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zdjęcia MARCIN CZECHOWICZ stylizacja KATARZYNA SAWICKA 
tekst IWONA ŁAWECKA-MARCZEWSKA

Marta i Paweł prowadzą razem  
na Mazurach pracownię Garncarnia. 
Odtwarzają średniowieczne naczynia  

do gotowania. Wypalają czarną 
ceramikę. Uczą innych tej zapomnianej 

sztuki. Żyją sielsko w przytulnym  
starym domu.
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KAMIONEK WIELKI

ozdobą jadalni jest pas zielonej tapety  
z kolekcji „Floribunda” angielskiej firmy 

Fromental, celowo niedoklejonej i rolującej siź  
u góry. Nad stołem żyrandol marki Visionaire  

z kloszami wykonanymi w Studiu Silvia Massa. 
Wokół stołu włoskiej firmy Culti stoją  

krzesła firmy Knoll (proj. Harry Bertoia).  
Czerwone świeczniki właścicielka kupiła  

w Sewilli. Na kominku w głźbi przynoszący 
szczźście złoty budda z Birmy

oni we dwoje  
garnki toczą

Ewunia przyjechała do Kamionka z Krakowa, z mamą Magdą, która w czasie 
naszej wizyty uczestniczyła w trzydniowym warsztacie. Dziewczynka „gotuje” 
w zrekonstruowanym średniowiecznym garnku

w małym domku po lewej jest pracownia, w większym mieszkają. Dawniej był to dom robotników pracujących w pobliskiej 
cegielni. Niewiele jednak z niego ocalało. Gdy Paweł zaczynał odbudowę, były tylko mury obwodowe. Jak mówi gospodarz, miał 
być „ujutnyj” (z ros. przytulny) i taki właśnie jest. Podobnie garncarnia, cała w beżach, przyprószona glinianym pyłem

Marta Florkowska i Paweł Piotr 
Szymański przekonują, że praca garncarza, choć 
ciężka, doskonale odpręża. On, z wykształcenia leśnik, 
nauczył się tego artystycznego rzemiosła od litewskiego 
mistrza. Ona, z wykształcenia wschodoznawca, od niego  
podczas warsztatów
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Mazurska glina 
nie jest tak lekka 
jak litewska,  
ale Marta  
i Paweł potrafią  
ją zaczarować

 P aweł zapytany, czy garncarstwo 
ma we krwi i czy kontynuuje 
rodzinną tradycję, odpowie-
dział żartobliwie: to nie trady-
cja, to tragedia. Splot zdarzeń 

spowodował, że dziesięć lat temu musiał cał-
kowicie zmienić swoje wygodne życie przed-
siębiorcy i zacząć wszystko od zera. Dzisiej-
sza pracownia i stojący nieopodal dom były 
w ruinie. Odbudował je własnymi rękoma. 
Jego droga do nowej profesji wiodła przez 
muzeum w Węgorzewie, gdzie zaczynał od 
posady robotnika budowlanego, by potem 
przez sześć lat prowadzić własną pracownię 
rekonstrukcji historycznych naczyń. Swoje-
go prawdziwego mistrza spotkał na Litwie  

(każdy mistrz garncarski w ciągu życia musi 
za darmo nauczyć zawodu dziesięciu adep-
tów). Razem z Martą odbyli na Litwie garn-
carską wędrówkę, bo tak wygląda nauka tego 
rzemiosła. Odwiedzili także Rygę. 

Po zbudowaniu pracowni w Kamion-
ku Wielkim Paweł bardzo szybko zaczął 
uczyć. Marta, z wykształcenia wschodo-
znawca, przyjechała pięć lat temu na jeden 
z warsztatów i już została. Są parą nie tylko  
w pracy, ale także w życiu. Paweł (zafascyno-
wany wschodnimi technikami wytwarzania  
i wypału naczyń) zrekonstruował dla niej 
koło japońskie, na którym teraz Marta toczy 
garnki sama i uczy warsztatowiczów – nie 
tylko w pracowni, ale również w plenerze.  

ceramika czarna jak smoła wypalana przy użyciu sękatej sośniny, 
która gdy jeszcze była drzewem, rosła na bagnach Białostocczyzny. W pracowni 
było jej niewiele. To prawdziwy ceramiczny rarytas, dla smakoszy

pies garncarski Ural czuje się w pracowni jak w domu. W gorące dni 
ucieka w jej chłód przed upałem. Na zdjęciu trąca nosem narzędzia, służące  
do wyjmowania garnków z pieca. Ich prasłowiańska nazwa to „wiłki” 

