
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Tradycje rzemieślnicze na terenie ziemi 

świętokrzyskiej sięgają już nawet XIV-XV wieku. 

Oprócz rzemiosła miejskiego (cechowego) 

powszechne było rzemiosło wiejskie oparte na 

tradycjach ludowych, zazwyczaj wyrabiane w 

rodzinnym zakątku, a niekiedy służące całej wsi czy 

okolicy. Jeszcze w XIX w. w gospodarstwach 

wiejskich większość sprzętów była wykonana przez 

chłopów lub pochodziła z okolicznych warsztatów 

rzemieślniczych.” 

 

Szkoła Ginącego Świata 
Do rąk czytelnika oddajemy materialny efekt projektu „Szkoła Ginącego Świata” zrealizowanego 

przez Stowarzyszenie Dolina Kacanki w 2022 r. w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – 

EtnoPolska 2022. Ideą Szkoły Ginącego Świata były przede wszystkim różne inicjatywy edukacyjno-

animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz 

zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym 

dziedzictwem kulturowym i nawiązujących do niego.  



Tytuł projektu nawiązuje do starej, drewnianej szkoły, która znajduje się w naszej wsi i naszymi 

działania mi chcemy aby obiekt, otoczenie i działania w terenie były swoistą Szkołą Ginącego Świata. 

Zadanie miało na celu zachowanie zapomnianych zawodów i tradycji lokalnych poprzez praktyczne 

warsztaty budownictwa tradycyjnego (krycie gontem, zdun). Dodatkowo udało nam się stworzyć 

kwietne ogródki z dawnymi odmianami roślin ozdobnych. W naszej wiosce istnieje naturalna 

platforma do tych działań, a mianowicie przy dawnej, drewnianej szkole z 1909 roku znajduje się 

kamienny budynek gospodarczy bez dachu i posłużył nam jako przestrzeń do warsztatów zduńskich, 

krycia gontem i glinianych tynków. Rozległy teren obok został zaaranżowany na dawne siedlisko. Nasz 

projekt został zrealizowany w Wiązownicy-Kolonii w gminie Staszów.  Nasze główne działania 

skupiliśmy na budynku gospodarczym (warsztaty zduńskie, z uwagi na brak dachu, który został 

zdemontowany z uwagi na zły stan, pojawiła się możliwość i naturalna platforma do nauki ciesielstwa 

tradycyjnego, krycia gontem drewnianym).  

Celem projektu było stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej na wielu 

różnych płaszczyznach oraz ukazanie bogactwa kultury materialnej i niematerialnej uwzględniające 

tradycyjne rękodzieło i rzemiosło na terenie naszego regionu. Szkoła Ginącego Świata nawiązuje do 

drewnianego budynku byłej szkoły, który powstał w 1909 roku i znajduje się w naszej wsi. Kiedyś był 

pokryty gontem, obok były piękne ogródki i przyszkolny sad.  

W szkolnej kuchni wypiekano chleb. Świat się zmienia, tradycja odchodzi, we wsi nie ma strzech, 

gontów, giną chlebowe piece. Zamiast kwietnych ogródków mamy trawniki, tuje  



i skalniaki. Dawne sady jeśli nie zostały wycięte dziczeją zarastając krzakami. Tradycja ginie na rzecz 

wygodnictwa. Chcemy to zmienić, nie ma naszej zgody na zapomnienie i zatracenie wielowiekowych 

tradycji. To jest ostatni moment póki żyją ludzie, od których możemy nauczyć się tradycyjnych metod 

budowy, tworzenia wiejskich ogródków, tworzenia pieców i wypiekania chleba. W ramach projektu 

„odkryliśmy” osoby, które pamiętają zaginiony już świat Wiązownicy Kolonii, którzy opowiedzieli nam 

o tym, jak było dawniej, jak żyło się dawniej… To właśnie dzięki nim uczniowie Szkoły Ginącego Świata 

będą nieśli kaganek tradycji i dziedzictwa naszych przodków dla kolejnych pokoleń. Możemy 

pochwalić się także zdjęciami wiejskich chat, domowych ogródków i pozostałości naszego lokalnego 

dziedzictwa.  

Niniejsza publikacja podsumowuje nasz tegoroczny projekt, ale aby ta przygoda mogła zostać      

z nami na dłużej – zachęcamy Was do zapoznania się z nią i smakowania naszej lokalnej tożsamości.  

