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Powroźnicy lelowscy w I połowie XIX wieku
Wstęp
Powroźnictwo nigdy nie należało do najpopularniejszych rzemiosł wykonywanych na ziemiach polskich. Można nawet stwierdzić, iż organizacje cechowe zrzeszające wyłącznie powroźników istniały zazwyczaj w większych ośrodkach miejskich. Działały one często blisko głównych
odbiorców jakimi były kopalnie (np. Wieliczka pod Krakowem) a także stocznie (np. Gdańsk) nieustannie potrzebujących produktów wysokiej jakości. Zdarzało się również, że powroźnicy wykonywali swój zawód w niewielkich miasteczkach, czego przykładem jest chociażby Lelów.
Niniejszy artykuł poświecony jest powroźnikom żyjącym na terenie Lelowa w I połowie XIX
stulecia. Jak do tej pory nie przyciągali oni uwagi historyków, którzy koncentrowali się za innych
tematach związanych z dziejami miasta. Powyższa sytuacja stała się głównym powodem podjęcia
studiów nad tematem. W przedmiotowym artykule, jako cel badawczy wyznaczono opisanie najważniejszych elementów charakteryzujących funkcjonowanie powroźnictwa w realiach małego
organizmu miejskiego. Oprócz tego poddano analizie najważniejsze fakty z życia rodzin lelowskich
powroźników, jakimi były narodziny, związki małżeńskie oraz zgony. Dokonano tego przy zastosowaniu metod właściwych dla demografii historycznej i genealogii.
Podstawą źródłową do badań były przede wszystkim księgi metrykalne parafii Lelów znajdujące się w zasobie Archiwum Diecezji Kieleckiej. Cennych informacji dostarczyły również rachunki zgromadzenia powroźniczego pochodzące z lat trzydziestych XIX wieku, a także akta związane
z poborem podatków znajdujące się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Artykuł
wzbogacają zdjęcia dawnych narzędzi powroźniczych z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Lelów w I połowie XIX wieku
Lelów będący w średniowieczu jednym z najważniejszych miast województwa krakowskiego
tracił stopniowo na znaczeniu i w czasach poprzedzających trzeci rozbiór Polski znajdował się już
w stanie daleko posuniętej recesji. Po upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej został włączony w skład
państwa pruskiego do prowincji pod nazwą Nowy Śląsk. Taki stan rzeczy utrzymał się do 1807
roku, kiedy to znalazł się w granicach nowopowstałego Księstwa Warszawskiego. Zaledwie osiem
lat później na mocy ustaleń Kongresu Wiedeńskiego przyłączono go do Królestwa Polskiego znajdującego się pod berłem dynastii Romanowów. Miasteczko należało wtedy do powiatu olkuskiego.
Po względem demograficznym Lelów w I połowie XIX stulecia był ośrodkiem niewielkim. W roku
1808 zamieszkiwało go jedynie 912 osób. Z roku 1820 pochodzą dane określające jego populacje
na poziomie jeszcze mniejszym, bo wynoszącym tylko 348 katolików i 399 izraelitów.
Pomimo utraty dawnego wyglądu i znaczenia Lelów nadal pełnił funkcje właściwe dla miast
tyle, że w mniejszej skali niż dawniej. W I połowie XIX stulecia spełniał on rolę lokalnego centrum
rzemieślniczo-usługowo-handlowego. Był również siedzibą dwóch ważnych instytucji religijnych,
czyli parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina, a także żydowskiego okręgu bożniczego. Życie
gospodarcze miasta opierało się w dużej mierze na rzemiośle wykonywanym zarówno przez chrześcijan jak i przez wyznawców judaizmu. Istotne znaczenie posiadały także: handel zdominowany
przez izraelitów oraz rolnictwo, w którym dominowali chrześcijanie.
Najstarsze wzmianki o powroźnikach lelowskich
Pomimo tego, że obecność różnych rzemieślników w Lelowie datuje się już od czasów średniowiecza to na obecnym stanie badań trudno jednoznacznie ustalić, kiedy dokładnie pojawili się
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tam pierwsi powroźnicy. Być może ich przedstawiciele wchodzili w skład „cechu pospolitego”
zrzeszającego specjalistów z różnych branż, którego istnienie było poświadczone w 1634 roku.
Pierwsze pewne wiadomości o powroźnikach lelowskich są późne i pochodzą dopiero z roku
1810 a zawarte są w spisie rzemieślników Księstwa Warszawskiego. Warto w tym miejscu przytoczyć pełne dane dotyczące lelowskiego rzemiosła, gdyż ukazują one nie tylko sam fakt istnienia
powroźnictwa ale dają świadectwo jego sporego znaczenia w tamtejszym rzemiośle. Szczegółowe
dane na ten temat znajdują się zamieszczonej poniżej tabeli.

