
Zaczarowany świat plqkna
zakutego w kamlenlu

' W zaułku ślepo końezą-
eej się ul, Chmielnej w
Gdańsku widaó sto,s kamie
ni, ni to płyt, ni to blo-
ków, Ale już po minięciu
prowizorycznej bramy,
rlvejść można w zaczaro\ł,a
ńy świat legendy zakutej
w kamieniu. Tutaj, pośród

Eduard, Stelm,ach od.ku,
!)ącz-lenowator.

Fot, Pąweł Kani.cki

zawalających nieduży pla,
cyk stert różnobarwnych
kamieni zwiezionych z ka-
mieniołomów bolesławiec,
kich, pińczowskich i in-
nych przybysza,,przyku,
wają" wiotkie postacie ka-
miennych bogiń, mocne
zarysy kształtóv; odkutych
w kamieniu rycerzy, tu,
dńeż zwierząt, amorków,
świętych itp. Jest to od
1965 r. teren pracorvni ka,
mieniarsko-rzeżbiarskiej na
leżącej do Gdańskiego
Przedsięb,iorstwa Robót E_
lewacyjnych, która stano-
wi na jwiększą tego tl,pu
olacórr,ke W nBS1]"lTl §o-.
jervództri,ie, a zatrudnia 10

karnieniarzy.
Jednym z wleloletnich

odkulvacz:r' - renowatcrórv
iest Edrr artl Sicinraclr, Do
i,awodu traf ił ,iłłaśeiv",ie

przypadko*,vo. Byio to w
ieS3-r.. kiedy to przecho,
dzac Długim Targiem (pa,
mióta, że spieszył do apte,
ki po lekarstwo dla sy,
na),- zaj;:zał z cickar--ości
do" Dworu Artusa, gdzie
akurat odkttu,ano kamien-
ne rzeźby. I rvtedy podjął
decyzję - zacznę kuć,

EClr:ard Stelmach wspo,
miną z seniymentctn swo,

Ją pie rr,",szą samodzielną

Państwa Polskl6g6'l i w u-
biegłym roku §rebrny
Krzyż Zaslugi.
odhvórca l autor tpielu

rzsźb, których nie powstrydzil,
by §ię arty§ta wietkie, mia,
ry, przygotowuje sig alo ln,
dyrilidualneJ wy§tgwy. Na pew

no znajdą §lę aa nieJ m. ln.
takie prace Jak: głolva mal,,
ki, glowa żony, glow:t Gustr,
wa ltoloubka (zawszc fascy,
nowaly go twarzs matolvano
tltdzigż rueżbione, Btóre mu-
§zą wyrażeć §woje wlasne, o,
§obiste Ja), a takżg popiersio
Lćnina wykorrane lv czynio
8polecznym dla Komitetu wo,
Jervódzkiego PZPR. Drugie po-
plersie Lenioa 

'esi 
akurat ,,ri?

robocie'' l teslenią Da ra}cz,
Dlcę Bewotltcrt P.rdulćrnlko-
weJ ma być przekazane wla,
dzor! Gdańshiego zJealnocze,
Eie BudowDictE3.

Z odkuwanych przez E.
§telmacha rzeźb, które już
wkrótce ozdobią stary
Gdańsk wymienić trzeba:
gotową już postac kobie,
cą ze ewitkiem papieru w
ręce (opraco,w,anie modelu

- prof. Adam Smolana,
patrz zdjęcie) l pelikana
z trzema małymi przy pier
si, które rvg legenCl, ka:mi
rvłasną krrvią (opracorvanie
modelu - Zygfryd Kor-
palski).

Spacerując pośród ka,
miennych posągólv mimo
woli wybiegą się myślą w

E. §telmacha. Z tel też
pracowni wyszły także m.
in. drva popiersia na co-
kołach - Stefana Żetom-
skiego i Felilrsa Norvowiej
slriego, umieszczone przed
Morskim Domem Kultury
w No,,vym Porcie.