1. Budownictwo 

Ważne jest dla nas, aby Czytelnik zrozumiał jak ważna była dawniej umiejętność wnoszenia budynków 

gospodarczych wraz z pokryciem dachowym. Istotnym elementem kształtującym, a ściślej 

uzupełniającym krajobraz wsi była jej architektura, podporządkowana prawom  

i konwencjom ludowej użytkowości. O różnorodności form architektury ludowej na ziemiach polskich 

zadecydowały lokalne tradycje budownictwa, ukształtowanie terenu narzucającego pewne 

specyficzne formy zabudowań oraz materiał- prawie zawsze drewno, rzadziej cegła palona i mur 



pruski.1 Schematy konstrukcyjne chłopskich chat, a zwłaszcza ich więźb dachowych przypominały do 

pewnego stopnia konstrukcje szałasów pasterskich, podobnych do tych, które możemy spotkać na 

halach tatrzańskich. Spośród szeregu systemów konstrukcyjnych chałup można wyróżnić trzy 

podstawowe: zrębowy, słupkowy i zrębowo-słupowy. W Kielecczyźnie chałupy wiejskie posiadają 

konstrukcję wieńcową, tworzoną przez belki kładzione na „obłap” o dachach naczółkowych                         

i pojawiającym się niekiedy charakterystycznym ganeczkiem, czyli facjatą. Dom kielecki jak go opisał 

Oskar Kolberg, był „niewielki, drewniany, z jedną dużą izbą, o jednym okienku i z komorą. Do izby 

przez sień, gdzie ma pomieszczenie trzoda chlewna, przez niskie drzwi wchodzimy. Komin, piec 

chlebowy (tak zwany szabaśnik) i cyganek, czyli piec ogrzewalny, dwa łóżka zasłane pod sufit 

pierzynami i poduszkami(…)”.2 Podczas realizacji naszego projektu możliwe było praktyczne 

zapoznanie się z unikalną tradycją budownictwa lokalnego dzięki poznaniu charakteru pracy mistrzów 

ginących zawodów. Podczas Szkoły Ginącego Świata zrealizowaliśmy m.in. warsztaty praktycznej 

nauki rzemiosła ciesielstwa, wyrobu i krycia gontem, tworzenia kwietnych ogródków. Zbudowaliśmy 

tradycyjną kuchnię i dokończyliśmy piec chlebowy, który posłużył nam do realizacji warsztatów 

kulinarnych opartych na  pieczeniu chleba według dawnej receptury, świętokrzyskich podpłomyków 

i innych dań tradycyjnych.  

                                                           
1 S. Krzysztofowicz, O sztuce ludowej w Polsce , s.16.  
2 Tamże s. 24.  



W ramach warsztatów poznaliśmy dawne odmiany kwiatów polskich, a nawet nauczyliśmy się 

tradycyjnych metod rozsady i pielęgnacji. Ziemia Świętokrzyska jest niezwykle bogata  

w materialne dziedzictwo kulturowe. Zasoby lokalne oznaczają wszystko, co znajduje się  

w naszym otoczeniu, co kształtujemy, z czego korzystamy, co upiększa nasze życie, czyni je bardziej 

wartościowym i co jest dla nas inspiracją. Zasoby te często towarzyszą nam od najmłodszych lat                  

i stanowią nasz potencjał, nawet gdy sobie tego nie uświadamiamy, bo przywykliśmy do tego 

wyrastając w danym środowisku przywykliśmy do jego specyfiki.3 Wpisani jesteśmy w określoną 

obyczajowość, normy, wartości, zwyczaje i tradycje oczywiste dla całej społeczności, w której żyjemy. 

Lokalne dziedzictwo to wszystko to co odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach, po naszych 

przodkach, krewnych, sąsiadach… Ich ciężka praca, upór, życie w zgodzie z przyrodą i życie zgodnie         

z jej rytmem i dorocznym cyklem obrzędowym.  

Poprzez Szkołę Ginącego Świata zachęcamy Czytelnika – aby sięgnąć do tego co minione, do wartości 

(może nadal aktualnych?) szacunku do pracy, natury i tradycji.  

2. Uprawa i domowe przetwórstwo 

Rolnictwo i uprawa ziemi to niegdyś podstawowe zajęcie każdego mieszkańca wsi. Ziemię 

świętokrzyską wyróżniała zawsze bardzo wysoka jakość gleb, co sprzyjało rozwojowi sadownictwa, 

ogrodnictwa oraz domowego przetwórstwa. Trudno to sobie dziś wyobrazić, ale dawniej ludzie jedli 

                                                           
3 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.5.  



tylko to co sami wyhodowali (mięso i nabiał) oraz uprawili (plony). Ich los zależał od urodzaju. Nasz 

region bogaty w ziemniaki, kasze, truskawki, pomidory, morele, brzoskwinie, śliwki i liczne inne 

warzywa – słynął także z domowego przetwórstwa. Przy takiej różnorodności i urodzaju powszechne 

były domowe tradycje przetwórcze – powidła i konfitury oraz suszenie owoców. Susz owocowy 

dębniacki został nawet wpisany na Listę produktów tradycyjnych. Dawniej uprawiano w domostwach 

także len i konopie, wykorzystywane m.in. do produkcji naturalnego włókna, tkanin, sznurów, 

powrozów i oleju.  