l.p. rodzaje zawodów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

bednarze
cieśle
cyrulicy
czapnicy
gorzelnicy
kotlarze
kowale
kramarze
krawcy
kupcy cząstkowi
kupcy win i likierów
murarze
piekarze
powroźnicy
szewcy
ślusarze
stolarze
szewcy
szklarze
szynkarze
suma

ilość rzemieślników

2
1
1
1
6
1
1
4
7
1
2
2
1
4
3
1
1
10
1
10
60

Źródło: AGAD, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, Regestr Rzemieślników
w Księstwie Warszawskim 1809-1810, sygn. 614, s. 17-18, 47-48, 77-78, 107-108, 140-141

Tabela nr 1. Struktura zawodowa w Lelowie w świetle spisu rzemieślników Księstwa Warszawskiego z 1810 roku.

Już na wstępie warto zaakcentować fakt znaczącego udział rzemiosła w gospodarce ówczesnego Lelowa, w której przeważały zawody stricte rzemieślnicze. Obejmowały one stosunkowo
dużo, bo aż 14 różnych specjalizacji, wśród których wymieniono 4 powroźników. Co więcej, jeśli
przyjrzeć się bliżej ilości poszczególnych osób to łatwo zauważyć, iż powroźników przewyższali
liczebnie jedynie popularni niemal wszędzie szewcy oraz krawcy.
Szczęśliwie dzięki innemu źródłu pochodzącemu z roku 1813 dowiadujemy się znacznie więcej o lelowskich powroźnikach. Wymienia ich bowiem lista osób, które zalegały z opłatą podatku
patentowego za lata 1810-1811 oraz 1811-1812. To obciążenie fiskalne zostało wprowadzone przez
władze Księstwa Warszawskiego. Obejmowało ono wszystkie zawody, łącznie z typowo handlowymi i usługowymi. Używając współczesnej terminologii, każdy kto chciał wykonywać jakąkolwiek działalność gospodarczą winien raz na rok wykupić stosowny patent. Stawki były zróżnicowane. Zależały od tego do jakiej kategorii zaliczano dane miasto oraz od dochodowości konkretnej
profesji. Im miasto posiadało wyższą rangę tym opłata była wyższa. Analogiczna sytuacja miała
miejsce w odniesieniu do zawodów.
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W roku 1813 poświadczone jest istnienie w Lelowie następujących powroźników: Jana Koperkiewicza, Wojciecha Wilgockiego, oraz Jana. i Franciszka Ziętarskich. Każdy z nich posiadał
zaległości wynoszące 8 zł. za wykupienie patentu i 8 zł za opłatę stemplową.
Powstanie zgromadzenia rzemieślniczego powroźników w Lelowie
To, że w jakimś mieście prowadzili swoją działalność określeni rzemieślnicy nie musiało
bezwzględnie skutkować pojawieniem się odrębnej organizacji cechowej. W czasach feudalnych
koniecznym do jej powstania był odpowiedni przywilej wystawiony najczęściej przez monarchę.
Dokumenty takie różniły się jednak pomiędzy sobą w szczegółach, ponieważ nie było jednolitych
przepisów obowiązujących na terenie całego kraju. Pojawiły się one dopiero w roku 1816 w postaci
Ustawy o „Urządzeniu rzemiosł, kunsztów i profesji” z dnia 31 XII 1816 roku, która nazywana jest
potocznie ustawą grudniową. Nie wchodząc w szczegóły koniecznym jest podkreślenie, że ten akt
prawny utrzymywał w dużej mierze dawną hierarchię cechową i drogę awansu zawodowego (uczeń
– czeladnik – mistrz). Jednocześnie rozciągał daleko posuniętą kontrolę aparatu państwowego nad
