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Wystawa „HISTORIA PIERNIKARSKIEGO RZEMIOSŁA” jest 
efektem realizacji projektu o tym samym tytule wykonanym 
przez Muzeum Karkonoskie w  Jeleniej Górze, współ� nan-
sowanego ze środków Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury - 
państwowego funduszu celowego, z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź.
W ramach projektu powstała wystawa pt. „Historia piernikar-
skiego rzemiosła” oraz katalog form piernikarskich z kolekcji 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze pt. "Tradycje pierni-
karskie w Jeleniej Górze. Katalog zbioru form piernikarskich 
z kolekcji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze" oraz cykl 
działań edukacyjnych i warsztatów promujących mało znane 
dziedzictwo kulturowe regionu – piernikarstwo i jego współ-
czesną kontynuację. 

Zadaniem wystawy jest ukazanie i popularyzacja tematu roz-
woju piernikarskiego rzemiosła na Dolnym Śląsku i w regionie 
Jeleniej Góry na tle rozwoju piernikarstwa w Europie Środko-
wej, w tym w Polsce (na przykładzie historii toruńskiego pier-
nikarstwa). Chronologia wystawy obejmuje ponad 700 lat, 
zawierając się w szerokich ramach czasowych od XIII do XX w. 
Terytorialnie obejmie Śląsk, Górne Łużyce i Polskę, co umożli-
wi porównanie dolnośląskiego, w tym jeleniogórskiego, pier-
nikarstwa z  obszarem Europy Środkowej i  obszarem Polski 
reprezentowanym przez Toruń. 

Wystawa "Historia piernikarskiego rzemiosła" prezentowana 
jest w czterech salach, w dwóch blokach tematycznych. 
1. Historia piernikarskiego rzemiosła w  Europie Środkowej  
i na Dolnym Śląsku (sala I – hol) zaprezentowana dzięki „wę-
drującej” wystawie „Pierniki – Podróż do krainy zmysłów…
przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Eu-
ropie Środkowej”, autorstwa Centrum Dokumentacji i Informa-
cji Krajoznawstwa Śląskiego HAUS SCHLESIEN w Königswinter 
i wzbogacona licznymi obiektami muzealnymi w postaci kloc-
ków piernikarskich z dziesięciu muzeów dolnośląskich, a tak-
że innymi obiektami. Historia jeleniogórskiego piernikarstwa 
(sala po lewej – s. II)  oparta o tekst autorstwa Karoliny Klimek 
zatytułowany „Jeleniogórskie piernikarstwo” zawarte w kata-
logu form piernikarskich - pt. „Tradycje piernikarskie w Jele-
niej Górze”,  wzbogacona  klockami piernikarskimi oraz inny-

mi obiektami z kolekcji Muzeum Karkonoskiego, jak również 
oryginalnymi dokumentami z  Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze. 
2. Historia toruńskiego piernika zaprezentowana przez „wę-
drującą” wystawę „Świat toruńskiego piernika” (sale III i IV). 

Obie części wystawy przenikają się poprzez aranżacje oraz 
wspólną opowieść snutą na planszach dydaktycznych. Taka 
prezentacja tematu umożliwia ukazanie specy� ki piernikar-
stwa na Dolnym Śląsku, historycznie mocno odnoszącego się  
do rzemiosła piernikarskiego w  Europie Środkowej, głównie 
w Niemczech, Austrii i Czechach oraz porównanie jej ze specy-
� ką piernikarstwa toruńskiego (polskiego). 

Kurator – Katarzyna Szafrańska. Aranżacja wystawy, projekt 
druków oraz okładki katalogu – Bogumiła Twardowska-Ro-
gacewicz. Tłumaczenia na język niemiecki tekstów do folde-
ru, podpisów, tekstów na planszach w  sali II – „jeleniogór-
skiej”: Marta Miatkowska. Film prezentowany na wystawie  
pt. „Warsztaty snycerskie. Tworzenie drewnianej formy pier-
nikarskiej” udostępniło Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Głogowie.

Wystawa powstała we współpracy z  Centrum Dokumenta-
cji i  Informacji Krajoznawstwa Śląskiego HAUS SCHLESIEN 
z  Königswinter w Niemczech i Muzeum Okręgowym w Toruniu 
(Dział Toruńskiego Piernikarstwa), Towarzystwem Miłośników 
Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz z grupą muzeów dolno-
śląskich: Muzeum Etnogra� cznym - Oddział Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu, Muzeum Miedzi w  Legnicy, Muzeum 
Regionalnym w Chojnowie, Muzeum Regionalnym w Jaworze, 
Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Muzeum Ziemi Kłodz-
kiej w Kłodzku, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckie-
go Skansen w Pstrążnej, Muzeum Gospodarstwa Domowego 
w Ziębicach, Muzeum Powiatowym w Nysie, Muzeum Przyrod-
niczym w Jeleniej Górze, Muzeum Archeologiczno-Historycz-
nym w  Głogowie i  z Archiwum Państwowym we Wrocławiu 
Oddział w Jeleniej Górze. 

Warsztaty pieczenia i  zdobienia pierników oraz stworzenia 
własnej formy piernikarskiej w  drewnie odbywać się będą 
w sali oświatowej w gmachu Muzeum przy ul. Matejki 28. 

sala 1
Historia 
piernikarskiego 
rzemiosła w Europie 
i na Dolnym Śląsku

sala 3
Świat 
toruńskiego 
piernika

sala 2
Historia 
jeleniogórskiego
piernikarstwa

sala 4
Świat 
toruńskiego 
piernikaWydawca

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
ul. Jana Matejki 28
58-500 Jelenia Góra
www.muzeumkarkonoskie.pl
tel. 75 64 550 71

Godziny otwarcia 
wtorek - niedziela:   8.00 – 16.00 (październik - marzec)
wtorek - niedziela:   9.00 – 17.00 (kwiecień - wrzesień)
poniedziałek:   nieczynne

Koordynator projektu i kurator wystawy
Katarzyna Szafrańska

Film edukacyjny pt. Warsztaty snycerskie 
udostępniło na wystawę
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Teksty
Gerhard Schiller
Katarzyna Szafrańska
Krzysztof Lewandowski
Małgorzata Mikulska Wernerowicz

Tłumaczenie
Marta Miatkowska
 
Aranżacja wystawy w salach 1, 2,
Opracowanie gra� czne i skład 
Bogumiła Twardowska-Rogacewicz

Zdjęcia drewnianych form piernikarskich 
Tomasz Mielech

Druk
REK-PLEX

Podziękowania 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
dziękuje wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom, 
fundacjom  oraz osobom prywatnym - 
właścicielom przedmiotów wypożyczonych 
w celu ekspozycji na wystawie, za pomoc
okazaną przy jej organizacji i udzielone
zaufanie.

