz

Patron: św. Herman z Kolonii

 Zegarmistrzostwo to sztuka tworzenia czasomierzy, a zegarmistrz to rze-
mieślnik zajmujący się urządzeniami do pomiaru czasu. 
 Samo pojęcie czasu było znane, a raczej zauważane i obserwowane, od 
początku dziejów człowieka. Z biegiem dziejów szukano sposobów na odmie-
rzanie czasu, jego upływu. 
 Początek był taki. Jakieś 5000 lat temu w Egipcie i Babilonie pojawiły się 
prazegary – gnomy. Były to proste kołki wbijane w ziemię, których cień określał 
porę dnia (słonecznego). W nocy, po zachodzie słońca, gnomy stawały się bezu-
żyteczne.
 Formą zegara-czasomierza znanego już w starożytnym Egipcie jest 
klepsydra, w której przesuwający się piasek odmierza czas. Największą (w całej 

Zegarmistrz przy pracy - (Wikipedia)
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Unii Europejskiej) tego rodzaju klepsydrą w kształcie koła o średnicy 400 cm wi-
działem w Budapeszcie. Dwa razy do roku jest ona odwracana, aby wskazywać 
właściwy czas. Piasek do niej jest przywożony z Afryki (Sahara). Tak informują 
turystów przewodnicy.
 Innym sposobem odmierzania upływającego czasu było spalanie się świe-
cy, ale było to bardzo nie dokładnie.
 Współcześnie, w bliskim nam Spicimierzu pobudowano niedawno zegar 
słoneczny z granitowych słupków z wyrytymi na nich rzymskimi cyframi, oznacza-
jącymi godziny dnia. W środku półokręgu stoi wyższy, granitowy słupek, którego 
cień, w dni słoneczne, wskazuje godzinę. Jest to bardzo ładna ozdoba placu przed 
kościołem i stanowi atrakcję dla dzieci. 
 Właściwy rozwój zegarów, w rozumieniu współczesnym, zaczyna się  
w XIV wieku w Anglii, Francji, Niemczech oraz Holandii. W tym też czasie w Krako-
wie, Gdańsku i Lwowie pojawiali się rzemieślnicy, wytwarzający czasomierze. Apo-
geum rozwoju zegarmistrzostwa przypadło na wiek XVI i XVII. Wtedy wynaleziono 
mnóstwo dodatkowych mechanizmów usprawniających poprzednie, dość pro-
ste, ale i niezbyt dokładne zegary. Zaczęto budować różnorodne zegary, włącznie  
z zegarkiem kieszonkowym. Powstawały warsztaty zegarmistrzowskie w Warsza-
wie, Toruniu, Lublinie, Poznaniu i w innych miastach. Najpierw były to manufaktu-
ry, potem (początek XIX wieku) fabryki zegarów i zegarków. 
 Znane jest powszechnie nazwisko Polaka, Antoniego Patka, uczestnika po-
wstania listopadowego, osiadłego w Szwajcarii, założyciela firmy Patek, cieszącej 
się do dziś wielką renomą wśród mistrzów zajmujących się budową zegarków. 
 Największy zegar w Polsce, a być może w Europie, znajduje się w Opolu. 
Jego średnica wynosi 800 cm, wskazówki, odpowiednio – 360 i 260 cm. Bezkon-
kurencyjny w świecie jest zegar w Teheranie (Iran) o średnicy 1500 cm i wadze 750 
kg. Atrakcję dla turystów stanowi Big Ben w Londynie i Orloj w Pradze (Czechy). 
 Słynny w Polsce muzealny zbiór zegarów znajduje się w Jędrzejowie,  
a stworzony został przez rodzinę Przypkowkich. 
 W wieku XIX stały się modne zegary z kurantem. Pisze o tym nasz wieszcz, 
Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Piękną arię Skołuby „Ten zegar stary…” skom-
ponował Stanisław Moniuszko w Strasznym dworze.
 Również u nas, w Dąbiu jest zegar (tyle, że elektroniczny) na dzwonnicy 
kościoła, który o wyznaczonych godzinach wygrywa mnóstwo melodii. 
 Naszym ostatnim zegarmistrzem w Dąbiu (jeszcze niedawno było ich 
dwóch, a poprzednio jeszcze trzech a nawet więcej) jest pan Paweł Rogulski, za-
mieszkały przy ulicy Łęczyckiej, syn Jana Rogulskiego, który wyuczył syna zawodu 
i przekazał mu zakład. Nauka zajęła mu pełne cztery lata, a dopiero w roku 1982 
przejął zakład po swym ojcu. Obecni zegarmistrze oprócz naprawy zegarków trud-
nią się również ich sprzedażą. Ale są to w większości wyroby chińskie.
 Praca zegarmistrza wymaga precyzji, cierpliwości, dobrego wzroku i słu-
chu, a przede wszystkim szerokiej wiedzy w tym zakresie. Prawdziwa radość i wy-
zwanie dla zegarmistrza to zetknięcie się ze starym, zepsutym zegarem. Nadanie 
mu życia i pobudzenie go do pracy to prawdziwa frajda, która daje dużą satysfak-
cję, a która, niestety, zdarza się coraz rzadziej. 
 Spotkałem w życiu człowieka, pracującego na wierceniach poszukiwaw-
czych ropy naftowej w charakterze silnikowca, który miał zamiłowanie do ręcz-
nego wykonywania w wolnym czasie zegarków kieszonkowych, tzw. cebul. Przy 
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pomocy małej, precyzyjnej tokarni wytaczał całą kopertę, wskazówki i inne części. 
Najbardziej precyzyjne mechanizmy kupował i montował w całość. Człowiek ten 
był samotny i w ten sposób wypełniał sobie wolny czas.

