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o końca czynny zawodowo w Muzeum
Miasta Jaworzna. Człowiek ogromnej wiedzy o historii swojego miasta i jego mieszkańcach. Rodowity Jaworznianin, humanista. Nikt
nie zdołał się z Nim pożegnać, tak niespodziewanie
zabrał Go los, na zawsze.
Był poniedziałek 29 sierpnia 2016 roku i jak
zwykle przyszedł do pracy, chcąc kontynuować rozpoczęte służbowe sprawy, w pewnej chwili poczuł
się słabo i źle. Przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do szpitala — zmarł. Wiadomość ta zaszokowała wszystkich.
Nie użalał się na swoje dolegliwości zdrowotne, zawsze był aktywny i bardzo zaangażowany na
rzecz instytucji publicznej, w której pracował. Praca
w Muzeum Miasta Jaworzna była Jego prawdziwą
pasją. Od zawsze interesował się historią miasta,
jego dawnymi dziejami, jak również sprawami bieżącymi naszego regionu. Zbierał wszelkie dostępne
materiały, zdjęcia, dokumenty na temat Jaworzna.
Kochał swoje miasto.
Z wielką pasją i uwagą docierał do obywateli
miasta, którzy kiedyś wyróżnili się w swojej działalności na rzecz jego rozwoju. Dużo pisał i publikował. Jego opracowania znalazły się w lokalnych
gazetach, takich jak: „Gwarek”, „Co Tydzień”, „Tydzień w Jaworznie” i innych. Był autorem licznych
tekstów historycznych w „Zeszytach Historycznych
Miasta Jaworzna”, a także współautorem okolicznościowych publikacji albumowych wydawanych
przez Muzeum Miasta Jaworzna. W miesięczniku
ilustrowanym „Jaworznicki Sokół”, wydawanym
przez mckis w Jaworznie, zamieszczał opracowania
sylwetek wybranych osób.
Publikowane artykuły podpisywał podwójnym nazwiskiem Bartłomiej Drongh-Cieszyński.
Drongh to rodowe nazwisko jego dziadka ze strony
ojca, z zawodu kolejarza, który był imigrantem cieszyńskim i nazywał się Franciszek Drongh. Ożenił
się z jaworznianką Elżbietą Budak i zamieszkali na
stałe w Szczakowej. Z uwagi na trudną wymowę
i pisownię, dziadkowie urzędowo zmienili nazwisko na Cieszyński.
Bartłomiej Cieszyński o swoim rodzinnym mieście napisał książkę pt. Jaworzno minione, która została wydana w roku 2010, wydanie drugie ukazało

Bartłomiej Cieszyński zmarł
29 sierpnia 2016 roku.

się w 2017 roku. W książce przedstawił świat swojego dzieciństwa, domu rodzinnego, lata dorastania,
edukacji szkolnej, pracy zawodowej i społecznej. Był
bystrym obserwatorem swojego środowiska i zmian
zachodzących w najbliższym otoczeniu. Ukazał rzeczywistość rodzinnego miasta — dzielnicy Pszczelnik, z której pochodził, i kilku sąsiadujących — lat
40., 50. i 60. minionego stulecia. Opisywał tak jak
widział czy doświadczył.
W książce zamieścił także wspomnienia o wielu osobach z Jaworzna, które tu żyły i wyróżniły
się w swoich dziedzinach działalności: zawodowej,
naukowej, społecznej czy artystycznej. Ocalił od
zapomnienia mało znane lub odkrywał nieznane
fakty i wydarzenia z dziejowej przeszłości miasta.
Pozostawił ślady i żywe pomniki swojej pracy, które
posłużą następnym pokoleniom. Książka stanowi
interesującą lekturę o Jaworznie z jego nie tak dawnej przeszłości. Oddaje wiernie klimat, środowisko,
otoczenie, obrazy z życia przeciętnych obywateli
miasta w trudnym okresie lat powojennych. Jako
stała mieszkanka miasta, będąca jednocześnie rówieśnicą tamtego okresu, muszę przyznać autorowi
zdolność uważnej obserwacji otoczenia w opisywanych epizodach, z domieszką ciętego humoru,
oraz znakomitą pamięć i lekkie pióro. Po przeczytaniu wielu rozdziałów muszę potwierdzić autentyczność przytoczonych faktów, które sama zapamiętałam.
Bartłomiej Cieszyński urodził się 14 listopada 1943 roku w Jaworznie w dzielnicy Pszczelnik
jako najstarszy z trzech synów Ludwiki i Edmunda Cieszyńskich. Pochodził z rodziny kolejarskiej,
dziadek Cieszyński i ojciec pracowali zawodowo
w pkp w Szczakowej. Babki ze strony ojca i matki wywodziły się ze starych rodów jaworznickich,
pochodziły z centrum miasta, od strony ojca z placu św. Jana (budynek dawnej kuźni), a od strony
matki z ul. Mickiewicza od strony Rynku.
Bartek od dzieciństwa zafascynowany był światem natury, lubił spacery po lesie z rodzicami lub
samodzielne, zyskał nawet przydomek łazęga
z pszczelnika. Lubił także wycieczki pociągiem
do Szczakowej i Bukowna, podczas których bacznie
obserwował mijające tereny. Intrygowały Go miejsca nieznane i mało znane.
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W roku 1950 rozpoczął naukę w szkole podstawowej na Pechniku, codziennie pokonując do niej
odległość ok. 2 km. Po wydarzeniach października
1956 roku, kiedy reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego, był uczniem 7 klasy. Drużyny męską
i żeńską stworzyli jaworzniccy studenci krakowskich uczelni. Organizacja szybko wciągnęła młodych poprzez atrakcyjne życie harcerskie: zbiórki,
ogniska, wycieczki krajoznawcze i przyrodoznawcze
oraz obozy. Bartek zaliczał się do bardzo aktywnych
harcerzy
Dalszą naukę rozpoczął w jedynym wówczas liceum ogólnokształcącym w Jaworznie. Ulubionym
Jego przedmiotem była biologia. W szkolnej bibliotece korzystał z książek o tematyce przyrodniczej.
Marzył o studiowaniu tego kierunku. Został też
członkiem oddziału Górnośląskiego Towarzystwa
Entomologicznego i krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników. Z uporem maniaka zawsze doszukiwał się piękna natury. W dalszym ciągu działał w harcerstwie, którego nową
siedzibą były piwnice Domu Legionów w Rynku.
W drużynie założył zastęp grotołazów. Pierwsze
wyposażenie stanowiły wycofane hełmy górnicze
i latarki.
W tym czasie rodzice podjęli decyzję o budowie domu obok dotychczasowej działki. Wówczas
materiały budowlane były trudne do zdobycia na
rynku, a większość była limitowana. Pomoc sąsiedzka była powszechna i cenna, lecz głównie liczyła się
własna siła robocza. Bartek również włączony był
do pomocy przy budowie domu. Jednocześnie skupiał się na szeregu ciekawych zainteresowań, działał
w wielu organizacjach, także w harcerstwie.
W liceum ogólnokształcącym nie czuł się dobrze z uwagi na dualizm postaw części nauczycieli,
którzy traktowali uczniów jako „lepszych” i „tych
z ludu”. W wyniku tego zrodził się u Niego bunt,
który w przyszłości ukierunkował Go na lewicową
orientację polityczną. Największym ciosem dla rodziny była przedwczesna śmierć ojca, który osierocił trzech nastoletnich synów i pozostawił nieukończoną budowę domu. To dotkliwie pogrążyło
wszystkich z rodziny i zmieniło dalszy bieg zdarzeń.
Bartek był w klasie maturalnej, zrezygnował ze
szkoły i jako niepełnoletni podjął pracę zawodową
4

w Zakładach Chemicznych Azot w Jaworznie. Zatrudniony został w laboratorium. Po dwóch latach
pracy, jesienią 1963 roku, został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu,
powrócił do pracy w Zakładach Chemicznych Azot.
W międzyczasie zdał maturę w systemie eksternistycznym.
Przez długie lata (1965-1981) pracował w bardzo szkodliwym oddziale preparatu owadobójczego
Lindan, w tym przez kilkanaście lat na stanowisku
mistrza produkcji. W latach 1981-1984 został powołany do pełnienia funkcji sekretarza w Komitecie
Miejskim pzpr w Jaworznie, następnie pracował
w Komitecie Wojewódzkim w Katowicach do roku
1986. W tym samym roku został zatrudniony w kwk
Jaworzno. Do roku 1990 pracował na stanowisku
kierownika Zakładowego Ośrodka Kształcenia i Informacji z siedzibą w budynku not przy ul. Grunwaldzkiej 35. Współpracował z Biblioteką Techniczną, radiowęzłem zakładowym kopalni, redakcją
gazety „Gwarek” — wówczas jedynej w mieście.
Po roku 1990 i transformacji polityczno-społecznej znalazł się w trudnej sytuacji, okresowo był
bez pracy. Na krótko znalazł zatrudnienie w firmie
Gazpol. Dzięki uzdolnieniom plastycznym, został
zatrudniony w firmie reklamowej Pakt, w której
pracował w latach 1993-1999. Od roku 1999 do 2016
pracował w Muzeum Miasta Jaworzna.
Od młodych lat czuł się dobrze w sferze życia
publicznego, miał duszę społecznika. Już w latach
70. wstąpił do nowo utworzonego Stowarzyszenia
Przyjaciół Miasta Jaworzna, którego założycielem
i prezesem był inż. Henryk Partyka, człowiek bardzo zasłużony dla miasta Jaworzna. Bartłomiej Cieszyński był bardzo zaangażowany w działalność tego
stowarzyszenia. Po ustąpieniu dotychczasowego
prezesa, pod koniec lat 90. został wybrany prezesem
i pełnił tę funkcję do roku 2006.
We wszystkich tych środowiskach był człowiekiem powszechnie lubianym, cenionym i szanowanym. Posiadał przy tym pozytywne cechy osobowości i pogodne usposobienie. Był przyjazny,
sympatyczny i niekonfliktowy. Lubił bezpośrednie
kontakty ze słuchaczami, prowadząc otwarte spotkania, odczyty, prelekcje z udziałem mieszkańców miasta czy młodzieży szkolnej. Imponował

szeroką wiedzą historyczną i stylem jej przekazywania, przez co zyskał sobie stałych sympatyków.
W naszym mieście był osobą znaną i dość oryginalną, nosił brodę i palił fajkę. Widywany był na
ulicach miasta w różnych miejscach publicznych.
W ramach swojej pracy w Muzeum prowadził swój
autorski cykl Spotkania przy kawie. Oprócz stacjonarnych spotkań, niekiedy wychodził z uczestnikami do różnych historycznych miejsc: pod pomniki, tablice pamiątkowe, obiekty architektury
zabytkowej czy rezerwaty przyrody. Do stałych
bywalców takich spotkań należeli: Zbigniew Kramarz, Henryk Miazga, Marian Miler, Marian Bębenek, Bogdan Krupiński, Jan Mucha, Anastazja
Siedlińska-Jankowska i inni.
Spotykany był często na spacerach na terenie
miasta ze swoim wiernym czworonogiem Niki, której odejście ostatniego lata bardzo boleśnie przeżywał. Nie zaniechał także wypraw z grupą grotołazów.
Podczas mojej wieloletniej pracy dziennikarskiej w redakcji gazety lokalnej „Co Tydzień”, publikowałam wiele na tematy historyczne związane
z Jaworznem, korzystałam z fachowej pomocy Bartka, który chętnie udzielał mi informacji, względnie
pożyczał różne materiały, broszury, płytki.
Wielu rozpoczętych prac niestety już nie zdążył
ukończyć. Los nie podarował Mu szansy na dłuższe
życie. Bliscy współpracownicy Bartka z Muzeum —
koleżanki i koledzy — nie mogą dotąd mówić o Nim
w czasie przeszłym. Towarzyszy im nieodparte złudzenie, że wyjechał na upragniony urlop i powróci.
I tak istotnie miało być, planował od 1 września 2016
roku rozpocząć urlop wypoczynkowy. Los zadecydował inaczej. Odszedł na urlop wieczny. Pozostała
po Nim pusta przestrzeń, nie do wypełnienia. Mówi
się, że nie ma ludzi niezastąpionych, lecz nie zawsze
można odnieść to do każdego z tych, którzy odeszli.
Mówią o Bartku wprost:

Odszedł na zawsze człowiek pracowity, solidny
i skromny, popularyzator wiedzy historycznej o Jaworznie, miłośnik rodzinnego miasta. Nigdy nie
zabiegał o własne wyróżnienia. Dzięki swoim rozległym zainteresowaniom i pasji był osobą wyróżniającą się wśród miejscowej społeczności. Przeżył
72 lata. Z głębokim żalem i smutkiem pożegnany
został 1 września 2016 roku przez Najbliższych:
żonę Barbarę, syna Przemysława, braci z rodzinami, przedstawicieli władz miasta: prezydenta Pawła
Silberta, wiceprezydentów Tadeusza Kaczmarka
i Monikę Bryl, pracowników i przyjaciół Muzeum
Miasta Jaworzna z dyrektorem Przemysławem Dudzikiem, przedstawicieli organizacji społecznych,
krewnych, znajomych, wiernych sympatyków oraz
tłum mieszkańców miasta. Uroczystości pogrzebowe według ceremonii świeckiej odbyły się na cmentarzu Pechnickim w Jaworznie. Ziemia jaworznicka
przyjęła Go na zawsze.

„Jego zastąpić się nie da”.
Bartek był doświadczonym pracownikiem, posiadał
dużą wiedzę o historii miasta, jego mieszkańcach,
zabytkowej architekturze z jej zapleczami. Historia
miasta Jaworzna była nie tylko Jego hobby, lecz zarazem wielką pasją, którą do końca poszerzał i zgłębiał.
5
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Wspomnienie o kapitanie
Stanisławie Nowakowskim

Paweł Silbert

O

dszedł od nas kapitan Stanisław
Nowakowski. Nasz Przyjaciel, wspaniały człowiek, godny naśladowania, prawy,
trzymający się zasad. Człowiek nie godzący się
na niesprawiedliwość, zakłamanie, fałsz. Szczerość, która przemawiała przez Pana Stanisława, od
razu chwytała za serce. Tak, Pan Stanisław potrafił
w niesamowity sposób zjednywać sobie ludzi. Nawet najdrobniejszy kontakt z nim powodował, że
człowiek miał ochotę przebywać w jego towarzystwie, czerpać garściami z jego obecności. Miał
bardzo ważną cechę, zapomnianą trochę w dzisiejszym zabieganym świecie, potrafił okazać zainteresowanie drugiej osobie. Słuchał, z przejęciem opowiadał i znów wsłuchiwał się w swojego rozmówcę.
Skromność przebijała z jego życia, nie angażował
się w spory polityczne, choć nieraz ostro mówił co
myśli o niektórych sytuacjach. W czasach, gdy wraca pamięć o bohaterach nie możemy zapomnieć
o Panu Stanisławie, który jest legendą Jaworzna. To
właśnie Pan Kapitan przyczynił się do tego, że polskim bohaterom przywracane jest należne miejsce
w polskiej historii.
Pan Stanisław zapisał się na kartach historii
walcząc o wolną Polskę w formacjach zbrojnych
Podziemnego Państwa Polskiego: Armii Krajowej,
Organizacji Polski Niepodległej oraz w szeregach
Organizacji Orła Białego. Jako nastolatek wstąpił do Armii Krajowej. Jak wspominał w jednym
z wywiadów, przeszedł odpowiednie przeszkolenie
i prowadził między innymi sabotaże gospodarcze
przeciwko Niemcom. Uszkadzając maszyny w fabryce, sypiąc piasek i opiłki do rurociągów, w których powietrze rozprowadzało je na zawory i zasuwy i powodowało awarie urządzeń maszynowych,
np. uszkodzenia układu kotła ługowego. Pewnego
razu pan Stanisław został nakryty podczas jednej
z akcji sabotażowych, wspomniał:
Hartowałem akurat w kuźni części do
pistoletów i młynków do mielenia zboża.
Jednocześnie miałem dla niepoznaki
przygotowane narzędzia ślusarskie, dzięki
którym udawałem, że wykonuję zadania
zlecone przez szefostwo. Nagle zobaczyłem,
że nadchodzi volksdeutsch. Złapałem

Stanisław Nowakowski zmarł
27 stycznia 2017 roku.

kleszcze, wrzuciłem część hartowanych
przed chwilą rzeczy do złomu. Ten jednak po
wejściu do kuźni zaczął grzebać w tamtym
miejscu. Powiedziałem, że pracuję przy
zasuwach i robię frez, którym docieram
gniazda zaworów. Nie uwierzył w to,
powiedział, że zapyta majstra. Ubiegłem go
jednak i przekonałem mistrza warsztatu, aby
potwierdził moje słowa. Na szczęście zrobił
jak prosiłem.

Takich przeżyć miał więcej. Gdy minęła wojna, nastał okres kolejnej okupacji — tym razem sowieckiej. Czasy nie były przychylne akowcom. Ciężko
pracował w jaworznickich kopalniach Kościuszko
i Bierut (w warsztacie mechanicznym, jako kreślarz
w biurze technicznym, ratownik górniczy, maszynista wyciągowy). Swoją pracę wykonywał uczciwie
i rzetelnie, tak był nauczony, taki miał charakter. Od
młodych lat wykazywał talent do rysowania, malowania i rzeźbienia. Mimo że nie poszedł na wymarzoną Akademię Sztuk Pięknych, nie zrezygnował
z rozwijania swoich talentów. Długo tworzył rysunki, rzeźby i malował obrazy. Musiał przestać dopiero
wtedy, gdy ciało zaczęło odmawiać posłuszeństwa.
Swoją pasję wykorzystywał do przywracania
pamięci o polskich żołnierzach. Projektował, tworzył i naprawiał tablice symbolizujące krew przelaną w obronie Ojczyzny. Jego autorstwa jest choćby
tekst wyryty na mogile żołnierzy Armii Krajowej na
cmentarzu Pechnickim w Jaworznie. Był inicjatorem
i autorem odnowy pomnika pamięci partyzantów
ak i gl pps w Jeziorkach i kolejarzy w Szczakowej.
Wykonywał napisy na tablicach pomników pamięci
i płytach nagrobnych zasłużonych w boju osób. Wiele z takich miejsc pozostałoby bezimiennych, gdyby
nie Pan Stanisław i jego dłuto. Wszyscy znamy ważne miejsce jakim jest Pomnik Niepodległości w Jaworznie przy miejskiej bibliotece. To właśnie kapitan
Stanisław Nowakowski był inicjatorem i orędownikiem zbudowania pomnika, przy którym od 2008
roku spotykamy się i oddajemy hołd poległym za
walkę o wolność. Ostatni raz z Panem Stanisławem
wspólnie, wszyscy — jak co roku — spotkaliśmy się
na uroczystościach Święta Niepodległości — 11 listopada 2016 roku. Pan Kapitan uroczyście odsłonił
7