cechami. Musiały one dla przykładu prowadzić ściśle ewidencjonowane rachunki, nad którymi
kontrolę roztoczyły magistraty miejskie. Ujednolicono także opłaty uiszczane organizacjom przy
okazji wyzwolin na czeladników lub egzaminów na mistrzów. Zmieniło się nazewnictwo. Dawną
nazwę Cech zastąpiono nową – Zgromadzenie Rzemieślnicze, a osoby sprawujące funkcje kierownicze, czyli cechmistrza i podcechmistrza zaczęto dotąd nazywać starszym i podstarszym. Teoretycznie zgromadzenie rzemieślnicze powstawało, jeśli zrzeszało, co najmniej 10 samodzielnych
mistrzów danej specjalności. W praktyce bywało, że liczba ta była nieraz znacznie mniejsza.
Nie ulega wątpliwości, że zgromadzenie powroźnicze w Lelowie powstało formalnie
w związku z nowymi przepisami z roku 1816. Kwestią otwartą jest natomiast dokładna data. Wiadomo, że analogiczne organizacje często tworzyły się nie natychmiastowo (czyli w roku 1816) ale
po paru latach. Najbardziej prawdopodobną datą założenia zgromadzenia powroźników w Lelowie
jest rok 1819. Jest ona początkiem okresu 1819-1834, który został objęty kontrolą miejscowego
magistratu. Dotyczyła ona rachunków cechowych i była standardowym działaniem władz miejskich
owego czasu.
W cechu powroźników długo panował nieład. Dotyczył on zwłaszcza prowadzenia wymaganej dokumentacji a zwłaszcza rachunków. Nieprawidłowości ujawniła kontrola z roku 1834. Burmistrz Lelowa wyraził w niej następującą opinię.
Cech ten [powroźniczy L. F.] dopiero teraz uporządkowany został, a dawniej w zupełnym
nieładzie zostawał.
Rozmiary niedbalstwa potwierdzają zeznania członków cechu. Poszczególni jego członkowie
przerzucali się nawzajem odpowiedzialnością. Wsłuchajmy się w zeznania Sebastiana Złoteckiego:
Będąc dopiero od roku 1832 starszym zgromadzenia powroźniczego nie jestem w stanie
wszystkich wydatków usprawiedliwić, bowiem te wszystkie są w gestii byłego cechmistrza Tomasza
Wilgockiego, tego przeto do usprawiedliwienia pociągnąć wypada.
Tomasz Wilgocki replikował w sposób następujący:
Wprawdzie byłem starszym cechu powroźniczego, jednakże nigdy nie sądziłem aby kwity na
wydatki takie częściowe koniecznie były mi potrzebne […] Rzetelność jednak tych tak małych wydatków […] nawet członkowie zgromadzenia poświadczyć mogą, bo jeśli nie ze stratą własnego
majątku, to nie dla zarobku urząd ten sprawowałem.
Nie wiadomo dokładnie czy reakcja władz miejskich przyczyniła się do lepszego prowadzenia
dokumentacji cechu powroźniczego w dłuższym okresie czasu. Mogła ona za to skutkować pogorszeniem się wzajemnych relacji pomiędzy członkami tego zgromadzenia, którzy chcąc uniknąć odpowiedzialności oskarżali się pomiędzy sobą o zaniedbania.
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Członkowie zgromadzenia powroźniczego
Kto wchodził w skład lelowskiego zgromadzenia powroźników? Informacji o tym dostarcza
Lista Imienna Majstrów, Czeladzi i Chłopców do Zgromadzenia Profesji Powroźnickiej w Mieście
Lelowie należących w Roku 1834 uformowana. W poniższej tabeli ujęto pełny wykaz członków
wraz z podaniem ich ówczesnego statusu w korporacji.