3. Chów zwierząt 

Hodowla zwierząt miała dawniej charakter przydomowy- żadne gospodarstwo wiejskie nie mogło 

funkcjonować bez koni, krów, kur, kóz – bez mięsa i nabiału. Warto pamiętać także  

o naturalnym „nawozie” wykorzystywanym przy uprawie ziemi. Dawniej powszechny był także chów 

owiec, dzięki którym łatwiej było o ciepłą, wełnianą odzież. W domowych gospodarstwach hodowano 

także (co i dziś czasem się zdarza) gołębie – hodowla drobiu ozdobnego. Hodowcy ci szczególnie 

dostrzegani na mapie całego kraju – cenieni hodowcy z ziemi sandomierskiej i kieleckiej. Powszechne 

było hodowanie drobiu – nie tylko ze względu na mięso ale i jajka. Na porządku dziennym było 

dawniej wyrabianie domowego nabiału – serów twarogowych i masła, śmietany ale także domowe 

masarstwo (wyrób przetworów mięsnych). Wyroby te były często źródłem finansowym, gospodynie 

sprzedawały swoje wyroby na targach.  



4. Olejarstwo 

Uprawa lnu i konopi wiązała się z wyrobem oleju, oczywiście w olejarniach. Pamiętajmy, że domowe 

oleje były niegdyś podstawowym źródłem tłuszczów w pożywieniu mieszkańców wsi, bo tłuszcze 

pochodzenia zwierzęcego stanowiły niecodzienny rarytas. Trzeba jednak pamiętać, że nawet oleje 

roślinne nie były stałym gościem na stołach wiejskich, ponieważ dostęp do nich był ograniczony 

długimi okresami ściśle niegdyś przestrzeganych postów, a także zamożnością poszczególnych rodzin. 

Oleje roślinne domowego wyrobu były bardzo istotne w wiejskim jadłospisie. Przed laty olejarnie były 

łatwo dostępne, ponieważ znajdowały się w wielu miejscowościach (jedna olejarnia przypadała 

zwykle na kilka wsi).4  Powszechne były oleje: lniany i rzepakowy.  

5. Młynarstwo  

Obecnie należące do rzadkości – dawniej młyny były podstawą architektury wiejskiej. A co takiego 

wyrabiano w młynach? Młynarstwo jeszcze pod koniec XIX wieku było jednym  

z najbardziej popularnych zawodów. Młynarz zajmował się mieleniem zbóż, najczęściej w celu 

uzyskania konkretnego produktu spożywczego, takiego jak kasza lub mąka. Po zmieleniu ziarna na 

mąkę, możliwy był  wypiek chleba – podstawowego elementu pożywienia. Obecnie młynarstwo jest 

jednym z ginących i zupełnie zapomnianych zawodów, o którym wielu z nas przypomina sobie dopiero 

w Muzeum Wsi Kieleckiej – kiedy z daleka dostrzegamy wielki, świętokrzyski młyn czy podczas 

wycieczki do Bałtowa, gdzie młyn wita nas na samym początku „wycieczki”. Młyn stanowił dawniej 

                                                           
4 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.30. 



centrum życia wsi, a młynarz był darzony ogromnym szacunkiem lokalnej społeczności.                                

W architekturze wsi powszechne były młyny wodne, zwierzęce, a później  wiatraki.  

6. Ciesielstwo i stolarstwo  

Ciesielstwo jest jednym z najstarszych rzemiosł. Dobry cieśla we wsi był waży dla lokalnej 

społeczności niczym lekarz, a potocznie zwany „doktór”! Cieśla był ceniony i szanowany, bo 

wysłużył się przy budowie niemalże każdego domu we wsi. Niegdyś najbardziej powszechna była 

zabudowa drewniana, a drewno – jako podstawowy surowiec towarzyszyło człowiekowi                     

w niemalże każdej dziedzinie życia. Tak jak dobrego cieślę – niezwykle ceniono również stolarza, 

który potrafił zrobić „wszystko z niczego”. Dziś coraz mniej zostało już w naszym krajobrazie                 

z dawnej architektury drewnianej, jednak dzięki temu co ocalało możemy dostrzegać kunszt pracy 

stolarskiej naszych przodków i czerpać z niego inspiracje. Stąd w ramach realizacji naszego 

projektu tak istotna była praca z drewnem oraz czerpanie ze zdobnictwa lokalnego budownictwa. 

