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Kunszt bednarski i bednarze ostrowieccy
Naczynia klepkowe
Bednarstwo to sztuka wytwarzania naczyń z klepek drewnianych, ściśniętych obręczami.
Beczki wytwarzano z klepek giętych na gorąco, zaś z klepek prostych – naczynia rozszerzające się
ku górze (wanny, wanienki, balie, cebry, wiadra, wazony) oraz – zwężające się ku górze (dzieże,
stągwie, maselnice).
Beczki drewniane to wynalazek celtyckich plemion zamieszkujących Galię. Były niezastąpione do transportu wody wyboistymi drogami. Rzymianie zaadaptowali je do przewożenia i przechowywania wina. Najstarsze na ziemiach polskich znaleziska naczyń klepkowych pochodzą z II
wieku, tak więc polskie bednarstwo ma co najmniej dwa tysiąclecia.
Najstarsze beczki miały obręcze z łozy, łyka, smołowanych powrozów, pędów dębowych,
leszczynowych, brzozowych. Wraz z upowszechnieniem żelaza obręcze wykonywano ze stali walcowanej, nazywanej bednarką; łączono je nitami. Otworów pod nity nie wiercono lecz wybijano je
specjalnymi wybijakami. Obręcze profilowano tak, by ściskały beczkę całą swą powierzchnią.
Gdy naczynie miało mieć dno koliste klepki zestawiano w okrąg, gdy miało mieć dno owalne
zestawiano w elipsę. Beczki na wino, piwo i do transportu zamknięte były dwoma dnami, zaś beczki do przechowywania zboża, kiszenia kapusty, ogórków… miały jedno dno; od góry zamykano je
dwuczęściowym deklem, przyciskanym kamieniem.
Kunszt bednarski
Beczki i inne naczynia z klepek zastąpiły dawniejsze pojemniki drążone bądź wypalane
w klocu drewna. O ile drążono prostą techniką, to wykonanie naczyń klepkowych, a szczególnie
beczek wymagało kunsztu niemal artystycznego, staranności i doświadczenia. Niezbędna była znajomość właściwości drewna i umiejętność jego przygotowania (wieloletnie sezonowanie na wolnym
powietrzu, wyselekcjonowanie najodpowiedniejszego surowca, łupanie, struganie…). Klepki wystrugiwano z łupek o słojach prostych i bez sęków, odpowiednio wyprofilowanymi ośnikami (dwuchwytowymi nożami) i strugami o podstawie łukowatej, dostosowanej do krzywizny powstającego
naczynia.
Technika wytwarzania naczyń klepkowych była strzeżoną tajemnicą bednarzy, której nie
ujawniali nawet bliskim. Metody pracy różnych rzemieślników można poznać analizując materiały
i sposoby konstrukcji ich wyrobów.
Przeznaczenie i zastosowanie
Przez wiele stuleci beczki stosowano jako wygodne i trwałe opakowania do przechowywania
i transportu wszelkich towarów, płynnych i sypkich, spożywczych i przemysłowych.
Beczki były też jednostką objętości. Antał to ćwierć beczki, stąd nazywany bywał ćwierćbeczką. W Polsce od XVI wieku antał był miarą objętości wina, rzadziej piwa, zwykle równą 56-70
litrów. Pół antała zwano antałkiem.
W przetwórniach owoców, winiarniach, browarach stosowano wielkie drewniane beczki i kadzie, w nich powstawało wino i piwo. Wino leżakowało w wielkich beczkach, zwanych kufami