2017· 14

Przyczynek do historii jaworznickiego
rzemiosła

Bartłomiej Cieszyński
wtedy Skwer Legionów Polskich. Pod pomnikiem,
który był jego dziełem, odebrał także awans na stopień kapitana.
Będzie nam brakowało Pana Stanisława — Człowieka Zasłużonego dla Miasta Jaworzna, Prezesa koła
Światowego Związku Żołnierzy ak. Choć nigdy nie
chciał się wywyższać, za swoją działalność kombatancką i społeczną był wielokrotnie odznaczany i honorowany, otrzymał: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
Krzyż Armii Krajowej, odznaczenie Weterana Walk
o Niepodległość, srebrny Medal Opiekuna Miejsc
Pamięci, brązowy Medal za Zasługi dla Obronności
Kraju, dyplom uznania za działalność społeczną na
Rzecz Światowego Związku Żołnierzy ak.
Patrzył jak z biegiem lat jego koledzy odchodzą
na wieczną wartę. Nie załamywał się, chciał i działał dalej. Angażował się w organizację wydarzeń
patriotycznych, inicjował i uczestniczył w akcjach
społecznych i edukacyjnych — zawsze można było
liczyć na jego obecność i poradę. Patronował przedsięwzięciom młodzieży, odwiedzał szkoły ze swoimi
referatami, przekazując wiedzę o historii Polskiego
Państwa Podziemnego. Godziny lekcyjne przedłużały się — młodzież nie chciała, aby przestawał opowiadać.
Wielkie dzieła i wydarzenia, których był inicjatorem i uczestnikiem przetrwają. Mam nadzieję, że również w pamięci naszej, naszych dzieci
i kolejnych pokoleń jaworznian.
Panie Kapitanie, Panie Stanisławie jesteśmy
dumni, że walczył Pan dla nas, że był Pan z nami.
Dziękujemy za niespożytą siłę i energię wkładaną
w przekazywanie wiedzy, aby nie zatarła się pamięć
o żołnierzach ak.
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dtworzenie historii miejscowego rzemiosła nie jest łatwe. Nieliczne dokumenty z czasów i Rzeczypospolitej znaleźć
można w państwowych zbiorach archiwalnych, ale
zawarte w nich informacje są wyjątkowo skąpe.
Część z nich traktuje o rzemieślnikach osiadłych
we wszystkich osadach wchodzących w skład jaworznickiej parafii, inne wyłącznie o dobrach biskupich. Niewiele lepiej wygląda stan dokumentacji
omawianego tematu z lat zaborów. Sądząc po ilości
funkcjonujących równocześnie, na przełomie xix
i xx wieku, organizacji rzemieślniczych na terenie
Jaworzna, materiałów nie powinno brakować, a tak
nie jest. Dokumentacja, tworzona i przechowywana
na miejscu, głównie skutkiem braku dostatecznej
dbałości, niemal całkowicie zaginęła. Jej istnienie
poświadczają pisma kierowane do władz i różnych
instytucji, odnajdowane w Chrzanowie, Krakowie
czy Lwowie oraz lakoniczne zapiski świadków. Księga uchwał i Księga uczniów założone przez miejscowy cech w latach 1904-1907 ocalały tylko zbiegiem
okoliczności, podobnie jak dwa inne dokumenty
z okresu międzywojennego. Bezpowrotnie zaginęły
dokumenty powstałe w Jaworznie w latach ii wojny
światowej.
—I—
Proces powstawania rzemiosła w Jaworznie i okolicy przebiegał podobnie jak we wszystkich średniowiecznych osadach typu wiejskiego. Oddaleni od
miast, gdzie funkcjonowały lub tworzyły się wyspecjalizowane w wykonywaniu prac rękodzielniczych
bractwa, mieszkańcy wiosek zmuszeni byli radzić
sobie sami. Z czasem niektórzy z nich zaczęli się
specjalizować w określonych zawodach. Potwierdzeniem tego jest proces powstawania chłopskich
nazwisk, który w zachodniej (czyli naszej) części
Małopolski trwał niemal do końca wieku xvii. Do
będących wówczas w użyciu imion zaczęto dodawać drugi człon dookreślający konkretnego mieszkańca, tworzony od cech charakterystycznych dla
jego wyglądu, budowy, miejsca zamieszkania itp.
Część nazwisk powstała od wykonywanych zawodów. Dowody poświadczające sam proces tworzenia nazwisk, które potwierdzały zarazem istnienie

określonych zawodów na naszych terenach, znajdujemy między innymi w dokumentach kościelnych.
W Inwentarzu klucza lipowieckiego z 4 maja 1724
roku, wśród wymienionych nazwisk osiadłych poddanych widnieją: Franciszek Kowal, Piotr Bednarz
i Matyjasz Szewc. Kolejny Inwentarz z 16 czerwca
1746 roku wymienia w Jaworznie: Malchera Kowala, Jana Kuśnierza, Pawła Kowala, Andrzeja Krawca i Piotra Kowala; w Dąbrowie: Andrzeja Szwieca
(słów: szwiec i szewiec używano wówczas zamiennie ze słowem szewc); w Długoszynie — Matyjasza
Kołodzieja. W opracowaniu Adolfa Pawińskiego dotyczącym tzw. Ksiąg poborowych odnajdujemy dane
statystyczne o rzemieślnikach z terenu jaworznickiej
parafii. Najstarsze pochodzą z roku 1490. Informacje z lat późniejszych są niepełne, czasem ich brak.
W zdecydowanej większości ograniczają się do ujęć
ilościowych. Księga poborowa z roku 1581 wykazuje: trzech rzemieślników w części królewskiej Długoszyna i jednego w części biskupiej, trzech w Jeleniu, dwu w Jaworznie i dwu w Szczakowej. Rejestr
poborowy województwa krakowskiego z roku 1629
wymienia tylko jednego rzemieślnika w Długoszynie, zaś późniejszy z 1680 roku znów trzech w części
królewskiej tej miejscowości i jednego w biskupiej.
Jedno z ostatnich w i Rzeczypospolitej sprawozdań
Komisji Boni Ordinis z lat 1790-1791 traktujące o naszej okolicy odnotowuje funkcjonowanie: w Ciężkowicach kowala, szewca i krawca, w Jeleniu kowala,
w Szczakowej kowala i szewca, a w Długoszynie jedynie flisaka spławiającego drewno. We wspomnianym już wcześniej Inwentarzu klucza lipowieckiego
z roku 1724 znajdujemy uwagi krytyczne dotyczące
ogółu rzemieślników w dobrach biskupich: „rzemieślnicy siedzą pod dworską jurydycją, żadnego
pożytku prowentowi nie czynią, lubo z gruntu pańskiego korzystają”. W ślad za oceną idą pilne polecenia. Dla przykładu: cieśle mają pobijać dachy, okna
i drzwi, kołodzieje koła naprawiać i do wozów piasty wykonywać, kowale wrzeciądze i zawiasy robić,
tkacze płótno wg ustalonej ilości i ceny, a smolarze
po sześćdziesięciogarncowej beczce smoły. Podobne
polecenia dotyczą też innych zawodów.
Z przytoczonych przykładów widać, iż do końca xviii wieku na naszych terenach żyli rzemieślnicy zabezpieczający najbardziej podstawowe,
9
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Po prawej: Uniwersał
o porządku cechowym
cesarzowej Marii Teresy.

wymagające specjalizacji potrzeby, utrzymującej
się głównie z rolnictwa, ludności: cieśle, kowale,
krawcy, szewcy. W roku 1787 odnotowano wśród
osób narodowości żydowskiej szmuklerza w Długoszynie. Co charakterystyczne, w żadnym ze wspomnianych dokumentów nie odnaleziono nazwy
„stolarz”. Pojawi się ona dopiero w drugiej połowie
xix wieku. Do tego czasu jedynymi „meblami”
w miejscowych chatach były: ławy, stoły i skrzynie,
do zrobienia których nie byli potrzebni specjaliści,
gdyż wykonywali je z różnym skutkiem cieśle bądź
własnoręcznie sami gospodarze. Warto tu zaznaczyć, że do rzemiosł nie zaliczano wówczas: młynarstwa, piwowarstwa, karczmarstwa. Zmieni się to
u końca wieku xix.
Rzemieślnicy z Jaworzna, Szczakowej i okolicznych wiosek po raz pierwszy związali się organizacyjnie najprawdopodobniej dopiero w roku 1800.
Sugeruje to data widoczna na sztandarze cechowym, wykonanym i poświęconym w roku 1947. Jest
on mniej lub bardziej udaną kopią wcześniejszego sztandaru, skonfiskowanego przez okupacyjne
władze niemieckie. Członkowie przedwojennego
jaworznickiego cechu musieli dysponować wiedzą
(z dokumentu lub wiarygodnego przekazu ustnego)
na temat daty „1800”, jeśli zdecydowali się umieścić ją na awersie swego sztandaru. Wobec braku
wiarygodnego dokumentu, który jednoznacznie
wskazywałby czas i okoliczności powstania organizacji cechowej w tym właśnie roku, możemy tylko domniemywać, że istotnym impulsem ku temu
było egzekwowanie przez administrację austriacką
po iii rozbiorze Polski postanowień wydanego wiele lat wcześniej Uniwersału o porządku cechowym
cesarzowej Marii Teresy. Dokument ów — choć
zakwestionował wcześniej istniejące w tym zakresie przywileje, tradycje i statuty cechowe — ułatwił
sposób przyjmowania nowych członków. Ustawa
dzieliła cechy na „łatwiejsze” i „trudniejsze”, precyzowała warunki prowadzenia nauki uczniów, sporządzania i przechowywania dokumentów oraz kas,
określała ilość i sposób organizowania członkowskich spotkań. Ostatnie z wymienionych zagadnień
ujęła tak: „Schadzki zwyczajne cztery razy do Roku,
ato za każdym razem z wiadomością y przytomnością, od Zwierzchności lub Magistratu mają być
obchodzone. […] Mimo rzeczonych kwartałowych
schadzek, żadnych ekstraordynaryjnych schadzek
całego cechu dozwalać się nie ma”. Zapisy zawarte
w Uniwersale, wraz z nowelą z roku 1789 równającą
wobec prawa rzemieślników żydowskich z chrześcijańskimi, obowiązywały aż do roku 1853, kiedy to
wprowadzono nową ustawę o przemyśle, zezwalającą na wykonywanie rzemiosła tzw. „partaczom”
i tworzenie różnych zrzeszeń zawodowych.
W związku z tym, że Jaworzno było w międzyczasie przyłączane wpierw do Księstwa Warszawskiego, a później do Rzeczpospolitej Krakowskiej,
rodzi się pytanie dla dociekliwych: czy obowiązujące
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w obu organizmach rozwiązania prawne mogły mieć
wpływ (i jak wielki) na stan miejscowego rzemiosła?
— II —
Wraz z rozwojem Jaworzna i pobliskich miejscowości, co związane było z powstawaniem pierwszych
fabryk, kopalń, a także wzrostem zaludnienia, rosło
też zapotrzebowanie na wyroby i usługi rzemieślnicze. Zatem także na ilość fachowców. W rzemiośle
wyodrębniały się coraz liczniej nowe specjalności.
Dostrzegalny skok rozwojowy miejscowego przemysłu miał miejsce na przestrzeni od ostatniego
dziesięciolecia wieku xviii po drugą połowę wieku
xix. Powstawały wówczas liczne kopalnie węgla,
huty cynku i ałunownie, zbudowano fabrykę sody
amoniakalnej, hutę szkła i cementownię, a także
sieć linii kolejowych różnej szerokości. Rosło zapotrzebowanie na wszelkie środki transportu. Ówczesne metody urabiania skał, w tym węgla, opierały
się głównie na prostych narzędziach, urobek oraz
surowce przewożono, aż do otwarcia w pobliżu linii
kolejowej Kraków–Mysłowice, głównie transportem konnym. Nic dziwnego zatem, że poszukiwani byli kowale, ślusarze, blacharze oraz kołodzieje
i rymarze. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców
wzrastało także zapotrzebowanie na wiele usług
rzemieślniczych. Zwiększała się liczba warsztatów krawieckich, szewskich i zegarmistrzowskich.
Zapotrzebowanie na mieszkania owocowało ko-

niunkturą na wszelkie usługi związane z budownictwem.
W roku 1883 znowelizowana została obowiązująca ustawa przemysłowa. Miejsce dotychczasowych stowarzyszeń cechowych zastąpiły stowarzyszenia rękodzielnicze, podzielone na trzy działy:
pierwszy obejmował rzemieślników branży spożywczej, drugi wytwórców wyrobów ze skór i tkanin, trzeci pozostałych. W rezultacie na terenie Jaworzna i okolicy pojawiały się kolejno: w roku 1885
— Stowarzyszenie Zjednoczonych Rękodzielników
i Przemysłowców (z prezesem Ignacym Stawarskim, a od 1898 do 1905 roku Aleksandrem Kaweckim), Stowarzyszenie Przemysłu Piekarzy (w roku
1898 przewodniczył mu Berek Kluger) oraz Stowarzyszenie Kupców i Kramarzy.
W dniu 5 lutego 1907 roku ukazała się kolejna
ustawa przemysłowa zwiększająca autonomię cechów. Wkrótce po tym w Krakowie została utworzona Izba Stowarzyszeń Rękodzielniczych, a w 1910
roku Krajowy Związek Izb i Stowarzyszeń Rękodzielniczych, który rychło stał się faktyczną reprezentacją całego małopolskiego rzemiosła. Ważne
znaczenie, także dla jaworznickiego cechu, miało
powołanie w Krakowie Szkoły Przemysłowej, kształcącej przyszłych rzemieślników o wysokich kwalifikacjach. Wcześniej, w tym samym celu wysyłano
obiecujących uczniów z Jaworzna do wiedeńskiego
Instytutu Popierania Rękodzieła.
W 1912 roku powstało w Jaworznie Stowarzyszenie Gospodnio-Szynkarskie z prezesem Ignacym Stawarskim na czele. Rok wcześniej zmieniło
statut miejscowe Stowarzyszenie Zjednoczonych
Rękodzielników i Przemysłowców, wprowadzając doń zapis o równości praw członkowskich bez
względu na narodowość. W rezultacie, jeszcze
w tym samym roku, osiągnęło liczbę 111 członków,
nadal obejmując zasięgiem wszystkie miejscowości będące obecnymi dzielnicami Jaworzna. Mimo
wcześniejszych, a także późniejszych, zmian i zawirowań zawsze skupiało najwięcej okolicznych
rzemieślników.
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na potwierdzonej informacji, że głównym źródłem
jego utrzymania była gra w kapelach weselnych.
Dyspens udzielała krakowska Izba Rękodzielnicza,
ale opinia właściwego terytorialnie stowarzyszenia

— III—
Najstarsza zachowana księga uchwał tego stowarzyszenia zaczyna się protokołem z posiedzenia
„wydziału” (zarządu) odbytego 14 marca 1904 roku.
Przyjęto na nim sprawozdanie finansowe za poprzedni rok i udzielono absolutorium „rachunkozdawcom”.
Analizując zapisy z tegoż posiedzenia dotyczące udzielania tzw. dyspens od obowiązku wykazania się świadectwem ukończenia nauki w zawodzie, dowiadujemy się jak dociekliwie do tematu
tego podchodzili członkowie zarządu. Przykład:
prośbę szklarza Anchla Urbacha załatwiono pozytywnie aprobując jej uzasadnienie, zaś prośbę
masarza Jana Kościelniaka odrzucono opierając się
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Świadectwo cechowe
F. Boehma z roku 1902.
Pierwsza strona Księgi
protokołów.

w tej sprawie miała niebagatelne, właściwie wiążące znaczenie. Spotkania zarządu poświęcane były
najczęściej sprawom podobnym jak wyżej, a także
przyjmowaniu nowych członków, obniżaniu składek
słabo prosperującym warsztatom, udzielaniu zapomóg rzemieślnikom dotkniętym nieszczęściem.
Z początkiem roku 1905, bez powiadomienia
zarządu, opuścił Jaworzno dotychczasowy wieloletni cechmistrz — Aleksander Kawecki. Obowiązki
przejął zastępca — Salamon Bochenek i sprawował
je do roku 1907, w którym przekazał je Janowi Krupie. Dwa lata później cech jaworznicki wyłonił spośród swoich najlepszych fachowców kandydatów
do komisji egzaminacyjnej dla czeladników dwunastu zawodów: masarstwa, rzeźnictwa, piekarstwa, krawiectwa, szewstwa, stolarstwa, kowalstwa,
blacharstwa, malarstwa, kominiarstwa, fryzjerstwa
i zegarmistrzostwa. Nieco ponad połowę stanowili
rzemieślnicy narodowości żydowskiej. Wyłonienie
kandydatów wiązało się z powołaniem 15 listopada
1909 roku Szkoły Przemysłowej Dokształcającej, do
której musieli uczęszczać uczniowie terminujący
w zawodzie. Na działalność szkoły cech wyasygnował 400 koron, zaś dwa lata później uruchomił przy
niej bibliotekę. Nauka teorii odbywała się popołudniami kilka razy w tygodniu w budynku Szkoły
Powszechnej nr 1 im. Piotra Skargi, którą kierował
wówczas Józef Kielski, zajęcia praktyczne odbywały
się w warsztatach rzemieślniczych.
Wszystkie wymienione wcześniej zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem miejscowego
społeczeństwa. Właściciele warsztatów, świadomi
znaczenia reklamy, chętnie godzili się na zamieszczanie nazwisk w wydawnictwach promujących rzemiosło. Najlepszym potwierdzeniem tego jest ponad
dziewięćdziesiąt nazwisk miejscowych rzemieślników odnalezionych w Skorowidzu przemysłowo-handlowym królestwa Galicji z roku 1912, wydanym
we Lwowie nakładem Ligi Pomocy Przemysłowej.
Pojawiające się okresowo lata dekoniunktury w gospodarce krajowej, choć zakłócały płynny
rozwój jaworznickiego rzemiosła, nie wpłynęły
w znaczący sposób na jego stan ogólny. Natomiast
wybuch i wojny światowej i jej trwanie, a co za tym
idzie zdarzające się rekwizycje warsztatów, pobór
licznych członków cechu do wojska, przyniosły
zdecydowanie negatywne skutki. Nie poprawiło
jego kondycji odzyskanie przez Polskę niepodległości. W nowo powstałym państwie istniejące stowarzyszenia rzemieślnicze posługiwały się kilkoma różniącymi się między sobą aktami prawnymi.
Prace nad nową ustawą przemysłową trwały aż do
roku 1933, kiedy to ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie
O izbach rzemieślniczych i ich związku. W Krakowie powstała Izba Rzemieślnicza obejmująca zasięgiem całe województwo. Zmiany w podległych
jej stowarzyszeniach rzemieślniczych dokonywane
były sukcesywnie.

Nauczyciele i słuchacze
Szkoły Przemysłowej
Dokształcającej. Rok 1925.

Zakład krawiecki
Bazarnickiego. Lata I wojny
światowej.
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16 marca 1930 roku odbyło się ostatnie posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Zjednoczonych Rękodzielników w Jaworznie, a 29 czerwca Zwyczajne
Walne Zgromadzenie stowarzyszenia przyjęło nowy
statut. Od tej chwili przybrało ono nazwę Cechu
Zjednoczonych Rzemieślników w Jaworznie. Istniejącą Szkołę Uzupełniającą Przemysłową przemianowano na Szkołę Wieczorową Dokształcającą. Zmienił się także jej status.
Cech, kilkoma uchwałami podjętymi na przestrzeni roku 1932, zdecydował (formalność wynikająca z przyjętych ogólnokrajowych rozwiązań
prawnych) o konieczności kształcenia w zawodzie
i zwalczania wyzysku uczniów przez mistrzów,
o obowiązku ich rejestracji w cechu, wyzwalaniu
w przyjętym terminie, badaniach lekarskich oraz
przymusowym ubezpieczeniu od nieszczęśliwych
wypadków. Walne Zgromadzenie w dniu 3 kwietnia 1932 roku przyjęło uchwałę o powołaniu Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej.
W roku 1933, na wniosek cechmistrza Franciszka Mrożka, rzemieślnicy skupieni w cechu podjęli decyzję o wzniesieniu stałej siedziby. Aż do tej
chwili zarząd „tułał” się po różnych lokalach. Od
momentu powstania do roku 1931 oficjalnym adresem były pomieszczenia gminy, co znajdowało
uzasadnienie w fakcie, że sekretarzem urzędującym był zawsze etatowy pracownik gminy. W latach 1903-1911 był nim Tobiasz Landsman, przez 11
miesięcy roku 1911 — Jan Jałowiecki, od 1911 do 1932
roku — Stanisław Stankiewicz. Od tej daty sekretarzem mógł być tylko członek cechu. Między rokiem
1931 a 1936 siedziba zarządu mieściła się kolejno:
w budynku rymarza Mikołaja Sarny w rynku, także
w rynku u Adolfa Aschnowitza, wreszcie u Ludwika Brożka przy ówczesnej ulicy Jagiellońskiej (dziś
Grunwaldzka). Miejsce pod przyszły obiekt zostało
starannie wybrane w centrum miasta. Niestety było
własnością Jaworznickich Komunalnych Kopalń
Węgla. Zarząd spółki, przychylając się do prośby rzemieślników, odstąpił im upatrzoną działkę
o powierzchni 252 m2. Transakcja kupna-sprzedaży
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Nauczyciele i słuchacze
Szkoły Uzupełniającej
Przemysłowej. Lata 30.
XX wieku.

[...] Ojciec poszedł pracować na kopalnię.
Gdyby volkslistę podpisał — miałby warsztat,
ale nie chciał. Był, czuł się Polakiem, więc
z warsztatu musiał się wynieść. Niestety,
kilku rzemieślników niezbyt dobrze czuło się
w polskiej skórze […] Ci, tuż po zakończeniu
wojny, trafili do pobliskiego obozu pracy,
a cech pozbawił ich członkostwa.