Dawniej niedoceniane, dziś nieco zapomniane, bo częściowo utracone – jednak drewniane 

zagospodarowanie przestrzenne, architektura drewniana była charakterystyczna dla całych wsi  

jeszcze do końca lat 50.XX w.  

 

 

 



Wyrób gontu 

Gont to dawna, drewniana i niezwykle droga „dachówka”. Gonty, czyli prostokątne drewniane 

deszczułki, najczęściej jodłowe lub osikowe, o długości do około 50 cm, szerokości około 10 cm, 

łupane siekierą zgodnie z naturalnym warstwowym przebiegiem włókien drewna,  

a następnie obrabiane ręcznie i fugowane, łączono ze sobą i układano na dachu zachodzącymi na 

siebie warstwami.5 Krycie budynków gontem było powszechne podobnie jak krycie dachów słomianą 

strzechą, z tą różnicą, że krycie dachów gontem - materiałem zdecydowanie rzadszym i jak już 

podkreśliliśmy droższym, było charakterystyczne dla budowli sakralnych – kościołów, dzwonnic, 

kaplic i plebanii czy budynków dworskich. Na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, ze 

względu na bogactwo naturalne regionu w drewno – powszechne było krycie wiejskich domów 

mieszkalnych gontem – czemu poświęciliśmy specjalną część realizacji Szkoły Ginącego Świata,              

a umiejętność wyrobu gontu była szeroko znana wśród naszych przodków. Formą najbardziej 

efektowną w wyrobie dachu była dekoracja samych szczytów, w których różnokierunkowe układy 

desek dawały niekiedy wzory i ornamenty o wysokim poziomie artystycznym. Szczególnie wyróżnia 

się wśród nich motyw promienistego „słońca” popularnego na Podhalu. Na Kielecczyźnie ustawiano 

częstokroć na kalenicy dachu drewniane rzeźby, pełniące funkcje orędowników, opiekunów i stróżów 

domostwa.6 Gonty wykonywano na własne potrzeby oraz na sprzedaż w najbliższej okolicy. Istniały 

                                                           
5 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.38. 
6 S. Krzysztofowicz, O sztuce ludowej w Polsce, s.20.  



też duże ośrodki o starych tradycjach (już w XVIII wieku znane były ośrodki wyrobu gontów w Łącznej 

i Zagnańsku), w których produkowano gonty na sprzedaż targową. Zanikająca stopniowo po II wojnie 

światowej produkcja gontów ożywiła się w latach 80. XX wieku w niektórych miejscowościach: 

Widełki (gmina Daleszyce), Nowa Huta (gmina Raków) czy Ociesęki (gmina Raków), w związku                    

z pracami konserwatorskimi przy krytych gontem obiektach sakralnych i świeckich budowlach 

zabytkowych.7 

Wyrób mebli z drewna  

Wiejskie chaty były wyposażone w meble wykonaną zazwyczaj przez samego gospodarza lub 

lokalnego stolarza (jeśli rodzinę było stać na zakup mebli). Zazwyczaj były to proste ławy, stołki, półki 

czy skrzynie. Z czasem, w miarę poprawy sytuacji materialnej rozpowszechniły się pięknie, ręcznie 

zdobione motywami roślinnymi skrzynie (zazwyczaj zielone lub brązowe),  

w których przechowywano cenną, odświętną odzież – najczęściej stroje ludowe. W okresie 

międzywojennym pojawiła się moda na dwudrzwiowe szafy. Innym elementem drewnianego 

wyposażenia domostw były drewniane, najczęściej sosnowe półki na naczynia, w których 

eksponowano misy, talerze i kubki. Tuż przed II wojną światową w chatach pojawiły się kredensy              

z typowymi nadstawkami „ze śklanymi dźwicćkami”, które przywołujemy wspomnieniami z domów 

naszych dziadków. W regionie ziemi świętokrzyskiej popularna była produkcja drewnianych mebli: 

                                                           
7 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.38. 



łóżek, stołów czy ozdobnych krzeseł. Początkowo „gotowe” meble wykonane przez stolarzy można 

było kupić jedynie na targach czy jarmarkach.   