(często owalnych). W dawnych gospodarstwach w beczkach kiszono kapustę i ogórki, peklowano
mięso, przechowywano śledzie, miód, wino, piwo, zboże, w beczki łapano wodę deszczową z rynien.
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Naczynia klepkowe wykonywano z różnych rodzajów drewna. Największym popytem cieszyły się beczki dębowe (najtrwalsze) i sosnowe (najtańsze). Zależnie od przeznaczenia wykonywano
też beczki z innych gatunków drewna. Doświadczeni rzemieślnicy wiedzieli jakie drewno charakteryzuje się trwałością, jakie jest odporne na działanie kwasów, jakie nadaje się na naczynia do konserwowania i przechowywania żywności...
Do przechowywania wyrobów mleczarskich szczególnie nadają się beczki bukowe; do solenia ryb – świerkowe; na ocet – modrzewiowe; na spirytus i masło – osikowe i olchowe. Do kiszenia
kapusty – by nie ciemniała – lepsze od dębowych są beczki lipowe, ewentualnie świerkowe. Do
leżakowania niektórych gatunków alkoholi odpowiednie są beczki dębowe, ponieważ leżakowanie
wina w beczce dębowej przyspiesza jego dojrzewanie, a zawarte w dębinie taniny (naturalne garbniki roślinne) chronią wino przed utlenianiem, przedłużając jego trwałość. Przechowywane w beczkach dębowych wina, winiaki, whisky nabierają szlachetnego, garbnikowego smaku, a z czasem
zyskują też na aromacie. Pewne regionalne gatunki win i alkoholowych destylatów nabierają charakterystycznego smaku dzięki przechowywaniu ich w beczkach bukowych lub sosnowych.
Natomiast dzieże do zaczyniania i wyrabiania ciasta na chleb najlepsze są z drewna lipowego
lub świerkowego, z dodatkiem dębiny, by chleb dobrze się zakwaszał.
Odkąd w miejsce solidnych naczyń drewnianych zaczęto stosować przemysłowo produkowane z tworzyw syntetycznych bednarstwo zaczęło podupadać. Przetrwało dzięki beczkom na piwo, wino, do kiszenia kapusty i ogórków, bowiem drewna z jego prozdrowotnymi właściwościami
nie da się zastąpić tworzywami sztucznymi, niszczącymi nasze środowisko i nasze zdrowie.
Ostrowieccy mistrzowie kunsztu bednarskiego
W XIX i XX wieku w Ostrowcu, a od 1937 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim mistrzami kunsztu
bednarskiego były trzy pokolenia Kostkowskich: mój ojciec Marceli Apolinary Kostkowski (19141992), mój dziadek Marceli Antoni Kostkowski (1881-1964) i jego bracia, mój pradziadek Antoni
Innocenty Kostkowski (1844-1923) i co najmniej dwa pokolenia Wolskich: Szczepan Jan Wolski
(1819-1886), jego ojciec Andrzej Wolski (1776-1849), brat Andrzeja – Kazimierz Wolski.
Rody Kostkowskich i Wolskich były podwójnie skoligacone, gdyż ojciec Antoniego Innocentego Kostkowskiego – Antoni Kostkowski (1819-1889) poślubił siostrę Szczepana Jana Wolskiego
– Mariannę Marcjannę Wolską (1816-1844), a Szczepan Jan Wolski poślubił siostrę Antoniego
Innocentego Kostkowskiego – Mariannę Barbarę Kostkowską (1823-1885).

