


“[...] ży czy my so bie prze strze ga nia 
by w sa mym ce chu pa no wa ła za cność 
i po wa ża nie bra ter skie [...]”

(z przy wi le ju kró la Ste fa na Ba to re go 
dla szew ców pia se czyń skich z 1580 r.,
wg osiem na sto wiecz ne go tłu ma cze nia)

WydaWca: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Pia secz no 2007

Opracowanie graficzne: Studio Furia

ISBN 978-83-921614-1-7



3TO WARTO ZOBACZYĆ

Za rys dzie jów rze mio sła ce cho we go w Pia secz nie
Or ga ni za cje rze mieśl ni cze – ce chy (z nie miec kie go Ze che) – po ja wi ły się na zie miach pol skich 
w dru giej po ło wie XIII w. Prze ję te zo sta ły wraz z no wą or ga ni za cją miast z Eu ro py Za chod niej, 
a bez po śred nio na nasz grunt z Nie miec. Naj star sze zna ne sta tu ty ce cho we po cho dzą ze Szcze-
ci na (1312 r.) i Wro cła wia (1314 r.). Na Ma zow szu pierw sze or ga ni za cje rze mieśl ni cze po wsta-
ły w XIV i XV w. W War sza wie naj wcze śniej zor ga ni zo wa li się kraw cy, szew cy, ku śnie rze  
i rzeź ni cy. Naj star szy cech w są siedz twie Pia secz na za ło ży li szew cy w Grój cu ok. 1468 r.

W Pia secz nie pod ko niec XVI w. wśród licz nych spe cjal no ści rze mieśl ni czych spo ty ka my: 
pi wo wa rów, go rzał ków, pie ka rzy, rzeź ni ków, ko wa li, tka czy, cie śli, zdu nów, ry ma rza, ha fta rza, 
su kien ni ków, po strzy ga cza, bal wie rza, cy ru li ka, mły na rza, ku śnie rzy i kraw ców.

Spe cy fi ką Pia secz na w okre sie je go naj więk sze go roz wo ju by ło pi wo war stwo. Na po łu dnio-
wo–za chod nim Ma zow szu wię cej pi wa pro du ko wa no je dy nie w War sza wie, War ce i Bło niu. 

W Pia secz nie do 1820 r. je dy ny mi rze mieśl ni ka mi zrze szo ny mi w ce chu by li szew cy. Od 
kró la Ste fa na Ba to re go otrzy ma li nada nie przy wi le ju, z ja kie go ko rzy sta li już od pół wie ku 
szew cy z czer ska. Ten naj star szy do ku ment wy sta wi ła kan ce la ria kró lew ska 29 stycz nia 1580 r. 
w War sza wie. Tekst nie róż nił się od przy wi le ju księ cia ma zo wiec kie go Sta ni sła wa dla szew ców 
czer skich z 1524 r.

Ory gi nal ny przy wi lej Ba to re go nie za cho wał się do dziś, ale je go prze pi sy wa ną treść po-
twier dza li ko lej ni wład cy aż do ostat nie go kró la Sta ni sła wa au gu sta Po nia tow skie go. Po dob nie 
jak ory gi nał nie za cho wa ło się je go pierw sze po twier dze nie do ko na ne przez Zyg mun ta III Wa zę 
na Sej mie w War sza wie, w dniu 10 kwiet nia 1589 r. Tych dwóch per ga mi nów cech szew ców 
nie po sia dał już w po ło wie XVIII w.

W ar chi wum Głów nym akt daw nych w War sza wie prze cho wy wa ne są ko lej ne po twier-
dze nia Wła dy sła wa IV z 4 ma ja 1633 r. i Ja na Ka zi mie rza z 31 mar ca 1650. Prze ka zał je tam, na 
po le ce nie władz, wójt Pia secz na w 1875 r. ra zem ze sta ro pol ski mi ak ta mi miej ski mi. Przy wi lej 
po twier dzi li rów nież kró lo wie: Mi chał Ko ry but Wi śnio wiec ki 
18 lu te go 1670 r., au gust III 9 grud nia 1752 r. i Sta ni sław 
au gust Po nia tow ski 9 mar ca 1766 r. Te trzy do ku-
men ty, wszyst kie wy sta wio ne w War sza wie, prze-
cho wu je cech Rze miosł Róż nych w Pia secz nie.
Or ga ni za cja ce cho wa sku pia ła szew ców 
osia dłych w mie ście, któ rzy przy ję li pra wo 
miej skie przez zło że nie przy się gi w ra tu szu. 
Roz cią ga ła swe wpły wy w pro mie niu jed nej 
mi li. Każ dy z miesz czan zaj mu ją cy się szew-
stwem mu siał na le żeć do ce chu.
Ob cy i „dzi cy” rze mieśl ni cy (zwa ni par ta-
cza mi od ła ciń skie go zwro tu a par te, czy li na 
stro nie, w zna cze niu – po za ce chem) nie mo-
gli sprze da wać swo ich wy ro bów na co ty go-
dnio wym tar gu w Pia secz nie. dniem tar go-
wym po cząt ko wo by ła tu nie dzie la, w XVIII 
w. wto rek. Przy by sze mo gli brać udział w jar-
mar kach; pra wo do ich or ga ni zo wa nia mia-
stom kró lew skim, ta kim jak Pia secz no, nada-
wał sam wład ca. Przy jezd ni mu sie li też wno-

Od cisk pie czę ci Ko mi sa rza Mu ni cy pal ne go dla 
Zgro ma dzeń Rze mieśl ni czych w mie ście Pia secz nie 
na do ku men cie z 1839 r.
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sić opła tę i po cze kać, aż miej sco wi szew cy sprze da dzą część swe go to wa ru. Przy wi lej za ka zy wał 
ob cym ku po wa nia skór w dzień tar go wy przed po łu dniem.

cech, sto su jąc po li ty kę po pie ra nia swo ich człon ków, sta wiał im też wy ma ga nia wy so kiej 
ja ko ści wy ro bów. Star si mo gli kon fi sko wać nie udol nie wy ko na ne i tan det ne obu wie.

Przy wi lej re gu lo wał tak że spra wy we wnętrz ne ce chu. Z ogó łu człon ków wy bie ra no dwóch 
star szych, „któ rzy w spra wach ce chu rzą dzą, kar cą i są dy spra wu ją”. Wszy scy szew cy mie li 
obo wią zek sta wia nia się na zgro ma dze niu zwo ły wa nym przez star szych. Nie obec ność ka ra no 
zwy kle ka rą pie nięż ną na rzecz ce chu lub obo wiąz kiem ofia ro wa nia fun ta wo sku na świe ce 
do ko ścio ła.

Waż ną spra wą dla sto wa rzy szo nych mi strzów by ło rów nież urzą dza nie uro czy stych po grze-
bów. cze lad ni cy zo bo wią za ni by li „nieść na po grze bie zwło ki zmar łych płci oboj ga, ko pać 
gro by, przy nieść świe ce”.

do ku ment okre ślał też wy mo gi sta wia ne kan dy da tom do ce chu. Przy szły szewc wpła cał 
na rzecz or ga ni za cji pięć gro szy i miał „słu żyć” u maj stra przez dwa la ta. Uczeń był wy zwa la ny 
na cze lad ni ka, a na stęp nie, aby stać się maj strem, mu siał „za dość uczy nić rze mio słu”, wpła cić 
do ce chu pół ko py [czy li 30] gro szy i „po sta wić Mi strzom kunsz tu uczci wą ko la cję”.

cech był tak że or ga ni za cją słu żą cą ce lom to wa rzy skim. dbał o zgo dę i uczci wość swo ich 
człon ków oraz lo jal ność wzglę dem wspól no ty. Wy klu czał ze swo je go gro na tych rze mieśl ni ków, 
któ rzy do pu ści li się zbrod ni, kra dzie ży bądź roz bo ju w mie ście. 

Or ga ni za cja ce cho wa by ła pod po rząd ko wa na wła dzom miej skim, dla te go o ob sa dzie funk cji 
cech mi strza de cy do wał bur mistrz. Zmia na do ko ny wa na by ła co rocz nie przed Wiel ka no cą, 
wkrót ce po wy bo rze bur mi strza. Sąd ra dziec ko–bur mi strzow ski był zwierzch nim w sto sun ku 
do ce cho we go, a ra chun ki pod le ga ły kon tro li władz pia se czyń skich.

Peł no praw ni człon ko wie ce chu zwa li się brać mi sto ło wy mi. W po ło wie XVIII w. do ce chu 
na le ża ło sied miu mi strzów (w tym sze ściu sto ło wych i je den młod szy). cech roz wi jał się 
i w 1766 r. li czył już 13 szew ców. Przy pa ra fii dzia ła ło od 1701 r. Brac two św. an ny, któ re go 
człon ka mi by li głów nie szew cy i ich ro dzi ny.

cze lad ni cy szew scy mie li swo ją wła sną or ga ni za cję zwa ną Go spo dą. Za ło ży li ją, na wzór 
ce cho wej, maj stro wie oko ło 1755 r. Mia ła uła twiać mło dym adep tom za wo du uzy ska nie pra-
cy w Pia secz nie, wdra żać ich do ogól nie przy ję tych oby cza jów, słu żyć schro nie niem oso bom 
od by wa ją cym sta tu to wą wę drów kę od mia sta do mia sta i or ga ni zo wać ży cie to wa rzy skie. W 
Go spo dzie nie daw no wy zwo lo nych cze lad ni ków na zy wa no „mło dzie niasz ka mi”, zaś peł no-
praw nych „to wa rzy sza mi”. Wła dzę spra wo wa li w niej dwaj star si to wa rzy sze zmie nia ją cy się 
co kwar tał. Na ze bra nia do karcz my – go spo dy zwo ły wa li się, ob sy ła jąc klu czyk.

