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Badania archeologiczne prowadzone na 
stanowiskach nowożytnych dostarczają wie
lu materiałów, które stanowią ważne źródło 
wiedzy o staropolskiej kulturze materialnej. 
Dotyczy to również rodzimej półmajoliki.

W Polsce majolika pojawiła się w 1 po
łowie XVI wieku pod wpływem ośrodka 
w Budzie. Znalazło to swój wyraz w rozwoju 
kaflarstwa krakowskiego. Kafle do pieców 
wawelskich powstały w warsztacie Bartosza 
z Kazimierza. Odznaczały się bardzo wyso
kim poziomem artystycznym, jednak ich pro
dukcja nastawiona była na bardzo ograniczo
ny krąg odbiorców, grupujących się głównie 
wokół pałacu królewskiego. Z szerszym roz
powszechnieniem majoliki spotykamy się do
piero w okresie późnego renesansu. W XVI
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wieku mamy bowiem do czynienia ze zmianą 
mody na zastawę stołowa, kiedy to zaczęto 
zastępować majoliką naczynia srebrne 
i cynowe. Wyroby majolikowe i półmajoliko- 
we znamy m.in. ze stanowisk w Warszawie, 
Kaliszu, Fromborku. Jednak główny, a być 
może najstarszy ośrodek jej występowania 
znajdował się w południowo-wschodniej Pol
sce (Rzeszów, Łańcut, Miechocin).

Odkrycie osady garncarskiej w Mie- 
chocinie (obecnie dzielnicy Tarnobrzega) 
miało istotne znaczenie dla badań nad ro
dzimą półmajoliką, wypełniając lukę ist
niejącą w tej dziedzinie, szczególnie 
w odniesieniu do XVII wieku i pozwoliło 
na rozszerzenie naszej wiedzy dotyczącej 
historii garncarstwa.

W 1922 roku, podczas prac ziemnych 
przy budowie drogi na nowy cmentarz 
w Miechocinie, natrafiono na bardzo bo
gaty materiał ceramiczny w postaci tysię
cy malowanych skorup. O tym odkryciu

Kubek gliniany z motywem roślinnym

pisała miejscowa prasa. W czasopiśmie 
Obywatel z 21 maja 1922 roku zamieszczo
no artykuł T. Stankiewicza Garncarstwo 
w Miechocinie w którym czytamy: (...) Na
trafiono na półmetrowy pokład skorup 
z potłuczonych naczyń glinianych. Warstwa
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ta rozciąga się od wspomnianej drogi aż 
po stodołę miejscowego gospodarza Miko
łaja Wilka, czyli na przestrzeni przeszło 10 
morgów. Każdemu idącemu na nowy cmen
tarz wykopalisko to wpada w oczy, gdyż 
cały prawy brzeg drogi aż pstrzy się od 
różnobarwnych ułamków. Według informa
cji zasięgniętej u pana Michała Marczaka 
badającego historycznie okolicę, na wspo
mnianej przestrzeni znajdowało się w swo
im czasie kilka pieców garncarskich, po 
których pozostały widoczne dotąd przy roz- 
grzebywaniu paleniska (...). Tamtejsi go
spodarze umieją tylko tyle objaśnić, że od 
swoich dziadków słyszeli, iż na rzeczonym 
obszarze istniała osada garncarzy(...). Ze
brane skorupy i kilka prawie całych na
czyń dają bardzo pochlebne świadectwo 
o miechocinskim przemyśle ceramicznym.

Przypadkowych odkryć dokonywano 
również podczas prac gospodarskich. W cza
sie okupacji profesor tarnobrzeskiego gimna-
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zjum Zygmunt Szewera odkopał przypadko
wo w ogrodzie Walerego Stali dwa zacho
wane w całości naczynia. Był to dzbanek 
z motywem liści dębowych oraz misa zdo
biona postacią szlachcica. Obydwa te przed
mioty prawdopodobnie zaginęły.

Po wojnie znaleziskami miechocińskimi 
starano się zainteresować Państwowe Mu
zeum Archeologiczne w Krakowie. Wiado
mość o odkryciach przekazano Państwowe
mu Instytutowi Sztuki. Na początku lat 60- 
tych miejscowi regionaliści Zygmunt Sze
wera i Józef Rawski zwrócili się o pomoc 
do Franciszka Kotuli, prowadzącego wów
czas na terenie tarnobrzeskiego badania et
nograficzne. Dzięki jego interwencji przystą
piono do badań wykopaliskowych (w czter
dziestolecie pierwszych odkryć), które pro
wadzone były, z przerwami, od 1962 roku.

Właściwe badania wykopaliskowe trwa
ły dwa sezony. Prowadziła je w latach 
1966-1967 mgr Ewa Szarek-Waszkowska.
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Stwierdzono wówczas występowanie du
żych skupisk ceramiki po obu stronach dro
gi Miechocin - Tarnobrzeg, na długości 2 
km. Uzyskano materiał archeologiczny 
o objętości ok. 5 m3. Na objętym badania
mi obszarze natrafiono również na ślady 12 
pieców garncarskich.