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury - 

państwowego funduszu celowego

Partnerzy:

Patronat medialny:
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PIERNIK – 
PODRÓŻ DO KRAINY ZMYSŁÓW

Piernik – Podróż do krainy zmysłów…przez Śląsk, Łużyce Górne 
i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej. 
W  czasie Bożego Narodzenia pierniki są dosłownie na ustach 
każdego. Pojedynczym piernikom, czy to z nadzieniem z dżemu, 
czy ozdobionym lukrem lub w kształcie serca, nie przewiduje się 
długiego żywota, natomiast tradycja rzemiosła piernikarskiego 
jest  bardzo długa. Jak długa? To zaprezentują nam plansze wę-
drownej wystawy z  HAUS SCHLESIEN – Dom Śląski – Centrum 
Dokumentacji i Informacji o Śląskim Krajoznawstwie.

Zaczynając od piernika, wystawa pokazuje szeroki obraz historii 
rozwoju rzemiosła piernikarskiego, sięgający od średniowiecza 
aż do czasów dzisiejszych, który dotyczyć będzie środkowoeuro-
pejskiej kultury kulinarnej. 

Piernik jest najstarszym rodzajem ciasta, który jest do dzisiaj 
produkowany. Nie wynalazła go ani Baba Jaga z  baśni o  Jasiu 
i  Małgosi, ani też norymberscy, toruńscy, czy pulsniccy pierni-
karze. Ci ostatni tylko udoskonalili to, co wypiekano już od ty-
siąca lat. Wskazują na to dary pogrzebowe Egipcjan i  przekazy 
pisane starożytnych Greków i  Rzymian. Smak i  wygląd staro-
żytnych wypieków różniły się od tych dzisiejszych. Miód był 
już w  starożytności w  składzie ciasta. Najważniejszymi skład-
nikami ciasta piernikowego były mąka żytnia (lub pszenna) 
i miód wysokiej jakości oraz drogocenne orientalne przyprawy. 
W  średniowieczu tradycja pieczenia ciasta miodowego była 
podtrzymywana przez klasztory i  kuchnie dworskie. Posiada-
ły one dostęp do zapasów miodu i  różnych przypraw, które 
były znane pod ogólnym terminem „Pfeffer” (czyli pieprz), co 
miało wskazywać na drogą i  pochodzącą z  daleka przyprawę. 
Śląsk miał doskonałe warunki do produkcji pierników. Dawne 
duże lasy przygraniczne nazywane po polsku „przesieka”, ofero-

wały bartnikom niezwykle bogate tereny do produkcji miodu, 
w który później zaopatrywano dużą część Europy. Najważniejszy 
w  średniowieczu szlak handlowy wschód-zachód – „Via Regia” 
wiódł ze szlaku jedwabnego przez porty Morza Czarnego, Kijów, 
Lwów, Kraków do Opola, Wrocławia i dalej na Zachód. Szlachet-
ne przyprawy ze Wschodu, Indii i Dalekiego Wschodu prawdopo-
dobnie już wtedy dotarły do kuchni słowiańskich książąt.

Piernikarze byli już w  średniowieczu wyspecjalizowanymi rze-
mieślnikami zrzeszającymi się najczęściej we wspólne cechy 
z  piekarzami. Każdy mistrz piernikarski zazdrośnie strzegł ta-
jemnicy swoich przepisów piernikarskich. Do zadań i przywile-
jów piernikarzy należało również produkowanie miodu pitnego 
i robienie świec z wosku pszczelego. Pierwsza pisemna wzmian-
ka o  piernikarzach, a  właściwie jak ich nazwano „piperatas tor-
tas facientes“ (czyli wytwórcy ciast pieprzowych) pochodzi ze 
Świdnicy na Śląsku z  1293 r. W  Norymberdze – dzisiaj niekwe-
stionowanej stolicy piernika w Niemczech –„Lebzelter“ są po raz 
pierwszy udokumentowane dopiero w  roku 1395. Piernikarze 
z Torunia (niem. Thorn) w całej Polsce znani ze swoich „Katarzy-
nek”, wzmiankowani są dopiero po 1400 roku – ponad 100 lat 
później niż na Śląsku!

Przyprawione wypieki pieczone z  mąki żytniej zachowy-
wały świeżość miesiącami, dlatego były popularne wśród 
średniowiecznych pielgrzymów i  podróżujących han-
dlowców. Pierniki nie były tylko praktyczne, ale posiada-
ły też mocną symbolikę. Obok zwykłych płyt ciasta pie-
czono również pierniki w  różnych kształtach. Przykładowo 
motyw rękawiczki symbolizował żywą dłoń, którą „pieczętowa-
no” umowy. Taki piernik można było otrzymać od narzeczone-
go jako zastaw pod jego obietnicę przy zaręczynach lub ślubie.  

Holenderska mapa świata z 1728 r. Na czerwono i niebiesko zaznaczono morskie i lądowe szlaki przewozu przypraw do Europy. 
Amsterdam, Gerard van Keulen, State Library of New South Wales, Sydney, Australia.

Holländische Weltkarte von 1728. In rot und blau sind die See - und Landwege des Gewürztransports nach Europa eingezeichnet. 
Amsterdam, Gerard van Keulen, State Library of New South Wales, Sydney, Australien

Ciastka z  przedstawieniami różnych postaci, zwierząt 
i  innymi motywami były w  owym czasie wykonywa-
ne przez piernikarzy przy pomocy drewnianych form. 
To przede wszystkim wędrowni snycerze i  foremkarze 
tworzyli wyszukane formy piernikarskie o  bogatych 
motywach ludowych (niemowlęta, jeźdźcy, żołnierze, 
dorożkarze, zwierzęta etc.). Wiele z tych form powsta-
wało według, przekazywanych z pokolenia na pokole-
nia, tradycyjnych wzorów, przy czym niektóre motywy 
i rodzaje pierników były stosowane szczególnie często 
i  z  określonych okazji. Przede wszystkim przy wszyst-
kich okazjach świątecznych jak Boże Narodzenie, Zie-
lone Świątki, Wielkanoc, Wielki Post, odpust, festyn 
strzelecki etc. Rozkwit produkcji obrazkowych form 
piernikarskich przypadł na II połowę XVIII wieku, nato-
miast w  wieku XIX coraz częściej były stosowane bla-
szane formy do wykrawania. Prawie każde śląskie mia-
sto miało swoich piernikarzy i swój szczególny specjał 
np. Bardo i jego „Warthaer Pussala“, Wrocław ze swoimi 
„Bauernbissen“, czy Legnica z  „bombami legnickimi” 
albo Nysa i jej „konfekt” znany od 1789 r. W tym samym 
czasie (XIX w.) rozpoczęto również mechanizowanie 
poszczególnych etapów produkcji pierników i  dawne 
warsztaty rzemieślnicze przekształciły się w wielkie fa-
bryki ciastek miodowych. Piernikowe przyprawy „pie-
przne” stały się ogólnie dostępne, miód zastąpiono ta-
nim cukrem, a do smaku dodano czekoladę. Produkcja 
pierników zaczęła od tego momentu kwitnąć, a pierniki 
stały się tanie i zyskały na popularności.