Ale pora już na preze,n,

tację innyeh, róg,nież rvie_

tolefirich kamieniarzy z tej
że praeov,ni. Oto oni: Bro,
nisław stefahczyk. kazi-
mierz Leczkorvski, Ambro,
ży Kruszew,ski, Czeslarv §o
bieraj, dwai bracia §to-
sikowie Franciszek i Jó-
zef, Adam Y9oźniak i Krzy
sziot Kłobski. To ich ręce
wy eza ro,,,ńr j ą'' r bez'* s zt ałl -

nych brył kamienia cudeń-
ka które przetrrva ją wie-
ki. ,,A z tego tu kamusz,
ka (olbrzymi głaz) będzie
postać królorvej Marysień-
kr' - słyszę.

lV'racając Drogą Króle,*l,
ską inaezej patrzyłąm na

kamienne ozdoby fasad i
przedproży, Po prostu z

lviększym zrozumieniem
trudu w nie włożonego.
Oto jednak z trrvogą do,
strzeglam i zniszczenia -
sypiące się prześliczne ta-
blice tzw, hole-nderskie
(znawcy trvierdzą. że ktoś

Bachus, rzeźba przggotouauano, _ 
ptzez Zbźgnźeua

Kżlitowskźego (z lewei - model gżps97ou _ z_ prauet
;;;i;;-'ó ;irskowcu).' Fot, Pauel Kani,cki,

innv świat. oto Bachu,s złośliwie obrzucil je §o,

;;;..;';i; winem odku- ią), obe,nvaną głowę ja-

uiuni-*łuSnie ptzez Zlbig, kiegoś kamierncgo ptaka,

"ildn 
Xirr.owŚkiego, da, tudzież mpnkiet rnzbitka,

ieT póstar kobiety z dziec, E, Stelmach mówi po pro_

i.j'eń 
- 

wvraZa jąca macie- stu: ,,żeby chociaż ten eo

,"unrtwo, wykonana przerz zniszczy| wiedział, że ja te'ilir:;i; 
Śtorń.a, ówcizie w guziezki u mankietu cały

przygotowaniu anioły wy, dzień kl,łeml ..,^,o,^o



niennych bogiń, mocne
zaTysy kształtów odkutych
w kamieniu rycerzy, tu-
dzież zwierząt, amorków,
świętych itp. Jest to od
1965 r. teren pracorvni ka-
mieniarsko-rzeźbiarskiej na
leżącej do Gdańskiego
Przedsiębiorstwa Robót E_
lewacyjnych, która stano-
wi największą tego typu
placólł,kę w nBs,]}ffi wo-.
jelvództrvie, a zatrudnia ].0
kamieniarzy.

Jednym z wlelcle-tnich
odkurvacz:r' _ renon,atcrów
te,st Ećlrvłrtt §ielmacłl. Do
zawodu trefił właśeiwie
przypadkowo. Byio to w
t953 r., kiedy to przecho-
dząc Długim Targiem (pa-
mięta, że spieszył do apte-
ki po leka.rstwo rlla sy-
na), zajrzał z cickai",,ości
do Dworu Artuso, gdzie
akurał odkLtqrano kamien-
lre rzeźby. I rvtedy podjął
decyzję - zacznę kuć.

Eclrlard stelmaeh wspo-
mina z sąrijymentctn swo.
Ją pier\,/s7ą samodzielną

Postać kobieca przezna-
ezona na szczyt iednei z
lłamźeni,czek.
,, Fof. Pauel Kanźckł,

pracę, kiedy to dostał 10
sztuk narzędzi jakieś
szpice, gradziny, płaskownl
kl, do tegq kawał chropo-
watego p,iaskowca z pole-
ceniem wykucia baroko-
wych tablic, które do dziś
zdobią kamieniczkę na uli-
cy Długiej nr 28. Od tej
pory datuje się jePo mi-
łośó i ptzywiązanie do
8dańskiej Starówki, dla
której jego troskliwe ręce
wykonały setki rzeźb. płas
korzeźb, ornamentó,uv i ta-
blic zdob,iących fasady ka-
mieniezek. Za tę lvłaśnie
pracę otrzymał odznaki: -,,Za Zasługi tlla Miasta
G_dnńske"| ,,Tysiąclecia

__Bąchus, tzeŹba przygotoy2glpąną przez Zbźgnźewa
Kżlir.ouskźego (z lewei - mod,el gźpŚowg z $rawe!tzezoa u) prasKoucu). Fot. Paweł Kanźckż

złośliwie obrzucił je so-
Ią), obe,waną głowę ja-
kiegoś kamiennego ptaka,
tudzież mankiet rnzbitka.
E, Stelmach mówi po pro-
stu: ,,żeby chociaż ten eo
zniszczyl wiedział. że ja te
guziezki u mankietu cały
dzień ktlłem".

W. AnA-lrowlćz

inny świat, Oto Bachus
laczący się winem odku-
wany właśnie przez Zbig-
niewa Kilkowskiego, da-
lej postae kobiety z dziec-
kiem wyrażająca macie-
rzyństwo, wykonana przea
Józefa stosika, ówcizie w
przygotowaniu anioły wy-
kuwa,ne w marrnurze pTzez