l.p. imię

nazwisko

status w cechu

1
2
3
4
5
6
7

Koperkiewicz
Koperkiewicz
Wilgocki
Ziętarski
Ziętarski
Złotecki
Złotecki

majster
majster
majster
majster
majster
majster
chłopiec

Franciszek
Jan
Tomasz
Jan
Marcin
Sebastian
Tomasz

Źródło: APK, RGR,
sygn. 2443, s. 8.

Tabela nr 2. Lista członków cechu powroźniczego w Lelowie z 1834 roku

Informacje pochodzące z roku 1834 w zestawieniu z wcześniej podawanymi danymi z roku
1813 skłaniają do następującego wniosku. W Lelowie na początku XIX wieku powroźnictwem zajmowały się cztery rodziny: Koperkiewiczowie, Wilgoccy, Ziętarscy oraz Złoteccy. W każdej z tych
rodzin byli obecni majstrowie, którzy prowadzili samodzielne warsztaty, a co za tym idzie żadna
z nich nie była pod tym względem „dyskryminowana”.
Należy pamiętać, że lista członków cechu podaje stan z danego momentu, czyli z roku 1834,
natomiast faktyczna liczba osób parających się powroźnictwem była zmienna. Jedni rzemieślnicy
umierali a na ich miejsce przychodzili nowi. Dla niektórych wyrób lin i powrozów był zajęciem
podstawowym, lecz inne osoby traktowały to rzemiosło jako działalność dodatkową. Poza tym
w pracy rzemieślnika uczestniczyła tak naprawdę cała jego rodzinna łącznie z kobietami i dziećmi.
Brali oni udział w we wszystkich etapach pracy począwszy od pozyskania materiału, poprzez
uczestnictwo w produkcji aż na sprzedaży kończąc.
Zgodnie z wielowiekową tradycją, a także z ustawą grudniową na czele cechu stały jego władze. Nie inaczej było w przypadku powroźników lelowskich. Wybierano je na czas określony
(3 lata) drogą głosowania. Odtworzenie pełnej listy cechmistrzów jest niemożliwe, lecz znane są
przynajmniej niektóre osoby. Najstarszym znanym cechmistrzem był Tomasz Wilgocki, pełnił on
swoje obowiązki w okresie 1829-1832. Od roku 1832 na czele zgromadzenia stali Sebastian Złotecki i jego zastępca Jan Koperkiewicz.
Pomimo wejścia w życie postanowień ustawy grudniowej z 1816 roku zmieniającej wiele
w organizacji cechów utrzymano w dużej mierze dawny model nauki zawodu. W dalszym ciągu
powszechnym było przechodzenie zawodu z ojca na syna. Młodzi adepci powroźnictwa rozpoczynali szkolenie praktyczne już od wczesnych lat dziecinnych pomagając w prowadzeniu warsztatu.
Ojcowie wspierali swoich następców na każdym etapie kariery zawodowej, uiszczając za nich konieczne opłaty wnoszone na rzecz zgromadzenia. Działo się tak zwłaszcza przy przyjęciu na
uczniów oraz przy wyzwolinach na czeladników. W efekcie wiele warsztatów było ostatecznie
przejmowanych przez kolejne pokolenia powroźników.
Dziedziczenie zawodu nie było jednak bezwzględną regułą. Rodziny powroźników były przecież wielodzietne i nie każdy z synów mógł odziedziczyć warsztat lub założyć nowy. Osoby wywodzące się z rodzin powroźniczych nierzadko zmieniały źródło utrzymania. Tak było chociażby
w przypadku syna Jana Koperkiewicza – Szymona, który został lelowskim krawcem. Analogicznie
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zdarzyło się w rodzinie Tomasza Wilgockiego. Jeden z jego synów – Szymon, wybrał zawód garncarza, a drugi – Stanisław został krawcem.
Nie można w tym miejscu pominąć problemu wielozawodowości. Była ona rzeczą znamienną
dla rzemieślników małych miasteczek Królestwa Polskiego. Polegała ona na tym, że przedstawiciele rzemiosła oprócz pracy w swoich warsztatach starali się wykonywać jeszcze inne zajęcia. Najczęstszym z nich było prowadzenie mniejszego lub większego gospodarstwa rolnego, co zdarzało
się głównie w miastach najmniejszych takich jak Lelów. Takie osoby zajmowały się intensywnie
rolnictwem w okresie od wiosny do jesieni, natomiast w zimie powracały do wykonywania rzemiosła. W Lelowie wieloma profesjami zajmował się np. Tomasz Wilgocki, którego źródła określają
zamiennie jako: mieszczanina rolnika, powroźnika lub nawet szewca.