— IV—

Budynek cechu. Stan w roku
1970.

Po prawej: Zapisy
o usunięciu z cechu.

została sfinalizowana 24 lipca 1934 roku. Budowę
rozpoczęto dysponując kwotą 38.355 złotych, pochodzącą z różnych źródeł. Pod koniec roku 1936
stanął budynek w stanie surowym, uroczyste oddanie do użytku nastąpiło 2 maja 1937 roku.
Obiekt był jednopiętrowy, otynkowany tylko
z dwóch stron, widocznych od ulicy Jagiellońskiej
i Farnej. Na frontonie, na seledynowym tle, nad
oknami i piętra widniał oddany w tynku duży napis:
„Dom Rzemieślniczy im. marsz. Józefa Piłsudskiego”. Między oknami i obok umieszczono 6 wykonanych tą samą techniką, ale barwnych symboli różnych rzemiosł. Parter zajmowała restauracja oraz
sklep z artykułami skórzanymi, na piętrze wyszykowano salę zborną i biura cechu. Ściany sali utrzymane były w podobnych kolorach i ornamentyce jak
ściany zewnętrzne. Szczególną dekorację stanowiły
ręcznie kute kinkiety i olbrzymi żyrandol. Pośród
tego umieszczono skromny portret projektodawcy
budowy domu — cechmistrza Franciszka Mrożka.
Człowiek ten, nieco wcześniej — 29 stycznia 1933
roku — stał na czele tzw. „Komitetu Sztandarowego”, który w niezwykle trudnym okresie (ogólnoświatowy kryzys gospodarczy), ufundował sztandar
i jeszcze tego samego roku, po uprzednim uroczystym poświęceniu, przekazał cechowi.
Rozwój jaworznickiego rzemiosła zahamowany
został wraz z wybuchem ii wojny światowej. Rzemieślnicy pochodzenia żydowskiego, stanowiący
do lat 20. xx wieku znaczącą część członków cechu,
już wcześniej zaczęli opuszczać okolicę i Polskę.
Tych, którzy pozostali, władze niemieckie pozbawiły warsztatów i możliwości wykonywania zawodu
w pierwszych dniach okupacji. Wkrótce miało to
samo spotkać Polaków. Ci mogli wykonywać zawód,
ale nie mogli kierować warsztatami, gdyż przejęli je
przybyli, głównie z Besarabii, osadnicy niemieccy.
Stanisław Sarna, syn wspomnianego wcześniej rymarza Mikołaja, puentuje to następująco:
Ojciec robił przede wszystkim chomąta
dla koni. […] Później, w czasie okupacji,
Niemcy mu warsztat zabrali. Takie czasy
były. Wtedy prowadził ten zakład jakiś
Niemiec. Niestety, nazwiska nie pamiętam.
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Tuż po wojnie w Krakowie reaktywowała się Izba
Rzemieślnicza. W Jaworznie żyjący członkowie cechu także podjęli działania organizacyjne. W nie
najlepszym klimacie wzajemnych podejrzeń, a nawet oskarżeń wyłoniono nowy zarząd. Skład okazał się być dość niestabilny, ale 18 marca 1945 roku
wchodzili doń: Wit Kłyk, Dominik Larysz, Wacław
Marcinik, Wincenty Michalik, Ignacy Miller, Józef
Putowski, Władysław Rudolf, Mikołaj Sarna, Feliks
Sarna, Franciszek Siedzioch i Wawrzyniec Zymon.
Starszym cechu był Aleksy Chuderski. Z protokołu zebrania odbytego w tym dniu wynika, że karty
rzemieślnicze, niezbędne do prowadzenia warsztatów, wydawało wówczas pojedynczo — na wniosek
zainteresowanego, bez opinii właściwego cechu —
starostwo chrzanowskie. Jaworznicki cech wystąpił
z propozycją zmiany takich praktyk. Chciał mieć
wpływ na decyzje. Innym problemem zaprzątającym członków zarządu był stan techniczny siedziby
cechu. Dach był uszkodzony, sufity zalane, instalacja wodno-kanalizacyjna rozmrożona.
6 maja tegoż roku zarząd odmówił udzielenia
zgody na przynależność do Powiatowego Związku
Cechów i wysłał negocjatorów do krakowskiej izby.
W łonie zarządu ujawniły się tarcia, kilku członków
złożyło rezygnacje. Wśród stowarzyszonych krążył
list o treści nawołującej do obalenia aktualnego

zarządu. Niesnaski trwały aż do jesieni roku 1947.
Nastrojów nie uspokoiła nawet decyzja z 23 lutego
1947 roku o wykonaniu nowego sztandaru w miejsce zniszczonego przez Niemców. Oryginalny zapis
o sfinalizowaniu owego przedsięwzięcia w protokole obrad z dnia 17 kwietnia, w pisowni oryginalnej,
brzmi: „[…] Sztandar został zamówiony w firmie
Zakład Wychowawczy i szkoła krawiectwa artystycznego Dzieciątka Jezus (Oblaci) w Częstochowie za cenę 100.000 zł. Z terminem wykończenia
na 22 maja 1947. Należność zapłacono”.
Ostatni zapis w protokolarzu posiedzeń zarządu
Cechu Zjednoczonych Rzemieślników w Jaworznie
nosi datę 23 września 1948 roku. Tematem głównym
obrad nadal pozostawał remont Domu Rzemieślniczego oraz kwestia zakupu opału przed zbliżającą
się zimą.
—V—
W nowej rzeczywistości klimat dla rzemiosła psuł
się z roku na rok. Dekret z 21 kwietnia 1948 roku
zmieniał przedwojenną ustawę o izbach rzemieślniczych. Istniejący Związek Izb Rzemieślniczych
objęty został centralnym planowaniem. 7 marca
1950 roku ukazała się ustawa powołująca Centralny
Urząd Drobnej Wytwórczości. Artykuł 2 w punkcie 7 ustanawiał „nadzór państwowy nad izbami
rzemieślniczymi i ich związkiem”, a w kolejnym informował o podległości nowemu urzędowi spraw
cechów i ich związków. W praktyce oznaczało to
likwidację izb i zdławienie rzemiosła. Równo rok
później, rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Skarb
Państwa przejął majątek zlikwidowanych izb. Celem
podejmowanych działań było podporządkowanie
samorządnych dotąd podmiotów władzy centralnej.
Trudną sytuację rzemiosła pogorszyły dodatkowo
działania utworzonego 25 maja 1951 roku Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. Centralnie
sterowanym przydziałem surowców, ustalaniem cen
i domiarami podatkowymi zmuszono rzemieślników, ratujących się przed ostateczną likwidacją własnych warsztatów, do zrzeszania się w tzw. spółdzielniach pracy. Rzemieślnicy z Jaworzna (wchodzącego
wówczas w skład powiatu chrzanowskiego) zostali
podporządkowani Powiatowej Spółdzielni Pracy
Usług Wielobranżowych w Chrzanowie.
Pierwsze pozytywne zmiany w rzemiośle ogólnopolskim przyniosła ustawa z 11 września 1956
roku przywracająca izby rzemieślnicze oraz Związek Izb Rzemieślniczych. Ustawa z 2 lipca 1958 roku
o Komitecie Drobnej Wytwórczości powołanym
w miejsce likwidowanego Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła sprawiła, że środowisko
rzemieślnicze doczekało się w nim swojego przedstawicielstwa. Reaktywowały się stowarzyszenia
cechowe, ale aktywność ich nadal była niewielka
i skrępowana. Jaworzno, po odłączeniu od powiatu

2017· 14

chrzanowskiego w roku 1956, wzbogaciło się o nowy
twór — Rzemieślniczą Spółdzielnię Zaopatrzenia
i Zbytu Usługa.
W liczbach bezwzględnych ilość punktów usługowych i zatrudnionych w nich osób systematycznie rosła. W latach 1962-1963 jaworzniccy rzemieślnicy zrzeszeni byli w: Cechu Rzemiosł Różnych,
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Usługa oraz Powiatowej Wielobranżowej Spółdzielni Usług Różnych w Chrzanowie. Jak wynika ze sprawozdania
Miejskiej Rady Narodowej w Jaworznie na koniec
roku 1968 działalność usługową prowadziło 209
różnych zakładów, z czego aż 151 reprezentowało
rzemiosło prywatne. Lata 70. xx wieku przyniosły
liczne i szybko następujące po sobie zmiany w zakresie organizacji rzemiosła. Kolejne akty prawne
określały zakres samorządności, prawa i obowiązki
rzemieślników, regulowały kwestie przygotowania
zawodowego i bezpieczeństwa pracy młodocianych
oraz ich wynagrodzeń. Co jednak charakterystyczne, żaden z nich nie podważał zasady centralnego
sterowania rozwojem rzemiosła.
Dopiero w roku 1989, w wyniku zmian społeczno-ustrojowych, uchwalona została ustawa o rzemiośle, zastępująca wszystkie dotychczasowe akty
prawne w tym zakresie. Organizacje rzemieślnicze
zrzeszają się na zasadzie dobrowolności. W grudniu tegoż roku V Krajowy Zjazd Delegatów Rzemiosła dokonał zmiany dotychczasowego Centralnego Związku Rzemiosła na Związek Rzemiosła
Polskiego, którego głównym zadaniem jest pomoc
w realizacji statutowych zadań cechów i innych stowarzyszeń rzemieślniczych. W latach 90. xx wieku
rozpoczął się w Jaworznie proces likwidacji spółdzielni rzemieślniczych. Mniejsze upadły skutkiem
odejścia członków (Spółdzielnia Pracy Chemipral,
Spółdzielnia Rzemieślnicza, Energetyk, Biutex
i inne), do większych weszli likwidatorzy. Obecnie
funkcjonujący Cech Rzemiosł Różnych w Jaworznie
został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 19
czerwca 2002 roku.
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Sztandar Cechu
Zjednoczonych
Rzemieślników w Jaworznie
z roku 1947.

Znalezisko odważników ołowianych
z Długoszyna

Adrian Rams
7.
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Członkowie Rzemieślniczej
Spółdzielni Zaopatrzenia
i Zbytu w pochodzie.
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elem artykułu jest prezentacja kilku niezwykle interesujących znalezisk archeologicznych dokonanych przez Zbigniewa Polizio — poszukiwacza, detektorystę, które były prezentowane w 2011 roku na wystawie Odnalezione
w jaworznickiej ziemi1. Mowa tutaj o zbiorze ołowianych odważników handlowych2 o średniowiecznej
proweniencji znalezionych w Długoszynie.
Historia Polski poświadczona źródłami pisanymi liczy niewiele ponad tysiąc lat. Dla wcześniejszego okresu jedynym świadectwem dziejów człowieka jest obecność materialnych śladów jego działalności. Dzieje okresów prehistorycznych są anonimowe, pozbawione imion i nazw, choć bardzo
bogate w informacje o działaniach i zachowaniach
naszych przodków. Informacji o nich dostarczają
nam źródła archeologiczne, czyli materialne ślady
ludzkiej działalności, przeważnie ukryte w ziemi.
Odkrywaniem i badaniem tych źródeł zajmuje się
archeologia, która informuje nas o najstarszych
dziejach ludzkości. Archeologia jest pomocna także w badaniach historycznych okresów późniejszych. Służy uzupełnieniu, poszerzeniu, a nawet
weryfikacji informacji zawartych w przekazach pisanych. Archeologia przynosi także wiele informacji o okresach dobrze naświetlonych przez źródła
pisane, związanych zwłaszcza z kulturą materialną,
budownictwem, gospodarką. Źródła archeologiczne różnią się od źródeł historycznych swoją anonimowością oraz pośrednim i niepełnym charakterem przekazu. Jako materialne ślady ludzkich
zachowań odzwierciedlają różne dziedziny kultury
materialnej i gospodarki, trudniej wnioskować na
ich podstawie o sferze kultury duchowej.
W przypadku Jaworzna niedostatek źródeł
archeologicznych spowodowany jest brakiem pro1
2

Wystawa była prezentowana w Muzeum Miasta Jaworzna w Galerii
Antresola, w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2011 roku.
Słownik języka polskiego podaje następująca definicję odważnika:
metalowy przedmiot o ustalonym ciężarze, służący do ważenia
przedmiotów na wadze szalkowej. Natomiast ciężarek to: kawałek
metalu służący do obciążania czegoś, potocznie używany także na
określnie odważnika. W artykule nazwy odważnik i ciężarek będą
stosowane zamiennie. Więcej na temat nazewnictwa zob.: K. Wachowski, Wagi i odważniki na Śląsku wczesnośredniowiecznym na
tle porównawczym, „Przegląd Archeologiczny” 1974, t. 22, s. 173;
R. Bodnar, D. Rozmus, B. Sz. Szmoniewski, Wczesnośredniowieczne
odważniki i ciężarki ołowiane z Dąbrowy Górniczej Łośnia, Dąbrowa
Górnicza–Kraków 2007, s. 8, przyp. 1-2.

wadzonych badań archeologicznych na terenie
miasta. Obszar Jaworzna i sąsiedniego Chrzanowa
znajdował się w spektrum zainteresowań Katedry
Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po
wojnie badania prowadzili Bolesław Ginter i Marek
Gedl w latach 1954-1955 oraz 1964-1965, miały one
charakter sondażowy, powierzchniowy. Od lat 70.
xx wieku na terenie miasta nie prowadzono już badań archeologicznych, aż do roku 2016. W sierpniu
2016 roku przeprowadzono dwa sondaże archeologiczne w Długoszynie. Powodem ich przeprowadzenia było, w pierwszy przypadku, sprawdzenie
hipotezy o istnieniu ewentualnych reliktów architektury w rejonie opuszczonego kamieniołomu
oraz, w drugim przypadku, zweryfikowanie informacji o odnajdywanych na polach fragmentach
metali i ceramiki, które to informacje pochodziły
od Zbigniewa Polizio. Badania finansowane przez
Muzeum Miasta Jaworzna prowadzone były pod
kierownictwem dr. hab. Dariusza Rozmusa.
Sytuację w kwestii niedostatku miejscowych
źródeł archeologicznych poprawiały znaleziska dokonywane — przy użyciu detektora metali — przez
pana Zbigniewa Polizio, które następnie przekazywał do Muzeum. Takim przykładem są ołowiane odważniki odnalezione w rejonie Długoszyna.
Analizowany zbiór obejmuje sześć obiektów: odważniki pierścieniowate (J01, J04, J06), stożkowate
(J02, J03) i odważnik (?) w kształcie kostki (J05).
Cztery z powyższych obiektów zostały zakwalifikowane przez dr. hab. Dariusza Rozmusa i dr. Bartłomieja Sz. Szmoniewskiego jako wczesnośredniowieczne odważniki ołowiane, były to trzy odważniki pierścieniowate (J01, J04, J06) oraz odważnik
stożkowaty (J03). W przypadku obiektów J02 i J05
nie wykluczono możliwych związków z okresem
wczesnego średniowiecza3.
Przedmioty określane jako ciężarki ołowiane
znajdowano we wczesnośredniowiecznych warstwach kulturowych głównych ośrodków ówczesnej
Polski, m.in. w Gnieźnie, Poznaniu, Ostrowie Lednickim, Płocku, Bytomiu, Krakowie itd. Odważniki
znajdowano także na stanowiskach archeologicznych
3

D. Rozmus, B.Sz. Szmoniewski, Znaleziska wczesnośredniowiecznych ciężarków ołowianych z okolic Jaworzna, [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji, t. 6, red. A. Rams,
D. Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno– Częstochowa 2013, s. 24-25.
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w Dąbrowie Górniczej Łośniu i Strzemieszycach
Wielkich, Sosnowcu Zagórzu oraz Będzinie. Formy odważników są zróżnicowane (odważniki zoomorficzne znane są już w starożytnych kulturach
Mezopotamii i Egiptu), ale najważniejsza jest waga,
a nie kształt przedmiotu. Ciężarki ołowiane najczęściej znajdowane są w warstwach związanych
z działalnością handlową, stąd słusznie uznaje się
je za odważniki handlowe (czasem znajdowane są
razem z monetami). Uznanie tego typu zabytków
za odważniki handlowe nie było przedmiotem powszechnego konsensusu w świecie nauki, interpretowano je także jako przęśliki tkackie, grzęzidła,
płacidła lub ozdoby. Bezsprzecznie były to wyroby
ważne we wczesnośredniowiecznej Polsce, ponieważ gromadzono je nawet w depozytach w formie skarbów4. Ciężarki ołowiane często występują
w osadach produkcyjnych (np. Dąbrowa Górnicza
Łosień). Obecnie można mówić o odkryciu wczesnośredniowiecznego zagłębia hutnictwa srebra
i ołowiu na terenach położonych w dorzeczu Przemszy i Brynicy. Ów obszar rozciąga się od Bytomia
na zachodzie po Olkusz na wschodzie, od Siewierza
i Przeczyc na północy po Trzebinię, Chrzanów i Jaworzno na południu. Rozpoznane zagłębie funkcjonowało w oparciu o płytko zalegające złoża rud
ołowiu. Wokół wychodni powstawały osady produkcyjne, z których część rozwinęła się w istniejące
później wsie i miasta. Odnalezienie odważników
ołowianych potwierdza fakt prowadzenia na terenie Długoszyna działalności handlowej związanej
ze sprzedażą eksploatowanego na miejscu ołowiu
i srebra we wczesnym średniowieczu.
Dla określenia budowy strukturalnej i technologicznej zabytków metalowych stosuje się analizę
chemiczną materiałów oraz analizy makro- i mikroskopowe. W ramach badań zbioru zabytków metalowych odkrytych w rejonie Jaworzna, w 2012 roku
dr inż. Aldona Garbacz-Klempka wykonała analizy
laboratoryjne przy zastosowaniu nieniszczących
technik badawczych w Laboratorium Analiz Zabytków na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie5. Przeprowadzono ilościowe
i jakościowe analizy chemiczne oraz metalograficzne badania makroskopowe. W pracy przedstawiono
wyniki uzyskane przy pomocy mikroskopii optycznej oraz spektrometrycznej, fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej (xrf)6. Badaniom zostało poddanych sześć obiektów: odważniki pierścieniowate
4
5

6
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D. Rozmus, B. Sz. Szmoniewski, Znaleziska wczesnośredniowiecznych ciężarków…, s. 17.
Wyniki analiz zostały pierwszy raz zaprezentowane w 19 października 2012 roku na I ogólnopolskiej konferencji naukowej Jaworzno
interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji zorganizowanej przez Muzeum Miasta Jaworzna. Szczegółowe wyniki zawarto w artykule: A. Garbacz-Klempka, A. Rams, Górnictwo kruszcowe na terenie Jaworzna do końca XVI wieku. Analiza nowych
znalezisk archeologicznych, [w:] Jaworzno interdyscyplinarnie…,
s. 27-48.
S. Rzadkosz, A. Garbacz-Klempka, Laboratorium metali, stopów i zabytków metalowych na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, „Przegląd Odlewnictwa” 2010, nr 11-12, s. 568.