Złodziej

Patron (nawróconych złodziei): św. Mikołaj bp

 Wprawdzie trudno złodziejstwo czy kradzieże nazwać zawodem, ale za-
pewne jest to profesja, nieodłącznie związana z działalnością człowieka, a sięga 
zarania dziejów ludzkości. A, że w ciągu wieków ulegało i ulega zmianom i prze-
kształceniom, warto je opisać. 
 Jedni specjalizują się w kradzieży żywności, inni samochodów, a jesz-
cze inni pieniędzy. Kiedyś zajmowanie się kradzieżą nie stanowiło powodu do 
dumy, a obecnie doszło do 
tego, że złapani na gorącym 
uczynku i przesłuchiwani  
w śledztwie przedstawiają 
się: jestem złodziejem (wiele 
razy słyszałem to w telewizji).
 Kiedyś złodzieje sta-
nowili hermetyczne klany, 
mieli swoje tajemnice, swój 
kodeks honorowy, którego 
przestrzegali oraz sąd roz-
strzygający spory wewnętrz-
ne. Złodzieje stanowili nie-
formalną organizację, którą 
obecnie nazwano by mafią.
 Słynne były szkoły 
złodziejskie w Wilnie i Lwo-
wie. Święty Dyzma lub Dy-
zmas (dobry łotr wiszący  
z prawej strony Chrystusa) 
jest patronem złodziei, ale 
skruszonych, tych którzy po-
rzucili swój niecny proceder 
i weszli na drogę uczciwości.
 Przed wojną, w okre-
sie tzw. dwudziestolecia  
i wcześniej, cała Łódź po-
dzielona był na nieformalne 
rewiry, aby jedni drugim nie Złodziej.. (Wikipedia)
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wchodzili w drogę. Były to Widzew, Chojny i Bałuty. Sami o sobie mówili: Widzew, 
Bałuty i Chojny to naród spokojny. Szefem Bałut był Madej. Głównym terenem 
jego działalności złodziejskiej był Rynek Bałucki, gdzie tradycyjnie odbywały się 
codziennie targi. On sam nie brał udziału w kradzieżach, ale je obmyślał i pilnował 
realizacji. Sam chodził zawsze schludnie ubrany, ogolony i przeważnie przesiady-
wał w pobliskiej restauracji lub knajpie. 
 W środowisku złodziei wyróżniali się doliniarze, którzy okradali ludzi  
w tłoku, bardzo często urządzając ten tłok sami. Nacinali oni ostrym narzę-
dziem dolną część kieszeni (kieszeń to w złodziejskiej grypserze – dolina)  
i wyjmowali portfel z pieniędzmi tak, że ofiara tego nie czuła. 
 Inni okradali chłopów, którzy przyjeżdżali na Bałuty, aby sprzedać 
swoje towary. I tutaj złodzieje wykazywali się wielką pomysłowością w osiąga-
niu swych niecnych celów. 
 Znam opowieści bezpośrednich obserwatorów pewnej złodziejskiej ak-
cji. Było to w okresie przed Wielkanocą, kiedy to handlarze nabiału, a konkret-
nie jaj, dowozili na Bałuty wielkie ich ilości w skrzyniach wypełnionych sieczką 
(drobno pociętą słomą). Do właściciela upatrzonego wozu podszedł nobliwie 
wyglądający mężczyzna w przyzwoitym płaszczu, w okularach i teczce w ręce. 
Powitał wozaka po chrześcijańsku: pochwalony Jezus Chrystus i przedstawił się, 
że jest organistą w pobliskiej parafii pod wezwaniem NMP (kościół z czerwonej 
cegły, z dwiema wysokimi wieżami, w bliskości Rynku Bałuckiego) a jego pro-
boszcz pragnie zakupić wszystkie jaja (cały ten wóz). Uzgodniono zapłatę, którą 
uiścić miał sam proboszcz, należało tylko podjechać pod kościół. Postawiono 
wóz przed kościołem i „pan organista” poprosił w grzecznej formie rolnika, aby 
udali się razem do kościoła po odbiór pieniędzy od proboszcza, który powinien 
przebywać w tym czasie w kościele. Wewnątrz, „organista” zostawił właściciela 
jaj przy głównych drzwiach, a sam zaglądał do wszystkich zakamarków i do licz-
nych konfesjonałów, szukając księdza, ale nigdzie proboszcza nie znalazł. Trwało 
to dość długo, wreszcie „organista” zaproponował, że poszuka księdza w zakry-
stii, w której za chwilę zniknął. Właściciel jaj czekał długo, niecierpliwił się i nie 
doczekał się. Kiedy wyszedł na zewnątrz i zobaczył swój wielki wóz całkowicie 
ogołocony, zrozumiał, że stał się ofiarą złodziei. Takie to „numery” potrafili robić 
„bałuciarze”. Stawiali oni na psychologię. Okres wielkanocny to zapotrzebowa-
nie na jajka, ale po co księdzu cały, olbrzymi wóz jaj, o tym już prosty, ale i naiw-