Początki produkcji garncarskiej w Mie- 
chocinie wiążą się prawdopodobnie z fak
tem założenia miasta Tarnobrzega i rolą, 
jaką odegrał tu Stanisław Tarnowski. Ta 
barwna, nietuzinkowa i pełna temperamen
tu, postać położyła wielkie zasługi dla roz
woju gospodarczego swych ziem. Chcąc po
wetować utratę rodowego Tarnowa założył 
na mocy przywileju króla Zygmunta Augu
sta w 1593 roku miasto Tarnobrzeg na su
rowym korzeniu na gruntach starej średnio
wiecznej wsi Miechocin. Przywilej ten ze
zwalał (...) mieszczanom i obywatelom pod
miejskim tegoż miasta bez przeszkody na 
jarmarki (...) czy to w celu sprzedaży czy

kupowania czy wreszcie jakiegoś rzemiosła 
niech im szczęście służy.

Garncarze osadzeni zostali na najmniej 
urodzajnej i piaszczystej części wsi, między 
kościołem w Miechocinie a Tarnobrzegiem, 
zwanej "Piaskiem". Zakładając osadę wzię
to pod uwagę dogodne warunki naturalne 
oraz zabezpieczenie przed pożarem.. Odle
głość miedzy skupiskami ceramiki a centrum 
miasta wynosiła 1 km od dworu w Dziko
wie 2 km a od kościoła w Miechocinie 1 km.

Potwierdzone źródłowo wiadomości 
o garn-carzach miechocióskich pojawiają 
się w końcu XVI wieku. Garncarze figuli 
notowani byli w księgach metrykalnych pa
rafii miechocińskiej, które niestety nie za
chowały się do dziś. Przebadał je jednak 
podczas I wojny światowej archiwista zam
ku dzikowskiego Michał Marczak. Występo
wały tam takie nazwiska jak Garcarz, Gan
carz, Garnuszek, Skorupka, Miska, Nowak, 
Czech, Niemiec, Szlęzak, Mieszaniec (co
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oznacza obcego osadnika). Wprawdzie we
dług ustnej tradycji mieli oni przybyć 
z Krakowa jednak nie stwierdzono tam na 
przełomie XVI/XVII w. większej produkcji 
garncarskiej.

Do wyrobu ceramiki miechocińskiej 
używano gliny zawierającej duży procent 
związków żelaza, stąd po wypaleniu czerep 
charakteryzował się jasnoczerwoną barwą. 
Naczynia toczone na kole, dwustronnie wy
palane, zdobione były metodą malowania 
podszkliwnego. Czerep po przeschnięciu 
pokrywano angobą najczęściej białą, nato
miast wzór wykonywano angobą koloro
waną związkami żelaza i innymi glinkami 
barwnymi. Pomalowane i wypalone naczy
nia oblewano przeźroczystą glejtą oło
wianą i poddawano wtórnemu wypałowi. 
Dawało to polewie lepszy połysk i trwałość. 
Angobą - biała glinka była tu naśladownic
twem polewy cynowej lub cynowo-ołowia- 
nej, stosowanej powszechnie w ceramice

włoskiej czasu renesansu. Do malowania 
wzorów używano trzech zasadniczych kolo
rów: czerwonego, brązowego i zielonego, 
rzadziej niebieskiego. Ornament kładziono 
także wprost na biskwicie. W tym wypad
ku stosowano białą glinkę. Wzór wykony
wano za pomocą rożka garncarskiego. Ma
lunek sprowadzał się do wypełniania kolo
rem płaszczyzn obwiedzionych konturem. 
W stylu graficznym rysunku kładzionej li
nii widać pewną rękę malarza.

Malarska kompozycja ornamentalna 
stosowana jest konsekwentnie do rodzaju 
naczyń, podkreślając ich budowę i kształt. 
Stosowano głównie cztery motywy zdobni
cze: geometryczny (rytmiczne paski, linie 
faliste lub zębate, czy ich kombinacje, ry
bia łuska); roślinny - (wić roślinna akcen
towana sercowatymi liśćmi, uproszczonymi 
kwiatami i owocami, motywy żołędzi, liści 
dębu, tulipana, wielopłatkowego kwiatu, 
owocu granatu w różnych wariantach); geo-
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Fragment ceramiki z motywem zoomorficznym 

metryczno - roślinny (połączenie wyżej wy
mienionych elementów) oraz zoo i antropo- 
morficzny, na ogół zawsze w połączeniu ze 
stylistyką roślinną.