Mistrzowie kunsztu bednarskiego:
Marceli Apolinary Kostkowski
Marceli Antoni Kostkowski
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Ostrowiecki bednarz sprzedaje swoje wyroby na ostrowieckim rynku

Linoryty Jana Kostkowskiego, syna ostrowieckiego mistrza kunsztu bednarskiego – połowa ubiegłego wieku

Największym drewnianym naczyniem klepkowym, wykonanym przez mojego dziadka, była
kadź na pulpę celulozową w fabryce papieru w Bodzechowie (w okresie międzywojennym). Kadź
ta miała 4 m wysokości, 4,5 m średnicy i stożkowe dno, ściśnięte obręczami wpuszczonymi w wycięte pod nie rowki. Po ustawieniu tej kadzi na murowanym postumencie górną krawędź poziomował mój ojciec (wówczas w wieku wczesno młodzieńczym), specjalnie do tego skonstruowanym
strugiem z prowadnicą, dłuższą od górnej średnicy kadzi.

Ostrowiecki bednarz transportuje na rynek naczynia (balie, szaflik, beczki, maselnicę)
- 51 -

Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen”

Teraźniejszość
Obecnie naczynia klepkowe rzadko są stosowane w gospodarstwach domowych, częściej spotkać je można na pokazach folklorystycznych, zaś narzędzia bednarskie, którymi je wytwarzano
tylko w nielicznych skansenach i muzeach. Jednakże rosnąca popularność wytwarzanej w sposób
tradycyjny żywności prozdrowotnej wymusza zapotrzebowanie na naczynia drewniane do jej przechowywania. Beczki nadal wykorzystywane są do przechowywania najlepszych gatunków win.
W wielu domach także jako dekoracyjne naczynia na produkty spożywcze. Pełnią funkcję nie tylko
użytkową – są też miłą ozdobą kuchni.
Kozioł z beczki
Wzdłuż podwórka, które pamiętam z dzieciństwa długim rzędem ciągnęły się niskie komórki,
doklejone do ściany znacznie wyższego murowanego budynku. Komórki pełniły różne funkcje.
W najbliższej była drewutnia, dalej warsztat, spiżarnia, magazyn łupek na klepki, gotowych klepek,
bednarki w kręgach. W ostatniej równiutko poukładane długie i szerokie deski. Czekały tam na wywiezienie na targ beczki, balie, dzieże, szafliki, maselnice, powstające w warsztacie mojego dziadka, mistrza kunsztu bednarskiego. Była tam też beczka z bielizną do prania.
Choć mieszkaliśmy w mieście to moja mama hodowała krowy, kozy, gęsi… Młody koziołek
zgrabnie biegał wszędzie, także po dachu dziadkowych komórek. Pewnego dnia znikł, a poszukiwania nie przynosiły rezultatu. Gdy już wszyscy pogodzili się ze stratą koziołka dziadek poszedł do
komórki. Gdy pochylił się nad jedną z beczek wyskoczył z niej brodaty rogacz. Zapewne wpadł
przez szparę przy ścianie, do której komórki były dobudowane i zamieszkał w beczce z bielizną.
Dziadek nie spodziewał się w komórce nikogo spotkać, a już na pewno nie rogatego. Nic dziwnego,
że wystraszył się przeraźliwie. Czym mały koziołek napędził strachu doświadczonemu bednarzowi?
W dzieciństwie tata opowiadał mi, że kiedy pan Bóg lepił z gliny człowieka na wzór i podobieństwo swoje przyglądał mu się diabeł. Zapragnął on także ulepić swoje stworzonko, a że wokół
otaczali go rogaci pobratymcy na ich wzór i podobieństwo ulepił… kozła.
Zastanawiam się czy podobnie skojarzyłbym wyskakującego z beczki brodatego rogacza
gdyby mnie spotkała podobna przygoda.

foto kozła: Andrzej Sasal
fotomontaż: Mi-Graf – Studio Grafiki
Użytkowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
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Władysław Edward Kostkowski
W swoim życiu zajmowałem się: mechaniką precyzyjną, elektroniką, bioelektroniką, regeneracją stawów i kręgosłupa, zgłębiam
prozdrowotną moc ziół i żywności, wpływ kolorów na zdrowie
i samopoczucie, szerzę rzetelną wiedzę prozdrowotną...
Penetrowałem jaskinie, głównie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przez wiele lat corocznie przejeżdżałem rowerem po ponad
14 000 km rocznie (tyle, by obwód Ziemi pokonywać co 3 lata).
Obecnie prowadzę badania genealogiczne.
W rodowodach swoim i żony mam udokumentowanych po siedem pokoleń, ale mam satysfakcję, że dla moich wnuczek jest to
już dziewięć udokumentowanych pokoleń przodków.
Nie mogąc dotrzeć do dokumentów sięgających w głąb odnajduję
ciekawe i zaskakujące powiązania w szerz, np. z: kompozytorem
Fryderykiem Chopinem, pisarzem Stefanem Żeromskim, dyktatorem Powstania Styczniowego Dionizym Czachowskim, kawalerzystą Władysławem Beliną Prażmowskim, wieloma zacnymi rodami: Przemyślidów, Piastów, Popielów, Podczaskich, Radziewiczów, Marynowskich, Potockich, królami Polski1 i państw ościennych, cesarzami2...
Moje drzewo genealogiczne jest udostępnione w Internecie, więc dociekliwi mogą zobaczyć, że nie
ku chwaleniu się to piszę, lecz ku zachęcie do poznawania historii swoich rodów i odkrywania równie interesujących powiązań.