W  1894 roku Engelbert Humpeldink wydał bajkową 
operę o Jasiu i Małgosi, Babie Jadze i  jej piernikowym 
domku, która wkrótce znana była w całej Europie – to 
zachęciło wielu ludzi do pieczenia domków z piernika. 
Ta tradycja wraz z pieczeniem piernikowych ludzików 
jest żywa do dziś. 

Z  piernikami przez wieki związana była bogata oby-
czajowość świąteczna i  różnorodność „tajnych” 
przepisów na domowe pierniki, zachowana do dziś 
w  formie szczątkowej, zwłaszcza w  okresie Świąt Bo-
żego Narodzenia. Nie sposób sobie dziś wyobrazić 
Świąt Bożego Narodzenia bez domowych pierników, 
„drukowanych” pierników z  Akwizgranu (Aachener 
Printen), norymberskich pierników na opłatkach 
lub toruńskich katarzynek (Thorner Kathrinchen).  
Pulsnitz (Połčnica), na zachodzie Górnych Łużyc, jest 
współcześnie jedynym na świecie miejscem, gdzie 
można jeszcze uzyskać uznawany państwowo patent 
rzemieślniczy piernikarza. W  pobliskim mieście We-
ißenberg (Wóspork) zachowała się stara piernikarnia, 
której stare pomieszczenia robocze i mieszkalne razem 
ze swoim oryginalnym piecem pochodzą z XVII wieku.

Opracowano na podstawie tekstu G.Schillera Histori-
scher_Abriss_Pfefferkuchenausstellung Projekt Centrum 
Dokumentacji i  Informacji Krajoznawstwa Śląskiego 
w HAUS SCHLESIEN i dr. Gerharda Schillera, Opole

Tablica z wizerunkami roślin - przypraw korzennych, 
udostępniono Schlesisches Museum zu Görlitz.

rys.Bogumiła Twardowska-Rogacewicz
Tafel mit Abbildungen von Gewürzpflanzen, vom 

Schlesischen Museum zu Görlitz zur Verfügung gestellt.
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Początki jeleniogórskiego piernikarstwa sięgają prawdopodob-
nie czasu pojawienia się samodzielnych cechów, czyli XIII–XIV w., 
podobnie jak to m iało miejsce w Świdnicy (1293) oraz Wrocławiu 
(1355). W przypadku Jeleniej Góry brak na ten temat wyczerpują-
cych informacji. Wpłynęły na to względy historyczne (przerwanie 
ciągłości tradycji piernikarskich po 1945 r.) oraz specyfi ka zawodu, 
będącego wąską specjalizacją, podporządkowaną cechowi pie-
karskiemu. O  niegdysiejszym kunszcie rzemiosła piernikarskiego 
mogą zaświadczyć dziś jedynie narzędzia pracy (drewniane formy 
piernikarskie) oraz źródła archiwalne — te obiekty i materiały po-
chodzą jednak dopiero z XVIII oraz XIX w.

O  przynależności jeleniogórskich piernikarzy do cechu piekarzy 
świadczy zachowany w zbiorach jeleniogórskiego muzeum  cyno-
wy puchar cechowy z 1821r., na którym wyryto dwa herby cecho-
we: piekarzy oraz piernikarzy, posiadający dodatkowo zawieszkę 
z symbolem piekarzy z 1710 r. Na pucharze wymieniono nazwiska 
piekarzy i piernikarzy z regionu.

Dokumenty archiwalne dostarczają szeregu cennych informacji 
o  jeleniogórskich piernikarzach. Już w  1717 r. istniała w  Jeleniej 
Górze „ława” piernikarska dzierżawiona w trzyletnich interwałach. 
Do 1734 r. w Jeleniej Górze mieszkał tylko jeden mistrz piernikar-
ski —  Christian Zachariasz Herman. W latach 1734–1754 w mieście 
praktykowało dwóch mistrzów piernikarskich: wyżej wymieniony 
Christian Zachariasz Herman i Gottfried Hofmann. Od 1754 r. poja-

wia się nazwisko trzeciego mistrza piernikarskiego Johanna Heinri-
cha Fuchsa, który w l. 40 XVIII w. był uczniem Christiana Zachariasza 
Hermana. Nazwisko mistrza piernikarskiego Christiana Gottfrieda 
Stollego pojawia się w dokumentach archiwalnych w latach 1754–
1772 i było obecne w kronikach miejskich aż do 1817 r. W jego pra-
cowni szlify mistrzowskie zyskali Anton Ruprecht (1772–1775), Carl 
Friedrich Valentin Scholtze (1794–1796) oraz Johann Gottlieb Ko-
chinsky (1796–1799). Z dokumentów z 1793 r. wiadomo, że w mie-
ście mieszkało jeszcze dwóch mistrzów piernikarskich: Johann 
Traugott Samuel Fuchs oraz Carl Friedrich Bergamedi.

Mistrzowie piernikarscy mieszkający w Jeleniej Górze pod koniec 
XVIII w. korzystali wspólnie z jednej ławy piernikarskiej. Dzierżawi-
li ją od miasta za kwotę 16 talarów rocznie, niezależnie od liczby 
pracujących mistrzów. Sytuacja zmieniła się wraz z  pojawieniem 
się nowego mistrza piernikarskiego Carla Heinricha Bergamediego 
w 1793 r. Lokalni mistrzowie zaprotestowali i postanowili zapropo-
nować miastu inne rozwiązanie: jednorazową opłatę, utworzenie 
trzech ław piernikarskich, wprowadzenie ograniczenia liczby pier-
nikarzy w mieście do trzech i zakazu osiedlania się nowych pierni-
karzy w odległości mili od miasta. Władze przystały na te warunki, 
o czym świadczy dokument z marca 1794 r.  Carl Friedrich Berga-
medi w 1796 r. sprzedał swoje udziały w ławach piernikarskich mi-
strzowi stolarskiemu Johannowi Christianowi Scholzowi. Od niego 
w  1798 r. udziały wykupił mistrz piernikarski, starszy cechu Chri-
stian Gottfried Stolle.

