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Znah,l

grzeszników
Cynowe lnaki rozpoznawcze średniol,"-iecz-
nych pątników znaleźli archeolodz; lu gdań-
skiej Wyspie Spichrzów
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Skruszony grzesznik, wracając z piel-
grzymki do świętego miejsca; wzyszy-
wał taką plakietkę do kapelusza lub
płaszcza. Miał w tym swój ce1, bo wte-
dy każdy napotkany po drodze przecho-
dzień wiedział, skąd idzie, i życzliwiej
go traktował. Jeden z pątników, który
w XIV lub XV wieku zatrzymał się
w Gdańsku, ozdobił strój plakietką
w kształcie trzech połączonych hostii
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Skąd wracał? Zapewne z Wilsnack

w Brandenburgii, gdzie takie znaki ro-
biono na pamiątkę niezwykłych wyda-
rzeń.Otóż w 1383 r. pewien szlachcic
podpalił tamtejszą farę, a proboszcz
zdĘyłuktyć przed żywiołem trzy ho-
stie w pudełku wyściełanym jedwa-
biem. Przetrwały pożu,lecz na ich po-
wierzchni ukazaly się ciemne plamy.
które współcześni uznali za Krew Pań-
ską. Do Wilsnack ciągnęły takie tłumy
pielgrzymów, że w Lubece, którą mi-
jali po drodze, ustawiono słup drogo-
wy, żeby wskazywał im kierunek. Na
miejscu wielu kupowało plakietki
w formie trzech hostii.

Małe cynowe plakietki robiono rów-
nież w innych sanktuariach, a przedsta-
wiały zwykle świętych albo Madonnę
z Dzieciątkiem i miały kształt kapliczek,
Rzadziej zdarzały się wyobrażenia figu-
ralne, jak np.
postać święte-
go Z pastora-
łem (fot. 2),
która -jak są-
dzą znalazcy,
badacze
z Muzeum
Archeologicz-
nego w Gdń-
sku - wyobra-
ża św. Wojciecha. Ludzie wierzyli, że
takie znaki mają moc przenoszenia świę-
tości. Chorzy moczyli je w wodzie, któ-
ra przez to nabierała mocy uzdrawiania.
Czasem wtapiano je w dzwony, których
głos miał dzięki temu odstraszaó złe du-
chy. W całej Polsce odĘto ich kilka_
dziesiąt- a większość pochodzi właśnie
z gdańskiej Wyspy Spichrzów. Archeo-
lodzy wydobywają je z ziemi, która zo-
stała lam przywieziona z innego. niez-
nanego miejsca w niieście, żeby pod-
nieść poziom podmakającego gruntu.
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