Król Sta ni sław au gust Po nia tow ski za twier dził sta tut Go spo dy cze lad ni ków szew skich  
9 mar ca 1766 r. w War sza wie.

co rocz nie spo śród maj strów wy bie ra no dwóch „be ze ce rów” (ase so rów, od nie miec kie go 
Be isit zer). Ich za da niem by ło bez po śred nie nad zo ro wa nie związ ku cze lad ni cze go, z pra wem 
są dze nia to wa rzy szy i mło dzie niasz ków. Star si ce cho wi co kwar tał do ko ny wa li wy bo ru star-
szych to wa rzy szy w Go spo dzie.

W karcz mie prze cho wy wa no znak obe sła nia – klu czyk oraz skrzyn kę na do ku men ty i pie-
nią dze. Przyj mo wa nie do gro na to wa rzy skie go od by wa ło się w dwóch eta pach. Pierw szy po le gał 
na od da niu tzw. stoł ko we go – opła ty wpi so wej do skar bu cze lad ni cze go. dru gi zwa ny „to wa-
rzy skie” praw do po dob nie wią zał się z ufun do wa niem po czę stun ku dla współ bra ci. Go spo da 
pia se czyń ska po sia da ła też i ten wa lor, że znaj do wa ła się w mie ście kró lew skim. Pra wo kró-
lew skie wy so ko ce ni li so bie wę drow ni cze lad ni cy, bo wiem od da ne go tu stoł ko we go i to wa rzy-
skie go nie mu sie li już po pra wiać. Na to miast wy zwo leń com z miast pry wat nych i ko ściel nych 
czę sto na ka zy wa no uzu peł nie nie for mal no ści. Przez Go spo dę pia se czyń ską w la tach 1766–1795 
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prze wi nę ło się co naj mniej 265 cze lad ni ków, któ rych na zwi ska od no to wa no w za cho wa nych 
księ gach.

Za ło że nie Go spo dy przez maj strów szew skich by ło ze wszech miar ko rzyst ną i prze my śla ną 
de cy zją. dzię ki te mu bo wiem do Pia secz na przy by wa li chęt niej cze lad ni cy z in nych miast. 
Maj stro wie mo gli po zy ski wać po trzeb ną licz bę pra cow ni ków do warsz ta tów, mie li moż li wość 
wy bo ru i kon tro lę nad mło dy mi, czę sto sko ry mi do wy bry ków, rze mieśl ni ka mi.

Zgro ma dze nie szew skie by ło je dy ną or ga ni za cją rze mieśl ni czą w XVIII–wiecz nym Pia secz-
nie. Po słu gi wa ło się wów czas na zwą cech Kunsz tu Szew skie go, cza sem jed nak po mi ja no okre-
śle nie za wo du i dum nie pi sa no: cech Mia sta Je go Kró lew skiej Mo ści. W li sto pa dzie 1791 r. po 
raz pierw szy w księ dze go spod niej za no to wa no: „akt za pi sa ny w Go spo dzie w mie ście wol nym 
Rze czy po spo li tej w Pia secz nie”. Ten krót ki zwrot był od bi ciem zmian za cho dzą cych w Pol sce, 
a do ty czą cych miesz czan w mia stach kró lew skich. Na mo cy uchwa ły sej mo wej z 18 kwiet nia 
1791 r. zo sta li oni uwol nie ni spod wła dzy sta ro sty kró lew skie go.

W okre sie pa no wa nia pru skie go od 1796 do 1806 r. pi sarz pro wa dzą cy księ gę ce cho wą 
i go spod nią roz po czy nał wpi sy od na stę pu ją cej for mu ły: „akt wpi sa ny w ce chu (Go spo dzie) 
w mie ście JKM ci Pia secz nie Kró la Pru skie go”.

do księ gi Go spo dy w la tach 1796–1815 za pi sa no 97 cze lad ni ków. Więk szość sta no wi li miej-
sco wi wy zwo leń cy. Od ok. 1811 prak ty ko wa no zwy czaj „po dzię ko wa nia z go spo dy”. do ko ny-
wa li go miej sco wi cze lad ni cy wy zwo le ni na maj strów, któ rzy prze cho dzi li z gro na to wa rzy-
skie go do bra ter skie go, koń cząc ten etap ży cia po że gnal nym po czę stun kiem.

Wy da rze nia po li tycz ne koń ca 1806 i po cząt ku 1807 r., po prze dza ją ce utwo rze nie Księ stwa 
War szaw skie go, rów nież zna la zły od bi cie na kar tach księ gi cze lad ni ków. dnia 8 lu te go za pi-

Chrze ści jań skie ce chy rze mieśl ni cze przed ple ba nią w dniu 12 li sto pa da 1934 r.
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sa no: „W mie ście JKM ci Pia secz nie pod czas po wsta nia Pol skie go przez ce sa rza Wiel kie go 
Na po lio na Ro ku 1807 [...] od pra wi ła się Go spo da za sław ne ra cho wa nie na Bo że Na ro dze nie, 
któ re mia ło być, a nie by ło przez ar mię woj ska fran cu skie go [...]”

W kon sty tu cyj nym Kró le stwie Pol skim do ko na no re or ga ni za cji rze mio sła. Na pod sta wie 
„Po sta no wie nia wzglę dem urzą dze nia rze miosł, kunsz tów i pro fe sji”, za twier dzo ne go przez 
na miest ni ka Kró le stwa ge ne ra ła Jó ze fa Za jącz ka 31 grud nia 1816 r., po wo ła no w miej sce 
ce chów tzw. zgro ma dze nia rze mieśl ni cze. Wa run kiem za ło że nia sto wa rzy sze nia by ło ze-
bra nie co naj mniej dzie się ciu maj strów tej sa mej spe cjal no ści. Nie prze wi dy wa no łą cze nia 
róż nych pro fe sji. Je że li w ja kiejś miej sco wo ści zbyt ma ła licz ba rze mieśl ni ków nie po zwa-
la ła na za ło że nie zgro ma dze nia, mu sie li oni na le żeć do wła ści wej spe cjal no ści w mia stach 
są sied nich.

W ta kich oko licz no ściach utwo rzo no w Pia secz nie w 1820 r. zgro ma dze nia okrę go we: szew-
ców, ko wa li, mły na rzy i garn ca rzy. Or ga ni za cja trzech no wych sto wa rzy szeń by ła moż li wa 
w związ ku z uzy ska niem w 1819 r. przez rze mieśl ni ków wiej skich praw nej moż li wo ści przy-
na le że nia do zgro ma dzeń miej skich. By ła to istot na zmia na, bo wiem od swych po cząt ków ce chy 
by ły wy łącz nie or ga ni za cja mi miesz czan.

Zgro ma dze niu prze wod ni czył Urząd Star szych, skła da ją cy się ze star sze go, pod star sze go 
oraz ko mi sa rza mu ni cy pal ne go re pre zen tu ją ce go ma gi strat – bur mi strza, se kre ta rza lub ka sje ra 
(od 1870 r. wój ta). Wła dze wy bie ra no co trzy la ta w taj nym gło so wa niu wszyst kich człon ków 
or ga ni za cji. Ko mi sarz uczest ni czył w czyn no ściach zgro ma dzeń i prze cho wy wał ich pie czę-
cie, miał też wła sną. Skrzyn ki rze mieśl ni cze na do ku men ty i pie nią dze zo sta ły zde po no wa ne 
w ka sie miej skiej. Po sia da ły dwa osob ne zam ki. Klucz do jed ne go z nich miał ka sjer, dru gi 
po zo stał przy star szych.

Nie wpro wa dzo no przy mu su na le że nia do zgro ma dzeń rze mieśl ni czych. do zaj mo wa nia 
się rze mio słem wy star czy ło wy ku pie nie kon sen su o rocz nym ter mi nie waż no ści. Tak więc 
o licz bie, ro dza ju i roz miesz cze niu warsz ta tów de cy do wa ła ad mi ni stra cja pań stwa, a nie 
sa mi maj stro wie. Zmia na prze pi sów umoż li wi ła też cze lad ni kom swo bod ny wy bór miej sca 
pra cy. 

Przy wi le jem człon ków zgro ma dzeń po zo sta ła moż li wość szko le nia uczniów. Na uka u maj-
stra nie na le żą ce go do za wo do wej or ga ni za cji nie da wa ła ter mi na to ro wi moż li wo ści wy zwo lin 
na cze lad ni ka, a pra ca nie by ła li czo na do lat zdo by wa nia wpra wy w za wo dzie.

do pia se czyń skie go Zgro ma dze nia Okrę go we go Kunsz tu Ko wal skie go za pi sa ło się 58 ko wa-
li, tak że z Grój ca. Z do bro wol nych skła dek ku pio no: „książ kę, skrzyn kę na trzy ma nie skar-
bu, pie częć, 5 łok ci suk na na stół z uszy ciem, pa syj kę na stół Pa na Je zu sa Ukrzy żo wa ne go 
i dzwo nek”.

W Zgro ma dze niu Okrę go wym Kunsz tu Mły nar skie go w 1820 r. zna la zło się 59 maj strów 
– mły na rzy za rów no wod nych, jak i po sia da ją cych wia tra ki. Po dob nie jak u ko wa li ku pio no 
nie zbęd ne wy po sa że nie: książ kę, skrzyn kę oku tą z zam ka mi i pie częć.

Naj mniej sze z po wsta łych by ło Zgro ma dze nie Okrę go we Kunsz tu Garn car skie go, któ re li-
czy ło 23 maj strów. Po dob nie jak w po zo sta łych or ga ni za cjach i tu ku pio no: „skrzyn kę, pie częć, 
książ kę do za pi su ze wstąż ką, 3 łok cie suk na do na kry cia sto łu i 2 lich ta rze tom ba ko we”.

cech Szew ców 1 stycz nia 1821 r. zmie nił na zwę na Zgro ma dze nie Okrę go we ce chu Szew-
skie go. Kon ty nu owa ła dzia łal ność Go spo da cze lad ni cza, wciąż uzu peł nia jąc no wy mi wpi-
sa mi sta rą, za ło żo ną jesz cze w 1781 r. księ gę. Na wzór zgro ma dze nia maj strów wła dze Go-
spo dy okre śli ły się mia nem Urzę du Star szych cze la dzi lub Urzę du Star szych Go spo dy. W 
la tach 1816–1831 przez jej go ścin ne pro gi prze wi nę ło się 89 cze lad ni ków szew skich. W 1829 r. 
Zgro ma dze nie Okrę go we Szew skie li czy ło 55 maj strów, u któ rych pra co wa ło 14 cze lad ni ków 
i ter mi no wa ło 35 uczniów.
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Ter min „zgro ma dze nie”, któ ry za stą pił daw ne sło wo cech, po ja wiał się głów nie w ko re spon-
den cji urzę do wej, nie zo stał jed nak wy ru go wa ny z po wszech ne go uży cia. W prak ty ce czę sto 
sto so wa no je wy mien nie lub na wet łącz nie, pi sząc o „zgro ma dze niu ce cho wym”.