PIERNIKARSTWO JELENIOGÓRSKIE

Umowa z 29 marca 1794 r. i porozumienie między trzema mistrzami piernikarskimi oraz władzami miasta Jeleniej Góry co do warunków 
posiadania trzech stołów piernikarskich, AP we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Jeleniej Góry, sygn. 2710.

Vereinbarung vom 29. März 1794 und Abkommen zwischen drei Lebkuchenmeistern und der Stadtverwaltung von Hirschberg über die 
Bedingungen des Besitzes von drei Backtischen. Staatsarchiv in Wrocław, Filiale in Jelenia Góra, Akten der Stadt Jelenia Góra, Signatur 2710.

Na przełomie XVIII i  XIX w. dwóch mistrzów, Christian Gottfried 
Stolle oraz Johann Traugott Samuel Fuchs, zmonopolizowało lo-
kalny rynek piernikarski. Ustanowiono, iż na przemian każdego 
roku na kiermaszach we wsiach Strupice (okolice ob. ul. Wiejskiej) 
i Cunnersdorff  (obecnie okolice tzw. Małej Poczty przy ul. Wolności) 
wyłączne prawo sprzedaży miał Stolle, natomiast w Jeżowie Sudec-
kim i Grabarach–Fuchs. W roku 1800 Johann Traugott Samuel Fuchs 
sprzedał prawo do piernikarskiego stołu piernikarzowi Wilhelmowi 
Siegmundowi Schroeterowi. 

Na podstawie nielicznych zachowanych dokumentów archiwal-
nych i prasowych oraz muzealiów (puchar cechu piekarzy) można 
odnotować także nazwiska innych piernikarzy działających w Jele-
niej Górze i  okolicy: Ernst Wilhelm Knittel (uczeń W. S. Schrötera, 
przed 1805 r.), ok. 1821 r. C. T. Heutscher i C. A. Seidel (odnotowani 
na pucharze cechowym), Heinrich Ludwig Klauss, którego uczniem 
w  latach 1824–1827 był piernikarza Johann Carl Ebert., C. Schoal 
(ok. 1844 r.), D. Brode (1846 r.), Carl Klein, Rebert Feige (lata 1850–
1866), G. Schubert (1865 r.), Hugo Martini (1866–1880), Wilhelm 
Heinzel (1880 r.), Otto Petzhold (w 1907 r. podarował do Muzeum 
RGV 17 form piernikarskich), Teresia Martin (1930 r.). Ponadto hi-
storia cieplickiego jarmarku w  Niedzielę Palmową dostarcza nam 
informacji o istnieniu piernikarzy w wielu okolicznych miejscowo-
ściach m.in. w Kowarach, Sobieszowie, Gryfowie, czy Mirsku (Mentz 
po roku 1850), a  niektórych wymienia z  nazwiska, jak np. Samu-
ela Scholtza z  Cieplic (lata 1772–1785), niejakiego Conrada (1850 

r.) oraz Hubricha (w 1914 r. przejął piernikarnię Conrada) również 
z Cieplic. Odnotowana została także fi rma Warmbrunnen Biskuitfa-
brik CERES (1909 r.).

W wieku XIX rzemiosło piernikarskie zaczęło powoli zamierać. Było 
to związane ze zmianą upodobań kulinarnych (coraz popularniej-
szy stawał się cukier i  czekolada, a pierniki coraz mocniej wiązały 
się z  okresem zimowym), zniesieniem cechów oraz nieuchronnie 
postępującą industrializacją. Pierniki przestały być całorocznymi 
smakołykami tylko dla bogatych. Miód zaczęto powszechnie za-
stępować dużo tańszym syropem cukrowym. Powszechnym na-
bywcą pierników stała się także wieś. Wpłynęło to na uproszczenie 
kształtów i  redukcję wzorów, a  z  czasem zastąpienie fi nezyjnych, 
reliefowych zdobień lukrem oraz oleodrukowymi obrazkami. Inten-
sywnie rozwijający się przemysł spożywczy sprawił, iż na początku 
XX w. mogły już przetrwać tylko stosunkowo nieliczne tradycyjne 
manufaktury piernikarskie, które odeszły w niepamięć już w latach 
20. Do czasów II wojny światowej pozostały pojedyncze warsztaty, 
które wytwarzanie pierników łączyły z przygotowywaniem innych 
produktów cukierniczych. Po 1945 r. tradycja wyrabiania pierników 
była już tylko częściowo związana z historycznym rzemiosłem re-
gionu.

 Katarzyna Szafrańska

Jeździec/Jeleń, forma jednoczęściowa, dwustronna, drewno, 1847, MJG ET 1281 (poz. kat.23). Na awersie monogram CH/1847, 
na bocznej krawędzi inicjał AV; dwóch twórców? Czy twórca i właściciel formy. Fot. T. Mielech.

Reiter/Hirsch, Einteilige doppelseitige Form, Holz, 1847, MJG ET 1281 (Katalognummer 23). Vorderseite das Monogramm CH/1847, 
auf der Seitenkante das Initial AV; zwei Künstler? Oder Künstler und Besitzer der Form? Foto: T. Mielech.
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Na wystawie zgromadzono ponad 120 form piernikarskich, z czego 
blisko 100 pochodzi z dziesięciu muzeów dolnośląskich, a ponad 
połowa z nich z kolekcji Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 
Kolekcja, opisana w katalogu zbioru towarzyszącym niniejszej wy-
stawie, liczy sobie 58 drewnianych form (klocków) piernikarskich 
i  jedną woskową. Pochodzą one z  przełomu XVIII i  XIX w., będąc 
przeważnie wyrobami śląskimi. Znaczna część z nich (43 szt.) po-
chodzi prawdopodobnie z Jeleniej Góry i najbliższej okolicy (w tym 
m.in. z Cieplic Śląskich, czy Mirska – odcisk woskowy). Blisko poło-
wa z nich (29 szt.) pochodzi z przedwojennych zbiorów Muzeum 
RGV (Muzeum Towarzystwa Karkonoskiego), którego bezpośred-
nim spadkobiercą jest obecne Muzeum Karkon oskie w Jeleniej Gó-
rze. Nieznacznie większa część (30 szt.) pojawiła się w muzeum już 
po II wojnie światowej w drodze przekazu z innych placówek oraz 
w wyniku zakupów od osób prywatnych. 