Lista członków cechu powroźniczego z Lelowa z 1834 roku (fot. L. Frączek)
Działalność pomocowa cechu
Przynależność do danego zgromadzenia rzemieślniczego zapewniała jego członkom realną
pomoc w sytuacjach nagłego zubożenia lub choroby. Lelowscy powroźnicy udzielili jej podupadłemu majstrowi Janowi Kaperkiewiczowi wspomagając go kwotą 19 zł, a następnie po jego
śmierci pomogli finansowo wdowie wypłacając jej 12 zł. Analogicznie było w przypadku innego
majstra – Jana Ziętarskiego, który nieszczęśliwie zachorował. Początkowo pieniądze szły na jego
leczenie, lecz gdy okazało się ono nieskuteczne środki finansowe (w sumie 18 zł.) spożytkowano na
godny pochówek. Synowie zmarłego rzemieślnika w swoich zeznaniach sporządzonych przy okazji
kontroli rachunków zgromadzenia opisali tę sytuację w następujący sposób:
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Nasz ojciec wprawdzie będąc niebezpiecznie chorym wziął z cechu na podratowanie zdrowia
złotych 10 ale po śmierci jego na pogrzeb matka nasza wzięła złotych 8, więc całej zapomogi ojcu
naszemu udzielono tylko złotych 18. Więcej nie wiemy i na to się podpisaliśmy. Jan Ziętarski Marcin Ziętarski.
Oprócz wydatków związanych z kosztami leczenia i pogrzebów cech lelowskich powroźników wspomagał finansowo wędrownych czeladników. Szczegóły nie są znane, lecz wiadomo, że
w okresie 1819-1834 wydał on na ten cel stosunkowo niewiele, bo jedynie 8 zł.
Rodziny lelowskich powroźników pod względem demograficznym
Badania nad genealogią rodzin lelowskich powroźników są niestety ograniczone przez
obiektywne czynniki natury źródłowej, ponieważ księgi metrykalne z tego okresu posiadają bardzo
poważne luki. Pomimo tego udało się skompletować materiał na tyle obszerny, że pozwolił na wyciągnięcie najważniejszych wniosków.
W XIX-to wiecznym Lelowie wybór partnera lub partnerki życiowej zależał od wielu czynników. Po pierwsze, starano się aby potencjalny kandydat lub kandydatka wywodzili się z tej samej
sfery społecznej i zamieszkiwali na terenie Lelowa. Dzięki temu dobierano osoby, których status
materialny, umiejętności zawodowe, złe lub dobre cechy charakteru były powszechnie znane.
Wśród powroźników istniała tendencja do w miarę jak najszybszego zakładania rodziny. Było
to zgodne z ogólnie panującymi zwyczajami i zwiększało dodatkowo szanse na powstanie licznej
rodziny. Dominowały związki małżeńskie zawierane najczęściej pomiędzy kawalerem a panną.
Osoby takie w momencie ślubu miały zazwyczaj mniej niż 25 lat.
Związków powtórnych było rzecz jasna mniej, niż tych zawieranych po raz pierwszy. Wiele
wskazuje na to, że dochodziło do nich raczej z konieczności. Jako przykład można w tym miejscu
przytoczyć sakrament zawarty pomiędzy wdowcem Tomaszem Wilgockim, a wdową Katarzyną
Godnicką z 22 VII 1833 r. Okolicznościami, które miały decydujący wpływ na decyzję o ponownym ślubie była śmierć ich wcześniejszych współmałżonków. Poprzednia żona Tomasza – Rozalia
Dziurska umarła kilka lat wcześniej zostawiając swojego męża z kilkoma nieletnimi dziećmi, natomiast Jakub Godnicki (pierwszy mąż Katarzyny) zmarł 17 VIII 1831 r. Oboje nupturienci potrzebowali najzwyczajniej osoby, która pomoże im w gospodarstwie domowym.