ny sprzedawca nie pomyślał. 
 Zdarzały się przypadki, że złodzieje zwracali chłopu łup, np. kożuch, któ-
rym okrywał się w drodze, albo też zegarek wyjęty z kieszeni lub zdjęty z ręki. Ale 
należało w tym celu udać się do Madeja i od jego humoru i dobrej woli zależało, 
czy odzyska się stratę. Madej nie był chętny do takich zwrotów i miał sposoby na 
sprawdzenie, czy zgłaszający stratę mówi prawdę. W przypadku zegarka, kazał 
się zgłosić następnego dnia i przedstawiał proszącemu o zwrot kilka zegarków.  
I biada temu, kto kierując się chytrością, wskazał na zegarek droższy, ale nie 
swój. Wtedy szef Bałut nie tylko nie oddawał łupu, ale jeszcze narzucał karę, od 
której nie było odwołania. 
 Można wyciągnąć stąd wniosek, że środowisko złodziejskie kierowało się 
swoistym kodeksem i własnymi zasadami. Jedną z zasad było, między innymi 
unikanie „mokrej” roboty (tzn. zabójstw), gdyż złodzieje wiedzieli, że po złapaniu 
na zwykłej kradzieży otrzymają niewielki wyrok. Co ciekawe, Madej, aresztowa-
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ny wielokrotnie, wychodził z aresztu po kilku godzinach i nigdy nie otrzymał 
wyroku. Opisuję tu szczególnie Madeja i jego złodziejską ekipę, gdyż był znany 
w Dąbiu. Odwiedzał tu swoją dziewczynę, której nazwisko znam od ojca, ale 
zachowuję w głębokiej pamięci. 
 Elitę złodziejską stanowili tzw. kasiarze, okradający banki i prywatne sej-
fy. To byli „fachowcy” wysokiej klasy, po szkołach lwowskiej lub wileńskiej. Natu-
ralnie, że polem ich „działalności” były duże i wielkie miasta. 
 W małych miastach i wioskach złodzieje również mieli swe specjaliza-
cje. W przypadku kradzieży konia, policjanci mogli z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa przypuszczać, kto tego dokonał. Inną sprawą było udowodnienie tego  
i odzyskanie skradzionej rzeczy. Tak było z okradaniem spichlerzy, domostw, 
pojazdów itp. Nie musieliśmy więc zazdrościć dużym miastom, my też mieli-
śmy specjalistów, czasem może zbyt prymitywnych i prostackich, ale to już ich 
problem. Najważniejsze dla poszkodowanych było to, że złodzieje byli skuteczni  
i trudni do wykrycia. 
 O kasiarzach mieliśmy książki i filmy: film „Hallo Szpicbródka!”, „Ewa chce 
spać” (z pamiętnym zawołaniem „Kup pan cegłę!”) i inne. Złodziejem dżentelme-
nem był Arsen Lupin (jest to postać fikcyjna, literacka); istnieje cały cykl powieści  
o jego złodziejskich wyczynach, które chętnie w młodości czytałem. Przedstawia-
ny był jako nadzwyczaj inteligentny i sympatyczny. Jego ofiarami byli ludzie źli, 
podli. Lupin działał poza prawem i wymierzał im sprawiedliwość. Był to złodziej, 
którego nie można było nie polubić. 
Prawdziwi fachowcy potrafili drwić i wyprowadzać w pole stróżów prawa i spra-
wiedliwości. Wymyśloną postacią, aczkolwiek mającą autentyczny pierwowzór, 
jest angielski król złodziei, Robin Hood. 
 Znany jest wszystkim w Polsce serial o Janosiku albo Ondraszku, gó-
ralskim zbójniku, który zabierał bogatym, a dawał biednym. Stał się bohate-
rem Podhala i Słowacji. O nim to dziewczyny rzewnie śpiewały: Ondraszku, 
Ondraszku, kaj się ty podziwasz! Niestety, skończył on marnie na szubienicy w 
Nowym Targu, ale do końca nie tracił fasonu i jak mówi „godka” góralska „ty-
dzień wisiał na haku za siódme żiobro zaczepiony, cały czas fajkę pykał i funt 
tabaki wypolił”.
 W czasach nam współczesnych kradzież olbrzymich sum nazywana 
jest delikatnie „wyprowadzeniem” pieniędzy z systemu bankowego, sama kra-
dzież zwie się malwersacją, a rolę kasiarzy przejęli hakerzy, którzy potrafią 
wdzierać się do banków i opróżniać konta bez rozpruwania sejfów. 
 O tempora, o mores! Jeśli już zdarzają się kradzieże dużej, żywej go-
tówki (sporadycznie) to odbywa to się poprzez napad na konwój. Tacy złodzie-
je nie mają też zahamowań przed mokrą robotą, tzn. mordowaniem. Zdarzają 
się ofiary i to często przypadkowe. Takie wypadki opisuje na bieżąco prasa.

