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Kołodziej - ginący za
W naszych wędrówkach po firmach działających na terenie naszej gminy opisaliśmy już 
działalności, profesji, zawodów. Po raz pierwszy jednak trafiliśmy na firmę, która oferu
żądane przed kilkudziesięciu laty, dziś zanikające - kołodziejstwo. 

Młodszemu pokoleniu śpie-

szymy wytłumaczyć, że kołodziej-

stwo to rodzaj stolarstwa

pojazdowego ukierunkowany na

budowę i naprawę drewnianych

bryczek, powozów, sań, a głównie

kół do nich. Jest to stolarstwo

trudne, bowiem wymaga umiejęt-

ności wycięcia z drzewa okrągłych

i półokrągłych elementów. W "Za-

wodach świata" kołodziej jest wy-

mieniony jako jeden z jedenastu

ginących zawodów. Z opisu dowia-

dujemy się, że: "Pierwsze koła
tworzone były z jednej części

drewna. Dopiero po jakimś czasie

pojawiły się koła ze szprychami.

Kołodziej musiał posiadać dużą
wiedzę na temat właściwości

drewna, którą potem przekazywał
z ojca, na syna, a z mistrza na

ucznia.

Dawniej kołodziej był ważnym

członkiem społeczności wiejskich.

Jednak wraz z zanikaniem trans-

portu konnego, wprowadzaniem

mechanizacji rolnictwa, zawód ten

zaczął wymierać.

Współcześnie zawód koło-

dzieja wykonuje niewiele osób." 

Kołodziej pracuje w drzewie li-

ściastym, bo jest mocniejsze i

trwalsze niż iglaste. Na tę profesję
trzeba mieć odpowiednie wy-

kształcenie. Dlatego w pokolenio-

wej firmie z Kąkolewa kołodziejem

był dziadek, ojciec i syn, być może

będzie też wnuk.

Jan Markowiak z Kąkolewa za-

łożył firmę kołodziejską w 1928 r. -

na długo przed wybuchem II wojny

światowej. A pracował w zawodzie

kołodzieja już wcześniej - odbywa-

jąc służbę wojskową we Lwowie. 

Siedziba firmy znajduje się od

niemal dziewięćdziesięciu lat nie-

zmiennie w tym samym miejscu, a

właściciele mieszkają w tym

samym domu, w którym okna i

podłogi są wykonane przez

dziadka. 

Błażej Markowiak - wnuk Jana

pokazuje dokumenty potwierdza-

jące kwalifikacje dziadka. Po nie-

miecku wypisany zawód -

Stellmachermeister - czyli koło-

dziej. Jest też w pamiątkach ro-

dzinnych lista płac z 1942 r., pie-

czątka z czasów wojny,

świadectwo otrzymania tytułu mist-

rza z 1934 r. 

- Ojciec w czasie wojny robił

powozy, oprawy kilofów. Pracy

miał dużo - opowiada Stanisław
Markowiak - syn Jana, ojciec
Błażeja. - Ojciec miał uczniów, któ-

rzy pomagali mu w pracy.

Po zakończeniu wojny Jan

Markowiak został przewodniczą-

cym komisji egzaminacyjnej na

stopień czeladnika kołodziejstwa.

Dalej prowadził firmę, kształcił
uczniów - w tym dwóch z trzech

swoich synów. Jeden syn się wyła-

mał i został krawcem. Stanisław

Markowiak od zawsze więc praco-

wał w firmie ojca, nawet na długo

przed otrzymaniem tytułu mistrza.

Dlatego też oczywistym było, że

obejmie prowadzenie firmy. Zrobił
to w 1972 r. I on też przyuczał do

zawodu uczniów. Jego uczniami

byli też dwaj synowie - Andrzej i

Błażej. Wtedy już naprawa powo-

zów nie wystarczyła, aby utrzymać
firmę, a z jej prowadzenia - ro-

dzinę. Coraz mniej było pojazdów

konnych, a jeśli były, to metalowe,

nie drewniane. Już i dziadek Jan

pod koniec swej działalności robił
trumny, okna, drzwi, grabie. Sto-

larstwem zajmował się też Stani-

sław, który oprócz pojazdów

wytwarzał też inne rzeczy z

drewna - grabie, skrzynki, oprawy

łopat, całą stolarkę w budynku

szkoły w Kąkolewie.

- Robiliśmy parkiet na sali gim-

nastycznej. Niektórzy mają pole o

takiej powierzchni, a my układaliśmy

tam klapkę po klapce - mówi pan Sta-

nisław.

Błażej Markowiak właściwie od po-

czątku - czyli od czasu kiedy przejął
firmę po ojcu w 2002 r. kołodziejstwem

zajmował się już rzadko, chociaż zda-

wał egzamin mistrzowski - specjalność
kołodziej.

- Jeszcze kilka lat temu naprawia-

łem bryczkę, która została zepsuta na

skutek wypadku w ruchu drogowym. -

mówi Błażej Markowiak.

Najwięcej zleceń ma jednak na

drzwi, podłogi, schody. 

- Warsztat pracy, narzędzia koło-

dzieja są inne niż narzędzia stolarza.

My mamy maszyny dla obu profesji. -

mówi pan Błażej.
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