W Bodzentynie, począwszy od lat 30. do lat 60. XX wieku, wykonywano bukowe krzesła gięte 

z przeznaczeniem na sprzedaż jarmarczną. A składane krzesła i leżaki, produkowane w Łącznej tuż 

przed II wojną światową, trafiały nawet za granicę. Ławy z ozdobnie wycinanymi szczeblinami, czasem 

z przerzucanym oparciem, a bywało, że i z wysuwaną szufladą  i ozdobnym oparciem, czyli tak zwane 

szlabanki (przeznaczone także do spania), produkowano jeszcze w latach 50. XX wieku. Już w latach 

60-tych XX w. rozpowszechniły się tzw. „meble fabryczne” m.in. meblościanki na wysoki połysk, które 

do dziś można spotkać w niejednym domu. Gospodynie, które rzadko wyjeżdżały „ do wielkiego 

miasta” pragnęły nowoczesności nie tylko w ubiorze ( co spowodowało zanik tradycyjnego stroju 

wiejskiego), ale także w przestrzeni domowej. Rozpowszechnienie się mebli fabrycznych przyczyniło 

się do całkowitego niemalże ludowego stolarstwa meblowego. 

Wyrób drobnych domowych  sprzętów  

Drewno służyło nie tylko do budowy domu, pokrycia dachowego (gontu) czy wyrobu mebli – z drewna 

wykonywano także podstawowe przedmioty codziennego użytku, zabawki, a nawet buty! Obróbka 

drewna to bardzo stare rzemiosło, można rzec, że obecne w każdym gospodarstwie domowym, bo co 

to za gospodarz, co nic strugać nie umie, prawda? Z drewna dłubano i ciosano sprzęty takie jak trzonki 

do wszelkich narzędzi, grabie, widły, łopaty (te do ziemi oraz te do wyjmowania chleba z pieca), 

narzędzia tkackie np. krosno, czy sprzęty kuchenne – np. tary do prania, sita, niecki, łyżki, tłuczki, wałki 



do ciast czy stolnice. Z drewna wykonywano tez obuwie – m.in. drewniaki, chodaki. Warto wspomnieć 

także, że już w 1670 roku w Bodzentynie istniał samodzielny cech stelmachów i kołodziejów 

wyrabiających wozy i koła do nich. W XIX wieku niemal w każdym mieście, ale też w wielu wsiach 

istniały warsztaty kołodziejskie obsługujące okolicznych mieszkańców. W Daleszycach na przykład        

w okresie międzywojennym było pięć warsztatów kołodziejskich, korzystających - podobnie jak 

bednarze - z prawa wolnego wyrębu w lasach klucza cisowskiego. W zakładach tych wykonywano na 

zamówienie wozy i sanie.8 Pamiętajmy, że to właśnie z drewna wykonywano dawne zabawki np. konie 

na biegunach, drewniane gwizdki, kogutki, koniki, motyle jeżdżące i klapiące skrzydłami, ptaszki na 

patyku ruszające skrzydłami. Zabawki te były ręcznie malowane i sprzedawane zazwyczaj na 

odpustach i jarmarkach. Ludowe zabawki do tej pory cieszą się dużym zainteresowaniem. Oczywiście 

powszechne było dawniej domowe wykonywanie zabawek, np. miniatur sprzętów rolniczych, taczek, 

a także różnego rodzaju figurek czy żołnierzyków.  

7. Bednarstwo 

Kim był bednarz? Kolejne z zapomnianych, najstarszych zawodów związanych z drewnem to 

bednarstwo. Czym zajmował się bednarz? Niczym innym jak wyrobem beczek, co szczególnie cenili 

właściciele gorzelni, ale także wszelkich naczyń drewnianych wykonywanych techniką klepkową. 

Beczki nie były jednak wykorzystywane tylko w gorzelniach - potrzebne były na wsi do codziennego 

                                                           
8 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.42-43. 



użytku jak np. kiszenia kapusty czy ogórków.  Zdarzało się, że w starych beczkach przetrzymywano 

także zboże czy drobne sprzęty domowe. Wszystko zależało od sytuacji materialnej rodziny.    