Powiedzenia i przysłowia związane ze złodziejem:
Okazja czyni złodzieja.
Na złodzieju czapka gore.
Gdzie wszyscy kradną, tam nikt nie jest złodziejem.
Im więcej kontrolerów, tym więcej złodziei.
Małych złodziei wieszają, a tym wielkim się kłaniają.
Nie daje się okazji uczciwemu, a tym bardziej złodziejowi. (Talmud)
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Żebrak

Patroni: św. Marcin z Tours (biskup) oraz Aleksy Boży

 W literaturze średniowiecznej jest taka Legenda o świętym Aleksym, który 
jako młody człowiek opuścił bogaty dom rodzinny, a wrócił do niego po wielu la-
tach i spędził obok niego, przez nikogo nie rozpoznany, kilkadziesiąt lat jako żebrak.
 We wszystkich systemach i we wszystkich czasach była grupa ludzi trud-
niący się żebractwem. Przyczyny tego stanu rzeczy były różne. Jedni nie potrafili 
nic robić, inni byli upośledzeni lub kalecy, a część nich świadomie obrała sobie taki 
wygodny sposób na życie. Dla jeszcze innych była to forma pokuty za popełnione 
złe czyny, grzechy. Żebracy znajdują we wszystkich krajach i we wszystkich syste-
mach ekonomicznych. Administracyjne próby likwidacji tego zjawiska w czasach 
współczesnych, nie odnoszą oczekiwanych skutków.
 W średniowieczu żebracy stanowili klan, można powiedzieć bandę prze-
stępczą, szkolącą dzieci, w jaki sposób mają wzbudzać litość i uzyskiwać datki, 
zabierane im potem przez rodziców albo jeszcze częściej, przez ich opiekunów. 
Uczono ich, jak mają symulować ułomności, których nie miały, udawać niemych 
lub porażonych paraliżem. 
 Współcześni złodzieje, czy też oszuści zmienili metody swego postępo-
wania. Wyłudzają często znaczne sumy pieniędzy metodą „na wnuczka” lub po-
wołując się na znajomości w policji. Naiwni lub zaskoczeni ludzie sami oddają im 

Żebrak uliczny - (Wikipedia)
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pieniądze, bo oszuści tak potrafią 
łatwowiernych ludzi zmanipulo-
wać. I nie dotyczy to tylko ludzi 
prostych, gdyż ofiarami oszustów 
stają się także ludzie mądrzy i wy-
kształceni. Coraz częściej oszuści 
posługują się przy tym telefonami 
komórkowymi lub innymi wyna-
lazkami elektronicznymi. 
 Tak to postęp i technika 
jest wykorzystywana przez bez-
względnych, współczesnych zło-
dziei. 
 Pisząc o żebrakach należy 
wspomnieć tu o zakonach, które 
w nazwie miały słowo żebracze. 
Zakony te powstały w XIII wieku 
jako reakcja na kryzys w Koście-
le. Należeli do nich franciszkanie, 
dominikanie, augustianie i kame-
duli. Członkowie tych zakonów 
utrzymywali się z pracy rak wła-
snych oraz jałmużny, którą dzielili 
się z potrzebującymi. Praktykowali 

ubóstwo indywidualne, ale i wspólnotowe z możliwością korzystania z kwesty, jako 
środka utrzymania. W nauczaniu nawoływali do wyrzeczenia się wszelkiego bogac-
twa i naśladowania życia Apostołów i pierwszych chrześcijan.
 Ponieważ większość moich opisów oparłem na wspomnieniach i obrazach 
jakie zapamiętałem ze swej młodości, muszę opisać zdarzenie, którego byłem 
świadkiem. Były to lata 50-te lub 60-te. Jechałem pociągiem na trasie Poznań – 
Koło. W pewnym momencie w drzwiach przedziału, w którym siedziałem, stanął 
mężczyzna w mundurze wojskowym i z wieloma orderami na piersi, jednocześnie 
z widocznym kalectwem (nie miał nogi) i przedstawił się, że jest inwalidą wojen-
nym i nie ma środków na życie i w związku z tym prosi o wsparcie. Wśród pasaże-
rów tego przedziału znajdował się też oficer w stopniu pułkownika i on jako pierw-
szy sięgnął do portfela i udzielił temu byłemu żołnierzowi wsparcia bez zbędnych 
uwag i komentarza. Człowiek ten, mimo ofiary poniesionej dla ojczyzny był żebra-
kiem, gdyż ówczesne państwo mało się interesowało tymi ludźmi. Potem dopiero 
dowiedziałem się, że jest on stałym pasażerem na tej trasie i prosi podróżujących  
o wsparcie. Milicja Obywatelska ani SOK (Służba Ochrony Kolei) jemu nie przeszka-
dzały, co mogło świadczyć, że był im znany i nie był oszustem.