(J01, J04, J06), stożkowate (J02, J03) i odważnik (?)
w kształcie kostki (J05).
Obserwacje makro-, mikro- i submikroskopowe artefaktów służą do obrazowania ich powierzchni i struktury. Pozwalają one na jakościową
identyfikację rodzaju materiału oraz procesów, którym podlegał w toku wytwarzania. Dokumentację
fotograficzną stanowi katalog zdjęć wykonanych
z wykorzystaniem stereoskopowego mikroskopu
optycznego (przy powiększeniu 6,7÷50x). Mikroskopia optyczna jest podstawową metodą badania
mikrostruktury materiałów. Pozwala na obserwacje
składników strukturalnych próbek, ich morfologii,
wielkości i lokalizacji. Metoda daje możliwość klasyfikacji badanego stopu, identyfikacji składników
strukturalnych, oceny stopnia zanieczyszczenia stopu w procesach metalurgicznych, a także dostarcza
dowodów pozwalających na odtworzenie historii
przeróbki plastycznej stopu i ewentualnej obróbki
cieplnej.
Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, które
padając na próbkę materiału metalowego powoduje, że staje się ona źródłem wtórnej emisji promieni rentgenowskich, zwanych fluorescencją. Analiza
opiera się na charakterystycznej zdolności każdego
pierwiastka do emitowania indywidualnego widma
rentgenowskiego, które zarejestrowane po rozszczepieniu, zawiera informacje na temat obecności
danego pierwiastka w próbce. Promieniowanie to
wykrywane jest przez detektor półprzewodnikowy. Wyznaczenie położenia poszczególnych linii
pozwala na analizę jakościową, a pomiar natężenia
wybranych linii umożliwia analizę ilościową, czyli
oznaczenie stężenia pierwiastka w próbce.
Badania odważników wykazały, iż ukształtowane zostały techniką odlewniczą, z wyjątkiem
odważnika J02. Wykazują liczne charakterystyczne
ślady jak głębokie i płytkie nacięcia, wykonane zapewne dla ich oznaczenia i dopasowania do określonej wagi. Wszystkie odważniki pokrywa nierównomierna warstwa produktów korozji. W miejscach oczyszczonych do tworzywa metalicznego
widoczne są porowatości materiału i wtrącenia ziaren piasku, będące zapewne śladami technologii
i pozostałością formy odlewniczej. Badania składu
chemicznego wskazują, iż odważniki wykonane zostały z ołowiu, przy czym jego zawartość waha się
w granicach 95,7÷98,4%. Obok ołowiu w odważnikach znajdują się pierwiastki będące pozostałościami świadczącymi o pochodzeniu z rud i śladami
procesu technologicznego. Należą do nich: cynk
(0,2÷1,3%), bizmut (0,2%), srebro (0,03÷0,11%) i żelazo (0,2÷1,8%). Ponadto pojawiają się w ilościach
śladowych: miedź, cyna, antymon i arsen. Należy
zwrócić uwagę na odważnik J04 zawierający wysoką zawartość ołowiu (98,43%) oraz najwyższą wśród
badanych zawartość srebra (0,11%). Najwyższe stężenie cynku zarejestrowano dla odważnika J02

(1,26%), a żelaza dla J02 (1,25%). Średnie wartości
stężenia pierwiastków opracowane na podstawie
badań składu chemicznego przedstawiono w tablicy nr 1 i na wykresie nr 1.
Tablica 1. Wyniki składu chemicznego dla odważników oznaczonych
symbolami J01– J06 opracowane na podstawie badań metodą
spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (xrf).

niewielkich ilości srebra. Wskazano podobieństwo
składu chemicznego odważników J01, J03, J06, a także różnice składu chemicznego odważników J02, J05.
Obecność cyny i miedzi jest tu zapewne dodatkiem
celowym.
Należy podkreślić, iż nowoczesne metody badawcze pozwalają lepiej poznać stosowane historycznie materiały i techniki wytwarzania. Badania

Symbol

Element

J01

J02

J03

J04

J05

J06

Fe

Iron

0,41

1,25

0,34

0,19

0,87

1,06

Cu

Copper

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

Zn

Zinc

0,21

1,26

0,96

0,35

0,22

0,21

As

Arsenic

0,14

0,16

0,20

0,17

0,00

0,14

Concentration (wt.%)

Ag

Silver

0,05

0,07

0,07

0,11

0,05

0,05

Sn

Tin

0,00

0,73

0,50

0,00

0,00

0,00

Sb

Antimony

0,00

0,00

0,00

0,00

0,37

0,00

Pb

Lead

98,38

95,74

97,53

98,43

97,78

97,66

Bi

Bismuth

0,16

0,22

0,19

0,18

0,21

0,18

Omawiając skład chemiczny dla poszczególnych
typów odważników należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na odważniki pierścieniowate i odważnik stożkowaty, oznaczone w pracy numerami:
J01, J03 i J06. Porównanie składu chemicznego
odważników przedstawia wykres nr 2, wykonany
na podstawie analizy widm fluorescencyjnych odpowiednich pierwiastków w badanych odważnikach. Wykonana w ten sposób analiza jakościowa
pozwala zestawić na jednym wykresie otrzymane
wyniki poszczególnych pomiarów.
Wykresy widm dla odważników J01 i J06, charakterystyczne dla badanych materiałów, pokrywają
się tzn. wykazują podobny skład chemiczny, z wyjątkiem stężenia żelaza wyższego dla J06. W pewnym stopniu podobnie przebiega również wykres
odważnika J03 (linia czerwona), z wyjątkiem intensywnego impulsu cynku, wskazującego na wyższą
niż w J01 i J06 zawartość tego pierwiastka.
Odważniki o nietypowym kształcie kostki
i stożka J02 i J05, zestawione na wspólnym wykresie
widm fluorescencyjnych, wykazują także podobny
skład chemiczny. Obecne są jednak rozbieżności
w zawartości cyny, wyraźnie dominującej wśród
dodatków w odważniku J02. Należy zaznaczyć, że
stężenie cyny, wynoszące 0,73% jest najwyższym
zarejestrowanym stężeniem w badanych odważnikach i może być dodatkiem celowym, poprawiającym właściwości tworzywa.
Badania znalezisk metalowych dowodzą działalności produkcyjno-handlowej w rejonie Jaworzna. Głównym składnikiem badanego materiału
jest ołów. Materiał, z którego wykonano odważniki
zawiera też liczne domieszki jak żelazo, cynk, bizmut i inne, które są charakterystyczne dla składu
chemicznego złoża ołowiu i stosowanej technologii.
W składzie chemicznym potwierdzono obecność
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metaloznawcze umożliwiają określenie składu stosowanych tworzyw, ich struktury, własności i wykorzystanej technologii. Badania korozyjne natomiast
dostarczają wielu informacji o procesach zachodzących na powierzchni obiektów metalowych, określają ich stan zachowania i umożliwiają dobranie skutecznych sposobów konserwacji i ochrony. Badania
wyrobów metalowych oraz metali i stopów historycznych, towarzyszyć powinny pracom archeologicznym i konserwatorskim. Analizy metaloznawcze
wspierają badania archeologiczne w ramach pracy
zespołów interdyscyplinarnych i mogą być dodatkowym źródłem wiedzy o materiale zabytkowym.
Prezentacji zabytków archeologicznych towarzyszą zabiegi konserwatorskie i badania laboratoryjne. Metodyka badań z zakresu nauk ścisłych
wzbogaca nie tylko warsztat konserwatora, ale także
archeologa i historyka sztuki. Interdyscyplinarne
badania umożliwiają wielopłaszczyznowe rozpoznanie obiektu, pozwalają na potwierdzenie dotychczasowych wyników prac teoretycznych, ale niekiedy także zmieniają dotychczasową wiedzę o obiektach. Analizy wspomagają proces ustalenia historii
obiektu, rozpoznania budowy, techniki i technologii, niekiedy także przynależność chronologiczną
lub warsztatową. Nie bez znaczenia są także prace
badawcze wspomagające konserwację poprzez: dokumentację stanu zachowania, określenie przyczyny
i stopnia degradacji, dobór najwłaściwszych metod
konserwacji oraz zabezpieczenia przed dalszym
niszczeniem. Obecnie stosuje się różnorodne, nowoczesne metody, umożliwiające badanie zabytków
archeologicznych7.
7

Nauka i Zabytki. Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, red. W. Weker, Warszawa 2008; A. Garbacz-Klempka, S. Rzadkosz, Metody badawcze w konserwacji zabytków
metalowych, Materiały z konferencji pt. Sztuka Konserwacji 2010,
publikacja na płycie CD (2011).
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Pogranicze śląsko-małopolskie
w średniowieczu

Sławomir Witkowski

P

Rysunek 1. Odważniki
ołowiane J01–J06.

J01 — 129,52 g

J04 — 19,98 g

J02 — 200,52 g

J03 — 161,14 g

J06 — 7,35 g

J05 — 12,43 g

Wykres 1. Zawartości
ołowiu/srebra/cynku/żelaza
w odważnikach oznaczonych
J01–J06, opracowany na
podstawie badań składu
chemicznego (wt.%).

ogranicze śląsko-małopolskie, czyli terytoria nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu
były ważnym strategicznie i gospodarczo regionem. Na ten stan rzeczy miało wpływ kilka czynników. Po pierwsze znajdował się tutaj prężnie działający ośrodek górnictwa i hutnictwa, czego dowodzą
badania Dariusza Rozmusa1. Przez obszar ten przebiegał także ważny szlak handlowy Kijów – Kraków
– Praga – Ratyzbona2. Zagadnienia, które pragniemy
poruszyć dotyczyć będą przynależności politycznej i kościelnej ziem nad Przemszą i Brynicą. Istotne
miejsce w naszych rozważaniach zajmie omówienie
roli gospodarczej tych terenów. Ramy chronologiczne obejmują okres średniowiecza, a więc do końca xv
wieku. Jednymi z najważniejszych prac poświęconych
temu zagadnieniu są publikacje Jerzego Rajmana3.
Na uwagę zasługują także artykuły Jerzego Sperki4,
Bożeny Czwojdrak5 i Sławomira Witkowskiego6.

dzieje polityczne i kościelne
obszarów pogranicza śląsko-małopolskiego
W 2003 roku Idzi Panic przedstawił tezę, że obszary południowej Polski (także ziemie nad Brynicą
Poddane analizom i konserwacji odważniki ołowiane są prezentowane w Muzeum Miasta Jaworzna
na wystawie stałej pt. Najdawniejsze dzieje górnictwa węgla kamiennego w Polsce w części poświęconej górnictwu kruszcowemu. Wyniki przywoływanych badań zostały zaprezentowane na
i ogólnopolskiej konferencji naukowej Jaworzno
interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji i opublikowane w artykule autorstwa Aldony
Garbacz-Klempki i Adriana Ramsa pt. Górnictwo
kruszcowe na terenie Jaworzna do końca xvi wieku.
Analiza nowych znalezisk archeologicznych zamieszczonym w monografii naukowej Jaworzno interdyscyplinarnie. Regionalizm w szkolnej edukacji,
red. A. Rams, D. Rozmus, S. Witkowski, Jaworzno–Częstochowa 2013.

Wykres 2. Widma
fluorescencyjne odważników
J01, J03 i J06.

1

2
3

4
5
6
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Archeologiczne i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie
Dąbrowy Górniczej i okolic, red. D. Rozmus, Kraków 2004; Wczesnośredniowieczne odważniki i ciężarki ołowiane z Dąbrowy Górniczej – Łośnia, red. D. Rozmus, B. Sz. Szmoniewski, Dąbrowa Górnicza– Kraków 2007; R. Bodnar, D. Rozmus, B. Sz. Szmoniewski,
Hutnictwo srebra i ołowiu we wczesnym średniowieczu w świetle
odkryć w Dąbrowie Górniczej – Łośniu (wybrane zagadnienia), [w:]
Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu, red. J. Sperka,
S. Witkowski, Sosnowiec – Cieszyn 2005; J. Roś, D. Rozmus, Badania archeologiczne na stanowisku 2 w Dąbrowie Górniczej – Łośniu,
woj. śląskie, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000, red. E. Tomczak, Katowice 2002; D. Rozmus, A. Rybak, R. Bodnar, Z dziejów Przemysłu
Dąbrowskiego, Dąbrowa Górnicza–Kraków 2005.
J. Morawiec, Szlak handlowy Kijów–Kraków–Praga a ziemie nad
Przemszą i Brynicą, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą…, s. 89.
J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, Kraków
1998; tenże, Ziemie zagłębiowskie w średniowieczu, [w:] Zagłębie
Dąbrowskie zanim powstało (od pradziejów do końca XVIII wieku),
red. J. Walczak, Sosnowiec 2007, s. 33-97.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko – śląskiej w średniowieczu na obszarze nad Przemszą i Brynicą, [w:] Osadnictwo nad
Przemszą i Brynicą…, s. 101-111.
B. Czwojdrak, Pogranicze małopolsko-górnośląskie w średniowieczu,
[w:] Będzin 1358-2008, t. 2, red. J. Sperka, Będzin 2008, s. 103-122.
S. Witkowski, Obszary nad Przemszą i Brynicą w średniowieczu,
[w:] Regionalizm w szkolnej edukacji. Pogranicze śląsko-małopolskie
(Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, ziemia olkuska), red. D. Rozmus, S. Witkowski, Sosnowiec 2008, s. 63-72.

i Przemszą) nie zostały podporządkowane państwu
Wielkomorawskiemu w ix wieku, jak to wcześniej
przyjmowało wielu uczonych7. Terytoria nad Przemszą i Brynicą w pierwszej połowie x wieku należały do Czech. Dopiero u schyłku panowania Mieszka i lub w początkowym okresie rządów Bolesława
Chrobrego (na przełomie lat 80. i 90. x wieku południe Polski: Śląsk i Małopolska zostały przyłączone
do państwa polskiego8. Do czasu rozbicia dzielnicowego obszary nad Czarną Przemszą, Brynicą i Białą
Przemszą położone były na zachodnich rubieżach
Małopolski i graniczyły z dzielnicą śląską. Najważniejszymi osadami na tych obszarach, które możemy traktować jako swoistego rodzaju punkty orientacyjne, były: Będzin (badania archeologiczne wykazały, że istniał jako gród już w ix wieku)9, Czeladź
oraz Siewierz. Siewierz po raz pierwszy pojawił się
na dokumencie legata papieskiego Idziego z lat 11231125, w którym podano, że znajduje się tam osada
targowa10. Pierwsza wzmianka o Czeladzi pochodzi
7

8
9

10

I. Panic, Ostatnie lata Wielkich Moraw, Katowice 2003, s. 83-119.
Tamże również omówienie poglądów uczonych: zwolenników
i przeciwników teorii o przynależności Polski południowej do państwa Wielkomorawskiego.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…, s. 101.
A. Rogaczewska, Wyniki badań wykopaliskowych na Górze Zamkowej w Będzinie, województwo katowickie, [w:] Badania Archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku, red.
E. Tomczak, Katowice 1997; tejże, Dwie linie umocnień wczesnośredniowiecznego grodu na Górze Zamkowej w Będzinie w IX-X wieku
jako pierwszy etap osadnictwa wczesnośredniowiecznego na tym
stanowisku, [w:] Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne, red. D. Abłamowicz, M. Furmanek, M. Michnik,
Gliwice 2004, s. 283-300; J. Sperka, Kształtowanie się granicy…, s. 101.
Porównaj także: J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie…, s. 46-47.
Bytom średniowieczny. Przekazy źródłowe (1123-1492) (dalej: Bytom),
wyd. J. Drabina, J. Horwat, Z. Jedynak, Opole 1985, nr 1, s. 25-26;
Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, wyd. W. Kętrzyński,
S. Smolka, nr 1, s. 1-8 = Kodeks dyplomatyczny Śląska, t. 1, wyd.
K. Maleczyński, Wrocław 1956, nr 11, s. 30-32 = Schlesisches Urkundenbuch (dalej: SU), t. 1, z. 1, wyd. H. Appelt, Graz-Koeln 1963, nr 6,
s. 5-6 = Regesten zur schlesischen geschichte, [w:] Codex diplomaticus
Silesiae, t. 7, cz. 1 (dalej: CDS 7), wyd. C. Gruenhagen, Breslau 1884,
nr 18, s. 20. Dokument z 1105 roku jest sfałszowany, ale wystawiony
został na podstawie autentycznego dokumentu legata Idziego wystawionego w latach 1123-1125. Według Jacka Laberscheka fragment
dokumentu dotyczący przynależności do klasztoru tynieckiego targowego, 1 karczmy i 1 jatki w Siewierzu nie pochodzi z dokumentu
legata Idziego, ale z aktu donacyjnego Judyty, ostatniej żony Władysława Hermana, zmarłej ok. 1105 roku. Według tegoż badacza
byłaby to przesłanka, aby przesunąć istnienie targu, karczmy i jatki
w Siewierzu przed 1105 rok. Zob.: J. Laberschek, Z dziejów Siewierza
i ziemi siewierskiej do końca XIII wieku, [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego,
red. F. Kiryk, Katowice 1994, s. 121-122.
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z dokumentu księcia Kazimierza opolskiego11 wydanego 1 sierpnia 1228 roku w Rybniku. Zawarta jest
tam wiadomość o nadaniu przez księcia tejże miejscowości komesowi Klemensowi12.
Trudniejsze zadanie stoi przed badaczem
w przypadku precyzyjnego określenia granic politycznych omawianych obszarów. Analizując przebieg granicy kościelnej, ziemie te aż po Bytom wraz
z przyległościami należały do diecezji krakowskiej,
czyli kościelnej diecezji terytorialnej powstałej około 1000 roku13. Świadczą o tym liczne przekazy źródłowe, m.in. sprawozdania kolektorów papieskich
z lat: 1325-1327 14, 133415, 1335-133616, 1339-135817. Należy, więc przyjąć tezę, którą przyjmuje większość
uczonych, że przebieg granicy między diecezją
krakowską, a wrocławską stanowił pierwotnie zachodnią rubież Małopolski w x-xii wieku18. Granice te biegły rzeką Białą, potem Wisłą na zachodzie
i działem wodnym Odry, Wisły, Warty do Liswarty. Od Liswarty granica prowadziła Prosną aż do
Ołoboku19. Około 1336 roku sięgała linii łączącej
Wisłę w okolicy Czarnej Wody, Suszca (na północny-wschód od Pszczyny), Paniów (między Mikołowem a Gliwicami)20, Mikulczyc i Biskupic (na
wschód od Gliwic) i Rept (na południowy-zachód
od Tarnowskich Gór). Granica przeprowadzona na
11
12

13

14
15
16
17
18

19

20

22

K. Jasiński, Rodowód Piastów śląskich. Piastowie wrocławscy, legnicko-brzescy, świdniccy, ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy,
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zachód od tych miejscowości odpowiada działowi
wodnemu Wisły i Odry. Tylko w okolicy Mikulczyc
przekraczała dorzecze Odry. Kazimierz Tymieniecki był zdania, iż jest to granica nie tylko dwóch biskupstw, ale również plemion Polan i Wiślan21.
We wczesnym średniowieczu stykały się tutaj
dwa silne ośrodki grodowe: krakowski i bytomski.
Podział okręgów grodowych na mniejsze następował w okresie rozbicia dzielnicowego. Te mniejsze
ośrodki skupione wokół grodów nazywano castellum — kasztelanie, na których czele stał kasztelan.
Posiadał on znaczące kompetencje wojskowo-sądownicze na podległym mu terytorium22. W 1179
roku kasztelania bytomska (razem z grodem siewierskim i przyległościami, będącymi wtedy częścią kasztelanii bytomskiej) i kasztelania oświęcimska z Małopolski zostały przekazane księciu
Mieszkowi raciborskiemu23. Według relacji kronikarskiej Kazimierz Sprawiedliwy, chcąc pogodzić
synów Władysława ii Wygnańca i zakończyć ich
spory o Śląsk, uczynił darowiznę na rzecz Mieszka
Plątonogiego24 z okazji chrztu jego syna — Kazimierza, którego ojcem chrzestnym został także
Kazimierz Sprawiedliwy25. Wincenty Kadłubek
wydarzenia te opisał jako „przekazanie kilku miast”26. Granica śląsko-małopolska ustabilizowała się
dopiero w roku 1274, w wyniku ugody pomiędzy
Bolesławem Wstydliwym a Władysławem Opolskim27. Granica ta biegła od wsi Cynków, przecinając rzekę Małą Panew i biegiem rzeki Kamienicy
do Warty, biegiem Warty do potoku Ciszówka.
Następnie biegła wzdłuż Ciszówki aż do jej źródła,
po czym kierowała się nieco w prawo do potoku
Niweczka i strumienia Rudzica, po czym kierowała się do Czarnej Przemszy i Brynicy28.
Na przełomie lat 20. i 30. xiii stulecia z kasztelanii bytomskiej wyodrębniła się kasztelania siewierska. Miało to miejsce po 1228 roku, kiedy to
pod panowanie Kazimierza opolskiego przeszły
takie miejscowości jak: Czeladź, Grodziec i Psary29.
Świadczy o tym pojawienie się od 1232 roku w dokumentach kasztelanów siewierskich. Pierwszym
z nich był Jaksa (1232-1234), a kolejnymi: Wawrzyniec (1243), Włodzimierz (1250), Dzierżek (1258),
21
22
23

24
25

26
27
28
29

K. Tymieniecki, Znaczenie Śląska w dziejach Polski, Warszawa 1919,
s. 16; S. Witkowski, Własność ziemska…, Katowice 2003, s. 42-43.
J. Rajman, Ziemie zagłębiowskie…, s. 65-66.
J. Rajman, Terytorium opolsko-raciborskie w prowincji wrocławskiej
i kształtowanie się pojęcia Górny Śląsk w średniowieczu, „Roczniki
Historyczne” 1998, t. 64, s. 13-33; R. Żerelik, Dzieje Śląska do 1526
roku, [w:] Historia Śląska, red. M. Czapliński, Wrocław 2002, s. 48;
W. Dziewulski, Bytom średniowieczny do końca XV wieku, [w:]
Dziewięć wieków Bytomia. Szkice z dziejów miasta i Ziemi Bytomskiej, red. F. Ryszka, Stalinogród 1956, s. 15-17.
K. Jasiński, Rodowód Piastów…, s. 66-71.
Monumenta Poloniae Historia. Pomniki dziejowe Polski, t. 2, wyd.
A. Bielowski, Lwów 1865, s. 529-530; J. Drabina, Okręg tarnogórski
w średniowieczu w świetle badań historycznych i toponomastycznych, [w:] Historia Tarnowskich Gór, red. J. Drabina, Tarnowskie
Góry 2000, s. 43.
W. Kadłubek, Kronika Polska, Wrocław 1992, s. 200.
J. Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie…, s. 181.
A. Nowakowski, Związki księstwa siewierskiego z Polską w latach
1443 – 1790, „Studia Historyczne” 1987, r. 30, z. 1, s. 19-35; S. Witkowski, Własność ziemska..., s. 43.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…, s. 103.