Z drewnianych  klepek wykonywano także m.in. m.in. kadzie, balie czy maselnice. W XIX wieku do 

największych ośrodków bednarstwa w regionie należał Chmielnik -w którym w 1845 roku było 29,         

a w okresie międzywojennym już około 40 warsztatów - a także Klimontów czy  Opatów. Znaczącym 

ośrodkiem bednarskim były także Daleszyce, gdzie już w 1747 roku bednarze zostali wymienieni we 

wspólnym przywileju cechowym. Bednarze daleszyccy, korzystając z prawa wolnego wyrębu w lasach 

klucza cisowskiego, mogli swobodnie rozwijać swoją działalność, przekazując umiejętności  

z pokolenia na pokolenie. Mimo że w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie od początku XX wieku 

do czasów II wojny światowej stale wzrastała liczba czynnych warsztatów bednarskich zarówno              

w miastach, jak i na wsi, to już po wojnie ich liczba zaczęła maleć. Beczki złożone  

z odpowiednio wyciętych i łukowato wygiętych sosnowych lub dębowych klepek łączono na tak 

zwany feder (wpust i wypust) i na zewnątrz spinano obręczami, pierwotnie drewnianymi  

z pędów leszczynowych, a w okresie międzywojennym już powszechnie metalowymi, kowalskiej 

roboty. Naczynia o jednakowej średnicy wykonywano z prostokątnych klepek,  

a o zróżnicowanej średnicy - z klepek w kształcie trapezu.9 Dziś coraz częściej spotyka się 

wyczyszczone, naprawione, a nawet współcześnie ozdobione beczki zdobyte na strychu czy  

w piwnicy domu dziadków czy rodziców, które zdobią ogródki i tarasy, a nawet ogródki działkowe.  

                                                           
9 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.42. 



Wspominając bednarstwo nie sposób nie wspomnieć o odradzających się od kilkunastu lat w regionie 

ziemi świętokrzyskiej winiarstwie, wyposażeniu winnic, a nawet restauracji, gdzie wszechobecne są 

piękne, drewniane beczki. Zastanawialiście się kiedyś kto i w jaki sposób je wykonuje?  

8. Plecionkarstwo 

Plecionkarstwo to kolejne stare rzemiosło polegające na wyrobie wszelkiego rodzaju plecionek m.in. 

ze słomy, rogożyny i wikliny. Dawniej wyplatano zarówno przedmioty użytkowe jak  

i ozdoby. Plecionkarstwo stanowiło dawniej bardzo istotną gałąź polskiej sztuki ludowej (np. ozdoby 

bożonarodzeniowe czy całoroczne „pająki” wszechobecne w wiejskich chatach). Umiejętność 

plecionkarstwa była dawniej powszechna w każdej wsi, można powiedzieć, że niemal każdy brał 

kiedyś udział w wyplataniu kosza np. do łowienia ryb, sieci rybackich, sieci na kuropatwy, miotły, 

płotków czy słomianego kapelusza, a nawet drobnych zabawek. Wiele gospodyń wyplatało kosze              

i miotły, które następnie sprzedawały na targach czy jarmarkach. Od kilku lat obserwujemy powrót 

do plecionkarstwa z wikliny czy słomy, m.in. dzięki reanimacji Kół Gospodyń Wiejskich oraz 

rozwijającym się zajęciom prowadzonym w Klubach Seniora. Dzięki tego typu animacjom bezpośredni 

depozytariusze tego dziedzictwa posiadają umiejętności plecionkarstwa jeszcze z dzieciństwa, kiedy 

„wyplatali” rożne przedmioty czy ozdoby pod okiem babci i dziadka. Dziś wyplatane kosze zazwyczaj 

kupujemy na targach czy giełdach, dawniej wyplatano je popołudniami w rodzinnym gronie.  

 



9. Garncarstwo 

Garncarstwo to jedno z najstarszych i najpowszechniejszych dawnych rzemiosł, było znane już                 

w epoce neolitu! Ciekawostką jest, że ziemia świętokrzyska słynęła z wyrobów garncarskich.  

A czym zajmował się garncarz? Rękodzielniczym wyrobem ceramicznych naczyń  

i przedmiotów codziennego użytku, np. garnków, kubków, mis, garnków, dwojaków, trojaków, 

doniczek, baniek, a nawet butli! Do najbardziej znanych w Polsce starych ośrodków garncarskich 

położonych na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, należały Łagów, Denków, Bałtów      

i Ćmielów. Na ziemi świętokrzyskiej charakterystyczne było wytwarzanie ceramiki w kolorach zieleni 

oraz brązów (od jasnych, po ciemne), oraz nieszkliwionej. Patrzącym na proces toczenia naczynia 

glinianego na kole garncarskim wydaje się, że to zajęcie niezwykle łatwe, bo glina, bardzo plastyczny 

materiał, poddaje się pięknie dłoniom garncarza formującego naczynie. Nic bardziej mylnego - zanim 

przystąpi się do toczenia naczynia, glinę trzeba pozyskać (wykopać czasem w odległym terenie, 

przewieźć na miejsce), a potem odpowiednio przygotować (oczyścić, uplastycznić) i dopiero wtedy 

można przystąpić do formowania naczynia na kole garncarskim, a zdobycie tej umiejętności wymaga 