Naj star sza za cho wa na peł na li sta rze mieśl ni ków pia se czyń skich po cho dzi do pie ro z 1835 r. 
Obej mu je ona 41 szew ców, 25 pie ka rzy (z jed nym wy jąt kiem Ży dzi), 20 rzeź ni ków, 6 garn-
ca rzy i zdu nów, 6 kraw ców (z jed nym wy jąt kiem Ży dzi), 3 ry ma rzy, 2 gar ba rzy, 2 sto la rzy,  
2 bed na rzy, cie ślę, szkla rza, wa cia rza, ko wa la i mu ra rza.

Po sta no wie nie na miest ni ka Kró le stwa z 1816 r. gwa ran to wa ło Ży dom (sta ro za kon nym) 
wol ność upra wia nia rze mio sła. Jed no cze śnie przy do pusz cze niu ich przy na leż no ści do zgro-
ma dzeń rze mieśl ni czych (w sen sie za pi sy wa nia uczniów, wy zwa la nia cze lad ni ków itp.) za ka-
za no im udzia łu w se sjach, gło so wa nia pod czas wy bo rów, peł nie nia urzę dów ce cho wych oraz 
uczest ni cze nia przy wy zwo li nach w cha rak te rze bie głych.

W po ło wie XIX w. okręg mły nar ski na po łu dniu się gał rzecz ki czar nej w oko li cach czer ska, 
obej mo wał rów nież mia sto Gó rę, na za cho dzie opie rał się o rze kę Utra tę i koń czył w oko li cach 
Prusz ko wa i wsi Mosz na, a na pół no cy się gał po za War sza wę do Lip ko wa, Zie lon ki i Po wą zek. 
W je go skład wcho dził też Tar gó wek le żą cy na pra wym brze gu Wi sły. 

Garn ca rze na swo je spo tka nia do Pia secz na zjeż dża li tak że z miast – Gó ry i Nada rzy na. 
Naj roz le glej szy ze wszyst kich był okręg ko wal ski. Na po łu dniu się gał aż po Bu dzi szyn i Bu dzi-
szy nek, na za cho dzie po Prusz ków i Mosz nę, na pół no cy opie rał się o War sza wę, na wscho dzie 
koń czył się na Wi śle. ca ły ob szar po kry ty był gę stą sie cią kuź ni.

W 1861 r. na 1370 miesz kań ców Pia secz na 159 utrzy my wa ło się z pra cy rze mieśl ni czej (bez 
uwzględ nie nia ro dzin). Ich sta tus ma te rial ny nie na le żał do naj wyż szych. Tyl ko 29 z nich 
mia ło wła sne do my, a za le d wie 17 po sia da ło rów nież zie mię. W tym sa mym ro ku w Pia secz nie 
zo sta ło za ło żo ne zgro ma dze nie rze mieśl ni cze bed na rzy, do któ re go do łą czy li m.in. rze mieśl ni cy 
z po bli skie go Nada rzy na.

Po wsta nie stycz nio we od bi ło się echem tak że w Pia secz nie. Wy buch walk o nie pod le głość 
Pol ski skło nił 10 szew ców, w tym dwóch maj strów do opusz cze nia Pia secz na. Za si li li oni 
od dzia ły for mu ją ce się w po bli skich la sach. Tu tej szy pro boszcz ks. Lu dwik cza je wicz or ga-
ni zo wał za opa trze nie po wstań ców w obu wie i odzież. Na stęp stwem upad ku po wsta nia by ła 
po stę pu ją ca ru sy fi ka cja, któ rej śla dy mo że my zna leźć też, śle dząc dzie je rze mio sła. W 1865 r. 
wszyst kie Urzę dy Star szych zo sta ły zmu szo ne do za ku pie nia por tre tów „Naj ja śniej sze go 
Pa na”, czy li ak tu al ne go ca ra alek san dra II (1855–1881). Opra wio ne w szkło i prze cho wy wa-
ne w spe cjal nych fu te ra łach mia ły od tąd to wa rzy szyć zgro ma dze niom w ich dzia łal no ści. 
Na szyl dach przed za kła da mi, skle pa mi i warsz ta ta mi po ja wi ły się wów czas dwu ję zycz ne 
na pi sy. Na wet księ gi ce cho we pro wa dzo no od 1868 r. w ję zy ku ro syj skim.

Po ode bra niu Pia secz nu praw miej skich w 1870 r. zgro ma dze nia rze mieśl ni cze na dal pro wa-
dzi ły dzia łal ność; nad zór nad ni mi spra wo wał wójt. Za mar ło ży cie or ga ni za cyj ne. Zwo ły wa no 
tyl ko ze bra nia wy bor cze, w któ rych uczest ni czy li za wsze re jo no wi straż ni cy ziem scy, czy li 
ów cze śni po li cjan ci. Go spo da funk cjo no wa ła pod na zwą Go spo da Zgro ma dze nia To wa rzy szów 
Szew skich. Pod ko niec XIX w. przyj mo wa ła w swe sze re gi cze lad ni ków wy łącz nie wy zwo lo-
nych w Pia secz nie i w War sza wie. Licz ba szew ców w mie ście, utrzy mu ją ca się na jed na ko wym 
po zio mie 70–75 w la tach 70., od dru giej po ło wy lat 80. za czę ła gwał tow nie ro snąć. do zgro-
ma dze nia na le ża ło w 1888 r. 89 maj strów, w 1897 r. – 102, a w 1903 r. – 118 (np. w Grój cu 
Zgro ma dze nie Szew ców w 1902 r. li czy ło 52 człon ków). Więk szość warsz ta tów szew skich 
znaj do wa ła się w rę kach oko ło dzie się ciu ro dzin, re pre zen to wa nych przez co naj mniej dwóch 
maj strów. Na zwi ska te po ja wia ły się zresz tą już w XVIII–wiecz nych do ku men tach. By li to: 
Bo rec cy, dą brow scy, Fel czyń scy, Ga jew scy, Jasz kow scy, Ka sprzyc cy, Obłą kow scy, Ozim ko wie, 
Rosz kie wi cze i Ska ry szew scy. 
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Pocz ty sztan da ro we ce chów pia se czyń skich po wyj ściu z ko ścio ła w pro ce sji Bo że go Cia ła, przed II woj ną 
świa to wą
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Zgro ma dze nie Bed na rzy oko ło 1890 r., ze wzglę du na zbyt ma łą licz bę maj strów, prze sta ło 
ist nieć. 

W 1895 r. Rząd Gu ber nial ny po raz pierw szy ze zwo lił na za ło że nie ce chu łą czą ce go rze-
mieśl ni ków po krew nych spe cjal no ści. dzię ki te mu po wsta ło Zgro ma dze nie Sto la rzy, Bed na rzy 
i Stel ma chów li czą ce 23 człon ków.  Sy tu acja praw na bu dzi ła jed nak wąt pli wo ści. Osta tecz nie 
1 stycz nia 1904 r. gu ber na tor war szaw ski za rzą dził li kwi da cję ta kich zgro ma dzeń ze wzglę du 
na brak od po wied niej pod sta wy praw nej. Po tej de cy zji na or ga ni za cję wła snych sto wa rzy szeń 
zdo by li się tyl ko licz niej si sto la rze i stel ma cho wie. Przed 1914 r. oprócz dwóch no wych ce chów 
funk cjo no wa ły trzy sta re zgro ma dze nia: szew skie, mły nar skie i ko wal skie.

W la tach I woj ny świa to wej za mar ło cał ko wi cie ży cie ce cho we. Mia sto ucier pia ło w wy ni ku 
walk to czą cych się w oko li cach; by ło znisz czo ne i wy lud nio ne. Od 12 wrze śnia 1916 r. Pia secz no 
sta ło się zno wu mia stem. W 1917 r. miesz ka ło w je go gra ni cach 184 rze mieśl ni ków.

Po od zy ska niu nie pod le gło ści pierw szą re je stra cję rze mieśl ni ków prze pro wa dził w Pia-
secz nie w kwiet niu 1919 r. miej sco wy po ste ru nek po li cji. Stwier dzo no ist nie nie za le d wie 
67 warsz ta tów. Od no wie nie ży cia ce cho we go na stę po wa ło stop nio wo w mia rę sta bi li zo wa nia 
się sy tu acji we wnętrz nej w kra ju po woj nie 1920 r. Ja ko pierw si w li sto pa dzie 1919 r. zdą ży-
li zor ga ni zo wać się stel ma cho wie (13 maj strów). Trzy po zo sta łe ce chy ze bra ły się w ma ju 
1921 r. (39 ko wa li z okrę gu, 12 sto la rzy – w tym 10 z Pia secz na – i 51 szew ców, wy łącz nie 
za miesz ka łych w mie ście).

W 1921 r. rze mieśl ni cy ży dow scy za ło ży li w Pia secz nie Od dział cen tral ne go Związ ku Rze-
mieśl ni ków Ży dów w Pol sce. Je go ce lem by ło re pre zen to wa nie in te re sów tej gru py spo łecz nej, 
któ ra do tąd nie mia ła praw nych moż li wo ści zor ga ni zo wa nia się w ce chach. W trzy la ta póź niej 
od by ło się ze bra nie or ga ni za cyj ne Od dzia łu Związ ku Rze mieśl ni ków chrze ści jan. Sku piał on 
oso by pra cu ją ce w róż nych bran żach , bez wzglę du na przy na leż ność ce cho wą.

