
Dla powstania wielce użytecznego zwłasz-
cza w średnich wiekach wyrobu potrzebny był 
odpowiedni surowiec, na przykład włóknista 
roślina. Włókno pozyskiwane z łyka lipowego 
czy konopi powinno być jak najbardziej długie 
i wytrzymałe, bo przędzie się z niego nić. Nić 
to zalążek mającego powstać powrozu. 

O rzemiośle, którym trudnił się kilka wie-
ków temu powroźnik, opowiada w wiosce pia-
stowskiej Marek Skubisz. Sznurek można zro-
bić bez żadnych narzędzi, skręcając go w pal-
cach. Skręcanie pozwala także na dokładanie 
do siebie kolejnych włókien. Na terenie Mu-

zeum Archeologicznego w Biskupinie do wy-
tworzenia sznura wykorzystać można rekon-
strukcje powroźniczych urządzeń, których 
działanie i wytrzymałość sprawdzić może każ-
dy. Kiedyś właśnie skręcano liny z pomocą ta-
kich maszyn. W skrócie można przedstawić to 
w sposób następujący. Jedna nić założona jest 
na cztery haki na jednej maszynie oraz na jeden 
hak na drugiej - i po chwili przychodzi skręcić 
z nich kawałek gotowego sznurka. Na festynie 
można zatem wykazać się przy okazji zwiedza-
nia fizyczną tężyzną, bo produkcja liny wyma-
ga dużej siły. - Liny dzielimy na skręcane i ple-
cione. Te, które my tu robimy, są skręcane. 
Liny skręcane są sztywne, a plecione są ela-
styczne. Sposobów wykonania lin plecionych 
jest bardzo dużo, a skręcone powstają na tej 
samej zasadzie. Tak zwane pokrętki skręcane 
są w jedną stronę, a później wszystkie razem  
w przeciwną - tłumaczy biskupiński powroźnik.

Marek Skubisz wraz z córką Elą, synem Ant-
kiem i siostrzeńcem Pawłem Kostrzonem opowie 
każdemu o produkcji powrozu i o tradycjach po-
wroźniczych w Wieliczce oraz pokaże wystawę 
powroźniczych materiałów czy narzędzi (klo-
by, kulki). Porządku wokół chaty powroźnika 
strzeże czworonogi strażnik warsztatu pies Misha.

MAciEj TyrAKowSKi

Powroźnik podpowie

Jak z włókna zrobić sznur
Na stojących przed chatą rekonstrukcjach maszyn powroźniczych moż-
na zmierzyć swoje siły na zamiary i przy krzcie wytrwałości skręcić 
linę jak przed wiekami.

Runy miały początkowo zastosowanie ma-
giczne. Według wierzeń ludów nordyckich po-
chodziły od boga Odyna. Znaki umieszczano na 
amuletach, naczyniach, broni, narzędziach pracy. 
Z czasem proste znaki ryte na kamieniu, w drew-
nie czy metalu nabrały funkcji użytkowych, ko-
munikacyjnych, jednocześnie ulegając uprosz-
czeniu. Najstarsza ze znanych wersji tego skan-
dynawskiego 24-literowego alfabetu nazywana 
jest futhark (od nazw pierwszych sześciu run).

W namiocie zlokalizowanym przy ścieżce 
prowadzącej od osady na półwyspie do dymar-
ki rozmawiam z joanną Kudłaszyk ze Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Volvard:

- Runy nie wróżą, nie przewidują przyszło-
ści. Runy radzą, są drogowskazami, a nie wy-
rokami. Nie wyręczają w niczym człowieka, 
tylko sugerują pewne możliwości. Te sugestie 
mogą pomóc człowiekowi odkryć swoją dro-
gę - o ile przyjmie te porady. Zawierają w so-
bie pewną tajemnicę, energię łączącą nas z ko-
smosem - powiedziała pani Joanna.