Marta rozkręca koło japońskie  
z wielką wprawą. Gdy uczy toczenia, kładzie swoje 
dłonie na dłoniach ucznia i pomaga, zwłaszcza  
przy wyciąganiu ściany naczynia. To bardzo trudne 
dla nowicjusza. Wiem, bo próbowałam
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Ona zajmuje się także marketingiem i pro-
mocją Garncarni. W tygodniu wyjeżdża  
z Kamionka do pracy w Elbląskim Stowarzy-
szeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
ale zawsze wraca na weekend. 

Glinę do wyrobu naczyń kopią sami. 
Paweł odtworzył dawny proces jej pozyski-
wania. Sam, metodą prób i błędów, zgłębił też 
tajniki czarnej ceramiki. Przy wypale pierw-
szej partii dusił piec (ostatni etap) sękami  
z trzystuletnich sosen. 

Wszystkie cztery piece różnej konstruk-
cji, które ma w pracowni, zbudował własny-
mi rękoma. Każdy garncarz powinien zrobić 
to samodzielnie i dochodzić do wszystkie-
go eksperymentując. Paweł uzyskał cały 
piec smoliście czarnej ceramiki po czterech 
latach. Z radości skakał do góry jak dzie-
cko. Dla jakości naczyń ma znaczenie, gdzie 
rosły sosny, których szczapy trafiają do pieca.  

Dobre naczynia z gliny są lekkie, bo wprawny garncarz 
toczy cienko. Mistrza poznasz po wklęsłym dnie

warsztat 
rzemieślnika-

-artysty 
Konieczne 

narzędzia można 
kupić, ale też 

łatwo wykonać 
je samodzielnie. 

Marta i Paweł uczą 
swoich kursantów 

nie tylko,  
jak ich używać,  

ale również  
jak je zrobić

z widokiem na mazurską kolejkę Marta, stojąca przy płocie, patrzy, jak za drogą sunie turystyczny pociąg. Rok temu, gdy mieszkała tu od 
zaledwie trzech miesięcy, ktoś z pociągu zrobił jej zdjęcie i umieścił w internecie z podpisem: „tubylcy witają kolejkę”. Bardzo ją to rozbawiło.  

Wieczorami, razem z Pawłem, lubią patrzeć przez drzwi garncarni, jak pięknie zachodzi słońce nad polami

przez stare wrota, 
widoczne w głębi, wchodzi się  
do pracowni od strony domu.  
Gdy są otwarte, podpiera się  
je cegłą z zamku krzyżackiego,  
z zachowanym odciskiem psiej 
łapy (znaleziona na rumowisku). 
Obydwa budynki, choć niedawno 
wyremontowane, wyglądają,  
jak sprzed dziesięcioleci,  
bo do ich odbudowania  
użyto materiałów z duszą

w kubkach stoją radełka, 
patyczki i pędzelki służące  
do „obrabiania” naczynia,  

gdy już zejdzie  
z koła. Przydatne,  

choć najlepszym narzędziem 
garncarza  

są jego dłonie 
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Najlepiej, gdy drzewo pochodzi z bagnistych 
rejonów. Obydwoje narzekają, że brakuje im 
czasu na niespieszną pracę w Garncarni. Toczą 
głównie późną jesienią i zimą. Przez resztę roku 
prowadzą warsztaty, biorą udział w imprezach 
(ostatnio w plenerze garncarskim na Litwie)  
i wystawach. – Odszedłem od ceramiki szkliwio-
nej, kiedy zainteresowałem się średniowieczem 
– mówi Paweł. Marta śmieje się, że teraz jest 
etap Krzyżaków. Paweł właśnie zrekonstruował 
przenośny piec do pieczenia chleba, gotowania 
i wypału naczyń, który – jak dodaje – jeździł  
z taborem wojskowym. Zainteresowanie śred-
niowieczną kuchnią skłoniło ich do odtwarzania 
dawnych glinianych naczyń. Najdłużej używa-
li ich starowierzy, których zwyczaje i kulturę 
Marta studiowała. W pierwszym garnku uda-
ło im się ugotować wodę i to już był sukces. 
Wtedy uwierzyli w swoje siły i zaczęli szukać 
przepisów, by odtworzyć także prawdziwe śred-
niowieczne potrawy. Piwna polewka warzona 
w glinianym garnku czy skwarki z trójnóżka 
zawdzięczają swój smak nie tylko składnikom. 