Funk cjo no wa nie ce chów i rze mio sła w pierw szych la tach po od zy ska niu nie pod le gło ści nie 
by ło re gu lo wa ne żad ny mi no wy mi od gór ny mi prze pi sa mi. Opie ra no się przede wszyst kim na 
usta wie z 1816 r. i tra dy cjach prze nie sio nych z XIX w. Nic nie krę po wa ło wła snej ini cja ty wy 
ce chów, a in ge ren cja władz miej skich i oso bi ście bur mi strza, na zy wa ne go wciąż ko mi sa rzem 
ce cho wym, by ła ra czej for mal na. 

God ność mi strza ce cho we go gwa ran to wa ła wy so ki sta tus rze mieśl ni ka w spo łecz no ści miej-
skiej. Świa dec twem za ufa nia, ja kim cie szy li się wśród pia secz nian, by ły wy ni ki wy bo rów 
sa mo rzą do wych. dwóch rze mieśl ni ków peł ni ło funk cję wi ce bur mi strza, od po ło wy 1926 
do po ło wy 1927 r. – fry zjer Lu cjan Ma ty nia z PPS (za bur mi strzo stwa Ro ma na Ko łacz kow-
skie go), a na stęp nie do 1932 r. rzeź nik Wa cław Ro wiń ski (za bur mi strzo stwa Jó ze fa Her ba). 
W tym okre sie po ja wił się ze wnętrz ny wy róż nik maj stra ce cho we go w po sta ci spe cjal nej ozna ki 
z her bem Pia secz na i sym bo lem zróż ni co wa nym w za leż no ści od ro dza ju rze mio sła.

Usta wa o pra wie prze my sło wym z 1927 r. za cho wa ła or ga ni za cję ce cho wą funk cjo nu ją cą 
na za sa dzie do bro wol no ści. Skoń czo no z do tych cza so wą prak ty ką swo bod ne go wy ko ny wa nia 
rze mio sła przez wszyst kich chęt nych. Wpro wa dzo no, na wią zu jąc do tra dy cji, obo wią zek wy-
ka za nia się tzw. do wo dem uzdol nie nia, czy li dy plo mem mi strzow skim lub cze lad ni czym. 
Od cze lad ni ków wy ma ga no za świad cze nia o prze pra co wa niu co naj mniej trzech lat w rze mio-
śle. do pusz czo no przy tym moż li wość uzy ska nia dys pen sy przez oso by le gi ty mu ją ce się dłu gim 
sta żem w za wo dzie, lecz nie ma ją ce for mal ne go po świad cze nia w po sta ci dy plo mu. Prze pi sy 
umoż li wia ły or ga ni zo wa nie wy dzia łów cze lad ni czych przy ce chach; tym sa mym zli kwi do wa no 
tra dy cyj ne go spo dy. W Pia secz nie nie po wio dła się, pod ję ta od gór nie z udzia łem bur mi strza, 
pró ba po now ne go zor ga ni zo wa nia cze lad ni ków szew skich.

Wpro wa dze nie usta wy prze my sło wej przy czy ni ło się do po wsta nia no wych ce chów, po nie-
waż dzia łal ność rze mieśl ni cza wy ma ga ła kwa li fi ka cji moż li wych do uzy ska nia tyl ko w ra mach 
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tych or ga ni za cji. Ja ko pierw szy, w grud niu 1927 r., wzno wił dzia łal ność za mar ły od daw na 
cech Garn car sko–Zduń ski. Na ma ją tek ce cho wy skła da ły się m.in.: la da, sta re księ gi, lich ta rze, 
kru cy fiks i pie cząt ka. cech Sto la rzy po więk szył się w 1928 r. o cie śli, a cech Ko wa li w tym 
sa mym cza sie o ślu sa rzy. 

W 1935 r. Urząd Wo je wódz ki pod jął de cy zję o roz wią za niu, prak tycz nie nie dzia ła ją ce go, 
ce chu Garn ca rzy i Zdu nów, a w 1938 r. – ce chu Ko ło dzie jów. 

W wy ni ku zmian w prze pi sach ce chom ode bra no pra wo sa mo dziel ne go wy zwa la nia ter-
mi na to rów, a tak że eg za mi no wa nia przy szłych mi strzów. Ro lę eg za mi na to ra prze ję ła Izba 
Rze mieśl ni cza dla wo je wódz twa war szaw skie go we Wło cław ku. Sie dzi bą zor ga ni zo wa ne go 
przez nią ob wo du eg za mi na cyj ne go dla przy szłych cze lad ni ków z po wia tu war szaw skie go sta ło 
się od 1935 r. tak że Pia secz no (od 1937 r. tyl ko dla kan dy da tów z za chod niej czę ści po wia tu). 
Eg za mi ny „na mi strza” z po wia tu war szaw skie go, do któ re go na le ża ło Pia secz no, od by wa ły 
się w Grój cu.

W la tach 1930–1938 ist nia ły, choć nie prze ja wia ły zna czą cej dzia łal no ści, ce chy ży dow skie: 
Rzeź ni ków i Pie ka rzy (star szy Ma nasz Ro zen berg – rzeź nik), Kraw ców (star szy Jo sek Frucht), 
Szew ców, cho lew ka rzy i Ry ma rzy (star szy Jan kiel Fi szbaum – szewc z chy li czek) oraz Sto la rzy, 
Ma la rzy, Szkla rzy, Bla cha rzy i To ka rzy drzew nych (w la tach 1930–1931 star szy Lejb–Lej zor 
Goldsz tajn – sto larz,  1932–1938 awig dor Gold berg – sto larz). Ich po wo ła nie na le ży wią zać 
z wpro wa dze niem obo wiąz ku po sia da nia do wo dów uzdol nie nia przez rze mieśl ni ków. Zo sta ły 
zli kwi do wa ne w 1938 r. przez wła dze ad mi ni stra cyj ne.

W 1935 r. po wstał w Pia secz nie cech Bu dow la ny, a w 1938 roz po czął dzia łal ność cech 
Wę dli nia rzy i Rzeź ni ków chrze ści jan.

Pocz ty sztan da ro we ce chów pia se czyń skich w kon duk cie po grze bo wym ks. Mi ko ła ja An to nie go Ku kal
skie go, pro bosz cza pia se czyń skie go od 1906 r. do śmier ci w 1938 r. Na pierw szym pla nie de le ga cja Ce chu 
Bu dow la ne go ze zwi nię tym sztan da rem sto la rzy. Uli ca Ko ściusz ki, w głę bi ra tusz



11TO WARTO ZOBACZYĆ

W cza sie oku pa cji hi tle row skiej, w 1940 r., roz wią za no ce chy li czą ce po ni żej 50 człon ków. 
Od po cząt ku stycz nia 1941 r. roz po czął dzia łal ność cech Zbio ro wy (Sam me lin nung des Han-
dwerks), kie ro wa ny przez ko mi sa rycz ne go (mia no wa ne go) cech mi strza. Pod le gał on Po wia-
to wej Gru pie Rze mio sła w War sza wie (Kre is grup pe Han dwerk War schau–Stadt und Land). 
Or ga ni za cja zaj mo wa ła się roz pro wa dza niem kart za opa trze nia w su row ce i ma te ria ły wśród 
rze mieśl ni ków. Po za tym za po zna wa ła ich z tre ścią za rzą dzeń władz oku pa cyj nych. człon ko-
wie ce chu otrzy ma li spe cjal nie wy dru ko wa ne le gi ty ma cje człon kow skie, nie zna ne we wcze-
śniej szych okre sach.

W po wsta łej w stycz niu 1940 r. Ra dzie Ży dow skiej (Ju den rat) rze mieśl ni ków re pre zen to wał 
ze gar mistrz Ge da la Mi cha ło wicz. Tra gicz ny los był udzia łem miej sco wych Ży dów, w tym tak że 
rze mieśl ni ków. W li sto pa dzie 1940 r. zo sta li prze sie dle ni do pia se czyń skie go get ta w oko li cy 
ul. Je ro zo lim skiej, a na stęp nie od lu te go 1941 r. dzie li li lo sy Ży dów ska za nych na za gła dę 
w get cie war szaw skim.

Po woj nie dzia łal ność ce chu Zbio ro we go kon ty nu ował cech Rze mieśl ni czy, sku pia ją cy na 
za sa dzie do bro wol no ści przed sta wi cie li róż nych branż. W 1948 r. zo stał wpro wa dzo ny przy-
mus na le że nia do ce chów. cech Rze mieśl ni czy za prze stał dzia łal no ści. Jesz cze w tym sa mym 
ro ku w Pia secz nie zor ga ni zo wa no cech Szew ców i cho lew ka rzy oraz cech Wę dli nia rzy. Wa-
run kiem ich za ło że nia by ło sku pie nie mi ni mum 50 rze mieśl ni ków z nie zbyt roz le głe go re jo nu. 
Po zo sta li rze mieśl ni cy na le że li do ce chów okrę go wych i wo je wódz kich (rzad sze spe cjal no ści) 
w War sza wie. Wszyst kie wy mie nio ne wy żej or ga ni za cje zli kwi do wa no na po cząt ku 1950 r.

Z dniem 1 lip ca 1952 r. utwo rzo ny zo stał po wiat pia se czyń ski, któ ry stał się wkrót ce 
te re nem dzia ła nia Po wia to we go ce chu Rze miosł Róż nych w Pia secz nie. cech po wo ła no 
uchwa łą Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w War sza wie z dnia 25 ma ja 1953 r. 
Ze bra nie in au gu ra cyj ne ko mi sa rycz ne go Za rzą du od by ło się 16 ma ja 1953 r. cech zrze szał 
po cząt ko wo 330 człon ków, w tym 70 z Pia secz na. Przy na leż ność or ga ni za cyj na do 1989 
r. by ła dla wszyst kich rze mieśl ni ków obo wiąz ko wa. Pierw sze wy bo ry do Za rzą du ce chu 
od by ły się do pie ro w 1956 r.