Do nadawania piernikom kształtów używano drewnianych form 
piernikarskich często będących misternymi dziełami sztuki snycer-
skiej. W  naszym regionie drewniane formy piernikarskie wykony-
wano przeważnie z  drewna owocowego (grusza, jabłoń, jarząb), 
rzadziej z  drewna lipy, klonu, czy orzecha włoskiego. Najczęściej 
mają kształt prostokąta o  różnej wielkości i  grubości, rzadziej są 
okrągłe lub kwadratowe. Najczęściej jedna lub dwie ścianki klocka 
opracowywano snycersko rytem wgłębnym – intaglio. Na jednej 
ściance może znajdować się od jednego aż do kilkudziesięciu wize-
runków. W zbiorach znajdują się formy jednoczęściowe i dwuczę-
ściowe (składane). Najwięcej jest form jednoczęściowych – aż 55 
szt., z czego 21 to jednoczęściowe formy jednostronne, w których 
przedstawienie fi guralne znajduje się na jednej ściance drewniane-

go klocka. Kolejne 34 sztuki to jednoczęściowe formy dwustronne, 
gdzie przedstawienia fi guralne znajdują się na dwóch ściankach 
klocka. Należy zaznaczyć, że do przedstawień nie zalicza się dat, 
inicjałów oraz nazwisk wypisanych na bocznych krawędziach kloc-
ków. Muzeum posiada także cztery formy dwuczęściowe, składane, 
z czego dwie są wieloprzedstawieniowe, a dwie o motywach poje-
dynczych. Pierwotnie służyły one do wyrobu marcepaników i ciast 
tragankowych (utwardzanych, cukrowych) popularnych w XVIII w. 
przy dekorowaniu stołów biesiadnych. Dopiero pod koniec XIX w. 
zaczęto je wykorzystywać do wypiekania piernikowych postaci.

W większości nie jest znane ani autorstwo klocków, ani czas ich po-
wstania. Na nielicznych formach wypisane są inicjały lub nazwiska, 
które czasami można zidentyfi kować jako uznanych snycerzy, jak 
E.G.Schubert, czy Carl Herzig. Pojawiają się także nazwiska, które 
nie zostały odnalezione w  źródłach pisanych, jak niejaki TH. Not-
ni odnotowany na pięciu formach. Część form jest datowanych, 
a przedział czasowy sięga od 1778 r (Schubert) do 1878 r. (T. Not-
ni). Większość klocków piernikarskich jest datowana na podstawie 
różnych kryteriów, m.in. detali umundurowania żołnierzy, część 
orientacyjne datowanie zawdzięcza przedstawianym tematom 
(np. wiadomo, że wizerunki zwierząt gospodarskich, czy chłopów 
w strojach regionalnych pojawiły się na piernikach w drugiej poł. 
XIX w.).
Dawne formy piernikarskie charakteryzowały się bogatą ornamen-
tyką. Przedstawiane na nich tematy można zebrać w cztery grupy. 
Najliczniej reprezentowana w  naszych zbiorach jest grupa antro-
pomorfi czna – przedstawienia ludzi (niemowląt, mężczyzn, kobiet) 
w różnych strojach (dworskich, odświętnych). Pojawiają się tu także 

HISTORIA KOLEKCJI FORM PIERNIKARSKICH 
W MUZEUM KARKONOSKIM W JELENIEJ GÓRZE

Forma piernikarska, składana, drewno, XIX w., Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, MJG ET 1282 (poz. kat. 56), fot. T. Mielech.
Lebkuchenform, zusammenklappbar, Holz, 19. Jh.; Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, MJG ET 1283 (Katalognr. 56), Foto T. Mielech.

postacie żołnierzy oraz motyw pary „zakochanych”. Druga grupa, 
zoomorfi czna, reprezentowana jest przez wizerunki zwierząt za-
równo dzikich (jelenie, dziki, słonie, wiewiórki), jak i  domowych 
(koty, psy, krowy, konie). Na grupę trzecią składają się przedstawie-
nia alegoryczno-religijne (Archanioł Michał, Matka Boska, płonące 
serca). Czwarta, ostatnia grupa, zawiera różne wizerunki przed-
miotów codziennego użytku (fajki, rękawiczki, etc.), elementy 
składowe wykorzystywane w  budowie pierników przestrzennych 
(np. kościoła czy kołyski) oraz motywy bajkowe (karety) i roślinne 
(kwiatowe).

W  Europie Środkowej pierniki największym popytem cieszyły się 
w okresie od grudnia do kwietnia. Był to czas najbardziej nasycony 
świętami zarówno w okresie przedchrześcijańskim, jak i w czasach 
chrześcijańskich, co wiązało się z obrzędami i „ofi arami”. Jako goto-
wy wyrób z drogich składników piernik przez kilka wieków pełnił 
różne role w życiu społecznym, będąc lekarstwem, przyprawą do 
sosów, czy prowiantem żołnierskim (w  ostatnim przypadku po-
zbawiony był ozdób). Dzięki powstaniu rzeźbionych form piernik 
zaczął pełnić rolę podarunku (np. dla władców czy nowożeńców), 
nagrody (np. króla kurkowego), ozdoby (na stole, na choince, na 
ścianie), niosąc ze sobą ładunek symboliczny, przesłanie, obraz-
kowe życzenie i wróżbę. Stał się ważnym rekwizytem uroczystych 
wydarzeń jak obrzędy weselne i świąteczne, zabawy, czy jarmarki. 
Ponieważ śląskie formy piernikarskie wywodzą się z  austriacko-
-niemieckiego kręgu kulturowego, ich symboliki należy szukać 
nie tylko w  religii chrześcijańskiej (baranek, ryba, niemowlę), ale 
i mitologii germańskiej (dzik, jeleń, wiewiórka, kot). Do motywów 
powtarzalnych należała też postać kobiety (damy, mieszczki, chłop-
ki), mężczyzny (szlachcica-żołnierza, kupca, myśliwego) oraz pary 
„zakochanych”.

Uważa się, że piernikarze, starając się o pozyskanie większej klien-
teli już od XVII w. oprócz drogich, dużych pierników dla elit, zaczęli 
wypiekać tańsze, nawiązujące swymi wizerunkami do obrzędowo-
ści i obyczajowości niższych warstw społecznych. Szczególną po-
pularnością cieszyły się tam tematy alegoryczne, np. symbolizujące 
przełom roku (sześcioramiennej gwiazdy, symbolizujący słońce 

wpisane w koło krzyż, wirująca rozeta), wiarę, nadzieję, czy miłość 
(płonące serce na postumencie, serca z ptaszkami, czy kwiatkami 
w środku). W połowie XIX w. pojawiają się motywy ludowe: chłop-
stwo w  odświętnych strojach regionalnych, ptactwo domowe 
(kury, gęsi, kaczki, kogut), zwierzęta gospodarskie (krowy, woły, 
owieczki, świnki) i  domowe (psy, koty). Wiele warsztatów wielko-
miejskich, przechodząc na zmechanizowaną produkcję pierników, 
sprzedawało swoje stare klocki do prowincjonalnych warsztatów 
albo nadal produkowało pierniki odciskane ze starych klocków. 
Te pierniki były przeznaczone już dla nowego odbiorcy: ludności 
wiejskiej i mieszkańców miast – robotnika, rzemieślnika  z dużych 
ośrodków przemysłowych. 