Kluczowe do interpretacji postawionych run 
są stałe znaczenia pojedynczych znaków oraz re-
lacje, jakie zachodzą pomiędzy runami w obrębie 
układu. Jak mówi pani Joanna, nie wystarczy czer-
pać wiedzę tylko i wyłącznie z książek, zachowa-
nych przekazów czy wciąż żywej tradycji ustnej:

- Praktyka pokazuje, że nie każdy się do 
tego nadaje. Trzeba mieć pewne predyspo-
zycje. Swoje runy trzeba codziennie obser-
wować, obcować z nimi, poznać je. Inaczej 
nie „otworzą“ się przed człowiekiem - dodała.

AgNiESzKA zAwiSzA

Zagadki przyszłości

Stawianie 
run

znaki runiczne pochodzą ze Skandy-
nawii. współcześnie znane są głów-
nie ze swoich tajemniczych wła-
ściwości. jakich? Sprawdź to dziś  
w Biskupinie.

Wysoka roślina o sztywnych łodygach, gru-
bym, korzeniu, dużych liściach i z kwiatami na 
dole zebranymi w zielone kuliste koszyczki 
z haczykowatymi, czepliwymi włoskami z ró-
żowo-czerwonymi płatkami wystającymi z tych 
koszyczków. Mowa o łopianie większym. 

Jest to od wieków pospolita i szeroko roz-
powszechniona na terenie niemal całej Europy 
i dużej części Azji roślina. Łopuch, bo takim 
mianem też się go określa, wspominany był już 
w tekstach Pliniusza i Galena. Wymieniony zo-
stał w opracowanym około 812 roku przez opata 
Ansegisa na życzenie Karola Wielkiego edyk-
cie „Capitulere de Villis et Curtis Imperiali-
bus“. Zawierał on zalecenia dotyczące upraw ro-
ślin rolniczych i ogrodniczych. Można się do-
szukać wzmianek o tym zielu także w średnio-
wiecznych pismach Hildegardy z Bingen, Lo-
nicerusa, czy Matthioli`ego. Bardzo dużą rolę 
łopian odgrywał w wierzeniach.

Współcześnie wiadomo, że głowacz ma dzia-
łanie napotne, moczopędne, przeciwbakteryj-
ne, przeciwzapalne, odtruwające, lekko prze-
czyszczające, regulujące trawienie. Jako suro-
wiec leczniczy stosowane są korzenie tego zie-

la. Napary i wyciągi alkoholowe z korzenia za-
lecane są do stosowania wewnętrznego w nie-
żytach przewodu pokarmowego, zaburzeniach 
przemiany materii, kamicy moczowej, artre-
tyzmie, przy chorobach skórnych, czyrakach, 
trądziku, łuszczycy. Hamują rozwój bakterii 
i grzybów. Pobudzają wydzielanie kwasu solne-
go, żółci i enzymów trzustkowych. Zewnętrz-
nie do przemywań i okładów przy trądziku, 
czyrakach, wrzodach i infekcjach grzybiczych.

Łopian przydatny jest też w kosmetyce. 
Można nim pielęgnować włosy i nadaje się 
do kąpieli. Działa antybakteryjnie i przeciw-
grzybiczno.

Kuchnia również może skorzystać z dobro-
dziejstw tej rośliny. Korzeń można utrzeć i spo-
żywać na surowo w formie surówki, albo pa-
sty. Doskonale komponuje się też pokrojony 
w kostkę i ugotowany wraz z podobnie przygo-
towanym korzeniem marchewki. Młode pędy 
łopianu oskrobane i uduszone jak szparagi sma-
kują doskonale. 

Z ziela łopucha otrzymuje się żółty barw-
nik, którym można farbować naturalne włókna.
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Joanna Kudłaszyk podczas 
stawiania run   
       fot. Agnieszka Zawisza

Marek Skubisz instruuje jak zrobić dobrej jakości sznur, 
a efektom pracy turystów uważnie się przygląda  
              fot. Maciej Tyrakowski

Roztrzepany głowacz