W 1962 r. zde cy do wa no sprze dać nie ru cho mość po ło żo ną w Pia secz nie przy gra ni cy z Za-
le siem dol nym, któ ra w prze szło ści sta no wi ła wła sność ce chu Szew ców i cho lew ka rzy. Uzy-
ska ne fun du sze prze zna czo no na bu do wę do mu Rze mio sła. Otwar cie no wej sie dzi by mia ło 
miej sce w 1966 r.

W 1975 r., w związ ku z wpro wa dze niem no we go po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go kra ju i li-
kwi da cją po wia tów, cech zmie nił na zwę na Re jo no wy cech Rze miosł Róż nych. Pod ko niec 
1981 r. zrze szał 1432 warsz ta ty i za kła dy rze mieśl ni cze. Licz ba człon ków ule gła zmniej sze niu 
w związ ku z utwo rze niem ce chów w Ra szy nie (od 1 stycz nia 1985 r.) i Gó rze Kal wa rii (od 
1 lip ca 1986 r.). Przed sta wi cie le rze miosł spo żyw czych na le że li od 1977 r. do ce chu Rze miosł 
Spo żyw czych m.st. War sza wy. 

W 1983 r. pia se czyń ski cech ufun do wał pła sko rzeź bę z drew na brzo zo we go przed sta wia-
ją cą ma łe go Je zu sa w warsz ta cie cie siel skim św. Jó ze fa (o wy mia rach 375 x 140 cm). W ten 
spo sób upa mięt nio no 30–le cie dzia łal no ści. Rzeź ba zo sta ła umiesz czo na w kruch cie ko ścio ła 
św. an ny. Wy ko nał ją ar ty sta rzeź biarz z War sza wy Wła dy sław Tro jan. Po świę cił ją 20 mar-
ca bi skup Zbi gniew Kra szew ski w obec no ści pocz tów sztan da ro wych i star szy zny ce cho wej 
wo je wódz twa sto łecz ne go war szaw skie go.

W 1989 r. Re jo no wy cech Rze miosł Róż nych stał się do bro wol nym związ kiem pra co daw-
ców, sa mo rząd ną, spo łecz no–za wo do wą i go spo dar czą or ga ni za cją rze mio sła. Zrze sza człon-
ków na za sa dzie do bro wol no ści. Pro wa dzi dzia łal ność pod na zwą cech Rze miosł Róż nych 
w Pia secz nie.
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cech Szew ców

Obe sła nie, zwa ne ce chą, Ce chu Kunsz tu Szew skie go Mia sta 
Pia secz na z 1764 r. Pla kiet ka od la na z mo sią dzu, za opa trzo na 
w uszko do za wie sze nia. Po obu stro nach bu ta z cho le wą pa ra 
róż nych ko pyt. Wy mia ry: 9,5 x 13,0 cm.
Znak umow ny, któ ry w do bie po wszech ne go anal fa be ty zmu 
słu żył mi strzom ce cho wym do zwo ły wa nia się na ze bra nia. 
Obe sła nie da wa no naj młod sze mu sta żem z bra ci, któ ry od wie
dzał ko lej no wszyst kie warsz ta ty szew skie w mie ście, prze ka zu
jąc in for ma cję o miej scu i ter mi nie „schadz ki”. Sta no wi ło ono 
gwa ran cję praw do mów no ści po słań ca i unie moż li wia ło zwo ły
wa nie ze brań bez wie dzy star szy zny. Przy po mo cy ce chy wzy
wa no też maj strów na uro czy sto ści ko ściel ne i po grze by.
Po przed nie obe sła nie, zgu bio ne w 1756 r., by ło wy ko na ne z drew
na. Wi nę za to po waż ne uchy bie nie po no sił je den z maj strów, któ ry 
„[...] po sy ła jąc ce chę przez człe ka nie zna ne go ze wsi, pro ste go, nie
ro zu mie ją ce go i nie zna ją ce go”, spo wo do wał jej utra tę. W ten spo sób 
na ru szył daw ny zwy czaj ce cho wy, gdyż obe sła nie, ja ko przed miot 
szcze gól nej wa gi, na le ża ło prze ka zy wać oso bi ście.

Po twier dze nie przy wi le ju Ce chu Szew ców przez kró la Ja na Ka zi mie rza 31 mar ca 1650 r. Do ku ment per
ga mi no wy w Ar chi wum Głów nym Akt Daw nych w War sza wie. Pie częć ode rwa na wraz z za wie sze niem. 
Wy mia ry: 61,0 x 44,0 cm
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Po 1820 r. obe sła nia stra ci ły swo je zna cze nie. Ce chy w za bo rze ro syj skim by ły nad zo ro wa ne przez ma gi
stra ty (urzę dy mu ni cy pal ne), któ rych przed sta wi cie le za sia da li w za rzą dach zgro ma dzeń i zwo ły wa li 
ze bra nia. Za miast obe sła nia sto so wa no pi sem ne za wia do mie nia z do łą czo ną li stą imien ną maj strów 
da nej pro fe sji zo bo wią za nych do sta wie nia się w okre ślo nym ter mi nie i miej scu. Do po szcze gól nych 
kuź ni, mły nów, wia tra ków, warsz ta tów garn car skich i szew skich w okrę gu pia se czyń skim wy sy ła no cze
lad ni ków – fer bo to wych (od nie miec kie go der Bo te – po sła niec). Maj stro wie kwi to wa li pod pi sem na li ście 
otrzy ma nie wia do mo ści lub do pi sy wa li swe na zwi ska. Mię dzy in ny mi in for mo wa li o przy na leż no ści  
do zgro ma dze nia w in nym mie ście. Obo wią za ni by li też za pła cić po słań co wi za usłu gę tzw. fer bo tów kę 
w drob nych mo ne tach.

Od cisk pie czę ci „Urzę du Star szych Zgro ma dze
nia Pro fes syi Szewc kiey / Mia sto Pia secz no” 
na do ku men cie z 1821 r.

La da Zgro ma dze nia Szew ców sprzed I woj ny 
świa to wej (XIX w. ?). We wnątrz od gó ry dwie 
du że szu f la dy – jed na nad dru gą, pod ni mi 
dwie ma łe, są sia du ją ce ze so bą; le wa szu f la da 
z otwo rem na klucz.
Wy mia ry: 65,0 x 47,0 x 60,0 cm.
Przed 1820 r. skrzy nię – la dę ce cho wą – trzy
ma li we wła snych do mach ko lej ni cech mi
strzo wie. Słu ży ła do prze cho wy wa nia do ku
men tów, ksiąg, pie czę ci i pie nię dzy. Od gry wa
ła nie zwy kle waż ną ro lę w ży ciu i ce re mo nia le 
ce cho wym.

Ob szar dzia ła nia Zgro ma dze nia Okrę go we go 
Kunsz tu Szew skie go w Pia secz nie w 1846 r.
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Sztan dar Zgro ma dze nia Szew ców z 1924 r., wy róż nia ją cy się 
spo śród wszyst kich sztan da rów ce chów pia se czyń skich wspa nia
ło ścią i bo gac twem.
Płat pra wy: po sta cie świę tych Kry spi na i Kry spi nia na, pa
tro nów za wo du, czczo nych przez szew ców pia se czyń skich co naj
mniej od po ło wy XVIII w.
Płat le wy: Mat ka Bo ska Czę sto chow ska z Dzie ciąt kiem. 
Obrze ża szat wy szy wa ne per ła mi. Ko ro ny zło te z ce ki na mi 
i szkla ny mi ko ra li ka mi. Po ni żej wi ze run ku trzy bia łe li lie. 
Gło wi ca: orzeł srebr ny w ko ro nie na zwień cze niu zło tej ko
lum ny ko rync kiej. Wy ko na na w Za kła dzie A. Mo ran to wi cza 
w War sza wie.
Wy mia ry: 155,0 x 186,0 cm. Ma te riał: ada ma szek, mo tyw 
kwia to wy, ko lor czer wo ny. Spo sób wy ko na nia: haft, apli ka cje. 
W drzew ce wbi to dzie sięć gwoź dzi pa miąt ko wych, m.in. od bur
mi strza Wa cła wa Kau na z her bem mia sta, a tak że po wo jen ny 
gwóźdź z da tą 11 ma ja 1947 r. „Szew com. Cech Zrze szo nych Rze
miosł w Pia secz nie”.
Ze wzglę du na cię żar no szo ny przez trzech męż czyzn rów no
cze śnie (je den trzy mał drzew ce, po zo sta li dwa ki je – pod po ry). 
Pierw sza, zna na z opi su w księ dze ce cho wej, „cho rą giew” po
cho dzi ła z 1760 r. Słu ży ła do no sze nia pod czas uro czy sto ści ko
ściel nych.
Dru gą „cho rą giew” szew cy ufun do wa li w 1827 r. Wy ko na no 
ją z kar ma zy no we go je dwa biu zwa ne go ma ty ną. Brze gi ozdo bio
no sznur kiem je dwab nym. Drzew ce zwień czo no gał ką z krzy ży
kiem wy ko na ną z po sre brza nej bla chy. Na pra wej stro nie wy
ha fto wa no krzyż, pod któ rym wid nia ło imię Je zus, a na le wej 
umiesz czo no na pis: „Zgro ma dze nie Szewc kie Mia sta Pia secz na”. 
Sło wa te ozdo bio no gwiaz da mi i dwo ma bu kie ta mi.
Trze cią „cho rą giew” szew cy za mó wi li w stycz niu 1864 r. u To
ma sza Stra ka cza, maj stra kra wiec kie go w War sza wie. Do star
czy li mu na wzór swo ją sta rą i uzgod ni li, że no wą zro bi z ha ftem 
srebr nym i je dwab nym, do te go bę dzie gał ka po sre brza na, dwa 
chwa sty, sznur srebr ny i drą żek. Go to wą ode bra li jed nak do pie ro 
w 1866 r.