świeżo 
wytoczony  
dzbanek. Za chwilę 
powstanie uchwyt. 
Paweł zademonstrował 
nam, jak się go robi, 
choć tradycja nakazuje, 
by tę czynność 
wykonywała kobieta.  
W pracowni wszystko 
nosi ślady gliny, każdy 
sprzęt, ściany, okna. 
Wygląda to bardzo 
malarsko. A gdzie 
okiem spojrzeć  
– martwe natury  

W litewskim garncarstwie, którym są zafascynowani, 
glinie nadaje się cechy ludzkie. Jest kobietą

proces zapisany w słowach, 
czyli słowniczek garncarza
wyrabianie – zmienianie gliny surowej w garncarską
urabianie – czynność wykonywana przed samym toczeniem. 
odpowietrzanie gliny – nadawanie jej wewnętrznej struktury, 
znoszenie dębienia (glina mięknie w całej swojej masie)
toczenie – czynność wykonywana na kole garncarskim, 
podzielona za fazy: 1) centrowanie bryły 2) otwieranie bryły  
3) rozwieranie dna 4) powtórne centrowanie płoszki 5) wyciąganie 
ściany
obciąganie ucha – formowanie i wygładzanie uchwytu naczynia
płoszka – wyjściowa forma naczynia, po utworzeniu dna
gmerek – podpis (sygnatura) garncarza umieszczany na dnie 
naczynia, u nasady ucha albo na spodzie pokrywki

do pieca, który 
gada, czyli wydaje ludzkie 

dźwięki, pierwszą warstwę 
naczyń wstawia się dnem 

do góry, by utorować drogę 
ogniowi. Następne  

już normalnie, dnem do dołu. 
Surowe też wyglądają pięknie 
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Na smak potrawy wpływa także to, czy garn-
ki podczas gotowania stały w piecu kopuło-
wym czy ognisku. Nas Marta i Paweł pod-
jęli blinami z maczałką, idealnym posiłkiem 
garncarza. Maczałka to sos z prawdziwe-
go masła (stopionego) i wiejskiej śmietany, 
z dodatkiem pieprzu (mała garstka) i soli.  
Z blinami naprawdę treściwe.

Swojej pracy tutaj nie mitologizują, nie 
dodają jej dodatkowych znaczeń, ale jest  
w niej coś z magii. Przypadkowo odkryli,  
że nieopodal Kamionka w XVIII wieku osiadł 
francuski garncarz, uciekinier z Węgorzewa. 
Niewiele po nim zostało. Nad jeziorem, przy 
trzech dębach, znaleźli rumowisko cegieł, 
wśród nich kawałek gliny z odciskiem linii 
papilarnych należących prawdopodobnie  
do Francuza. Paweł traktuje ten odprysk  
jak amulet. Kiedy go znalazł, naprawdę poczuł 
się głęboko osadzony w tym miejscu. 5

w roli donic wazony Marta kupiła begonie do domu, ale w oknie pracowni bardzo  
im dobrze. Nieszkliwione naczynia chłoną zapachy, będą pachniały ziemią. Ceramika, w której się 
gotuje też przesiąka, więc trzeba trzymać się reguły: jeden garnek do jednej potrawy. Na ławeczce  

pod oknem kolekcja starych wiejskich saganów. Poniżej żarna

Marta mieszkała pół roku w Kownie. Paweł znalazł 
swojego mistrza na Litwie. Obydwoje odbywali 

podróże do korzeni garncarstwa

rozkołysane hamaki w sadzie, który jest za domem, to ulubione 
miejsce wypoczynku gospodarzy. Marta lubi tu czytać. Ostatnio „Białą 
gorączkę” Jacka Hugo-Badera oczywiście o wyprawie na Wschód 

historia ożywiona  
Stół w sadzie (zdjęcie na stronie obok), 

na którym stoją garnki do gotowania 
w piecu lub ognisku zrobiono z desek, 

pamiętających koniec XVI wieku. 
Paweł, z wykształcenia leśnik, uratował 

je przed zniszczeniem. Ekspertyzę 
wykonali zaprzyjaźnieni dendrolodzy 
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