żmudnych ćwiczeń. Następnie naczynie trzeba pokryć odpowiednio sporządzoną polewą  

i glazurą bądź zdobieniami i wreszcie wypalić w piecu garncarskim. To trudna praca, wymagająca 

wytrzymałości fizycznej i specjalistycznej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie.10 Dziś 

możemy niekiedy spotkać stare „gliniaki” w kuchniach letnich i na strychach naszych dziadków,                

                                                           
10 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.50.  



a niekiedy na pchlim targu. Współcześnie wyrabiane naczynia cieszą się dużą popularnością na 

straganach towarzyszącym imprezom folklorystycznym np. dożynkom czy festynom. Oprócz 

przedmiotów codziennego użytku garncarze wykonywali także ceramiczne figurki – najczęściej 

wizerunki świętych, a nawet kafle wykorzystywane w wiejskich piecach kuchennych i grzewczych.  

10. Tkactwo i wyrób ubrań, folusznik  

Dawniej mieszkańcy wsi musieli być samowystarczalni nie tylko w zakresie budownictwa czy 

wyżywienia, ale także domowej produkcji tkanin i odzieży. Jak podaje Oskar Kolberg opisując wieś 

Świątniki nieopodal Sandomierza: „Świątniczanie prawie wszyscy są tkaczami i trudnią się wyrobkiem 

po okolicznych włościach”.11 Tak jak w przypadku Świątnik – podobna sytuacja miała się w niemalże 

każdej wsi świętokrzyskiej. Bardzo trudno dostępny materiał był szanowany, a odzież codzienna, 

robocza była wykonywana oszczędnie. Zniszczone ubrania cerowano, łatano, naprawiano lub 

przerabiano na inne. Myśląc o odzieży i jej wyrobie (nie mylić z masowo i  fabrycznie produkowaną 

odzieżą) pamiętajmy, że dawniej wszystko wykonywano własnoręcznie, począwszy od materiału, 

który pozyskiwano z obróbki lnu i konopi. Zatem pierwszym etapem wyrobu odzieży dla domowników 

było posianie lnu i konopni oraz czynienie wielu magicznych zabiegów i obrzędów, którym 

towarzyszyły także specjalne „zaklęcia” i przyśpiewki, a wszystko po to, aby len i konopie  wyrosły 

wysokie. Co ciekawe, przy wielu domach hodowano też choćby jedną owcę na wełnę. Własnoręcznie 

obrabiano i przygotowywano przędzę do tkania. Materiały na ubrania również tkano samodzielnie, 

                                                           
11 O. Kolberg. Dzieła wszystkie. Sandomierskie, s. 243.  



ewentualnie zanoszono przędzę do tkacza mieszkającego zwykle niedaleko. Bywało, że w tkactwie 

specjalizowały się całe wsie. Przędza lniana i konopna oraz wełna były na wsi świętokrzyskiej od 

zawsze pod stawowymi surowcami do tkania na domowych warsztatach tkackich samodziałowego 

płótna różnych gatunków oraz pasiaków, czyli charakterystycznych tkanin z barwionej wełny na 

osnowie z nici lnianych i konopnych. Tkactwem trudniły się głównie kobiety, praca ta wymagała wiele 

zachodu i cierpliwości. Jej kolejne etapy - obróbka surowca, przędzenie i tkanie - były czynnościami 

codziennymi, wykonywanymi jednak w ściśle określonym czasie, wpisanym w roczny cykl kalendarza 

gospodarczego. Od ilości i jakości przygotowanej przędzy zależała ilość, jakość i trwałość wykonanej 

tkaniny, zarówno tej przeznaczonej na ubrania, jak i tej służącej do celów gospodarczych.12 Nie 

zapominajmy, że oprócz codziennej odzieży „roboczej”, mieszkańcy dawnej wsi świętokrzyskiej 

posiadali także piękne i barwne stroje odświętne, które zakładali tylko na wyjątkowe okazje np. 

chrzciny, wesela, dożynki czy inne święta doroczne i rodzinne. Tradycyjny strój odświętny był ważnym 

elementem tożsamości regionalnej, a także narodowej. Każdy region naszego  kraju wyróżniały inne 

stroje odświętne potocznie nazywane także tradycyjnymi strojami ludowymi. Dawne stroje ludowe 

miały faktycznie stroić oraz świadczyć o zamożności i guście osób, które je nosiły (podobnie zresztą 

jak dzisiaj), ale mówiły o nich znacznie więcej- dostarczały informacji o statusie społecznym, wieku, 

stanie cywilnym (panna - mężatka, kawaler-żonaty mężczyzna), pełnionych funkcjach oczywiście 

przynależności regionalnej.13 Nasza ziemia była bardzo bogata etnicznie, co oznacza,  

                                                           
12 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.51-55. 
13 Spis rzeczy ważnych. Katalog zasobów lokalnych regionu Gór Świętokrzyskich, s.51-55. 