Od cisk pie czę ci Urzę du 
Star szych Zgro ma dze nia 
Szew ców na do ku men cie z 
1928 r.
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Go spo da cze lad ni ków szew skich
Ta blicz ka wo tyw na z na pi
sem Ga brie lus, ufun do wa
na z oka zji wy zwo lin przez 
Ga br ie  la Ka ba no wi  cza 
w 1774 r. Przed sta wia pa
tro na Ar cha nio ła Ga brie
la. Wy mia ry: 9,0 x 11,0 cm. 
Mo siądz sre brzo ny. Spo sób 
wy ko na nia: ry su nek gra
we ro wa ny, na pis wy punk
to wa ny, wi ze ru nek w ram
ce oto czo ny ob wód ką pe reł
ko wą, brze gi po fa lo wa ne, 
otwór do za wie sze nia.
Za cho wa ło się 17 ta bli
czek wo tyw nych z dru giej po
ło wy XVIII w. Więk szość ma kształt pro sto ką ta o wy mia rach wa
ha ją cych się od 7,5 do 11 cm sze ro ko ści i od 10 do 14 cm wy so ko ści; 
dwie ma ją for mę ser ca. Na ta blicz kach wy ry te są po sta cie świę tych – 
pa tro nów ofia ro daw ców. Wo ta fun do wa ne by ły przez no wo wy zwo
lo nych cze lad ni ków z oka zji przyj mo wa nia ich do Go spo dy („od da
wa nia stoł ko we go”). Zwy czaj skła da nia wo tów utrzy mał się tyl ko 
przez dzie sięć lat. Póź niej zo stał za stą pio ny wpła ta mi ekwi wa len tu 
pie nięż ne go do ka sy go spod niej. Naj star sza z za cho wa nych pla kie tek 
po cho dzi z 1768 r. i ufun do wa na zo sta ła przez Paw ła Ska ry szew skie
go. Naj młod sza, ufun do wa na przez Be ne dyk ta Jan kow skie go, no si 
da tę 1778. Wo ta za wie sza no w ko ście le pa ra fial nym przy oł ta rzu 
pa tro nów szew ców. Zo stał on z pew no ścią znisz czo ny w cza sie dzia
łań wo jen nych w 1794 r., bo wiem po tym ro ku  nie wy mie nia ją go 
już wię cej źró dła pi sa ne. Być mo że stan za gro że nia lub znisz cze nia 
spo wo do wał za bra nie ta bli czek z ko ścio ła.

Ta blicz ka wo tyw na przy szłe go 
cech mi strza Igna ce go Ar wi na  
z 1773 r. z wi ze run kiem św. Igna
ce go. Wy mia ry: 8,5 x 10,5 cm. 
Mo siądz sre brzo ny. Spo sób wy
ko na nia: ry su nek gra we ro wa ny 
na wy pu kłej tar czy, na pis wy
punk to wa ny, brze gi po fa lo wa ne, 
otwór do za wie sze nia.

La da z 1885 r. Skrzy nia z trze
ma otwo ra mi na klu cze, a za
tem pod le ga ła ko mi syj ne mu 
otwar ciu.
Wy mia ry 60,0 x 40,0 x 35,0 cm.
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cech Mły na rzy
Od cisk pie czę ci „Urzę du 
Star szych Zgro ma
dze nia Kunsz tu 
Mły nar skie go / 
Okrąg w mie ście 
Pia secz nie” na 
do ku men cie z 
1837 r. Wy ko nał 
ją w 1820 r. 
„pie czę tarz i fa bry
kant gu zi ków woj sko
wych, her bo wych i cy wil nych” 
Zyg munt Münch he imer w War sza wie.
W zgro ma dze niu pia se czyń skim prze wa
ża li mły na rze „wod ni” nad „lą do wy mi”,  
gdyż w po lu pie czę ci umiesz czo no wła śnie 
ich znak: ko ło młyń skie po ru sza ne przez 
pa rę lwów. Ko ło zwień czo no ko ro ną, na 
któ rej opar to skrzy żo wa ne ze so bą 
na rzę dzia pra cy mły na rza  
– cyr kiel i wę giel ni cę (ką tow nik).

cech Ko wa li
Od cisk pie
czę ci „Urzę
du Star szych 
Zgro ma dze
nia Kunsz tu 
Ko wal skiey / 
Mia sto Pia
secz no” 
na do ku men
cie z 1820 r.

Roz miesz cze nie mły nów wod nych i wia tra ków na
le żą cych do Zgro ma dze nia Okrę go we go w Pia secz
nie w 1846 r.

Za sięg te ry to rial ny Zgro ma dze nia 
Okrę go we go Kunsz tu Ko wal skie go w Pia secz nie 

w po cząt ko wych la tach dzia łal no ści 
(1819–1820). 

Miej sco wość Wi la nó wek – obec nie Po wsi nek.
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Roz miesz cze nie kuź ni 
na le żą cych do Zgro ma dze nia 
Okrę go we go w mie ście 
Pia secz nie w 1846 r.

Od cisk pie czę ci Urzę du Star szych 
Zgro ma dze nia Ko wa li / Pia secz no 

na do ku men cie z 1858 r.

Sztan dar Ce chu Ko wa li z 1922 r., któ ry prze szedł grun tow ną re no
wa cję po 1945 r. Płat pra wy: apli ko wa na po stać świę te go pa tro na 
pra cu ją ce go przy ko wa dle.
Przed sta wio na po stać nie by ła pier wot nie pod pi sa na, a wid nie ją cy 
dziś na pis: „św. Bał dzi mie rzu módl się za na mi” po ja wił się do pie ro po 
kon ser wa cji sztan da ru, po 1945 r. Pod czas niej zmie nio no też bar wę 
pła tu z bia łej na czer wo ną. Świę te go o imie niu Bał dzi mierz nie no tu
ją żad ne ży wo ty świę tych ani en cy klo pe die, jest więc on wy my ślo ny. 
Za pa tro na ko wa li po wszech nie uzna wa no św. Bar ba rę lub św. Lon
gi na. Na le ży za tem przy pusz czać, że Bał dzi mierz po ja wił się ra czej 
przy pad ko wo, a imię to wy ko na no z apli ko wa nych li ter, któ re daw niej 
two rzy ły na pis: „Za urzę do wa nia star sze go Wła dy sła wa Si kor skie go 
i pod star sze go E. Al brech ta”. Świad czą o tym choć by li te ry „M” wy
ko na ne z daw ne go „W”. Ro dzi na Al brech tów pod pi sa ła pod czas oku
pa cji nie miec kiej volks li stę, dla te go na zwi sko to nie mo gło zaj mo wać 
po woj nie eks po no wa ne go miej sca na sztan da rze, cho ciaż nie zo sta ło z 
nie go cał ko wi cie usu nię te.

Płat le wy: bia ło–srebr ny orzeł w ko ro nie. 
Po ni żej na pis: BÓG I OJ CZY ZNA, po ni żej 
na zwi ska star sze go i pod star sze go, za urzę
do wa nia któ rych ufun do wa no sztan dar.
Gło wi ca z in sy gnia mi ko wal ski mi: ku la mo
sięż na, na niej ko wa dło w ko lo rze srebr nym, 
o któ re opie ra się że la zna pod ko wa zwień
czo na srebr nym krzy ży kiem. Na tle pod ko
wy skrzy żo wa ne mo sięż ne mło tek i ob cę gi.
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Człon ko wie Ce chu Ko wa li wraz z ro dzi na mi. Fo to gra fia z 1923 r. Praw do po dob nie wy ko na na przy 
ul. Zgo da (obec nie 21), na prze ciw ko kuź ni star sze go Wła dy sła wa Si kor skie go (na zdję ciu wśród sie dzą
cych, po stać usy tu owa na cen tral nie, w ciem nym gar ni tu rze). W tle no wy sztan dar ce cho wy, wów czas 
jesz cze z bia łym ko lo rem pła tu.

Ozna ka mi strza ce cho we go – ko wa la mia sta Pia secz
na z lat 20. XX w. Sta no wi ła wła sność Sta ni sła wa 
Dą brow skie go (kuź nia przy ul. Nada rzyń skiej 5). 
W po lu herb mia sta funk cjo nu ją cy w okre sie mię dzy
woj nia – zło ty snop zbo ża na sza fi ro wym tle.

Od cisk pie czę ci Ce chu Ko wa li i Ślu sa rzy na do ku
men cie z 1930 r.
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cech Garn ca rzy

Fe re tron (ob raz no szo ny pod czas pro ce sji) z 1882 r. 
– dar Zgro ma dze nia Garn car skie go dla pa ra fii św. An
ny w Pia secz nie. Stro na głów na: sto ją ca po stać Mat ki 
Bo skiej, po ni żej na pis: Ofia ra Ce chu Garn car skie go 
/ 1882 r. Stro na od wrot na: Sto ją ca po stać Chry stu sa 
w ob ło kach, po ni żej ciąg dal szy na pi su: dla Ko ścio ła 
w Pia secz nie. Wy mia ry 0,90 x 1,50 cm. Owal ne ob ra zy 
olej ne w drew nia nej zło co nej ra mie.
(Fot. Iwo na Ba gień ska)

Od cisk pie czę ci „Urzę du Star szych Zgro ma
dze nia Kunsz tu Gan car skie go / Okrąg Rze
mieśl ni czy w mie ście Pia secz nie” na do ku

men cie z 1827 r., z po sta cia mi Ada ma i Ewy.

Roz miesz cze nie warsz ta tów garn car skich 
i zduń skich na le żą cych do Zgro ma dze nia 

Okrę go we go w Pia secz nie w 1846 r.
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Zgro ma dze nie Sto la rzy, Bed na rzy i Stel ma chów
Dy plom mi strzow ski sto la rza, wy da ny przez Urząd Star szych Zgro ma dze nia 14/27 wrze śnia 1903 r. 
Wy mia ry: 59,0 x 43,5 cm. Druk: Li to gra fia Mę kar skie go w War sza wie, Świę to krzy ska 17. Ze zwo le nie 
cen zu ry z 4 mar ca 1873 r.

cech Sto la rzy
Od cisk pie czę ci Urzę du  

Star szych Zgro ma dze nia 
Sto la rzy / osa da Pia

secz no na do ku
men cie z 1911 r.

