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Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego: „Naczynia szklane ze Starego Miasta w 

Elblągu, z okresu od XIV do połowy XVI wieku na tle hutnictwa szkła w Państwie 

Zakonnym w Prusach” zrealizowanego w ramach „Stypendium Marka i Grażyny 

Duliniczów”, przyznawanego przez „Fundację Monumenta Archaeologica Barbarica”  

 

Termin realizacji: 17.03 – 10.04 2016 r  

Miejsce realizacji: Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf 
	
	

Proponowany we wniosku stypendialnym projekt badawczy zakładał szeroką kwerendę 

biblioteczną pod kątem średniowiecznej literatury szklarskiej oraz pozyskanie jak największej 

bazy danych chemicznych analiz szkła. Oba zadania dzięki ogromnej uprzejmości 

pracowników muzeum udało się zrealizować w zakresie zdecydowanie większym niż 

pierwotne założenia.  

 Podczas pobytu w Szlezwiku znacznemu poszerzeniu uległ mój zbiór literatury 

szklarskiej o ponad 25 publikacji monograficznych i artykułów naukowych, mało 

rozpowszechnionej i praktycznie niedostępnej w Polsce. Zaznajamiając się z pracami 

niemieckiego uczonego Karla Hansa Wedepohla poznałem nową metodologię badań służącą 

do wytypowania hipotetycznych miejsc produkcji szklarskiej na podstawie interpretacji analiz 

chemicznych szkieł zabytkowych a mianowicie opierającą się na określaniu stosunku potasu 

do wapnia.  

 Stypendium w Szlezwiku było idealną okazją do zapoznania się działalnością tak 

prężnego ośrodka jakim jest Archäologisches Landesmuseum i Zentrum für Baltische und 

Skandinavische Archäologie i nawiązania kontaktów z badaczami zajmującymi się 

problematyką średniowieczną. Niezmiernie istotną była możliwość spotkania się z prof. 

Michaelem Müller-Wille, który nie tylko pomógł mi ukierunkować moje poszukiwania, ale 

również umożliwił kontakt z naukowcami zajmującymi się szklarstwem średniowiecznym.  

Podsumowując pragnę zaznaczyć, że wyjazd na stypendium był przełomowym 

momentem w pracach nad moją pracą doktorską i okazał się być bardzo owocny. Dzięki 



zdobyciu tak licznej literatury i szerokiej wiedzy na temat uwarunkowań historycznych dla 

szklarstwa w średniowieczu w  Niemczech i  na Morawach miesiąc po powrocie do Polski 

otworzyłem przewód doktorski. Natomiast bezpośrednim zwieńczeniem mojej kwerendy w 

Kilonii i Szlezwiku jest oddanie do druku artykułu w Malborskich Studiach Muzealnych pod 

tytułem: „Przyczynek do pojawienia się późnośredniowiecznego szklarstwa w Państwie 

Zakonnym w Prusach”. 

Chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania za nieocenioną pomoc przy 

realizacji projektu na ręce prof. Michaela Muller-Wille , prof. Clausa von Carnap-Bornheim,  

Krzysztofa Patalana, prezes Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica Magdaleny 

Natuniewicz-Sekuły, oraz prof. Aleksandra Bursche.  

 

 
 
 
 
 