1

Stanisławem Augustem Poniatowskim, Janem III Sobieskim, Bolesławem Chrobrym, Bolesławem II Szczodrym Śmiałym, Mieszkiem II Lambertem.
2
francuskim, rzymskimi, niemieckimi...
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Antoni Marynowski 1730-….
Marianna Dramińska 1730-….
herbu Niezgoda

Stanisław Kostkowski 1744-1813
Szlachcic z Jugoszowa herbu Dołęga

Zuzanna z d. Weselska 1758-1822
moi 4xpradziadkowie

Jan Marynowski Maciej Walenty Marynowski
1770-1826 h. Niezgoda
1770-1825 h. Niezgoda
Marianna Kwiatkowska

Barbara Borkowska
1796-1872

Jan Józef Kostkowski Ignacy Marynowski
1798-1878
1802-1865 h. Niezgoda

Ludwika z Marynowskich

Julia Stobiecka h. Ostoja

1v Potocka, 2v Tomkowicz
1824-1901

Marianna Pawłowska
1810-1849

Ksawery Franciszek
Tomkowicz
h. Przyjaciel 17661843, Józefa z d.
Urbanowska 1795-1858

I mąż Ludwiki

II mąż Ludwiki

Kajetan Malinowski herbu Ślepowron 1780-….
Eufrozyna Mikoszewska 1780-….

Teresa Kwiatkowska h. Nowina

herbu Dołęga

Ignacy Kostkowski
1776-1846

hrabia Dominik Potocki
h. Pilawa 1743-1803,
hrabina Anna z d. Czosnowska 1747-1822

herbu Niezgoda

Józef
Potocki
herbu Pilawa

1780-1863

żona Henryka

Henryk
Klotylda z Malinowskich Anna z Malinowskich
herbu Ślepowron
herbu Ślepowron
Tomkowicz
Moszyńska h. Nałęcz
herbu Przyjaciel Tomkowicz h. Przyjaciel
1796-1891
1820-1880
1820-1889

moi 3xpradziadkowie

Stanisław Grzegorz Jadwiga Kostkowska
Kostkowski
z d. Marynowska
1848-1928
1841-1892

Antoni Kostkowski
1818-1889
Marcjanna Marianna
Wolska 1816-1849

Zofia Genowefa Maria
z Moszyńskich herbu Nałęcz
Cielecka z Cielczy herbu Zaremba
1842-1896

ekonom, powstaniec 1863

moi prapradziadkowie

Antoni Innocenty Kostkowski
1844-1923

Henryk Adam Aleksander Pius
Sienkiewicz

Julia Szymańska 1862–1940

pisarz laureat nagrody Nobla (1905)

moi pradziadkowie

1846-1916

Marceli Antoni Kostkowski
1881-1964
Apolonia Wilczyńska 1880-1956

Henryk Józef
Sienkiewicz
1882-1959

Juliusz Cielecki z Cielczy
herbu Zaremba

1870-1917
Zuzanna Sienkiewicz
z d. Cielecka z Cielczy
1895-1992

moi dziadkowie

Marceli Apolinary Kostkowski
1914-1992
Aniela Wanda Górecka 1922-2008
moi rodzice

Władysław Edward Kostkowski
1954

Powiązania genealogiczne Kostkowskich z Sienkiewiczami
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