Od cisk 
pie czę ci 
Urzę du  

Star szych  
Zgro ma dze nia 

Sto la rzy 
na do ku men cie z 1928 r.
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Sztan dar Zgro ma dze nia Maj strów 
Sto lar skich z 1914 r. Płat pra wy: 
świę ty Jó zef z Dzie ciąt kiem. Płat le
wy: po środ ku skrzy żo wa ne pi ła sto
lar ska z wę giel ni cą, po wy żej he bel 
z roz war tym cyr klem. U do łu da ty: 
1895 (rok po wsta nia Zgro ma dze nia), 
1914 (rok ufun do wa nia sztan da ru). 
Gło wi ca: elip sa zwień czo na krzy żem, 
we wnątrz he bel pod roz war tym cyr
klem. Wy mia ry: 144 x 187 cm. Ma
te riał: je dwab ny ryps w ko lo rze czer
wo nym, o wzo rze kwie ci stym. Spo sób 
wy ko na nia: haft łą czo ny z ma lo wa
ny mi apli ka cja mi.

Po świę ce nie sztan da ru Zgro ma dze nia Maj strów Sto lar skich w Pia secz
nie wio sną 1914 r. Fo to gra fia wy ko na na na tle ple ba nii.
Sie dzą w pierw szym sze re gu od le wej: Win cen ty Ka niew ski, Sta ni sław 
Star czew ski – pod star szy, Igna cy Ste fań ski – star szy, wójt gmi ny–osa dy 
Kry stian Sza jer, Ni ko dem Bo row ski – pi sarz gmin ny; w dru gim sze re
gu: Hen ryk Wró blew ski, Le opold Klaus, Lu dwik Klaus, Jan Mu szyń
ski, Mi chał Pa li wo da ju nior, Mi chał Pa li wo da. Sto ją od le wej: Igna cy 
Czap ski, Adam Wil czyń ski, Mi chał Mu szyń ski, Ka rol Pa li wo da, Ju lian 
Pa li wo da, Wa cław Mu szyń ski.
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Maj stro wie sto lar scy w in nym usta wie niu na tle ścia ny ko ścio ła (wów czas jesz cze otyn ko wa ne go).

Le gi ty ma cja przy zna ją ce mi strzo wi sto lar skie mu pra wo trzy ma nia i kształ ce nia uczniów 
w rze mio śle, wy da na przez Izbę Rze mieśl ni czą (dla wo je wódz twa war szaw skie go) 
we Wło cław ku w 1936 r. W 1938 r., po włą cze niu te go mia sta do wo je wódz twa po mor skie
go, sie dzi bę Izby prze nie sio no do Płoc ka. Izba po wsta ła we Wło cław ku w 1929 r.
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cech Stel ma chów (Ko ło dzie jów)

Sztan dar Ce chu Stel ma chów z 1928 r.
Płat pra wy: po środ ku wzdłuż prze kąt nej po stać św. Jó ze fa z Dzie ciąt kiem. Nad gło wa mi obu po sta ci 
zło te au re ole wy sa dza ne ce ki na mi.
Płat le wy: sce na ko ro na cji Pia sta Ko ło dzie ja – le gen dar ne go za ło ży cie la dy na stii pia stow skiej. Ko ro na 
w dło niach anio ła sto ją ce go na ob ło ku. U stóp dwa ko ła drew nia ne.
Gło wi ca: ku la mo sięż na, na któ rej opar ty jest frag ment kon struk cji wo zu zwień czo ny krzy ży kiem. We
wnątrz ko ło od wo zu.
W drzew ce wbi te dwa gwoź dzie pa miąt ko we od ro dzi ców chrzest nych – Wa cła wa Ro wiń skie go i Ja ni ny 
Mar kow skiej.
Wy mia ry: 158 x 162 cm. Ma te riał: czer wo ny ada ma szek z mo ty wem kwia to wym. Spo sób wy ko na nia: 
haft.
Wy ko na ło To wa rzy stwo „Po moc” w War sza wie.

Od cisk pie czę ci 
Sto wa rzy sze nia 
Ce chu Stel ma
chów na do ku
men cie z 1928 r.

Od cisk pie czę ci 
Sto wa rzy sze nia 
Ce chu Ko ło dzie

jów na do ku men
cie z 1930 r.



24 TO WARTO ZOBACZYĆ

cech Bu dow la ny

Le gi ty ma cja Izby Rze mieśl ni czej we Wło cław ku z 1937 r., upo waż nia ją ca do kon tro li warsz ta tów 
sto lar skich na ob sza rze dzia ła nia Ce chu Bu dow la ne go w Pia secz nie.
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ce chy ży dow skie

Pierw sza stro na umo wy o na ukę w rze mio śle 
szew skim z 1936 r.

Pierw sza stro na umo wy o na ukę w rze mio śle 
fry zjer skim z 1936 r. Srul Icek Ja ku bo wicz,  
wła ści ciel Za kła du Fry zjer skie go „Li pa”  
przy ul. Sien kie wi cza 6, był dłu go let nim 
ław ni kiem w Za rzą dzie Miej skim (do 1933 
r. włącz nie – Ma gi stra cie) Pia secz na. Miesz
kał przy ul. Ko ściusz ki 19, po prze sie dle niu  
do pia se czyń skie go get ta 1940/1941 
przy ul. Je ro zo lim skiej 6.

Od cisk pie czę ci 
Cen tra li Rze mieśl
ni czej w War sza
wie Od dział w 
Pia secz nie na do
ku men cie z 1934 r.
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cech Zbio ro wy
Le gi ty ma cja człon kow ska 
z 1941 r.

Wa cław Ma rian Ro wiń ski (1889–1976), w la tach 1941–1944/1945 
ko mi sa rycz ny cech mistrz Ce chu Zbio ro we go. Mistrz rzeź ni czy; pro wa
dził wę dli niar nię przy ul. Ko ściusz ki 26; wi ce bur mistrz Pia secz na w la
tach 1927–1932. Przed woj ną pre zes Związ ku Rze mieśl ni ków Chrze ści
jan (1924–1927), star szy Ce chu Wę dli nia rzy i Rzeź ni ków Chrze ści jan 
(1938–1940), po woj nie star szy Ce chu Rze mieśl ni cze go (1945–1948), 
star szy Ce chu Wę dli nia rzy (1948–1950), od 1950 r. skarb nik Ce chu 
Wę dli nia rzy i Rzeź ni ków w War sza wie.

cech Rze mieśl ni czy
Za pro sze nie na za ba wę 
ta necz ną z 1947 r.
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Po wia to wy cech Rze miosł Róż nych

Bu dy nek przy ul. Ko ściusz ki 11, w któ rym mie ścił się lo kal Po wia to we go Ce chu Rze miosł Róż nych przed 
roz bu do wą za koń czo ną w 1966 r.

Po wia to we go Ce chu Rze miosł Róż nych z 1969 r., płat pra wy: orzeł i le wy. Ufun do wa ny z oka zji 15. 
rocz ni cy po wsta nia Ce chu. Na le wym pła cie nie wła ści wy rok, po wi nien być 1953, w któ rym po wo ła no 
Cech. W ro ku 1952, po raz pierw szy w hi sto rii, utwo rzo no po wiat pia se czyń ski. Ro dzi ca mi chrzest ny
mi sztan da ru by li: Ha li na Bu dziń ska, He le na Mo lak, Jó zef Cy gan i Sta ni sław Kieł czew ski. Gło wi ca: 
ujed no li co ne go dło rze mio sła, funk cjo nu ją ce w Pol sce Lu do wej. Pro jekt opra co wa ny przez St. Je zio rań
skie go z Izby Rze mieśl ni czej w Szcze ci nie, wy bra ny był w ogól no pol skim kon kur sie w 1948 r. Ko ło jest tu 
sym bo lem jed ne go z naj star szych rze miosł w Pol sce – ko ło dziej stwa – a młot sym bo lem pra cy.
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Akt prze ka za nia mia stu ze ga ra 
wie żo we go przez rze mio sło po wia
tu pia se czyń skie go. Ufun do wa no 
go z oka zji 540. rocz ni cy nada nia 
praw miej skich w 1969 r. Tar czę 
ze ga ra opra co wa ła Da nu ta Ja giel
ska, me cha nizm oraz je go in sta
la cję na wie ży ra tu sza wy ko nał 
ze gar mistrz Ry szard Ra dzi wo
no wicz z Pia secz na. Uro czy stość 
prze ka za nia urzą dze nia ku ran
to we go, wy ko na ne go przez Spół
dziel nię Rze mieśl ni czą w Otwoc
ku, od by ła się 4 czerw ca 1974 r. 
Sta no wi ło to od po wiedź na apel 

Wo je wódz kiej Izby Rze mieśl ni czej do ce chów po wia to wych o uczcze nie w ten spo sób 30–le cia PRL. Znacz
ny koszt urzą dze nia i pra wa au tor skie me lo dii zo sta ły po kry te z do bro wol nych skła dek rze mieśl ni ków. 
Od tąd – choć trwa ło to tyl ko pięć lat – z wie ży ra tu sza, oprócz bi cia ze ga ra, w po łu dnie moż na by ło usły
szeć frag ment me lo dii „Pio sen ki o Pia secz nie”. Me lo dię do tek stu Ta de usza Mil le ra skom po no wał Ste fan 
Mu sia łow ski. W la tach 70. by ła nada wa na w Pol skim Ra diu w wy ko na niu Ada ma Mro za i or kie stry 
pod dy rek cją Ste fa na Ra cho nia. Pod czas re mon tu ra tu sza, prze pro wa dzo ne go w la tach 1979–89, ze gar 
z ku ran tem skra dzio no. Na wie ży wi docz ny nie pra wi dło wy herb mia sta z wi ze run kiem ko zła, za stą pio ny 
w 1990 r. wła ści wym, przed sta wia ją cym ba ra na.