Włościbor (1260), Bartosz Armidowic (1280) i Wojciech (1295)30.
W 1281 lub 1282 roku zmarł książę Władysław
opolski31. Księstwo opolskie zostało podzielone pomiędzy jego czterech synów. Terytoria nad Przemszą i Brynicą weszły w skład księstwa bytomskiego, których władcą został Kazimierz (przejął pod
swoje panowanie Bytom, Koźle, Gliwice, Siewierz
i Czeladź)32. Szybko jednak księstwo uległo uszczupleniu z powodu sprzedania okręgu siewierskiego
(przez Władysława, księcia bytomskiego) w 1337
roku władcy cieszyńskiemu — Kazimierzowi33.
Odrębnym zagadnieniem pozostaje, jakie obszary nad Przemszą i Brynicą leżały w granicach
kasztelanii bytomskiej i kasztelanii siewierskiej. Milejowice, które powstały zapewne na przełomie xii
i xiii wieku, pojawiły się w źródłach po raz pierwszy na dokumencie księżnej Grzymisławy z marca
1228 roku. Księżna potwierdziła w nim, że jej mąż
(Leszek Biały) nadał wieś Mikołajowi, notariuszowi
Henryka Brodatego. Mikołaj z kolei przekazał ją
klasztorowi cystersów w Henrykowie34. Z dokumentu wynika, że przed 1228 rokiem Milejowice były
położone na terytorium księstwa krakowskiego. Po
tej dacie osada ta znalazła się w granicach księstwa
opolskiego i — będącej w jej granicach — kasztelanii bytomskiej. Dyplom wydany 31 lipca 1259 roku
przez księcia wrocławskiego Henryka iii Białego,
wymienia Milejowice położone w księstwie opolskim: „in terra opoliensi”35. Dokument ten potwierdził Władysław Opolski w 1262 roku36. Kolejny dokument z 1268 roku37 ponownie określa położenie
osady w księstwie opolskim. Dokumenty z lat: 130138,
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Regesten zur schlesischen geschichte, [w:] Codex diplomaticus Silesiae, t. 16 (dalej: CDS 16), wyd. C. Gruenhagen, K. Wutke, Breslau
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130739, 131140 i 133041 wymieniają Milejowice, położone koło Bytomia, co sugeruje przynależność wsi do
kasztelanii bytomskiej. Nie pozostawia natomiast
wątpliwości dokument biskupa krakowskiego Jana
Grota z 4 maja 1332 roku, gdzie określono Milejowice jako przynależne do kasztelanii bytomskiej42. Po
zaniknięciu kasztelanii bytomskiej w połowie xiv
wieku, Milejowice zostały podporządkowane księstwu siewierskiemu, o czym świadczą późniejsze
źródła. W akcie sprzedaży księstwa siewierskiego,
które zakupił biskup krakowski Zbigniew od księcia
cieszyńskiego, w 1443 roku wymienione są Milejowice położone w księstwie siewierskim43.
Ciekawie potoczyły się dzieje Czeladzi, będącej
w rękach Kazimierza opolskiego przed 1228 rokiem.
Władca ten nadał Czeladź Klemensowi z Ruszczy
w 1228 roku, a ten z kolei klasztorowi benedyktynek
w Staniątkach w 1238 roku, co zostało jeszcze potwierdzone przez Konrada Mazowieckiego w 1242 roku44.
Osada wróciła do władców opolskich w 1260 roku.
Otrzymali ją ponownie wraz z Kętami w zamian za
wieś Brokot na Śląsku45. 8 maja 1337 roku Czeladź
znajdowała się w zastawie u Jaśka z Pilicy, a następnie
u starosty Mikołaja z Pilicy (15 marca 1367 roku)46.
Kolejną osadą, co do której przynależności politycznej istnieją pewne wątpliwości jest Grodziec.
W 1254 roku książę krakowski Bolesław Wstydliwy
wydał dwa dokumenty potwierdzające, że Grodziec jest własnością klasztoru Norbertanek na
Zwierzyńcu. Dokument Leszka Czarnego z 1286
roku zatwierdził posiadanie Grodźca dla tego
klasztoru z karczunkami, młynem, lasem i łąkami. Natomiast Jan Długosz w Liber Beneficiorum
podał, że Grodziec nadał klasztorowi Norbertanek Mieszko Plątonogi, książę opolsko-raciborski.
Długosz później relacjonował, że była położona
w ziemi siewierskiej i stanowiła najpierw własność
książąt cieszyńskich47. Jan Długosz podaje również,
że była to spora osada, licząca 80 łanów, w której
znajdowało się gospodarstwo klasztorne48. Jacek
Laberschek dopatrzył się w tej relacji sprzeczności
z jego ustaleniami, które wykazały przynależność
Grodźca do książąt krakowskich w połowie i drugiej połowie xiii wieku49. Według nas jednak Jan
Długosz nie mylił się. Świadczy to o płynności
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granicy małopolsko-śląskiej w tym rejonie. 8 maja
1337 roku książę bytomski Władysław sprzedał okręg
siewierski księciu cieszyńskiemu Kazimierzowi50, co
tłumaczy, dlaczego nasz dziejopis podał, że w późniejszym czasie Grodziec stanowił własność książąt
cieszyńskich. W xv wieku Grodziec był częścią księstwa siewierskiego51. Na akcie sprzedaży księstwa siewierskiego w 1443 roku wymieniono Grodziec jako
przynależny do księstwa siewierskiego52.
W tej sytuacji nasuwa się pytanie czy Grodziec
był położony pierwotnie w granicach kasztelanii bytomskiej. Na ten temat nie ma jakichkolwiek informacji źródłowych, natomiast przynależność Grodźca w późniejszym okresie do księstwa siewierskiego
nasuwa przypuszczenia, że osada ta mogła być podporządkowana kasztelanii siewierskiej, po przejściowej przynależności do księstwa krakowskiego53.
Nie należy jednak zapominać, że okręg siewierski
został wydzielony z kasztelanii bytomskiej na przełomie lat 20. i 30. xiii wieku. Można, więc wysnuć
hipotezę, że pierwotnie Grodziec mógł podlegać
bytomskiemu grodowi.
Według ustaleń Jerzego Sperki wieś Pogoń
(obecnie dzielnica Sosnowca), leżąca na prawym
brzegu Czarnej Przemszy, do 1386 roku była położona w księstwie cieszyńskim. W xv wieku znajdowała się w ziemi krakowskiej, a więc położona
była na obszarze Królestwa Polskiego54.
Miasto Będzin natomiast lokował król Kazimierz Wielki na prawie magdeburskim w 1358 roku
(obok starego grodu i wsi parafialnej o tej samej nazwie)55. Wraz z miastem i wsiami: Szczakową i połową Ciężkowic tworzył starostwo niegrodowe. Będzin
strzegł nad Przemszą zachodnich granic Królestwa
Polskiego56. Na południe od Będzina znajdowały się
wsie szlacheckie, a mianowicie: Zagórze, Siedlec.
Klimontów i Porąbka57.
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„Zeszyty Zagłębiowskie” 1998, t. 4, s. 12; J. Rajman, Ziemie zagłębiowskie…, s. 61-62.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…, s. 105106; J. Krajniewski, Na tropach legendy. Szkice z dziejów Zagłębia,
Będzin 2003, s.10-11.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko-śląskiej…, s. 105;
B. Czwojdrak, Osady średniowieczne i ich właściciele na obszarze
dzisiejszego Sosnowca, [w:] Osadnictwo nad Przemszą i Brynicą…,
s. 112-119.

Z pozostałych, niewielkich ośrodków miejskich tego regionu należy wymienić Siewierz, który
został lokowany przypuszczalnie na przełomie lat
60. i 70. xiii wieku58. Lokacja Czeladzi musiała nastąpić w okresie rządów Władysława opolsko-raciborskiego w latach 1262-1281. Nie były one dużymi
ośrodkami miejskimi. Na przełomie xv i xvi stulecia Będzin liczył około 800 mieszkańców, Czeladź
około 50059.
Ostatnie badania Dariusza Rozmusa pozwoliły
spojrzeć na obszary nad Przemszą i Brynicą w zupełnie nowym świetle. Okazało się, że tereny te
już w xi–xii wieku tętniły życiem gospodarczym.
W Łośniu, Strzemieszycach Wielkich, Sosnowcu
Zagórzu podczas badań archeologicznych odkryto
osady produkcyjne. Najpewniej podobne istniały
w Błędowie Wsi, Trzebiesławicach, Ujejscu, Wygiełzowie, Łęce i Rudach. W Chruszczobrodzie i Przemiarkach istniały ośrodki metalurgii srebra i ołowiu.
Znaleziono tam m.in. żużle i dysze60. Trzeba jednak
zaznaczyć, że w tych ostatnich miejscowościach były
przeprowadzane jedynie prace powierzchniowe. Badania wykopaliskowe dadzą nam pełny obraz roli
gospodarczej tego regionu w średniowieczu. Absolutną sensacją było znalezienie przez Dariusza Rozmusa w Łośniu (w 2006 roku) skarbu, składającego
się z blisko 1.100 srebrnych monet oraz bryłek i placków srebra. Badania specjalistyczne bryłek srebra
i monet dowiodły dużego zaawansowania technologicznego łosieńskich hutników61. Ostatnie emisje
monet z tego skarbu datowane są na lata 1160-116562.
Wspomniane odkrycia archeologiczne stawiają
w nowym świetle znane przekazy źródłowe, informujące nas o złożach rud ołowiu i srebra. W chwili
obecnej można mówić już o wczesnośredniowiecznym zagłębiu metalurgii srebra i ołowiu63. Jakby
w uzupełnieniu dla poprzednich wywodów można
dodać, że w roku 2006 w Przeczycach pod Siewierzem odkryto, podczas badań archeologicznych
kierowanych przez Andrzeja Wójcika, dużą osadę
produkcyjną, w której wytapiano ołów. Pochodzi
ona z tego samego horyzontu chronologicznego, co
stanowiska w Łośniu i Strzemieszycach Wielkich.
Pierwszym źródłem rodzimym, które wspomina o eksploatacji srebra w Polsce w kasztelanii
bytomskiej, jest Bulla Gnieźnieńska. Dokument
Innocentego ii z 7 lipca 1136 roku wymienia tajemniczą osadę Zversov koło Bytomia, zatwierdzoną
58
59
60

61
62
63

J. Laberschek, Z dziejów Siewierza i ziemi siewierskiej…, s. 135.
J. Sperka, Kształtowanie się granicy małopolsko- śląskiej…, s. 106-107.
R. Bodnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Hutnictwo srebra i ołowiu…, [w:] Osadnictwo…, s. 56; D. Rozmus, Wstępne wyniki badań sondażowych na stanowisku archeologicznym nr 5 Sosnowiec
– Zagórze, [w:] Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów
do XX wieku w świetle badań interdyscyplinarnych, red. D. Rozmus, S. Witkowski, Dąbrowa Górnicza–Olkusz–Sosnowiec 2009,
s. 70-79.
R. Bodnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Wczesnośredniowieczne
odważniki ciężarki ołowiane z Dąbrowy Górniczej – Łośnia, Dąbrowa
Górnicza–Kraków 2007, s. 12.
R. Bodnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Wczesnośredniowieczne
odważniki…,s. 12.
D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne Zagłębie Metalurgii Srebra
i Ołowiu, [w:] Początki i rozwój miast Górnego Śląska…

jako własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego64.
Na dokumencie wymieniono kopaczy srebra, znajdujących się w owej trudnej do zidentyfikowania
osadzie65. Zacytujmy dosłowną treść dokumentu
w tłumaczeniu: „[…] Następnie wieś koło Bytomia,
którą nazywa się Zversov, z wieśniakami, kopaczami srebra, z dwoma karczmami należy wyłącznie
do sądownictwa arcybiskupa […]”66. Co do identyfikacji i lokalizacji miejscowości Zversov toczy się
ożywiona dyskusja i dalej nie ma decydujących rozstrzygnięć. Nie miejsce tutaj na przytaczanie wywodów poszczególnych autorów. Wspomnieć można,
że w grę brane są m.in. takie miasta jak: Siewierz67,
Piekary68, Chorzów69 oraz osada pod Bytomiem,
która zanikła z powodu wyczerpania się złóż kruszcu70. Także Gall Anonim71 i Wincenty Kadłubek72
dość ogólnikowo wspominają o pozyskiwaniu srebra w piastowskiej Polsce, które najprawdopodobniej odnoszą się do obszarów pogranicza śląsko-małopolskiego73. Także przekaz uczonego żydowskiego
Rasziego wymienia bogactwa naturalne południowych obszarów Polski: rudy złota i srebra. Wymieniono w tym cennym źródle wymieniono Olkusz74.
Informacje Rasziego są przykładem najstarszego
źródła obcego pochodzenia, które wspomina o kopalnictwie metali nieżelaznych (zwłaszcza srebra) na
ziemiach polskich75.

kasztelaniom: bytomskiej i siewierskiej. Będzin natomiast był najdalej wysuniętym przyczółkiem księstwa krakowskiego, a później Królestwa Polskiego.
Pomimo rozwoju gospodarczego tych terenów,
o czym świadczy istnienie hutnictwa i znanego szlaku handlowego, nie wykształtowały się tutaj silne
ośrodki miejskie. Będzin, Czeladź i Siewierz były
niedużymi ośrodkami, choć pełniącymi dość ważne
funkcje gospodarczo-polityczne na tym terenie.
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podsumowanie
Podsumowując wypowiedziane uwagi, pod względem kościelnym obszary nad Przemszą i Brynicą
podporządkowane były biskupstwu krakowskiemu.
Jednak granice kościelne nie pokrywały się z granicami politycznymi. Większa część terytoriów nad
Przemszą i Brynicą od 1179 roku leżała w księstwie
opolsko-raciborskim i podległym temu księstwu
64
65

66
67
68
69

70
71
72
73
74

75

Codex Diplomaticus Maioris Poloniae, t. 1, wyd. I. Zakrzewski,
Poznań 1877, nr 7, s. 10; Bytom, nr 2, s. 26-28; CDS 7, nr 23, s. 28.
Na pewno Zversov nie należy identyfikować z Chorzowem. Raczej
była to zaginiona miejscowość pod Bytomiem. Tego zdania jest
Danuta Molenda, zob.: D. Molenda, Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-małopolskich do połowy XVI wieku, Wrocław 1963,
s. 49. Por.: J. Drabina, Historia Chorzowa od średniowiecza do 1868
roku, Chorzów 1998, s. 14-15.
Bytom, nr 2, s. 28.
Z. Noga, Osadnictwo i stosunki własnościowe…,s. 175; J. Rajman,
Ziemie zagłębiowskie…, s. 35-36.
K. Żydek, Od Pecare do Piekar Śląskich, Piekary Śląskie 1972, s. 26-28.
T. Klenczor, Dotacja kościelna Chorzów – Dąb i rozwój jej górniczych
stosunków, Katowice 1930, s. 5; F. Maroń, Rozwój sieci parafialnej
w diecezji katowickiej aż do końca XV wieku, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1969, t. 2, s. 126; K. Buczek, Książęca ludność
służebna w Polsce wczesnofeudalnej, Wrocław – Kraków 1958, s. 68.
S. Witkowski, Górnictwo srebra i ołowiu w świetle Bulli Gnieźnieńskiej
z 1136 roku, [w:] Gospodarka nad Przemszą i Brynicą…, s. 150-159.
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, wyd. R. Grodecki, Wrocław
– Kraków 1989, s. 11.
Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, wyd. B. Kuerbis, Wrocław 2003, s. 177-178.
R. Bodnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Hutnictwo srebra i ołowiu…,
s. 55.
Por.: R. Pytel, Wzmianka o Olkuszu oraz o kopalniach złota, srebra
i soli w Polsce z XI w., [w:] „Slavia Antiqua” 1970, t. 17, s. 171-176;
por. też: D. Rozmus, Czy Olkusz ma coś wspólnego z biblijnym Ha-’Elqoš?, „Slavia Antiqua” 2002, t. 43, s. 97-132; R. Bodnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski, Hutnictwo srebra i ołowiu…, s. 55.
S. Witkowski, Żydzi na ziemiach polskich w średniowieczu. Z uwzględnieniem Śląska i Pomorza Gdańskiego, Olkusz 2007, s. 14.
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Sztuka zdobienia skrzyń posagowych
między Śląskiem a Małopolską.
Rozważania na kanwie wystawy
pt. Skrzynie malowane
Iwona Brandys
2017· 14

W

ystawa pt. Skrzynie malowane, prezentowana od kwietnia do czerwca 2016
roku w Muzeum Miasta Jaworzna, była
symbolicznym spotkaniem dwóch regionów: Małopolski i Śląska, w wąskiej tematyce meblarstwa ludowego. Nie bez powodu zostały wybrane właśnie
te obiekty, bowiem należą do grupy najbardziej archaicznych, dekorowanych mebli ludowych. Stały
się zatem doskonałym pretekstem do zasygnalizowania kilku problemów. Przede wszystkim określenie sposobu ich zdobienia wzbogaci naszą wiedzę
o fenomenie różnorodności motywów dekoracyjnych, a zestawienie obiektów z dwóch sąsiadujących ze sobą regionów w jednym miejscu, pozwoli
pokazać zjawisko przenikania się tradycji.

w kierunku stanu badań
Spośród wielu wytworów ludowych to właśnie
skrzynie stały się ważnym tematem analiz przeprowadzonych przez elitę polskich etnografów i historyków sztuki, jak choćby prof. Aleksandra Jackowskiego, który genezę dekoracji skrzyń ludowych
wywodził od ornamentalnych wzorów okresu odrodzenia1. Jedną z pierwszych pozycji poświęconych
tej tematyce, z interesujących w kontekście jaworz1

A. Jackowski, Polska Sztuka Ludowa, Warszawa 2007, s. 110.

nickiej wystawy regionów, jest przedwojenna publikacja Tadeusza Seweryna pt.: Krakowskie skrzynie malowane2. Badania dotyczące skrzyń z terenu
dawnego województwa krakowskiego kontynuował
Roman Reinfuss3, dokumentując liczne ich typy
m.in. z okolic Krakowa4, z Kaszowa (zdobionych
techniką intarsji)5, a także z Morawicy6. Sporządzone przez niego dokumentacje są dla współczesnych badaczy podstawowym źródłem informacji.
Szczególnie dużo uwagi poświęcono opisowi podobnych obiektów z terenu Górnego Śląska i Śląska
Cieszyńskiego. Przyczynił się do tego, pochodzący
z Jaworzna, etnograf Ludwik Dubiel, który w latach
1953-1955 przeprowadził badania pod tym kątem,
zarówno terenowe, jak i w zbiorach śląskich muzeów7. Jaworznickie przykłady, jak dotąd, nie były
2
3
4
5
6
7

Zob.: T. Seweryn, Krakowskie skrzynie malowane, Kraków 1928.
Roman Reinfuss wykonywał badania w ramach kierowanej przez
siebie Sekcji Budownictwa i Zdobnictwa Ludowego działającej
przy Państwowym Instytucie Badań Sztuki Ludowej.
R. Reinfuss, Skrzynie zdobione z okolic Krakowa, cz. 3, „Polska
Sztuka Ludowa” 1949, t. 3, z. 1-2, s. 9-24.
Tenże, Skrzynie zdobione z okolic Krakowa. Skrzynie Kaszowskie,
cz. 2, „Polska Sztuka Ludowa” 1948, t. 2, z. 9-10, s. 33-43.
Tenże, Malowane „morawickie” skrzynie krakowskie, „Polska Sztuka
Ludowa” 1948, t. 2, z. 1, s. 20-29.
Por.: M. Gładysz, Górnośląskie zdobnictwo drzewne na Śląsku, Kraków 1935; L. Dubiel, Zdobnictwo skrzyń na Śląsku Cieszyńskim i Górnym, „Polska Sztuka Ludowa” 1956, t. 10, z. 4-5, s. 256-278; Tenże,
Wnętrze domu chłopskiego w Beskidzie Śląskim w latach 1860-1950,
„Prace i Materiały Etnograficzne” 1957, t. 10, z. 2, s. 7-72; Tenże, Ludowe skrzynie na Górnym Śląsku, „Prace i Materiały Etnograficzne”
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Fot. 1. Ekspozycja Skrzynie
malowane była prezentowana
w Muzeum Miasta Jaworzna
od 28 kwietnia do 24
czerwca 2016 roku.

