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Spójrzcie na przedmiot ze zdjęcia. Nosi on tajemniczą nazwę buliera, a przypomina po prostu
czajniczek na herbatę. Buliera była właśnie rodzajem czajnika na gorącą wodę, 
ale wyposażonym w podgrzewacz podtrzymujący wysoką temperaturę. 
Srebrna buliera z muzealnych zbiorów powstała ok. 1850 roku w jednym z najlepszych
warszawskich warsztatów złotniczych. Jego właściciel Karol Filip Malcz zaliczany jest
współcześnie do grona najwybitniejszych złotników warszawskich. W XIX wieku zamożni
Warszawiacy chcąc zakupić modne i eleganckie srebra stołowe udawali się na Krakowskie
Przedmieście do sklepu Malcza.

Karol Filip Malcz był wnukiem wybitnego złotnika Jana Jerzego Bandau`a. W 1827 roku otrzymał
mistrzostwo, a w kolejnym założył własną pracownię. Firma Malcz już wkrótce po otwarciu
zdobyła opinię jednej z najlepszych w Warszawie. W 1859 r. posiadała nowoczesne wyposażenie
i zatrudniała około 40 pracowników w tym także rysowników. Formy przedmiotów, a także
projekty i rysunki dekoracji Karol Filip Malcz wykonywał w większości własnoręcznie.
Produkował rozmaite srebra, w wielu stylach, zarówno wyroby sakralne, jak i srebra użytkowe, 
a także na specjalne zamówienia, jak np. kasetka z wmontowanymi monetami, taca 
z grawerowanym widokiem Warszawy czy puchar zdobiony figurami ułanów.

Buliera z podstawą i podgrzewaczem 



Buliery stanowiły elegancki element zastawy stołowej służący do przygotowania herbaty. 
Jak myślicie, od kiedy w Polsce stało się popularne picie tego doskonale dzisiaj znanego
napoju?
Zwyczaj picia herbaty upowszechnił się w Polsce w latach 20.-30. XIX wieku. Napój ten
podawany był podczas spotkań towarzyskich i dlatego naczynia związane z jego serwowaniem
miały charakter reprezentacyjny.
Spójrzcie na srebrną bulierę, jak efektownie i precyzyjnie została ozdobiona. Przyjrzyjcie się 
w którym miejscu znajduje się najwięcej dekoracji, co przedstawiają oraz czy całe naczynie
jest wykonane ze srebra? Na stopie czajnika i wewnętrznej stronie podstawy znajdują się
sygnatury czyli znaki świadczące o autorstwie, symbolem pracowni Karola Filipa Malcza była
kotwica.

Kształt ciepła
Przygotujcie:

Papier, coś do rysowania – kredki, ołówki lub mazaki

Obejrzyjcie wszystkie elementy buliery, jak myślicie dlaczego ma taki pękaty kształt?
Szerokie dno ułatwiało podgrzewanie napoju i sprzyjało trzymaniu wysokiej temperatury,
czyli można powiedzieć, że kształt buliery wynika z jej funkcji. Co by się jednak stało gdyby
czajniki na wodę lub herbatę przybierały bardziej fantazyjny wygląd?
Zaprojektuj swój własny czajnik, w którego kształcie uwzględnisz także cechy napoju, który
będzie w nim podawany. Być może Twój czajniczek będzie służył do podawania zimnych
napojów, a więc wyposażysz go w pojemnik na kostki lodu? Uruchom swoją wyobraźnię,
zabaw się w projektanta/kę i wymyśl własny, niepowtarzalny czajniczek.
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