Interesującym faktem jest to, że lelowscy powroźnicy w I połowie XIX wieku nie dążyli do
zawierania koligacji pomiędzy sobą. Koperkiewiczowie, Wilgoccy, Ziętarscy i Złoteccy wybierali
dla swoich synów i córek przedstawicieli innych rodzin, które co prawda były często związane
z rzemiosłem ale nie z powroźnictwem. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy praktyka ta wynikała
z pewnej konkurencji panującej pomiędzy nimi, czy też jest to jedynie zbieg okoliczności.
O urodzeniach, które miały miejsce w rodzinach powroźników dowiadujemy się z zachowanych metryk chrztów. Szczegóły tej problematyki pod wieloma względami wykazują cechy właściwe dla społeczeństw małomiasteczkowych epoki przedindustrialnej. W Lelowie samej ceremonii
chrztu dokonywano z reguły na drugi dzień po narodzinach, a niekiedy tego samego dnia. Wynikało
to z ogromnej wówczas śmiertelności niemowląt i obawy aby dziecko nie zmarło bez właściwego
sakramentu. Zdarzały się nawet przypadki urodzeń martwych. Dnia 26 III 1834 roku zanotowano
w księdze chrztów następujący wpis:
Działo się w Lelowie dnia 26 III 1834 roku […] stawił się Jan Zientarski religii rzymskokatolickiej lat 37 mający, ojciec, powroźnik, mieszczanin w Lelowie na gospodarstwie zamieszkały […]
i okazał nam dziecię płci męskiej, które się nieżywo urodziło dnia dzisiejszego o godzinie 11 przed
południem w domu pod liczbą 70 z jego małżonki Agnieszki Wyrzałowskiej lat 29 mającej. Dziecięciu nie dano żadnego imienia z powodu, że się nieżywe urodziło.
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Tylko w jednym przypadku okres pomiędzy dniem narodzin a dniem chrztu był nieco dłuższy. W roku 1817 syn Jana Koperkiewicza – Walenty został ochrzczony „dopiero” po czterech
dniach od narodzenia.
Zdecydowania większość dzieci przychodziła na świat ze związków małżeńskich pobłogosławionych przez instytucję Kościoła katolickiego. Niemniej jednak zdarzały się również urodzenia
nieślubne. Było tak chociażby w 1829 roku. Wówczas to ochrzczono Piotra, syna Elżbiety Zientarskiej (niezamężnej córki powroźnika Jana Zientarskiego).
Jakie imiona nadawano dzieciom lelowskich powroźników? Wśród imion żeńskich dominowało imię Marianna, ponieważ nosiła je co czwarta dziewczynka. Praktyka ta była charakterystyczna dla ziem polskich owego czasu i odzwierciedlała szczególnie silny kult Maryjny. Oprócz
tego dała się zauważyć popularność imienia Petronela. Pozostałe imiona były rzadziej wybierane.
Cechowała je za to duża różnorodność, gdyż istniało ich aż 16.
Imiona męskie odznaczały się zbliżona różnorodnością (15 różnych imion), lecz nie wystąpiła
wśród nich jakaś szczególna dominacja jednego. Synowie lelowskich powroźników najczęściej
mieli na imię Jan lub Szymon.
Na wybór konkretnego imienia miało wpływ kilka czynników. Wiele zależało od daty urodzin, ponieważ często kierowano się kalendarzem liturgicznym nadając dzieciom imiona świętych
czczonych w dniu urodzin dziecka. Rodzice mogli również sugerować się aktualną modą. W kilku
przypadkach dzieci otrzymały imię swojego ojca lub matki.
Kończąc wątek imion warto wspomnieć o tym, że lelowscy powroźnicy najprawdopodobniej