Tablica 1.
Miniatury skrzyń wiannych,
przedstawiających dekorację
skrzyń z ziemi krakowskiej
i sądeckiej. Muzeum
Etnograficzne im. Seweryna
Udzieli w Krakowie.
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przedmiotem analiz naukowych. Najstarsze, odnotowane badania na naszym terenie przeprowadzili
w roku 1965 Irena Mazaraki i Zdzisław Szewczyk
na potrzeby prac wykonywanych w Muzeum Ziemi Chrzanowskiej i dotyczyły głównie zdobnictwa
stroju ludowego. Kolejne wykonane zostały w 1969
roku w ramach obozów etnograficzno-badawczych
przeprowadzonych przez pracowników Muzeum
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie,
nie są kompletne, póki co nie wiadomo czy powstał
materiał dotyczący zdobnictwa mebli. Wciąż jedyną
wzmianką na ten temat jest ta zamieszczona w monografii pt. Ziemia chrzanowska i Jaworzno. Maria
Przeździecka odnotowała w niej nazwisko stolarza
Jakuba Kurka z Sierszy, którego warsztat wykonywał skrzynie m.in. dla wsi Ciężkowice. Autorka informuje też o jaworznickich stolarzach, trudniących
się malowaniem tych wyjątkowych mebli8. Obecna
wystawa (fot. 1.) nie wypełnia luki w badaniach etnograficznych, ale przypomina ten temat i stanowi
pierwszą próbę analizy nielicznych, zachowanych
obiektów z naszego rejonu, które w zestawieniu
z innymi przykładami z sąsiednich terenów wypadają bardzo interesująco.

malowana skrzynia — mebel czy
obiekt kultu?
Obecnie skrzynie przechowuje się już w nielicznych
domach, a na naszym lokalnym gruncie są, obok
gorsetów krakowskich i zapasek, ostatnimi reliktami materialnego dziedzictwa ludowego. Jaka zatem
jest geneza ich obecności w wiejskich domostwach
oraz jakie spełniały tam role? Otóż skrzynie nie są
wynalazkiem ludności wiejskiej. Od średniowiecza
były jednym z podstawowych mebli w wyposażeniu
wnętrz warstw wyższych, jako takie przetrwały aż
po wiek xviii. Zajmując ważne miejsce w przestrzeni domu, otrzymywały niezwykle bogatą oprawę.
Każda epoka stylowa odcisnęła na nich swoje piętno. Na przykład renesans przyniósł wiele nowych
ich odmian i wzorów polichromii, które zmieniły
ich visage. Ta różnorodność stała się też źródłem tak
długiej popularności tego mebla, sięgającej aż do xx
wieku. Istotne były też rozwiązania technologiczne.
Wraz z wynalezieniem piły trackiej, w xv wieku powstało ramowe rozwiązania konstrukcyjne, co zdecydowanie unowocześniło skrzyniarstwo.
Z biegiem czasu skrzynie zostały wyparte przez
komody i szafy. Przestały być elementami wyposażenia wnętrz elit, ale zostały zaadaptowane przez
wieś. Zmieniwszy warstwę społeczną z „wyższej” na
„niższą”, wzrosła ich ranga. W domu mieszczańskim
były jednymi z akcesoriów wyposażenia wnętrza,

8

30

1963, t. 23, s.171-245; Tenże, Wnętrze mieszkalne domu chłopskiego
na Górnym Śląsku w XIX i XX wielu, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu” 1967, nr 2; I. Białas, Wnętrza mieszkalne. Meble.
Sprzęty, [w:] Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, red. B. Bazielich, Wrocław
– Katowice 2000, s. 91-148.
M. Przeździecka, Sztuka i zwyczaje ludowe, [w:] Ziemia Chrzanowska i Jaworzno, red. J. Lewandowska, Kraków 1969, s. 397.

teraz na wsi skrzynie stały się przedmiotami szczególnymi, pełnymi odniesień, nie tyle utylitarnych,
praktycznych, co symbolicznych i estetycznych.
Z jednej strony spełniały praktyczne funkcje —
skarbca domowego i szafy do przechowywania kobiecej garderoby i drobnych kosztowności, z drugiej
— gromadzono w nich przez lata wiano, co podnosiło ich społecznie ważną rolę. Wiemy, że ilość
i jakość przechowywanego dobra (pościel, strój odświętny, korale) zaświadczała o majętności rodziny
i gospodarności panny młodej. W czasie ceremonii zaślubin skrzynie były elementem „spektaklu”,
określanego na terenie dawnego województwa krakowskiego jako „obrzęd przenosin”. Ich motyw
występował w weselnych przyśpiewkach, gdzie interpretowano je jako kobiece towarzyszki, zabiera
skrzyń początkowo zajmowały się kobiety, później
był to zajęcie przypisane ludowym rzemieślnikom:
stolarzom, skrzyniarzom lub skrzyniarzom — dekoratorom. O istnieniu wyspecjalizowanych w tym
fachu twórców donoszą źródła. Na przykład w parafialnej księdze zgonów z podkrakowskiej Morawicy ów fach widnieje pod nazwą scriniarius9.
Z końcem xix wieku meble te można było zakupić
na targach, ale też długo przetrwał zwyczaj zlecania
ich wykonania ludowym rzemieślnikom, nierzadko
żydowskim.

konstrukcja i dekoracja skrzyni
Najczęstszym typem był typ skrzyni o ścianach
prostokątnych, wspartych na profilowanych podnóżkach, zbudowanych z jednej lub dwóch ozdobnie opracowanych desek. Bywa, że mebel wspierał
się na kółkach, zamaskowanych przez podnóżek.
Skrzynie budowano techniką ciesielską, tzn. deski
pudła łączono na wczepy, co przypominało łączenie
ścian domów na tzw. węgieł. We wnętrzu skrzyni
znajdowały się małe zamykane półeczki przeznaczone do przechowywania drobiazgów. Niektóre
typy skrzyń były zaopatrzone w małą szufladkę
w podnóżku. Dodatkowymi ozdobami, podnoszącymi walory reprezentacyjne tych mebli, były kute
ozdobnie zawiasy oraz boczne uchwyty. Często mebel sygnowano, np. na podnóżkach, a zamieszona
tam data wiązała się z datą ślubu. Skrzynie, jako
przedmioty najbliższe właścicielkom, w naturalny
sposób stawały się zwierciadłem ich potrzeb estetycznych. Zasadniczą ich cechą, podziwianą po dziś
dzień jest polichromia, polegająca na nałożeniu jednolitego koloru farby na całą powierzchnię mebla,
a następnie na nakładaniu różnobarwnych zdobin,
głównie w formie kwietnych bukietów, zamkniętych w geometryczne polach, bądź w formie wieńców. Obserwuje się także różnorodność motywu
wazonu: od kielichów, poprzez amfory i donice, do
naczyń przypominających kosze. Rzadziej spotykamy na skrzyniach ornamenty geometryczne w for9

R. Reinfuss, Malowane „morawickie” skrzynie…, s. 21.

mie kółek i gwiazd. Prawdziwym unikatem są wzory zoomorficzne, np. przypominające motyw ptaka.
Malatury z dawnego województwa krakowskiego
najczęściej występują w kolorze zielonym i żółtym,
w mniejszym stopniu w niebieskim lub brunatnym.
W większości przypadków można zaobserwować
wyrazistość, wręcz jaskrawość polichromii. Do najbardziej popularnych należały typy „skawińskie”:
zielone i żółte, z dwoma odmianami zdobin. W jednym z nich widnieje podział na trzy lub na cztery
pola, zarówno na licu, jak i na wieku, a w drugim —
wianek na ścianie licowej10. Tę odmianę dekoracji,
jak i wiele innych z terenu Małopolski można było
zobaczyć na modelach (ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie) prezentowanych na wystawie (tablica 1). W zależności od regionu obserwuje
się nie tylko różne techniki wykonania polichromii tła, ilość pól zdobniczych, ale też różnorodne
opracowanie elementów roślinnych. Są to kluczowe
informacje służące powiązaniu obiektu z danym
warsztatem lub regionem, podobnie jak sposób profilowania podnóżka i nóg.
Dużą popularnością cieszyła się w województwie krakowskim i na Śląsku dekoracja polegająca
na stosowaniu dwóch prostokątnych pól, rozmieszczonych symetrycznie względem środka ściany
licowej. Większość zgromadzonych na wystawie
przykładów zachowuje ten właśnie schemat.

(fot. 4). Pochodzi on także ze zbiorów Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.
Ta odmiana była droższa od malowanej i nie była
sprzedawana na targach, lecz robiono ją na zamówienie. Zatem w takie meble zaopatrywało się tylko
wąskie grono elity wiejskiej. Najbardziej znane intarsjowane krakowskie skrzynie tworzono w Kaszowie. Wykonywały je znane w tym regionie rodziny Żaków i Tarnowskich. Intarsjowane meble
różniły się zarówno ogólną kompozycją ornamentu, jak i jego charakterem. Dominowały tu ornamenty geometryczne. Na skrzyni pochodzącej
z Wygiełzowa bejcowanej na jasnobrązowy kolor,
ścianę licową i wieko dekorują po dwie intarsjowane
Fot. 2. Skrzynia wianna,
przełom XIX i XX wieku,
Muzeum Nadwiślański
Park Etnograficzny
w Wygiełzowie.

Fot. 3. Skrzynia wianna,
przełom XIX i XX wieku,
Muzeum Nadwiślański
Park Etnograficzny
w Wygiełzowie.

spacer po ekspozycji
Na skrzyni krakowskiej (fot. 2) pochodzącej z okolic dawnego powiatu chrzanowskiego (ze zbiorów
Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie) widzimy rzadką niebieską polichromię. Na
ścianie licowej widnieją dwa kwadratowe, żółte pola,
wypełnione bukietem maków. Choć w malowaniu
zdobin najczęściej przestrzegano zasad symetrii,
to tu mamy odstępstwo od niej, ponieważ kwiaty
i liście nie zostały wiernie powtórzone. Rośliny malowane są swobodnie, walorowo, naturalistycznie,
bez dodatkowych konturów, charakterystycznych
dla dekoracji ludowych. Z kolei w drugim przykładzie (fot. 3, ze zbiorów Nadwiślańskiego Parku
Etnograficznego w Wygiełzowie) motyw dekoracyjny ujęty został w formie pojedynczej kompozycji,
odwołującej się do motywu wieńca, usytuowanego
centralnie na froncie. Inne części skrzyni dekorowano lapidarnym rysunkiem, m.in. dolne narożniki frontu i podnóżka. Kolorowymi liniami opasano
także całą płaszczyznę frontu. Skrzynia ta w partii
podnóżka zaopatrzona jest w szufladkę, której lico
stanowi osobne pole zdobnicze.
Pewnego rodzaju rzadkością jest eksponowany
na wystawie obiekt zdobiony za pomocą intarsji11
10
11

T. Seweryn, Krakowskie skrzynie malowane, Kraków 1928, tablica 1,
rys. 5.
Intarsja — technika zdobnicza polegająca na wykładaniu powierzchni
przedmiotów drewnianych innymi gatunkami drewna (często podbarwianymi, bejcowanymi, podpalonymi), dzięki czemu powstaje
barwny wzór ornamentalny. Do najbardziej znanych polskich mebli
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Fot. 4. Skrzynia wianna
(intarsjowana) przełom
XIX i XX wieku,
Muzeum Nadwiślański
Park Etnograficzny
w Wygiełzowie.

stylowych, intarsjowanych należą meble kolbuszowskie. Zob.: Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. S. Kozakiewicz, Warszawa
1969, s. 148.
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czteroramienne gwiazdy, o dwudzielnych promieniach — ciemnym i jasnym (fot. 5). Zamknięto je
w dwa kwadraty wyrysowane podwójną linią. To
dodatkowo wyróżnia obiekt, nie tylko ze względu
na użycie techniki, ale też ze względu na zastosowanie motywu gwiazdy. Gwiazda, jak potwierdzają
badacze, przedostała się do krakowskiego meblarstwa ludowego ze sprzętów stylowych. Sześcio- lub
ośmiopromienne gwiazdy stanowiły często ozdobę
intarsjowanych mebli barokowych i w stylu empire.
Motyw ten, podzielony wzdłuż osi symetrii, w których jedna połowa wykładana jest drzewem jaśniejszego, a druga — ciemniejszego koloru, spotykana
Fot. 5. Gwiazda intarsjowana,
skrzynia wianna, przełom
XIX i XX wieku,
Muzeum Nadwiślański
Park Etnograficzny
w Wygiełzowie.

Fot. 6. Skrzynia wianna,
Jaworzno, 1888 rok, Muzeum
Miasta Jaworzna.

Fot. 7. Skrzynia wianna,
przełom XIX i XX wieku,
Muzeum Miasta Jaworzna.

jest w meblarstwie od xviii wieku w całej Europie.
W Polsce, jak wykazywał Reinfuss, motyw ten występował również w boazeriach, sprzętach kościelnych, np. w oparciach ław kościelnych w Tyńcu12.
Tyniec był ważnym ośrodkiem odpustowym, zatem mógł inspirować krakowskich malarzy skrzyń.
W kościele tynieckim bywali również niewątpliwie
twórcy ze Skawiny — słynnego ośrodka skrzyniarskiego oraz Liszek i Kaszowa13. Zatem moda
malowania skrzyń z gwiazdami, zrodzona w miejscowości pogranicznej, gdzie stykały się wpływy
dwóch ośrodków artystycznych: skawińskiego i kaszowskiego, spowodowała, że wystąpiła ona w towarzystwie motywów charakterystycznych dla obu
ośrodków. Motyw ten był gruntownie przetwarzany
i, jak dokumentuje literatura oraz potwierdza jeden
z zgromadzonych na wystawie przykładów, funkcjonuje on również jako wzór malowany w towarzystwie kwiecistych zdobień.
Skrzynia z Jaworzna (fot. 6, ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna) należąca niegdyś do rodziny Musiałów, została wykonana w 1888 roku,
o czym świadczy inskrypcja na podnóżku. Na postawie analizy źródeł i wywiadów w terenie ustalono, że została wykonana przez warsztat Jakuba Kurka z Sierszy. Malaturę mebla potraktowano zgodnie
z krakowską modą — w tonacji zielonej. Na wieku
widzimy pokaźnych rozmiarów, sześcioramienną
gwiazdę, usytuowaną centralnie. Ramiona opracowano w trzech kolorach: żółtym, zielonym i czerwonym. Całą formę opleciono zygzakowatym,
czerwonym wieńcem. Dekorację lica stanowią dwa
błękitne kwadraty wypełnione bukietami, osadzonymi w dwuusznych wazonach. Na uwagę zasługuje
rozbudowana kompozycja bukietu: graficzna i dekoracyjna. Pojedyncze gałązki kwiatka wyrastają
z jednego punktu łodygi. Takie rozwiązanie formy
łodygi, jak zauważył Reinfuss, znajdujemy w skrzyniach wadowickich, w przeciwieństwie do gałązek
wychodzących z wprost z wazonu, mających swoja genezę w obiektach z Czernichowa14. Widoczne trzy kwiaty, każdy złożony z trzech płatków,
przypominają tulipan, z kolei wywinięte w dolnej
części pąki dość wiernie odtwarzają kształt róży.
Kolorystyka roślin jest anaturalistyczna. Składają
się na nią odcienie ciemnej czerwieni i niebieskiego. W zieleniach utrzymane są tylko linie łodyg.
Środkowa zdobina wyróżnia ten obiekt od innych.
Pomiędzy kwadratowymi polami umieszczono gałąź, z regularnie wyrastającymi listkami w kolorze
czerwonym. Ten element również zbliża malaturę
tej skrzyni do dekoracji czernichowskich i wadowickich. Warto też zwrócić uwagę na inny element,
który pochodzi z terenu Śląska — motyw plecionki.
Oplata ona zewnętrzne linie kwadratów, przebiega
również pomiędzy nimi, łącząc je po środku i zamykając cały zespół dekoracji w jeden motyw. W ślą12
13
14
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R. Reinfuss, Skrzynie zdobione z okolic Krakowa…, s. 23.
Tamże.
Tamże, s. 18.

skich przykładach, m.in. pochodzących z Zaolzia,
tego rodzaju ornamenty zdobią naroża skrzyni lub
dolną i górną krawędź15. Nowością rzadko występującą w krakowskich przykładach jest widoczny
i żółty, i ciemnoczerwony geometryczny element,
podkreślający kąty kwadratów. Ten drobny element — udokumentowany przez Dubiela — jest
cechą znamienną dla skrzyń z Bytomia, Pszczyny
i Tarnowskich Gór16. Widzimy go jeszcze, w nieco
innej odmianie na kolejnej skrzyni (fot. 7, ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna). Mebel pomalowano w gamie ciemnych zieleni. Pochodzi z końca xix
wieku, został odnaleziony na terenie dawnej wsi
Szczakowa. Oprócz tradycji zaznaczania kątów wewnątrz kwadratów, widzimy tu wolutowe zdobiny
na zewnątrz naroży pól zdobniczych. Dodatkowo
też powtórzono dwa kwadratowe pola zdobnicze na
wieku skrzyni. Rozbudowana kompozycja bukietu
z umieszczonym w centrum dominującym, abstrakcyjnym kwiatkiem do złudzenia przypomina
formy udokumentowane na Śląsku17, tak samo jak
pas zdobniczy u dołu mebla, o odmiennym kolorze tła niż główne pola. Pas wypełniony jest girlandą, składająca się z listków i kółek, rozchodzących
się od środka frontu na obie strony. Ważnym elementem podkreślającym śląskie cechy obiektu
jest czerwony kolor wypełnienia pól zdobniczych,
znamienny dla tego regionu. Przypomnijmy, że zamiennie stosowano go z kolorami brunatny i zielonym, w przeciwieństwie do żółtych i niebieskich pól
zdobniczych spotykanych w dawnym województwie krakowskim. Należy też dodać, że na wieku
widoczne jest powtórzenie kwadratów w identycznej formie. Czerwone tło kwadratów znajdujemy
również w trzecim prezentowanym na wystawie
obiekcie, pochodzącym z 1864 roku. Został on odnaleziony w Jeleniu (fot. 8, ze zbiorów Muzeum
Miasta Jaworzna). Jest to jak dotąd najstarszy zachowany na tym terenie przykład skrzyni. Potwierdza to również jego niewielki rozmiar oraz bardzo
prymitywny sposób dekorowania. Podobnie jak we
wcześniejszym przykładzie, pomalowano skrzynię
na kolor ciemnozielony. Kwiatony umiejscowione na czerwonym tle kwadratów zostały bardzo
oszczędnie opracowane. Z donicy lub koszyka wyrasta jedna gałązka z dwoma odnogami, cały bukiet
posiada zaledwie trzy kwiaty, a w dole bukietów po
dwa liście w kolorze niebieskim. Środkowy to tulipan, kwiat popularny i różnorako przetwarzany
w zdobnictwie ludowym. Widoczny jest w skrzyniach z obu omawianych regionów.
W zaprezentowanym na wystawie materiale zabytkowym znalazły się również przykłady ze Śląska
i Śląska Cieszyńskiego (ze zbiorów Górnośląskiego
Parku Etnograficznego w Chorzowie). W skrzyni
z Istebnej, wykonanej w 1890 roku (fot. 9), można
15
16
17

Tamże.
L. Dubiel,, Zdobnictwo skrzyń na Śląsku Cieszyńskim i Górnym,
„Polska Sztuka Ludowa” 1956, t. 10, z. 4-5, s. 266, ryc. 15-17.
Tamże, s. 271, tablica IV.

było zaobserwować brązową malaturę, wykonaną techniką mazerowania18, dzięki której cała powierzchnia mebla uzyskała ciekawy zygzakowaty
dekor w formie biegnących po powierzchni zygzaków. Na przykładzie tego obiektu możemy mówić
o trwaniu, podobnie jak na przykładach ziemi krakowskiej, schematu dekoracyjnego wykorzystującego dwa pola zdobnicze wypełnione bukietem. Tym
razem jest to bukiet złożony z dziewięciu białych
kwiatów o otwartej formie z jednym, wieńczącym je
motywem pąka. Jednakże w przeciwieństwie do krakowskich przykładów, polichromia tej skrzyni jest
jasna, a pola zdobnicze ciemnozielone. Zauważalna jest tu oszczędność kolorystyczna, malarz ogra-
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Fot. 8. Skrzynia wianna
z Jaworzna, przełom XIX
i XX wieku, Muzeum Miasta
Jaworzna.