Przysłowia i sentencje dotyczące żebraków:
W młodości próżniak, na starość żebrak. (przysłowie ludowe)
Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król. (Arthur Schopenhauer)
Żebracy są prawdziwymi dobroczyńcami ludzkości, bowiem dają oni swoim bli-
skim okazje do spełnienia dobrych uczynków, a tym samym dostania się do nieba. 
(Vincenzo Bolla, król żebraków neapolitańskich)

Bartolomé Esteban Murillo, Mały żebrak, połowa XVII w. 
- (Wikipedia)
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Zakończenie
 Fenomenem nowych, współczesnych nam czasów jest sukcesywne zani-
kanie pewnych zawodów, pewnych umiejętności, które istniały przez setki lat, nie-
gdyś dominowały i przeżywały lata swojej świetności, pomagały ludziom łatwiej  
i lepiej żyć.
To, że pewne zawody stopniowo zanikają jest faktem dostrzeganym przez wszyst-
kich. Można jednak próbować uzasadnić i wytłumaczyć przyczyny ich stopniowe-
go zanikania.
 Wiedzieli już o tym w starożytności greccy mędrcy, filozofowie, że wszyst-
ko płynie (panta rei). Świat wokół nas i wszystko, co wokół nas istnieje zmienia się, 
nic nie stoi w miejscu. Zapewne wiąże się to z rozwojem cywilizacji, postępem 
przemysłu i mechanizacją, zmienną modą, a ostatnio nawet pewnym parciem, 
ekspansją Wschodu, którego wyroby (prawie w każdej dziedzinie) stają się konku-
rencyjne przede wszystkim z uwagi na niski koszt pracy, robocizny i zbyt zróżnico-
wany przelicznik na walutę obcą. 
 Kilka lat temu przeczytałem w polskiej prasie, że nasi rodzimi handlowcy 
sprowadzali z Dalekiego Wschodu (chyba z Chin) zapalniczki jednorazowe do za-
palania papierosów w cenie 1 grosz za 2 sztuki (!). I kto może z nimi konkurować 
tylko w tej jednej dyscyplinie? A tak jest z wieloma innymi towarami. Starzy ludzie 
pamiętali, jak w XIX wieku Chiny otworzyły się na świat i eksportowały zegarki nie 
na sztuki, ale na kilogramy. To samo było w pewnych latach z rowerami. Nie dziw-
my się temu, a zmiany jakie przychodzą, przyjmijmy jako normalną kolej rzeczy. 
 Pewnym jest, że nie ma sposobu na powstrzymanie zanikania pewnych 
zawodów, a powstawania nowych. 
 Nam tylko pozostaje przyjęcie tego faktu do wiadomości, dostosowanie 
się do nowych wynalazków i umiejętne z nich korzystanie.
 Relikty zapomnianego rzemiosła można znaleźć i podziwiać w szkolnych 
lub regionalnych izbach pamięci, w prywatnych zbiorach pasjonatów zbieractwa, 
w skansenach lub muzeach etnograficznych.
 Przystępując do opisania zawodów, które na naszych oczach zanikają,  
a w większości już nie istnieją, nie miałem zamiaru napisać jakiegoś fachowego 