nie darzyli swojego patrona św. Pawła Apostoła szczególnym kultem. To samo można powiedzieć
o patronie miejscowej parafii św. Marcinie. Imion tych świętych używano na chrztach sporadycznie.
Analizę zjawiska zgonów przeprowadzono na podstawie księgi pogrzebów obejmującej lata
1837-1858, co daje nam jedynie fragmentaryczny obraz problemu. Pomimo tego możliwe jest zasygnalizowanie kilku cech charakterystycznych dla epoki. Nie jest przypadkiem, iż większość zgonów w rodzinach powroźników nastąpiło w na przednówku, czyli w miesiącu marcu. Był to okres
szczególnie trudny dla społeczeństw XIX stulecia za sprawą cyklicznych niedoborów żywności
następujących po okresie zimowym. Głód powodował obniżenie odporności, co z kolei ułatwiało
rozwój chorób i zmniejszało szanse na skuteczne wyleczenie. Nie dziwi specjalnie także struktura
zmarłych wg. wieku, ponieważ przeważają w niej zgony dzieci.
Pewne przypadki śmierci powroźników możemy wiązać z epidemiami czasowo nawiedzającymi terytorium Królestwa Polskiego. Franciszek Koperkiewicz zmarły 25 IV 1848 roku, wraz ze
swoimi dziećmi synem Janem (zm. 23 IX 1847 r.) i córką Barbarą (zm. 5 III 1849 r.) byli bez wątpienia ofiarami klęski elementarnej z końca lat czterdziestych XIX wieku. Podobnie było z dziećmi
Marcina Ziętarskiego: Piotrem (zm. 15 V 1848 r.) i Franciszkiem (zm. 24 V 1848 r.), którzy zmarli
w niedalekim odstępie czasu. Daty zgonu nie są przypadkowe i sugerują, iż obaj mogli paść ofiarą
choroby zakaźnej. Mieszkali oni w obrębie jednych ciasnych zabudowań, gdzie dochodziło do błyskawicznego rozprzestrzeniania się chorób.
Rodziny lelowskich powroźników cechowała wielodzietność właściwa dla ówczesnego społeczeństwa. Dla okresu I połowy XIX wieku udało się odtworzyć 10 związków małżeńskich, które
doczekały się potomków. Średnia arytmetyczna liczba dzieci wynosiła wśród nich 5,2 dziecka
w jednej rodzinie, lecz faktycznie musiała ona być wyższa zważywszy na niekompletność materiału
źródłowego. Największa zaobserwowana dzietność dała się uchwycić w rodzinach Koperkiewiczów
i Złoteckich. Po siedmioro dzieci posiadali Jan Koperkiewicz oraz Tomasz Złotecki, natomiast
Franciszek Koperkiewicz miał ich w sumie dziewięcioro.
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Powroźnicy lelowscy w 2 poł. XIX i na początku XX wieku
Na koniec warto wspomnieć o fakcie, że powroźnictwo było obecnie w Lelowie również
w końcu XIX i na początku XX wieku. Szczegółowe przedstawienie tego zagadnienia wymaga jednak nowych badań i dlatego w niniejszym artykule zostało ono jedynie zasygnalizowane. Ta gałąź
gospodarki miała wtedy już niewielkie znaczenie. Udało się ustalić, iż zawód powroźnika wykonywała rodzina Musialskich. W roku 1895 wzmiankowano jej przedstawiciela Kazimierza Musialskiego zamieszkałego w graniczącym z Lelowem Turzynie. Z roku 1934 pochodzi informacja o Feliksie Musialskim (synu Kazimierza) posiadającym kartę rzemieślniczą, będącą dokumentem czyniącym go pełnoprawnym rzemieślnikiem.
Po drugiej wojnie światowej powroźnictwo było wykonywane w Lelowie jedynie sporadycznie. Nie zmienia to faktu, że wytwarzane przez tamtejszych rzemieślników wyroby były w dalszym