Drewniane klocki piernikarskie nie były autonomicznym dziełem, 
lecz służyły konkretnemu celowi, jakim było ozdobienie wyrobu 
z określonego rodzaju ciasta. Do wypieku pierników wyciskanych 
z  drewnianych, reliefowych form piernikarskich stosowano ciasto 
niespulchnione. Pierwotnie używano tylko miodu i  mąki (w  Pol-
sce żytniej, w  Norymberdze pszennej) i  takie ciasto nazywano 
miodownikiem. Z chwilą dodania do niego przypraw korzennych 
(od przełomu XV i XVI w.) nazywano je „pieprznym” ciastem (pier-
nikiem). Takie ciasto po wypieku było twarde, ale miało tą zaletę, 
że zarówno w stanie surowym, jak i po upieczeniu, można je było 
długo przechowywać. Na początku XIX w. wprowadzono ciasto 
z  dodatkiem środka spulchniającego. Do jego wypieku używano 
form metalowych („konturowych”) lub drewnianych ze snycerskim, 
prostym rysunkiem, wewnątrz wzmocnionym metalem. Używano 
też wałka, z  wyrytymi wzorami, do wyciskania na cieście. Część 
pierników o  bogatej dekoracji wypiekanych z  niespulchnionego 
ciasta była już po wypieku dodatkowo podmalowywana, malowa-
na złotem albo ozdabiana różnymi świecidełkami (np. kawałkami 
lusterka!). Na przełomie XIX i XX w. rysunek na formie piernikarskiej 
bardzo zubożał i  uprościł się, a  dekoracje na gotowym wyrobie 
malowano kolorowymi lukrami bądź naklejano gotowe papierowe 
elementy przedstawiające twarze, ubiory i różne detale.

Katarzyna Szafrańska

Drewniane formy piernikarskie, jednoczęściowe dwustronne, 
XIX w. Jelenia Góra, ze zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Einteilige doppelseitige Lebkuchenformen aus Holz, 
19. Jh., aus der Sammlung von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra.
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Tradycja cieplickiego jarmarku urządzanego w  Niedzielę Palmo-
wą datowana jest na ok. 1403 r., kiedy to rycerz Gotsche II Schoff  
ufundował w Cieplicach cysterską prepozyturę i umieścił tam pię-
ciu księży z Krzeszowa. Ich zadaniem było wędrowanie po dobrach 
rycerza i odprawianie mszy w różnych górskich miejscowościach. 
Na czas wielkich świąt kościelnych np. Wielkanocy, wędrujący księ-
ża schodzili z gór i spotykali się w głównym kościele w Cieplicach. 
Ponieważ w tym czasie nie odprawiano mszy w małych kościołach 
wiejskich ludność wiejska schodziła do Cieplic na uroczystości, 
m.in. na procesję i święcenie palm w Niedzielę Palmową. Ludzi było 
dużo i jedna karczma sądowa, wybudowana w 1418 r. (potem Hotel 
pod Czarnym Orłem) nie mogła sprostać ugoszczeniu wszystkich 
przyjezdnych. W związku z tym na ten czas, przy kościele stawiano 
budy z jedzeniem i piciem, lecz także stragany z „pamiątkami”, któ-
re miały przypominać ten świąteczny czas. Sprzedawano różańce, 
święte obrazki, świeczki typu Wachsstock (długie, zwijane jak ma-
karon) z wosku pszczelego oraz pierniki (bo to głównie piernikarze 
mieli pozwolenie na handel woskiem pszczelim i miodem) i  inne 
pieczywo. Z  czasem niewielki handel przykościelny rozwinął się 
w duży jarmark. W XVIII w., z racji jego dużej popularności, rywa-
lizacja między okolicznymi rzemieślnikami (w  tym piernikarzami) 
prowadziła do licznych konfl iktów.

Teren, na którym rozwinął się jarmark, w połowie należał do rodu 
Schaff gotschów, w  połowie do kościoła. Do początku XVIII w. na 
jarmarku mogli handlować jedynie miejscowi rzemieślnicy i  wy-
twórcy. Dopiero w  pierwszej połowie XVIII w. lokalny proboszcz 
zaczął przyjmować na swoim przykościelnym terenie przyjezdnych 
sprzedawców, w  tym piernikarzy. Proponowali oni atrakcyjny to-
war cieszący się dużą popularnością, co wywołało protesty lokal-
nych rzemieślników i miasta Jeleniej Góry, która domagała się za-
mknięcia okolicznych jarmarków. Hrabia Anton Hans Schaff gotsch 
starał się temu przeciwdziałać poprzez sądy i  magistraty okolicz-
nych miejscowości (Jelenia Góra, Kowary, Lubomierz), które miały 
powstrzymać swoich rzemieślników przed udziałem w cieplickich 
jarmarkach. Nie przyniosło to oczekiwanych efektów i nie ukróciło 
działań proboszcza. Utarczki zakończyły się dopiero wraz z sekula-
ryzacją probostwa w 1810 r. Sytuację na jakiś czas uspokoiło osie-
dlenie się w Cieplicach latem 1772 r. piernikarza Samuela Scholtza 
z Mirska, który na mocy obowiązującego prawa zażądał, aby jako 

lokalny mistrz posiadał pierwszeństwo sprzedaży, a  członkowie 
cechu z Jeleniej Góry, Kowar, Gryfowa Śląskiego oraz Mirska musie-
liby tego prawa przestrzegać. Żaden przyjezdny handlarz nie mógł-
by przywieźć na jarmark pierników fi guralnych i tzw. weiße Düten 
(?) lub piec ich na miejscu (na co pozwalał wcześniej proboszcz). 
Przyjezdni mogliby wystawiać się tylko w  jednym miejscu, tylko 
po godz. 12.00 i nie wolno by im było sprzedawać towarów innym 
handlarzom. Chciano także zmusić przyjezdnych do pozyskiwania 
towaru wyłącznie u lokalnych piernikarzy, ograniczając  przestrzeń 
sprzedaży do jednej ławy. Przepis miał wejść w życie w 1775 r., jed-
nak wzbudził na tyle silny opór piernikarzy z Jeleniej Góry oraz Ko-
war, że spory prawne w tej kwestii trwały aż do 1779 r. I ostatecznie 
je uchylono, ale wspomnianemu wyżej mistrzowi Scholtzowi, w ra-
mach rekompensaty, udało się pozyskać pozwolenie na handel na 
jarmarkach w Jeleniej Górze oraz Kowarach. Zawiłości i konfl iktów 
prawnych wokół jarmarku w Cieplicach do końca XVIII w. było dużo 
więcej, co wynikało zapewne z  jego rosnącej atrakcyjności. Nie-
ustannie o zgodę na wystawianie się na cieplickim jarmarku w Nie-
dzielę Palmową zabiegali piernikarze z Mirska, Gryfowa Śląskiego, 
Jeleniej Góry, Kowar i Lubomierza. Ostatecznie władze zgodziły się 
na niczym nieograniczony udział piernikarzy z  włości Schaff got-
schów oraz Jeleniej Góry w jarmarku. Wiadomo ze źródeł archiwal-
nych, że do 1795 r. w Cieplicach Śląskich funkcjonował tylko jeden 
piernikarz. Kolejny pojawił się dopiero w latach 1810–1849.