podręcznika, a to z uwagi na moją skromną wiedzę na temat 122 zawodów. Za-
wody te opisane są w podręcznikach szkół zawodowych. Dlatego też niech nikt 
nie sądzi, że na podstawie tych moich skromnych i ogólnych zapisków, potrafi 
wykonać fachowo jakiś przedmiot. Nic bardziej mylnego.
 Moje zapiski maja jedynie wskazać, że kiedyś takie dziedziny rzemiosła 
istniały i spełniały swoje przeznaczenie ku zadowoleniu współczesnych ludzi i ja-
kie po sobie zostawili użyteczne wyroby.
 Chodziło mi głównie o utrwalenie w pamięci obecnych i przyszłych poko-
leń ludzi, którzy w swoim czasie opanowali doskonale umiejętności swego zawo-
du i tworzyli produkty niezbędne do egzystencji współczesnych im pokoleń.
 Chciałbym, aby ich imiona i nazwiska nie uległy zapomnieniu, a ich obec-
ni potomkowie mogli się nimi chlubić i być z nich dumni.
 Trzymając w rękach jakiś przedmiot będący wyrobem rzemieślniczym, 
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podziwiamy nie tylko efekt finalny i tego kto to wykonał, ale i możemy wspo-
mnieć tych, którzy poprzez doświadczenie i praktykę doprowadzili do powstania 
wyrobu będącego przedmiotem naszego podziwu. Ale nad tym pracowały całe 
pokolenia.
 Należy też pamiętać, że poszczególne zawody dały początek pewnym 
przezwiskom, a potem nazwiskom, które funkcjonują do lat obecnych. Od zawo-
du kowal wzięły swój początek nazwiska Kowalski, Kowalewski lub wprost Kowal. 
Od bednarza pochodzi Bednarski, Bednarowski itp.
 Mam taką cichą nadzieję, a nawet jestem pewien, że wielu czytelników 
tej książeczki, pod jej wpływem, powróci wspomnieniami do dawnych swych lat, 
do lat swej młodości i przypomni sobie rzemieślników, z których usług korzystali 
i zachowa o nich dobre zdanie. Każdy z nich stanowił pewną osobowość, a rze-
czy przez nich wykonane nie były anonimowe, jak współczesne seryjne produkty 
przemysłowe.
 Marzy mi się, a nawet jestem tego pewien, że przewertowanie stronic tej 
książeczki będzie dla wielu czytelników podróżą sentymentalną do lat, które ode-
szły bezpowrotnie.
 A w każdym przypadku i dla każdego powrót do lat dziecięcych, do lat 
młodości jest przeżyciem wspaniałym.
 Często łapiemy się na tym, że nasze młode lata upłynęły w czasach nie-
zwykłych i nieporównywalnych do czasów dzisiejszych. Chleb wtedy inaczej sma-
kował, powietrze było inne, ptaki inaczej śpiewały i kwiaty rozsiewały niepowta-
rzalny aromat.
 Można zakończyć całość pewną sentencją, jaką zapamiętałem z serialu 
telewizyjnego, który cieszył się dużą oglądalnością: 