Szczególnie interesująca i warta uwagi 
jest ceramika dekorowana motywami figural
nymi. Pozwala ona również na datowanie 
ośrodka. W ubiorach postaci malowanych na 
miechocińskich misach odnajdujemy cechy 
mody polskiej z 4 ćwierci XVI wieku oraz 
panującej, przez XVII wiek a szczególnie 
w pierwszej jego połowie. Także to, co było

Fragment kafla z ornamentem okuciowym

nieodłącznym elementem stroju szlacheckie
go, jak szable i karabele (XVI i XVII wiek) 
oraz sajdak (XVII wiek) znalazło tu swoje 
odzwierciedlenie. Elementem datującym był 
również strój a la modę. Malarze miechoció- 
scy rejestrowali wszelkie odmiany mody 
w tym obcej. W strojach kobiecych widać 
elementy charakterystyczne dla mody, jaka 
utrwaliła się w Europie pod wpływem mody 
hiszpańskiej XVII wieku.W ubiorach posta
ci znajdujemy wierne odpowiedniki w mo
dzie późnego renesansu i baroku.

Rzeczą istotną jest również to, że stroje 
i detale ubioru zaczerpnięte zostały z obser
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wacji życia. Sylwetki postaci to niezmiernie 
żywa galeria typów, często pokazanych 
w sposób satyryczny, a nawet złośliwy. Po
staci szlachciców zamaszyście kroczących 
przedstawione są zawsze z ustawionym fron
talnie tułowiem. Kobiety na ogół stoją, trzy
mając w wyciągniętej dłoni wachlarz. Uroz
maiceniem pozy bywa lekkie skłonienie gło-

Fragment misy z postacią szlachcica

Fragment misy z ornamentem figuralnym

wy i charakterystyczne przegięcie tułowia. 
Lapidarny styl rysunkowy wydobywał naj
istotniejsze cechy modela. Niekiedy postaci
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tworzą scenki rodzajowe. Często w sąsiedz
twie malowanych postaci pojawiają się na
pisy: Anusia, Zuzanna Panna, Krakowianka, 
rzadziej imiona męskie - Stani (sław) czy 
nazwiska, być może podpis garncarza - Ksią
żek. Czasem umieszczano tzw. "złote myśli" 
jak fałsiwey nie (wierz ?)

Mimo umieszczania znaków heraldycz
nych brak jest jakichkolwiek dat. Elementem 
datującym drogą pośrednią jest znaleziona 
w jednym ze skupisk ceramiki moneta z cza
sów Zygmunta III Wazy (1577-1633).

Garncarzom miechocinskim nieobca 
była znajomość form zdobniczych majoliki 
włoskiej (Faenza, Deruta, Gubbio), a także 
bliskowschodniej, szczególnie tureckiej 
typu "Iznik".

W związku z tym, że na wszystkich prze
badanych stanowiskach występowały podob
ne formy wyrobów, pozwala to wnioskować, 
że większość pracowni działała w pewnym 
okresie jednocześnie. Osiedlenie się garnca-

' A

rzy na wsi, w pobliżu prywatnego miasta 
i pośredni udział dworu w obrocie handlo
wym tymi wyrobami, pozwala zajęcie, z ja
kim mamy do czynienia w Miechocinie, na
zwać rzemiosłem dworskim.

Produkcja warsztatów miechocińskich 
nastawiona była na znacznie większą skalę 
niż tylko zaspokojenie miejscowego rynku, 
czy najbliższej okolicy, ponieważ osadnictwo 
Puszczy Sandomierskiej rozwijało się wów
czas bardzo powoli, natomiast charakter 
wyrobów świadczy o tym, że były one prze
znaczone dla odbiorcy wymagającego i ma
jętnego, tj. mieszczan i szlachty.

W związku z rolą, jaką w osadzeniu 
garncarzy w Miechocinie odegrał dwór 
w Dzikowie, prawdopodobnie w zamiarach 
Stanisława Tarnowskiego przewidziany był 
eksport wyrobów ceramicznych i wpływy, 
w których dwór miałby swój udział. Eksport 
towarów mógł odbywać się przede wszyst
kim droga wodną, czemu sposobność dawa-
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ła płynąca w pobliżu Wisła. Tarnowscy 
uczestniczyli wówczas w handlu zbożem, 
które wędrowało do Gdańska. Wraz z trans
portem zbożowym mogły być wysyłane 
i miechocińskie garnki. Potwierdzają to zna
leziska ceramiki miechocińskiej w Warsza
wie i Gdańsku. Za wyroby miechocińskie 
uznać należy misy i niektóre formy naczyń 
pochodzące z badań wykopaliskowych na 
Placu Zamkowym i terenie Zamku Królew
skiego w Warszawie, datowane na 1 połowę 
XVII wieku.

Warsztaty miechocińskie specjalizowały 
się głównie w produkcji naczyń malowa
nych, szczególnie mis. Proste naczynia go
spodarcze stanowiły tylko niewielki procent 
produkcji. Produkowana w warsztatach mie- 
chocińskich ceramika odznaczała się bardzo 
wysokim poziomem technicznym i kunsztem 
artystycznym.

Odkrycia miechocińskie pozwoliły uzy-t A
skać bogaty materiał, a także dały możliwość

prześledzenia działalności dużego ośrodka 
garncarskiego, którego wyroby stanowiły na 
przestrzeni dwu wieków pomost pomiędzy 
ceramiką renesansową a XIX- wieczną ma
lowaną ceramiką ludową.

Kafel piecowy z motywem heraldycznym
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