Fot. 9. Skrzynia wianna,
Istebna, 1890 rok,
Muzeum Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie.

niczył dekorację do białych kwiatów i zaznaczenia
białą linią krawędzi kwadratu oraz brązowych kresek cieniujących wazon i gałązki. Dodatkowo pola
na narożach posiadają zdobinę przypominających
lilię andegaweńską, której motyw często uzupełniał
dekoracje naroży lica w skrzyniach krakowskich.
Zgodnie ze śląską modą na froncie, pomiędzy
kwadratami, widnieje data wykonania. Mogło to
mieć wpływ na pojawienie się na naszych jaworznickich przykładach daty na podnóżku. Szczególnie
18

Mazerownie, fladrowanie – technika zdobienia naśladująca naturalne słoje drewna, stosowana głównie w ludowym meblarstwie.
Meble maluje się na kolor jasnożółty farbą sporządzoną z ugru
i wody klejowej. Po wyschnięciu nakłada się farbę brązową zrobioną z bursztynu rozpuszczonego w occie lub skisłym piwie. Farbę
ściera się w niektórych miejscach palcami, grzybkiem albo cętkuje
się za pomocą gąbki lub szmatki. Powstają w ten sposób wzory
w postaci słojów drzewnych, motywów wstęgowych, draperii, ornamentów roślinnych. Na koniec pokrywa się warstwą czystego
pokostu lub lakieru bezbarwnego. Zob.: Słownik terminologiczny
sztuk pięknych…, s. 228.
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Fot. 10. Skrzynia wianna,
Cynków, koniec XIX wieku,
Muzeum Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie.

wyróżniającym się obiektem na wystawie była
okazale dekorowana skrzynia z Cynkowa (fot. 10,
ze zbiorów Górnośląskiego Parku Etnograficznego
w Chorzowie), polichromowana na granatowy kolor. Dekorację frontu wypełniają dwie kompozycje
roślinne, wychodzące poza granice prostokątnych
pól. Te z kolei wyodrębniono inaczej niż we wcześniejszych przykładach. Obwiedzione zostały jedynie konturem. Tło pozostawiono bez wypełnienia.
Podnóżek ozdobiono gałązką z pąkami, ułożonymi
w kierunku środka skrzyni. Zadziwia tu bogactwo
całego zespołu zdobniczego, szczególnie rozbudowana kompozycja bukietu, bogata w formy roślinne, malowane płasko, graficznie. Widzimy tu formy
zbliżone do kwiatu słonecznika, kłosów zboża czy
dużych pąków innych, nieokreślonych bliżej kwiatów, opracowanych w żółcieniach, zieleniach i kolorze pomarańczowym. Podnóżek jest wysoki, stanowi niemal 1/3 całej szerokości mebla. Zbudowany
został z dwóch desek, ozdobnie profilowanych.
Opisy nie wyczerpują różnorodności form znajdujących się na skrzyniach, a jedynie wyróżniają
podstawowe ich cechy. Obserwujemy ciekawe zróżnicowanie kształtów i zdobień, czasami w obrębie
jednej miejscowości. Na terenie Jaworzna dochodzi
do krzyżowania się odmiennych wpływów. Opisywane przykłady z północnych dzielnic, jak Szczakowa, Długoszyn, zachodniej dzielnicy — Jeleń
34

oraz wzmianki Przeździeckiej potwierdzają, że na
tym terenie dominują zespoły zdobnicze o śląskiej
proweniencji19 (fot. 7). Ich cechami charakterystycznymi są m.in. stosowanie czerwonych pól zdobniczych, dekorowanie kątów skrzyń lub ich zewnętrznych krawędzi, stosowanie w środkowej części
bukietu abstrakcyjnego kwiatka oraz dodatkowego
pasa zdobniczego u dołu lica. Z kolei przykład z Jaworzna (fot. 6) oraz odnotowane przez Przeździecką z terenu Ciężkowic, można zakwalifikować do
„krakowskiej” strefy wpływów. Szczególnie rzuca
się tu w oczy błękitne wypełnienie kwadratów oraz
dodatkowa zdobina pomiędzy kwadratami, bardzo
dekoracyjnie potraktowana forma tulipana, przetwarzanego w krakowskich skrzyniach na różne
sposoby. Pomimo różnic, obserwuje się wspólne dla
obu regionów trwanie schematu opierającego się na
podziale na dwa pola zdobnicze oraz często występującą zieloną kolorystykę polichromii. Ten kierunek wpływów potwierdza się w zarejestrowanych na
terenie Ciężkowic pracach stolarza Kurka z Sierszy,
które charakteryzowały się błękitnym wypełnieniem
pola zdobniczego, ozdobną gałązką pomiędzy nimi
oraz datą na podnóżku. Widoczne na wystawie ciekawe zróżnicowanie zdobień na skrzyniach z terenu
Jaworzna wskazuje na charakter etniczny naszego
miasta. Jest to namacalny dowód migracji ludności
wiejskiej, która przybrała na sile szczególnie w okresie międzywojennym. Wiąże się to też ze zjawiskiem
zawierania związków małżeńskich jaworznian
z mieszkańcami pochodzącymi z różnych części
ziemi krakowskiej lub spoza jej granic. Pamiętać
należy, iż skrzynia wędrowała wraz z właścicielką.
Odkąd można było zakupić ją na targach, to wzory
proponowane przez warsztaty trafiały do odległych
miejscowości regionu jako tzw. „importy”, różne od
lokalnej tradycji zdobniczej. Tak było w przypadku
skrzyń skawińskich, których ślady obecności w naszych dzielnicach potwierdzała Maria Przeździecka.
Zatem, jakie jeszcze inne formy dekoracji przeniknęły do Jaworzna i jaka była lokalna tradycja dekoracji dowiemy się zapewne wraz z nowym materiałem zabytkowym i nowymi źródłami, które będą
w przyszłości eksponowane i publikowane przez
nasze muzeum.
19
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Bóg wody.
Ciąg dalszy dyskusji o wystawach
pozaeuropejskich, czyli afrykański epizod
w Muzeum Miasta Jaworzna
Katarzyna Podyma

W

ystawa jest chyba najbardziej reprezentatywnym odzwierciedleniem pracy muzeologa1. Jej organizacja wymaga
kreatywności, wiedzy i praktyki, przy czym stosunek tych przymiotów u autorów w różnych okresach czasu bywa zmienny. W zależności od panujących tendencji, można było mówić o wystawach,
które stanowiły przekaz naukowy, o takich, które
były odzwierciedleniem rutyny muzealniczej oraz
o takich, których kreacja oparta była na chęci wywarcia wrażenia na odbiorcy. To ostatnie zadanie,
bardzo często realizowane było poprzez jakże proste rozwiązanie wykorzystania technologicznych
„zabawek”.
Współczesne muzealnictwo kładzie nacisk
na narracyjny charakter wystaw, przy czym słowo
narracja nie odnosi się do „opowiadania o”, a raczej
sugeruje wciągnięcie odbiorcy w interakcję, która
zmusi go do rozpoczęcia własnego dialogu z tematem. Może jest to przejaw poszukiwania „nowego”
w świecie dość tradycyjnym i konserwatywnym,
może sposób na dostosowanie się do czasów i ludzi, a może zmiana wynikająca z refleksji nad multimedialnym epizodem w historii wystawiennictwa. Trudno o jednoznaczną odpowiedź, wydaje
się, że prawda jak zwykle leży pośrodku. Żywa zaś
dyskusja, która toczy się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem muzeum we współczesnym świecie, jest wyzwalającym refleksję impulsem. Nowe tendencje zawładnęły wyobraźnią
twórców na tyle, że chęć „zaangażowania” widza
stanowi większa pokusę niż pragnienie podzielenia się własną refleksją naukową. Oglądając serię
dokumentalnych filmów stacji bbc Earth Sekrety
muzeów odnosi się wrażenie, że czas nie zatrzymał
się na obiekcie — muzealium, ale raczej w filmowym tempie wciąga widza w akcję poznawczą, która w krótkich sekwencjach otwiera kolejne drzwi
komnat wiedzy2. Akcja, zmienność, dostosowanie
1

2

Profesor Zdzisław Żygulski zwykł mawiać na wykładach realizowanych w ramach muzealniczych studiów podyplomowych,
że pracownik merytoryczny muzeum jest pracownikiem naukowym, nie przystoi więc, poprzez stosowanie określenia muzealnik,
umniejszanie jego naukowych aspiracji.
Już sam opis reklamowy filmu ma za zadanie uzmysłowienie odbiorcy na jaką przygodę powinien się nastawić: „Dlaczego pewne
arcydzieło na terenie Watykanu pokryte jest heretyckim graffiti?
Jak paryski Luwr chroni jeden z najsłynniejszych obrazów olejnych

do odbiorcy to wyznaczniki współczesnej teorii
wystawienniczej. „Dawniej, podczas tworzenia
ekspozycji, najważniejszy był eksponat. To on był
w centrum uwagi i to z myślą o tym, jak najlepiej go
zaprezentować, tworzona była ekspozycja. Dziś, to
widz jest najważniejszy i to jakby „pod niego” tworzona jest wystawa.”3 Tak postrzegana jest zmiana
zachodząca w praktyce wystawienniczej przez młode pokolenie. Handlowe hasło „klient — nasz pan”
z całym zapleczem marketingowych rozwiązań,
ulega trawestacji na muzealne „widz —nasz pan”.
Wystawa staje się interaktywną grą, jaką rozgrywa odbiorca. Duży nacisk w prezentowaniu
dziedzictwa kulturowego kładzie się dziś na takie
prezentowanie obiektów muzealnych, które pozwoli
bardziej na ich interpretację, niż na prezentowanie
poszczególnych eksponatów jako obiektów wyjątkowych4. To efekt wirtualizacji świata materialnego. Czy jest to sposób idealny na przyciągnięcie
tłumów zwiedzających? Trudno powiedzieć. Czas
zweryfikuje tą tendencję, podobnie jak poprzednie.
Statystyki są przychylne nowej modzie, wystawy
Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum
Chopina są fenomenami współczesnego polskiego
muzealnictwa. Stanowią one przykłady olbrzymiego nakładu kosztów i sił, przedsięwzięć przemyślanych i zorganizowanych na najwyższym poziomie
marketingowo-reklamowym, doskonałych w wymiarze plastycznym z wyważonym elementem multimedialnym.
Wystawa jest przykładem kreacji kulturowej,
zmiennej w zależności od czasu i miejsca. Interaktywny spektakl zorganizowany w ramach wystawy stałej w dużym muzeum to signum temporis.
Ten sam spektakl przeniesiony w realia muzeum
z ograniczonym budżetem staje się nieostrym odbiciem zwierciadlanym. Zaznaczyć jednak należy,
że finansowa proza nierzadko staje się impulsem

3

4

świata – portret Mony Lisy Leonarda da Vinci?”, http://www.bbcpolska.com/programy/?programme=tajemnice-muzeow, dostęp:
14.12.2016.
M. Stefanik, M. Kamel, Muzea i wystawy interaktywne w Polsce –
współczesna atrakcja turystyczna nowy sposób/sposoby prezentowania
obiektów, s. 9, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2013_08_01.
pdf, dostęp: 14.12.2016.
W. Idziak, Współczesne tendencje w muzealnictwie, Koszalin 2003,
s. 2, http://muzeoblog.org/files/W_Idziak_Wspolczesne_tendencje.
pdf, dostęp: 22.01.2017.
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dla zaskakujących rozwiązań wystawienniczych.
Uzasadnianie zaś statystyk aspektem ekonomicznym, często bywa próbą zamaskowania braku pomysłu. Tym niemniej liczenie się z realiami stanowi dość istotny hamulec dla twórczych pomysłów.
Wystawa jest efektem procesu polegającego na eliminacji i wyborze. Eksponaty, tytuł, scenografia —
wszystkie te elementy dostosować trzeba wzajemnie
do siebie, by w efekcie tworzyły dla odbiorcy spójną
opowieść. O ile w przypadku klasycznych wystaw
sztuki, sam proces nie jest aż tak bardzo skomplikowany, o tyle w przypadku wystaw o charakterze
etnograficznym sytuacja nie jest już tak jasna. Mając
na uwadze znikomą wiedzę przeciętnego odbiorcy
w zakresie wiedzy o kulturach, autor często staje
przed dylematem, co pokazać i w jaki sposób, aby
przekaz był precyzyjny, a wrażenia wyniesione z wystawy nie stały w sprzeczności z wiedzą. Powszechna identyfikowalność tematów jest w tym względzie
wielką pomocą. Znacznie łatwiej jest trafić z przekazem o zwyczajach świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych niż o różnicach w budowie cepa, choć
i one mogą zostać intrygująco opowiedziane.
Mediatyzacja rzeczywistości wpływa w sposób
zasadniczy na sposób myślenia o wystawie5. Trawestując Henry’ego Jenkinsa — „uczestnictwo
użytkowników stało się centralnym problemem
5
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Zob. M. Kap, Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów –
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– Teologia” 2016, nr 25, s. 100-132.

ideologicznym: strażnicy tradycji starają się zachować kontrolę nad treściami kulturowymi, […]
podczas gdy inne grupy […] starają się wyposażyć konsumentów w umiejętności potrzebne do
konstruowania własnej kultury6. Dwa zasadniczo
skrajne podejścia do tego samego tematu. Pierwsze
tradycyjne, oparte na klasycznych zasadach polegających na wykładni ex cathedra tezy, która była do
udowodnienia. Drugie, dające odbiorcy swobodę
analizy i tworzenia własnej wykładni tematu. Kusząca wizja, która zmusza do refleksji. Temat musi
zostać dogłębnie przez autora wystawy przemyślany, a jego przełożenie na język materii wystawienniczej wymaga od niego pomysłu na stworzenie
„labiryntu myśli i doświadczeń”, gdzie za każdym
zakrętem czeka nowe wyzwanie, a odbiorca musi
podejmować decyzje związane z następnym ruchem. Oba podejścia mają oczywiście swoje wady
i zalety. Trudno mówić o jednym, idealnym rozwiązaniu, które zadowoliłoby wszystkich. Pozostaje
jednak wątpliwość poznawacza, czy odbiorca bez
przygotowania, bez wiedzy może wejść w grę i zostać jej zwycięzcą. Twórcy współczesnych narracyjnych wystaw twierdzą, że tak. Ścieżka zwiedzania
jest tak skonstruowana, że odbiorca idąc nią zbiera
pakiety wiedzy, a oprócz tego ma jeszcze niezłą zabawę. Teza jak najbardziej prawidłowa, przy założeniu jednak, że odbiorca obdarzony jest kreatywnym potencjałem i chęcią. Czasami rozwiązanie ex
cathedra wydaje się być adekwatniejsze do sytuacji
i skuteczniejsze jeżeli chodzi o przekaz. „Muzeum
jest o tyle dobre, o ile potrafi się komunikować”7.
Podobne stwierdzenie można zastosować w stosunku do wystawy. Jest jednak w takim podejściu
pułapka wiary w umiejętności i możliwości ludzkie.
Interakcja wymaga zaangażowania i otwarcia, a te
nie zawsze są przypisane przeciętnemu odbiorcy.
Takim samym tendencjom poddawane są pozaeuropejskie wystawy etnograficzne. Odmienność materii kulturowej stanowi w tym przypadku
poważny problem metodologiczny. W jaki sposób
pokazywać kultury obce, aby stały się zrozumiałe?
Czy poprzez zaadaptowanie i oswojenie pojęciowe,
czy opisanie naukowe za pomocą kreacji świata,
do którego odwołuje się temat? Pierwszy, prosty,
często estetycznie wyrafinowany sposób daje odbiorcy łatwość znalezienia się i uzyskanie poczucia
zrozumienia tematu. Trawestując opinię Antoine-Chrysostome’a Quatremère’a de Quincy’ego, który już w 1796 roku określił muzeum jako woskową
pustynię, która pozbawia dzieło sztuki kulturowego
kontekstu8, można stwierdzić, że obiekt pozaeuropejski wystawiony na pokaz w sali muzealnej staje
się tylko nieogarnioną pustką i otchłanią niewiedzy.
6
7
8

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 198.
P. Czarnowski, Czy muzea potrafią komunikować się ze społeczeństwem? Obecny stan mediów i reakcji społecznych w Polsce, „Muzealnictwo” 2013, nr 54, s. 20.
M. Popczyk, Dialektyka początku i końca, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków 2005, s. 276.

Drugi sposób, trudny w realizacji i często nieudolnie realizowany, obarczony jest zagrożeniem
powielania stereotypu. W 1957 roku amerykański
pisarz i publicysta Freeman Tilden dookreślił zasady nowego muzealnictwa. Stwierdził on, że interpretowanie jest przede wszystkim opowiadaniem
historii, dlatego w muzeach obiekty powinny być
ukazane razem ze związanymi z nimi historiami
— wtedy dużo łatwiej jest zainteresować widza
treścią. Najważniejsze w interpretacji nie jest zaś
przekazanie samej wiedzy, ale wzbudzenie w zwiedzającym ciekawości9. Trudność sytuacji polega
zaś na braku bezpośredniego kontaktu pomiędzy
kuratorem — autorem wystawy — a odbiorcą.
Spotkanie obu stron znacznie ułatwiłoby deskrypcję wystawy. Kontakt za pomocą słowa i obrazu,
obarczony dużą dozą subiektywności, nie zawsze
skutkuje właściwym zrozumieniem10.
„Przeniesienie się” do właściwego świata11, do
którego drzwi otwiera wystawa, jest często najzwyczajniej niemożliwe z uwagi na podejście odbiorcy, zamkniętego na jakiekolwiek sugestie. Czas sal
wypełnionych zabytkami w gablotach i monotonnej narracji minął bezpowrotnie, a uczestnik życia
społecznego oczekuje czegoś nowego, zaskakującego, czego sam nie może przewidzieć12.
Klasyczny typ ekspozycji, stanowi nadal sposób
na głoszenie prawd uniwersalnych, a jego wymiar
naukowy nie podlega dyskusji. W tym zakresie muzea uczestniczą we wzmocnieniu społecznej pozycji
nauki13. Wystawa staje się w ten sposób przedmiotem racjonalizacji, zarówno na poziomie naukowego, jak i estetycznego myślenia. Materialny wymiar
wystawy przenosi teorię w obręb przestrzennej
kompozycji, dając tym samym możliwość odbiorcy
zapoznania się z propozycjami interpretacyjnymi
teoretyków14.
Ekspozycja jest zawsze strukturą dwuwarstwową, pierwszą z nich tworzą eksponaty i wszystkie
treści wizualne, drugą stanowią treści merytoryczne15. Wydaje się, że najbardziej pożądany jest stan
równowagi pomiędzy tymi warstwami. W przypadku zakłócenia proporcji mamy do czynienia albo
z wystawą dla wystawy, na której eksponaty są same
dla siebie, albo z wystawą, która ginie w natłoku komentarzy.
Ekspozycja odwołująca się do świata kultur
pozaeuropejskich stanowi zwielokrotnione utrudnienie zarówno dla autora, jak i odbiorcy. Opisywa9
10
11
12
13
14
15

F. Tilden, Interpreting our Heritage, The University of North Carolina Press 1977, s. 3-10.
Tamże, s. 13.
M. Popczyk, Autorytet muzeum w dobie muzeum otwartego, [w:]
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2010, s. 45.
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Tamże, s. 82.
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nie i zrozumienie inności powinno się odbywać za
pomocą wspólnego „metajęzyka”. Aby jednak osiągnąć stan porozumienia oraz precyzyjnej deszyfracji znaczeń, należy dostosować warstwę naukową
do możliwości odbiorczych, a jednocześnie wymóc
na odbiorcy wyjście poza komfort własnej kultury
w celu zrozumienia inności. Często muzea stosują rozwiązanie polegające na podkreśleniu przede
wszystkim wartości estetycznych, realizując właściwy dla siebie typ podejścia do sztuki. Jak pisze Paula Assunção de Santos: „[…] muzea odchodzą od
wyjaśniania widzom, czym jest dana kultura, w zamian starając się opowiadać, czym jest (dana) kolekcja dotycząca tej kultury”16. To rozwiązanie stosunkowo bezpieczne, pozwala na zabezpieczenie
się przed formułowaniem osądów dotyczących ich
walorów kulturowych. Nie pozwala jednak w żaden sposób wejść z prezentowaną kulturą w interakcję. Nie pozwala na „zrozumienie perspektywy
i doświadczenia innych — z ich punktu widzenia”17.
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P. Assunção de Santos, O dawaniu i braniu: rozważania na temat
kolekcji muzealnych jako narzędzia pracy i ich relacji z człowiekiem,
[w:] Laboratorium muzeum. Społeczność, red. A. Banaś, A. Janus
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Fot. M. Jania (Muzeum
Miasta Jaworzna).