„Tego świata, co teraz jest, zrozumieć się nie da. No, ale żyć trzeba!”
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Podziękowanie
„ et habent sua fata libelli”

 
 Książka, którą Państwo teraz obejrzeli lub przeczytali, zapewne nie wyglą-
dałaby tak, jak wygląda, gdyby nie praca i zaangażowanie wielu osób. Mam tu na 
uwadze jej treść i stronę graficzną.

 Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych w Kole (obecne Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu), była uprzejma przy-
jąć napisaną przeze mnie książkę i zlecić jej opracowanie graficz-
ne wraz z okładką jako temat pracy dyplomowej swoim maturzystom  
w roku 2015.

 Powstały różne wersje opracowane przez trzy osoby pod kierunkiem na-
uczycieli prowadzących. Wszystkie propozycje były interesujące i wszystkie zasłu-
giwały na uwagę, ale trzeba było  zdecydować się na jedną.

 Projekty te przez pewien dłuższy czas były prezentowane mieszkańcom 
Dąbia na pięknych planszach w holu dąbskiego ratusza.

 Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbie wybrał i skierował do dru-
ku projekt uczennicy Anny Olejniczak wykonany pod opieką Pana mgr Andrzeja 
Kacprzaka.

 A zatem Dyrekcji, Profesorom i Uczniom należą się nasze szczere i gorące 
podziękowania, bo w rzeczywistości jesteśmy wszyscy współautorami tej książki, 
która jest czwartą przeze mnie napisaną , ale żadna z nich , moim zdaniem, nie 
ma takiej oprawy graficznej jak ta , którą Państwo trzymacie w dłoniach.

                        
 Wdzięczny autor i Zarząd Towarzystwa.

( tłum.: i książki mają swoją historie)
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