Dnia 2 listopada 1810 r. na mocy zmian prawnych w Prusach (znie-
siono pańszczyznę, system cechowy w  rzemiośle i  dokonano se-
kularyzacji dóbr zakonnych i  kościelnych), tym samym wszystkie 
ograniczenia nałożone na biorących udział w  jarmarku przestały 
obowiązywać. Johann Georg Knie w  swojej relacji z  podróży do 
Cieplic w 1845 r., opisując jarmark w Niedzielę Palmową, pisze o ist-
nieniu jarmarku piernikowego (Pfeff erkuchenmarkt). 

Tallsackmarkt wywodzący się z  odpustowych kiermaszy kościel-
nych z czasem przekształcił się w jarmark-festyn, imprezę nie tylko 
o charakterze kościelnym, ale i ludycznym (zabawy taneczne, budy 
jarmarczne, menażerie, karuzele, wędrowni śpiewacy konkursy) 
oraz handlowym (jako targ). W takim charakterze przetrwał do koń-
ca II wojny światowej.

CIEPLICKI JARMARK W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 
(TALLSACKMARKT)

Tallsackmarkt w Cieplicach, XIX / XX w., karta pocztowa, wł. prywatna. 
Tallsackmarkt in Warmbrunn, 19./20. Jh., Postkarte, Privatbesitz.

Tallsackmarkt w Cieplicach, XIX / XX w., karta pocztowa, wł. prywatna. 
Tallsackmarkt in Warmbrunn, 19./20. Jh., Postkarte, Privatbesitz.

Jarmark w Niedzielę Palmową miał swoją lokalną nazwę – Tallsack-
markt. Słowo „Tallsack” określało specyfi cznie wyglądający wypiek 
w postaci schematycznego „ludzika” w kapeluszu, z  rękami w kie-
szeniach, z oczami i guziczkami wykonanymi z rodzynek.

Niektórzy niemieccy badacze wywodzą pieczenie „ludzików” z cia-
sta z  tradycji starogermańskiego ciasta ofi arnego pieczonego na 
czas święta „dulthus” lub „dulths”. Słowo „Tallsack” jako określenie 
upieczonego z ciasta „ludzika” pojawia się po raz pierwszy w  lite-
raturze w 1812 r. Bracia Grimm, wywodzą pochodzenie określenia 
„Tallsack” od słowa Tallmann lub Tallmatz, które oznacza upominek 
z  jarmarku w  postaci ludzkiej fi gurki upieczonej z  ciasta chlebo-
wego. Inny uczony, niejaki Weinhold, twierdził, że „Tallsack”: „był 
wypieczonym w cieście obrazem głupawego chłopa”. Jeszcze inni 
wywodzą słowo „Tallsack” od słowa Tolpel lub Tollpatsch  oznacza-
jących dziś „fajtłapę”, „niezdarę”, a dawniej mieszkańca wsi, chłopa 
szwędającego się na jarmarku wśród straganów. Według literatury 
z epoki, w drugiej połowie XVIII w. na targach i jarmarkach u pod-
nóża Karkonoszy, obok bogatych chłopów z doliny, których ubiór 
nie różnił się od modnego ubioru mieszczanina, najliczniejszą gru-
pę stanowili górscy chłopi. Nosili niemodne kaftany uszyte przez 
wioskowego krawca lub własną żonę. Krój takiego stroju był nie-
modny. Kurtki i spodnie były workowate (niem.: Sackhose, Sackjac-
ke). Na początku XIX w. nazywano takiego niemodnego biedaka 
żartobliwie „Sack” (czyli worek). Powstały takie określenia jak „Rup-
psack” (gbur) lub „Dämelsack“ (głupek). „Sack” zawsze się odnosił, 
poprzez skojarzenie z niemodną chłopską garderobą, do określenia 
mężczyzny/człowieka. Tallsack w dosłownym tłumaczeniu „wysoki 
worek”, „duży worek” mógł oznaczać kogoś w workowatym odzie-
niu – chłopa. Funkcjonowało też powiedzenie: „że źle ubrany chłop 
i modny mieszczanin byli jak tani „Tallsack” i drogi piernik.

We wcześniejszych stuleciach żaden festyn ludowy nie był po-
strzegany jako udany, jeśli nie pojawiła się jakaś śmieszna „fi gura”-
-postać. Zwyczaj ten, w  krajach niemieckojęzycznych, wywodził 
się najprawdopodobniej z  szesnastowiecznych teatrów ulicznych, 
które jako teatry wędrowne pojawiały się na kiermaszach odpusto-
wych. W takich przedstawieniach zawsze pojawiała się postać pół 
ordynarna, pół śmieszna (z niem. zwana Hanswurst), która z czasem 
stawała się popularna na danym terenie, zyskując lokalną nazwę. 
W przypadku Cieplic nazwą tą stał się „Tallsack”. Kiermasz „palmo-
wy” w Cieplicach na przestrzeni wieków przekształcił się w festyn, 
który miał bardzo dużą siłę przyciągania. Nie mogło tu zabraknąć 
zabawnej postaci chodzącej wśród straganów i  rozśmieszającej 
kupujących. Z  czasem, zamiast żywej ludzkiej postaci, zaczęto 
posługiwać się stojącą fi gurą mężczyzny, która stała się znakiem 
rozpoznawczym i przylgnęła do tego jarmarku. Niewiele było po-
trzeba by jeden z  piernikarzy wpadł na pomysł wykonywania tej 
postaci w cieście. Zwyczaj ten szybko zyskał na popularności. Nikt 
nie wracał do domu nie kupiwszy wcześniej „Tallsacka”. Tradycja ta 
przetrwała do XX w. Prawdopodobnie od początku pojawienia się 
ciastowych ludzików (pocz. XIX w.) były one wytwarzane w dwóch 
wersjach: taniej (z jasnego bułkowego ciasta) i droższej (odciskane 
z drewnianych form w cieście piernikowym). A. Siebelt pisze m.in., 
że założona w 1850 r. piernikarnia Conrada w Cieplicach miała wów-
czas monopol na wypiekanie „Tallsacków” i tam przyjezdni handla-
rze musieli się w nie zaopatrywać. Dodaje też, że w posiadaniu pier-
nikarni Hubricha (dawnej piernikarni Conrada), miały się znajdować 
wspaniałe, stare formy na „Tallsacki”, wykonane jeszcze przez Conra-
da. O tym jak wdzięcznie one wyglądały jeszcze na początku XX w. 
możemy się przekonać dzięki jednemu ze szklanych negatywów ze 
zbiorów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Katarzyna Szafrańska