Stanowisko tkacza.
Fot. M. Jania (Muzeum
Miasta Jaworzna).

Sposób prezentacji artefaktów obcych kulturowo stał się głośno i burzliwie komentowany na
fali dyskursu postkolonialnego. Zarówno kwestia
odpowiedzialności muzeów za politykę państw kolonialnych i związane z nim zawłaszczenie artefaktów, jak również sposób prezentacji tych ostatnich
w przestrzeni muzealnej stały się jednym z podstawowych zadań nowej muzeologii18. Zaznaczyć
warto, że studia postkolonialne stały się również
inspiracją do przemyśleń związanych z przekazywaniem wiedzy o „lokalnej” kulturze ludowej. Wystawom etnograficznym często zarzuca się wręcz
„zmityzowane” myślenie o niej. Skutkiem takiego
podejścia jest utożsamienie kultury ludowej z wydarzeniami typu śmigus-dyngus, zapusty, wróżby
andrzejkowe itp19. Jak poważny jest to problem
świadczy chociażby fakt, że w dalszym ciągu tego
typu wystawy są chętnie organizowane i cieszą się
dużą popularnością.
Podobny zarzut można by postawić w stosunku
do wystaw prezentujących kultury pozaeuropejskie.
Autor wystawy musi liczyć się z jej odbiorcami, zarówno z ich wiedzą o świecie, przyzwyczajeniami,
podejściem do „inności”, wreszcie nastawieniem pod
wpływem doniesień medialnych. Często decyduje
się na dobór tematu bazującego na wypracowanym
już sposobie prezentacji. W ten sposób powielane są
kolejne wystawy sztuki, kolejne wystawy prezentujące życie codzienne ludów z różnych stron świata.
Sposób prezentacji zależny jest od wielu czynników, tych bezpośrednich w postaci bazy eksponatów, jak również tych kontekstowych w postaci
przestrzeni i zaplecza scenograficznego. Jednym
z elementów kluczowych pozostaje również kwestia
nakładu środków. Konglomerat wszystkich tych
elementów oraz wizji własnej autora stanowi o ostatecznym wyglądzie wystawy z zakresu etnografii
pozaeuropejskiej.
Na wstępnym etapie pracy nad wystawą należy podjąć decyzję, jaka koncepcja wystawy będzie
realizowana, czy wystawa wpisze się w nurt współczesnego muzealnictwa, czy też będzie realizowała
dotychczas wypracowane rozwiązania. Dotychcza18
19
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sowe doświadczenie wskazuje, że w praktyce wybór
ten sprowadza się do decyzji, czy wystawa będzie
miała charakter galeryjny, a obiekty prezentowane
będą jak dzieła sztuki z zachowaniem wszystkich
środków służących podkreśleniu ich ukrytego piękna i wyjątkowości, bądź będzie opowieścią, która
za pomocą teatralnej inscenizacji wprowadzi widza
w inny świat. Oba rozwiązania mają swoich zwolenników. Same zaś ekspozycje potrafią zaskoczyć
rozwiązaniami technicznymi, wrażliwością estetyczną, a przede wszystkim pomysłowością doboru
eksponatów. Gorzką w tym kontekście wydaje się
refleksja, która wypływa z podejścia niektórych autorów do sposobu prezentacji — obiekty są na tyle
obce kulturowo i niezrozumiałe, że wartość przekazu naukowego schodzi na dalszy plan, a rolę pierwszoplanową zaczyna grać „jarmarczna ucieszność”,
która satysfakcjonuje wszystkich. Nie ma znaczenia
w tym kontekście, że zarówno autor, jak i odbiorca
pozostają w „zmityzowanym” świecie.
Bez względu jednak, jaki sposób prezentacji się
wybierze, jego konsekwencją jest przekazanie określonej interpretacji autorskiej. Fakt ten zawsze należy mieć na uwadze. Wizja świata, jaka prezentowana jest na wystawie, zawsze pozostanie wizją,
a nie odzwierciedleniem realiów20.
Szczególnym przypadkiem wystaw są te, organizowane na zlecenie innego muzeum. Często zdarza się, że dyrektor takiej instytucji wie już dokładnie, czego sobie życzy i nie ma możliwości podjęcia
z nim dyskusji odnośnie sensu realizacji wystawy
w zakresie spełniającym jego żądania. Ten typ wystawy z reguły realizowany jest w wersji tak zwanej
wystawy objazdowej. Sama organizacja wystawy
czasowej w przestrzeniach obcej instytucji muzealnej wiąże się z szeregiem problemów natury, przede
wszystkim, technicznej. To miejsce doprecyzowuje
ostateczną wizję wystawy. W zasadzie ono decyduje,
czy wystawa uda się w tej przestrzeni i w jaki sposób
wpłynie ona na jej ostateczny przekaz i odbiór.
Zdarza się jednak, że osoby podejmujące decyzje
w kwestiach organizacyjnych są otwarte i zostawiają
autorom swobodę decydowania o temacie i zakresie
wystawy. Jest to sytuacja komfortowa, która pozwala
bardzo często na przypisanie określonej przestrzeni
nowej koncepcji wystawy bądź wymyślenie nowego
rozwiązania wystawienniczego.
Takim przypadkiem była niewątpliwie wystawa Bóg wody. Świat dogoński w oczach Nazarejczyka zorganizowana na zlecenie Muzeum Miasta
Jaworzna przez Muzeum Miejskie w Żorach21. Wystawa prezentowana była w siedzibie Muzeum od
września do grudnia 2016 roku. Wystawa Bóg wody
swoim tytułem nawiązywała do książki Marcela
20
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Griaule’a22, wybitnego francuskiego etnologa, który związał swoją karierę naukową ze społecznością
Dogonów zamieszkującą Mali (Afryka Zachodnia). W literackiej formie rozmów z Ogotemmelim — jednym ze starców wioski Sanga — Griaule
zaprezentował spektrum zagadnień mitologicznych
w powiązaniu z życiem codziennym Dogonów. Makrokosmos mitologii dogońskiej został w ten sposób
sprowadzony do mikrokosmosu wioski, czasami
bardzo skomplikowanego i trudnego do zrozumienia dla człowieka Zachodu, ale zawsze logicznego
i racjonalnego z afrykańskiego punktu widzenia.
Już sam skomplikowany w rozszyfrowaniu
przez przeciętnego odbiorcę tytuł mógł budzić
opór, pojawiły się również komentarze, że należałoby posłużyć się tytułem prostym i jednoznacznie
identyfikowalnym. W rozumieniu autorki scenariusza, tytuł powinien być intrygujący, powinien zwracać uwagę, dawać możliwość do refleksji. Zaznaczyć
należy, że tytuł wystawy w tym przypadku został zasugerowany tytułem książki, która z kolei stała się
punktem wyjścia do rozważań wystawienniczych.
Wystawa, nawiązując bezpośrednio do lektury,
przeniosła w realną przestrzeń ekspozycyjną wybrane elementy życia wioski i skonfrontowała je z fragmentami rozmów. W ten sposób połączyła to, co
realne, z tym, co niematerialne i zamknięte w mitologicznej opowieści. Punktem wyjścia rozważań nad
koncepcją scenariusza była literatura, którą należało
połączyć w spójną całość z dobranymi eksponatami
oraz osadzić w kontekście scenograficznym.
Opowieść prowadziła od świata boskiego do
ludzkiego poprzez przodków Nommo — „bogów
wody” — którzy potraktowani zostali jako sakralny fundament dla profanum. Punktem wyjścia dla
narracji wystawowej był plan wioski dogońskiej
zamieszczony przez M. Griaule’a w Bogu wody.
Z uwagi na fakt, że przestrzeń wystawiennicza nie
pozwoliła na dosłowne przeniesienie układu, zastosowane zostały rozwiązania umożliwiające oddanie koncepcji wielowątkowości świata dogońskiego, splątanego ze światem mitologicznym.
Kolejne stanowiska prezentowały prawidłowości lokacji wioski, dotykały ważnych momentów życia społecznego, wreszcie pokazywały bezpośrednie
przełożenie boskiej wiedzy na praktykę rzemiosł
popularnych wśród Dogonów.
Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na wprowadzenie elementu zaskoczenia dla odbiorcy. Plan
— umieszczony na podłodze zaraz po przekroczeniu progu sali wystawowej — zmuszał odbiorcę do
chwili zastanowienia, a następnie próby powiązania
ze stanowiskami wystawowymi. Ten element miał
za zadanie bezpośrednie zaangażowanie odbiorcy
w proces odczytania i interpretacji wystawy. Autorka pozostawiła swobodę poruszania się po wystawie, podobnie jak po dogońskiej wiosce, nie narzucając ścieżek zwiedzania.
22

Wystawa odnosząc się do literatury lat 30. xx
wieku pozwoliła na pokazanie trwałości świata prezentowanego poprzez dobór obiektów, z których
jedne były starsze, bliższe czasom Griaule’a, drugie
zupełnie współczesne, ale zachowujące charakterystyczną formę, zdobienia i funkcję.
Wystawa została zbudowana w oparciu o osiem
stanowisk: Nommo, kowala, garncarki, wiaty spotkań togu-na, święta Sigi, święta Dama, prządki
oraz tkacza. Dobór stanowisk został podyktowany
chęcią pokazania prawidłowości rządzących życiem wioski, najważniejszych miejsc oraz znaczących momentów, które decydują o jej tożsamości.
Stanowisko Nommo było jedynym, które nie
zostało poddane prawidłowości osadzenia w kontekście terenowym. Miejsce zostało zaaranżowane
na zasadzie prezentacji galeryjnej w celu przedstawienia głównego bohatera opowieści — bóstwa
wody Nommo — wyjętego z kontekstu. Jego rzeźbiarskie przedstawienia miały za zadanie „spersonalizować” postać (postaci) oraz zwrócić uwagę na
podobieństwo interakcji, jaka zachodzi pomiędzy
ludźmi a bogiem świata zachodniego i ludźmi
a bogiem świata Dogonów. Podobieństwo relacji
stało się podstawą koncepcji poszukiwania kolejnych analogii pomiędzy oboma światami.
Układ stanowisk nie był linearny, podobnie
jak plan wioski, mógł być czytany dość swobodnie przez zwiedzającego. Scenografia podstawowa
zbudowana została w oparciu o system wydruków
wielkoformatowych, które stanowiły tło i jednocześnie odcięły przestrzeń, podkreślając jej zamknięty
charakter. Zastosowane rozwiązanie miało za zadanie pobudzić wyobraźnię zwiedzającego i dopowiedzieć mu kontekst terenowy. W ten sposób mógł się
znaleźć na innym kontynencie, w innej rzeczywistości. W oszczędny sposób potraktowano pozostałe
elementy aranżacji wioskowej. Zaznaczono baobab
jako symbol przyrody rejonu, ołtarze wioskowe,
jako elementy tożsamości wioski, wiatę jako najważniejsze miejsce spotkań. Elementy scenografii przestrzennej utworzyły również: krąg taneczny z elementem Falezy Bandiagary oraz stanowisko kuźni.
Wystawa została skonstruowana w sposób wielowątkowy i wielowarstwowy. Mogła być odczytywana zarówno literalnie, stanowisko po stanowisku,

M. Griaule, Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim, Kęty 2006.
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Stanowisko prządki.
Fot. M. Jania (Muzeum
Miasta Jaworzna).
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Święto Sigi. Fot. M. Jania
(Muzeum Miasta Jaworzna).

Święto Dama. Fot. M. Jania
(Muzeum Miasta Jaworzna).

ale również z uwzględnieniem kontekstu społecznego i religijnego. Dzięki zestawieniu stanowisk kowala i garncarki, prządki i tkacza, została pokazana
prawidłowość dualności świata dogońskiego.
Świat tradycyjnej Afryki, podzielony logiczne
na dwie części: męską i żeńską, wyznacza logiczną
kolejność następstw, zakresów obowiązków i praw.
Wejście w życie dorosłe (inicjacja) daje prawa, ale
rodzi i nowe obowiązki. Połączenie owych dwóch

pierwiastków daje efekt w postaci małżeństwa,
w którym role są wyznaczone, a rytm tradycyjnego
życia przypomina trochę odgrywanie teatralnych
ról, gdzie każda kwestia ma swój „niepisany zapis”.
Tradycja uzasadniała podział obowiązków, wynikający z potrzeb dnia codziennego, by nikt nie był pokrzywdzony. Stereotyp kobiety i mężczyzny w Afryce wytworzony w umyśle Europejczyka siłą rzeczy
powinien ulec weryfikacji.
Wystawa, z uwagi na możliwości ekspozycyjne,
zasygnalizowała jedynie najbardziej istotne dla życia
wioski momenty związane ze świętami Sigi i Dama.
Pierwsze z nich, obchodzone jest co sześćdziesiąt
lat i stanowi istotny moment w życiu wioski, symbolizując jej kolejne narodziny, rozumiane również

jako narodziny jej mieszkańców. Maska imina-na23,
symbolizująca je, jest znakiem szczególnym, nośnikiem informacji i wartości duchowych opisujących
pierwszego zmarłego przodka. Drugie, kojarzone
jest przede wszystkim jako święto tańczących masek, moment zakończenia żałoby, który ma na celu
uwolnienie rodziny od zakazów, jakie narzuciły im
obrzędy pogrzebowe. Maski powinny być rozumiane jako egzemplifikacja kosmosu myśli dogońskiej,
który stanowi jednocześnie odbicie świata realnego.
Dynamika kosmosu dogońskiego, w rozumieniu
niematerialnej, odrealnionej przestrzeni opisanej mitologią i stanowiącej odbicie ziemskiej realności, została podkreślona poprzez animację masek w kręgu
tanecznym. Zaanimowanie masek miało za zadanie
odwrócenie uwagi od stereotypowego ich przedstawiania i odczytywania. Włożone w kontekst z przypisaną rolą przestały „straszyć”, a zaczęły intrygować.
Ten element wystawy stał się również inspiracją działań edukacyjnych. Zajęcia konwersatoryjno-warsztatowe Maska afrykańska, czyli tajemniczy
świat rytuału miały za zadanie pokazać wielość
znaczeń słowa „maska”. Jednocześnie maska stała
się przedmiotem — elementem zabawy kulturowej. W oparciu o zestawienie świata maski europejskiej ze światem maski afrykańskiej pokazane
zostały podobieństwa i różnice kulturowe. Zajęcia
w sposób logiczny przybliżyły znaczenie słowa, pokazały jego europejski wymiar, wreszcie odwołały
się do funkcjonowania motywu maski w kulturach
pozaeuropejskich. Celem bezpośrednim zajęć było
wyjście poza stereotyp pojęcia „maska”, aktywizacja
myślowa i ruchowa uczestników poprzez zastosowanie zróżnicowanych metod pracy.
Na wystawie zastosowano zabieg podkreślenia
jednego eksponatu jako tego, który w sposób najdoskonalszy opisuje poruszaną tematykę. W ten sposób
stanowisko święta Sigi wyznacza maska imina-na
(bardzo rzadko prezentowana na wystawach), święto
Dama podkreśla wykorzystanie aranżacji momentu
pochówku w jaskini Falezy Bandiagary (eksponowana jest deska do transportu trupa oraz koc pogrzebowy), a na przykład stanowisko tkacza autentyczny,
sprawny warsztat, do którego zwiedzający może zasiąść i połączyć ze sobą nici wątku i osnowy.
Podstawowa narracja na wystawie poprowadzona została poprzez bezpośrednie cytaty z Boga
wody, które uzupełniały wydruki wielkoformatowe,
jej uzupełnieniem były identyfikacje przedmiotów
w postaci klasycznych tabliczek opisujących stanowiska oraz komentarze zawarte w przewodniku
do wystawy. Stopień pisma i jego rozmieszczenie
podkreślały ważność przekazu, ale również jego
warstwę identyfikacyjną — tekst Griaule’a traktowany jako źródło był największy, opis identyfikacyjny przedmiotów był pośredniej wielkości,
natomiast komentarz naukowy jako interpretacja
— najmniejszy.
23
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Ekspozycja pokazała świat dogoński oczami
Griaule’a — Nazarejczyka — takim mianem określał go bowiem Ogotemmeli. Trzeba mieć jednak
na uwadze, że była to wizja dość swobodna, podyktowana realiami wystawienniczymi, wizja wybranych fragmentów tego świata.
Wystawa odwołując się do lat 30. xx wieku, pokazała jednocześnie, że recepcja nowości kulturowych na prowincji jest o wiele trudniejsza i powolniejsza. Tutaj tradycja broni się najsilniej, chroniąc
to, co daje podstawę istnienia lokalnej społeczności.
Więzi rodzinne i grupowe dają szansę na przetrwanie, a pojęcie samotności nie istnieje. Życie toczy
się wolniej, a pojęcie czasu w żaden sposób nie
przystaje do europejskiego, odmierzanego starannie sekundowymi interwałami. Teraźniejszość traci
znacznie w porównaniu z przeszłością, którą prowincja nadal żyje.
Można się zastanawiać czy wystawa była nowatorska pod względem tematu i sposobu jego prezentacji, czy spełniła kryteria narracyjności, wreszcie
czy zawarty został w niej element nowoczesnej edukacji. Weryfikacji założeń dokonali sami zwiedzający. Wydaje się jednak, że bez względu na ich ilość,
ważny jest fakt, że muzea nie mające zbiorów i doświadczeń pozaeuropejskich, poza wielkimi miastami, zmierzają się z tematem odmienności kulturowych i robią to w sposób nieszablonowy.
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Drama jako element zajęć
edukacyjnych. Fot. M. Jania
(Muzeum Miasta Jaworzna).
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Imina-na jest jedyną maską uczestnicząca w święcie, jednocześnie
jest to maska, która nigdy nie tańczy.

43

spis treści:

Zofia Żak
oddany miastu — wspomnienie o bartłomieju cieszyńskim............ 3
Paweł Silbert
wspomnienie o kapitanie stanisławie nowakowskim....................... 7
Bartłomiej Cieszyński
przyczynek do historii jaworznickiego rzemiosła........................

9

Adrian Rams
znalezisko odważników ołowianych z długoszyna........................ 17
Sławomir Witkowski
pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu.......................... 21
Iwona Brandys
sztuka zdobienia skrzyń posagowych między śląskiem
a małopolską. rozważania na kanwie wystawy pt. skrzynie
malowane.............................................................................................. 27
Katarzyna Podyma
bóg wody. ciąg dalszy dyskusji o wystawach pozaeuropejskich,
czyli afrykański epizod w muzeum miasta jaworzna...................... 37