Re jo no wy cech Rze miosł Róż nych

Sztan dar Re jo no we go Ce chu Rze miosł Róż nych z 1978 r., płat pra wy: orzeł, 
le wy i gło wi ca. Ufun do wa ny z oka zji 25–le cia Ce chu. Pro jekt Le oka dia Na
sta ły z Pia secz na. Ro dzi ce chrzest ni sztan da ru: Ja ni na Ja skól ska, He le na 
Mo lak, Jan Bog dań ski, Sta ni sław Da nie le wicz.

Me dal jed no stron ny, wy ko na ny z oka zji ju bi le uszu 25–le cia Ce chu i wrę
czo ny go ściom – uczest ni kom uro czy sto ści w dniu 24 wrze śnia 1978 r. Pro
jekt Sta ni sław Po trze bow ski, wy ko na nie Bo gu sław Cho men tow ski. Na kład 
150 sztuk.



29TO WARTO ZOBACZYĆ

Wy kaz ce chów i in nych or ga ni za cji rze mieśl ni czych 
w Pia secz nie XVI–XX w.

cech Szew ców ok. 1580–1940

Go spo da cze lad ni cza Szew ców ok. 1755–1927

Zgro ma dze nie Okrę go we Garn ca rzy 1820 – przed 1908

Zgro ma dze nie Okrę go we Ko wa li, cech Ko wa li 1820 – ok. 1930

Zgro ma dze nie Okrę go we Mły na rzy 1820 – przed 1914 

Zgro ma dze nie Okrę go we Bed na rzy 1861 – ok. 1890

Zgro ma dze nie Okrę go we Rzeź ni ków 1862–?

Zgro ma dze nie Okrę go we Sto la rzy, Bed na rzy i Stel ma chów 1895–1904

Zgro ma dze nie Okrę go we Stel ma chów, 
cech Stel ma chów, od ok. 1930 cech Ko ło dzie jów 1905–1938

Zgro ma dze nie Okrę go we Sto la rzy ok. 1907–1928

cen tral ny Zwią zek Rze mieśl ni ków Ży dów w Pol sce – Od dział 1921–1939

Zwią zek Rze mieśl ni ków chrze ści jan – Od dział 1924–1939

cech Garn ca rzy i Zdu nów 1927–1935

cech Sto la rzy i cie śli 1928–1934/1935

cech Kraw ców Ży dów 1930–1938

cech Rzeź ni ków i Pie ka rzy Ży dów 1930–1938

cech Sto la rzy, Ma la rzy, Szkla rzy, Bla cha rzy 
i To ka rzy drzew nych Ży dów 1930–1938

cech Szew ców, cho lew ka rzy i Ry ma rzy Ży dów 1930–1938

cech Ko wa li i Ślu sa rzy ok. 1930–1940

cen tral ny Zwią zek Za wo do wy Maj strów Szew ców chrze ści jan 
im. Ki liń skie go R.P. – Od dział (zrze szał maj strów–cha łup ni ków, 
wy ko nu ją cych pra cę na kład czą) 1934–1939

cech Bu dow la ny (sto la rze, cie śle, mu ra rze, bla cha rze, ślu sa rze, 
de ka rze, zdu ni, ma la rze i szkla rze) 1934/35–1940

cech Wę dli nia rzy i Rzeź ni ków chrze ści jan 1938–1940

cech Zbio ro wy 1940–1945

cech Rze mieśl ni czy 1945–1948

cech Szew ców i cho lew ka rzy 1948–1950

cech Wę dli nia rzy 1948–1950

Po wia to wy cech Rze miosł Róż nych 1953–1975

Re jo no wy cech Rze miosł Róż nych 1975–1989

cech Rze miosł Róż nych 1989–
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Za koń cze nie
W la tach 1980–1982 po wsta ła po pu lar no nau ko wa książ ka pt. „Hi sto ria rze mio sła re jo nu 

pia se czyń skie go”. Re jo no wy cech Rze miosł Róż nych po wie rzył wy da nie opra co wa nia Ma-
zo wiec kie mu Ośrod ko wi Ba dań Na uko wych w War sza wie. W 1988 r. pra ca zo sta ła przy-
go to wa na do dru ku przez Wy daw nic twa Geo lo gicz ne. druk zle co no Biel skim Za kła dom 
Gra ficz nym w Biel sku–Bia łej, gdzie spo rzą dzo no kli sze dru kar skie. Ga lo pu ją ca in f la cja, 
to wa rzy szą ca prze mia nom ustro jo wym w Pol sce, unie moż li wi ła wów czas ce cho wi sfi nan-
so wa nie pu bli ka cji. Pró bę wy da nia pra wie już go to we go tek stu pod ję to po now nie w 2001 
r., w przeded niu ju bi le uszu 50–le cia ce chu Rze miosł Róż nych w Pia secz nie, jed nak znów 
bez po wo dze nia.

Ma te riał ilu stra cyj ny do książ ki zbie ra li śmy w la tach 1980–1981. Wów czas ży ło jesz cze 
wie lu mi strzów pa mię ta ją cych cza sy przed wo jen ne. Zwra ca li śmy się z proś ba mi do nich 
i przed sta wi cie li ro dzin pia se czyń skich o rze mieśl ni czych tra dy cjach.

Fo to gra fii i do ku men tów do re pro duk cji uży czy li wów czas: Zo fia Ku pi sie wicz, Ja ni na Mar-
kow ska, Ma rian na Ro wiń ska, Je rzy du sza, Sta ni sław Ki jew ski, Ste fan Mysz kow ski, Mie czy-
sław Rosz kie wicz i Ro mu ald Woj dak. Wszy scy oni po zo sta ją w na szej wdzięcz nej pa mię ci.

au to rem zdjęć współ cze snych oraz re pro duk cji ar chi wa liów był ne stor ro dzi ny pia se czyń-
skich fo to gra fów – Edward Re nau se nior. Je go kunszt za wo do wy, za an ga żo wa nie, pie czo ło wi-
tość i pre cy zja po zwo li ły utrwa lić część dzie dzic twa hi sto rycz ne go Pia secz na. Edward Re nau 
był przez wie le lat wła ści cie lem za ło żo ne go w 1947 r. Za kła du Fo to gra ficz ne go ka te go rii I 
w Pia secz nie przy ul. Sien kie wi cza 3. W pro wa dze niu za kła du po ma ga ła mu żo na anie la, póź-
niej tak że syn Edward. ak tyw ność za wo do wa Mi strza nie ogra ni cza ła się do fo to gra fo wa nia 

Prze ka za nie do ar chi wum Po wia to we go Ce chu Rze miosł Róż nych sta rych do ku men tów i pa mią tek 
prze cho wa nych przez szew ców pia se czyń skich. Od le wej: Jan Zie liń ski, Jan Osta szew ski, Mie czy sław 
Rosz kie wicz i Le on Du ka czew ski. Do ku men ty przej mu ją: star szy Fran ci szek Ma jew ski i pod star szy Jan 
Drze wiec ki. Fo to gra fia z 1966 r.
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klien tów w ate lier. Przez wie le lat, współ pra cu jąc z Je rzym du szą – pre ze sem To wa rzy stwa 
Przy ja ciół Pia secz na – do ku men to wał to, co dzia ło się w mie ście, wy ko ny wał też fo to ko pie 
zdjęć za byt ko wych. Wie le z nich zna la zło się w zbio rach Mu zeum Re gio nal ne go.

do ku men ty i in ne za byt ki pia se czyń skie go ce chu Szew ców prze cho wy wa ło czte rech mi-
strzów: Le on du ka czew ski, Jan Osta szew ski, Mie czy sław Rosz kie wicz i Jan Zie liń ski. W dniu 
19 wrze śnia 1966 r., pod czas Wal ne go Zgro ma dze nia de le ga tów Po wia to we go ce chu Rze miosł 
Róż nych, prze ka za li je na rę ce star szy zny ce cho wej. dzien nik „Try bu na Ma zo wiec ka” ilu-
stro wa ną in for ma cję o po wyż szym wy da rze niu opa trzył ty tu łem „Eks po na ty dla mu zeum 
w Pia secz nie”. Izba Rze mieśl ni cza w War sza wie nada ła ofia ro daw com Zło te Od zna ki Izby, 
a pia se czyń ski cech – ho no ro we człon ko stwo. La dy (skrzy nie) ce cho we zna la zły się w do mu 
Rze mio sła póź niej; mi strzow ską prze cho wał L. du ka czew ski, a cze lad ni czą M. Rosz kie wicz.

Na ni żej pod pi sa nych spo czy wa mi ły obo wią zek po dzię ko wa nia wszyst kim tym Oso bom, 
któ re bez in te re sow nie po mo gły w gro ma dze niu ma te ria łów i umoż li wi ły pu bli ka cję naj cie-
kaw szych z nich.

Ewa i wło dzi miErz Ba giEń scy

Msza świę ta na Ryn ku, pod czas uro czy sto ści Bo że go Cia ła, w dniu 18 czerw ca 1981 r. Po czet sztan
da ro wy Re jo no we go Ce chu Rze miosł Róż nych, od le wej Zyg munt Zwie rzyń ski, Jó zef Cy gan, Ja nusz 
Mo dze lew ski oraz star szy zna od le wej: Wie sław Tysz ka – pod star szy, Sta ni sław Prze stęp ny – star szy 
w la tach 1953–1965, Jan Drze wiec ki – star szy, Fran ci szek Ma jew ski – star szy w la tach 1965–1981 
i Ma rek Bu trym – pod star szy. Po raz pierw szy wy stą pi li w łań cu chach z her bem Pia secz na i go dła mi 
sym bo li zu ją cy mi róż ne spe cjal no ści rze mieśl ni cze. Dys tynk to ria wy ko nał Bo gu sław Cho men tow ski, 
złot nik z Kon stan ci na–Je zior ny. 