że mieszkały tu różne grupy etniczne. Stąd możemy dziś wyróżnić tradycyjne stroje ludowe: 

świętokrzyski, kielecki i sandomierski. Strój odświętny był wyznacznikiem statutu materialnego 

rodziny, nie każdego było bowiem stać na kosztowne tkaniny, buty, nakrycie głowy czy korale, aby 

ukryć  niedostatek często pożyczano sobie różne elementy odzieży  

i oczywiście – stroje były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niestety pochodzące  

z naszego terenu oryginale, tradycyjne stroje ludowe możemy podziwiać jedynie w muzeach, choć 

coraz bardziej powszechny staje się powrót do tradycyjnych strojów ludowych 

 i wykonywanie ich rekonstrukcji dla zespołów obrzędowych czy Kół Gospodyń Wiejskich,  

a nawet rozwijająca się wciąż moda na etnodesign i nawiązywanie w modzie współczesnej do 

dawnych ludowych motywów, m.in. przy produkcji dodatków np. toreb, pasków, biżuterii czy 

codziennych koszulek potocznie zwanych dziś „T-shirtami”, a nawet całych kolekcji odzieży 

inspirowanych wzornictwem i kolorystyką strojów ludowych.  

 

11. Szewstwo 

Podobnie jak odzież – obuwie było trudno dostępne, drogie i bardzo szanowane, przekazywane sobie 

z pokolenia na pokolenie. Zdarzało się, że w domu było tylko kilka par bytów na kilkanaście osób. 

Naturalne było, że idąc do kościoła buty zakładano dopiero tuz przed wejściem do świątyni, aby ich 

nie zniszczyć po drodze. Często domownicy udawali się na niedzielną czy świąteczną msze świętą na 

różne godziny (zwłaszcza dzieci), aby jedni mogli przekazać buty drugim. W każdym małym 

miasteczku, a niekiedy nawet i we wsi był szewc. Rzemiosło szewskie było niegdyś bardzo popularne, 



dziś kiedy obuwie możemy kupić już za kilkanaście złotych jest coraz mniej zakładów szewskich. 

Dawniej natomiast szewc był w lokalnej społeczności bardzo szanowany i ceniony. Buty podkuwano, 

zszywano i naprawiano. Jedno jest pewne – wykonywane dawniej obuwie przez szewca było 

zdecydowanie bardziej solidne niż dziś, o czym świadczy fakt przekazywania butów z ojca na syna! 

Charakterystyczne  na ziemi świętokrzyskiej były sznurowane trzewiki (kobiece) oraz wysokie buty         

z cholewami (noszone przez mężczyzn, ale także i kobiety, głównie gospodynie).  

 

12. Kowalstwo  

Niejednokrotnie zastanawialiście się czym była kuźnia? Co wyrabiano w kuźni i kim był kowal? 

Kowalstwo to rzemiosło wykonywane przez kowala – właśnie w kuźni, przy użyciu specjalnych 

narzędzi kowalskich, polega na wyrabianiu metali na gorąco, po ogrzaniu ich do bardzo wysokiej  

temperatury. Kowalstwo było powszechne już w średniowieczu. Dawniej kowale zajmowali się  

przede wszystkim okuwaniem wozów i podkuwaniem koni, wyrabiali także narzędzia i sprzęty 

potrzebne na roli. Z czasem powszechne stało się także kowalstwo ozdobne, zwane także 

artystycznym np. wyrób ozdobnych bram, ogrodzeń, okuć, a nawet świeczników czy zawiasów                   

i innych przedmiotów zdobiących nasze domostwa. W XIX wieku w niektórych miastach kowale 

tworzyli samodzielne organizacje cechowe. Cech kowalski istniał między innymi w Daleszycach (gdzie 

kowale uzyskali przywilej już w 1574 roku). W 1860 roku w Bodzentynie (posiadającym cech kowalski 



już w 1558 roku), Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Rakowie było po czterech kowali pracujących 

legalnie, w Denkowie sześciu, a w Nowej Słupi dwóch.14 
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