ciągu towarem powszechnie używanym w licznych gospodarstwach rolnych. Wykonywano je z konopi, które łatwo można było pozyskać od okolicznych chłopów.
Zakończenie
Obecność powroźników na terenie Lelowa jest potwierdzona dopiero na początku XIX wieku,
lecz wiele wskazuje na to, że mogli oni wykonywać tam swój zawód w epokach wcześniejszych.
Powstanie odrębnej organizacji cechowej zrzeszającej powroźników nastąpiło najprawdopodobniej
w 1819 roku w związku z nowymi przepisami dotyczącymi wykonywania rzemiosła na terenie
Królestwa Polskiego. Jej funkcjonowanie było bardzo zbliżone do działalności innych zgromadzeń
rzemieślniczych w XIX stuleciu. Do cechu powroźników należało co najwyżej kilkunastu członków, którzy posiadali różny status w organizacji. Znajdowali się wśród nich uczniowie, czeladnicy
oraz majstrowie, natomiast funkcje kierownicze pełnili starszy i podstarszy zgromadzenia.
W toku badań udało się ustalić, że w I poł. XIX wieku w Lelowie powroźnictwem zajmowały
się cztery rodziny: Koperkiewiczowie, Wilgoccy, Ziętarscy, a także Złoteccy. Istniała wśród nich
praktyka przekazywania zawodu z ojca na syna, ale nie była ona realizowana w sposób bezwzględny. Część synów wywodzących się z spośród rodzin powroźników odeszła do zawodu wybierając
inną specjalizację. Poza tym powroźnicy często łączyli wykonywanie swojej profesji z innymi zajęciami zwłaszcza z pracą w gospodarstwach rolnych.
Pod względem demograficznym rodziny powroźników odpowiadały typowemu modelowi
epoki przedindustrialnej. Cechował się on wysoką dzietnością oraz krótką średnią długością życia.
Rodziny powroźników lelowskich charakteryzowały się dużym konserwatyzmem przy doborze
partnerów życiowych i wybierały na współmałżonków osoby pochodzące z rodzinnej miejscowości
dodatkowo należące do tej samej grupy społecznej.
Udział powroźników w gospodarce Lelowa był istotny zwłaszcza na początku wieku XIX.
Później zapewne na skutek konkurencji wyrobów przemysłowych jego rola stopniowo się obniżała.
Pomimo tego rzemieślnicy nadal wytwarzali powrozy i liny, ponieważ był to towar niezbędny
w wielu gospodarstwach rolnych. W ten sposób zaspokajali oni potrzeby mało wymagającego rynku lokalnego. Z tego też powodu produkcja lin oraz powrozów trwała w Lelowie aż do II poł. XX
wieku.
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dr Lech Frączek
ur.1977 r. w Krakowie, w roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk
historycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią społeczno-gospodarczą północnozachodniej Małopolski XIX i XX wieku, demografią historyczną,
oraz genealogią.
Jest autorem licznych artykułów naukowych, a praca jego nad
księgami metrykalnymi parafii szczekocińskiej i opublikowanie
monografii o ludności szczekocińskiej przyczyniła się do nawiązania bliższych kontaktów z naszym Świętokrzyskim Towarzystwem Genealogicznym.
Genealodzy „Świętogenu” chętnie przybywają na wspaniałe wykłady i dyskusje, które prowadzi dr Lech Frączek.
Wszechstronne badania i opracowania dra Lecha Frączka oparte
na zasobach archiwalnych są bezcennym źródłem pozametrykalnym, cenionym przez naszych genealogów.
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