CO TO JEST TALLSACK
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Wystawa „Świat toruńskiego piernika” prezentuje tradycje toruń-
skiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, a także świat XIX-wieczne-
go przemysłu i handlu. Powstała w 2008 roku z inicjatywy Muzeum 
Okręgowego w  Toruniu oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
Okręgowego w  Toruniu i  stanowi „wędrujący” wariant wystawy 
znajdującej się obecnie w Muzeum Toruńskiego Piernika (oddział 
Muzeum Okręgowego w Toruniu). Dominującym akcentem wysta-
wy jest stylizowana drewniana koga - nawiązująca do żaglowców 
handlowych pływających po Morzu Bałtyckim i Północnym do XVI 
wieku. W jej wnętrze wpisane są aranżacje: średniowiecznego kra-
mu, sklepu z przełomu XIX i XX w. oraz XVI-wiecznej  piekarni. 

Wystawę wypełnia wiele zabytkowych obiektów, m.in. kunsz-
townie rzeźbione formy ze słynnej toruńskiej kolekcji, średnio-
wieczne dzbany i  misy, nowożytne naczynia cynowe, a  także 
XIX-wieczne formy do cukierków i  opakowania do pierników. 
Ekspozycję uzupełniają pomoce dydaktyczne, aromatyczne i eg-
zotyczne przyprawy, plansze informacyjne, archiwalne zdjęcia 
i  plakaty oraz stylizowane postacie piekarza, kramarki, kupca 
i sklepikarki.
W czasie trwania wystawy odbywają się warsztaty umożliwiające 
formowanie własnoręcznych pierników dekoracyjnych. Ciasto oraz 
pierniki do degustacji dostarcza toruńska Fabryka Cukiernicza „Ko-
pernik” S.A. - od początku wspierająca projekt.

Toruńskie pierniki są ściśle związane z tradycją i dziejami Torunia, 
a  ich historia sięga XIV wieku. Powstawały w  warsztatach pierni-
karzy zrzeszonych w cechu piekarzy. W XVII i XVIII wieku nastąpił 
znaczący rozwój rzemiosła piernikarskiego,  a od XIX stulecia pier-
niki wytwarzano na skalę przemysłową w dużych fabrykach – m.in. 
– Gustava Weesego i Herrmanna Thomasa, a od 1907 roku w za-
kładzie Jana Ruchniewicza. Obecnie największym producentem 
toruńskich pierników jest Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A. Fa-
bryka jest naturalnym spadkobiercą firmy Gustava Weesego, a jej 
początki sięgają 1763 r.

Piernik toruński słynął z  wybornego smaku oraz kunsztownego 
wykonania. Do wypieku pierników używano najlepszej gatunko-
wo mąki, miodu i kosztownych przypraw korzennych (m.in. pieprz, 
cynamon, gałka muszkatołowa, imbir, goździki, anyż, kardamon). 

Drogie składniki i długi czas leżakowania ciasta wpływały na cenę 
pierników. Przez wiele stuleci był to wyrób zarezerwowany dla naj-
bardziej zamożnych warstw społecznych. 
Kosztowny, pięknie dekorowany piernik toruński pełnił wiele funk-
cji. Był to nie tylko wyjątkowy przysmak, ale również ozdoba, poda-
runek, czy nawet lekarstwo. Piernikom ozdobnym nadawano róż-
ne kształty m.in. dam i kawalerów w modnych strojach, zwierząt, 
karet, czy szczególnie często – herbu miasta. Najsłynniejszy toruń-
ski piernik nosi nazwę „katarzynka”, a jego kształt tworzy sześć po-
łączonych ze sobą medalionów. 

Skąd ten kształt i ta nazwa? - Nie wiadomo. Zagadkę próbuje wyja-
śniać wiele legend. Oto jedna z nich:
Dawno, dawno temu, w pięknym Toruniu ze swoją córką Katarzyną 
mieszkał mistrz piernikarski o imieniu Bartłomiej. Jego pierniki nie 
miały sobie równych w całym mieście, a nawet daleko poza nim. 
Był on zarazem człowiekiem skromnym i dobrym. Niestety, pew-
nego dnia piernikarz bardzo ciężko zachorował. Nie mógł dłużej 
pracować i  bieda zaczęła pukać do jego domu. Katarzyna, która 
zawsze pomagała ojcu, postanowiła sama przygotować ciasto 
i wypiekać pierniki. Córka piernikarskiego mistrza rozpaliła w pie-
cu ogień i zabrała się za przygotowanie ciasta: wymieszała mąkę 
ze złocistym miodem i dodała garść utłuczonych zamorskich przy-
praw. Kiedy ciasto było już gotowe, Kasia postanowiła użyć drew-
nianych form, by nadać kształty piernikom. Niestety, cenne formy 
leżały zamknięte w drewnianej skrzyni… Na szczęście mała Kasia 
wpadła na znakomity pomysł – sięgnęła po cynowy kubek, który 
stał na stole. Dziewczyna zaczęła wycinać okrągłe kształty i ukła-
dać je obok siebie w piecu. Nie przewidziała jednak, że w trakcie 
pieczenia ciasto powiększy swoją objętość. Tak też się stało: meda-
liony połączyły się tworząc niespotykany, dziwny kształt.
Katarzyna  zmartwiła się, że takich pierników nikt od niej nie kupi, 
mimo to jeszcze tego samego dnia wyruszyła na targ i sprzedała 
tam wszystkie wypieczone przez siebie korzenne smakołyki. Były 
naprawdę pyszne. Wszystkim przypadły do gustu za sprawą wyjąt-
kowego smaku i oryginalnego kształtu.

Krzysztof Lewandowski
Małgorzata Mikulska-Wernerowicz
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