
Muzea skansenowskie  
we współczesnej edukacji 

historycznej





Muzea skansenowskie  
we współczesnej edukacji 

historycznej

Redakcja 
Mariusz Ausz, Grzegorz Miliszkiewicz,   

Halina Stachyra, Dariusz Szewczuk 

Lublin 2011



Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej
 
Redakcja naukowa
Mariusz Ausz, Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra, Dariusz Szewczuk

Recenzent
Prof. dr hab. Kazimierz Puchowski

Wydawca
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Lublin

Opracowanie publikacji, druk.
Sowa-Druk na Życzenie, www.sowadruk.pl, tel. 22 431-81-40

Korekta
Cogiteo, Lublin

Publikacja dofinansowana przez Urząd Miasta Lublina
i Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS

Ryciny wykorzystane w książce pochodzą z:
Opracowania: Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. VIII, 2006; Hereditas praeteriti. Additamenta 
archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin 2009; Książka wiejskiej 
gospodyni, Warszawa 1938; M. Lutovský, Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku, Praha 2001; K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. I, Warszawa 1967; Pradzieje ziem polskich, t. I, 
Warszawa 1989; J. Wuttkowa, Z. Zalewska, G. Wuttke, Poznaj swoją wieś, Warszawa 1935; Wiedza o Polsce, 
t. 5, Warszawa 1932. 
Reklama: Bata. Jaro 1938; „Dom i Sport”. Warszawa, Katalog nr 23, 1927; „Edka”, Edward Kinderman, 
Częstochowa 1930; Wilh. Eschmann G. m. b. H., Berlin März 1909; J. Feigenbaum, Warszawa, b. d., [przeł. XIX/
XX w.]; Haupt-Katalog, b. d., [po 1910]; Kados. Skład Pomocy Szkolnych, Katowice - Warszaw 1926; Podręcznik 
maszyn do szycia Kompanji Singer. Central Bobbin F. klasa 15, b.d.; Przemysł Żelazny „MAZUR” Świątniki-
Górne ad Kraków, Katalog. Maj: 1936; „Moravia” in Olmütz, 1896; Zakłady Przemysłowe „Neptun” I.Minz i S-ka 
Końskie, Katalog nr 10, 1939; „Pol-Shield”, Bielsko-Biała [l. 30. XX w.]; Przed sianokosami. Nakładem Polskiego 
Monopolu Solnego, Warszawa 1933; Towarzystwo Akcyjne „Poręba”. Katalog odlewów żelaznych emaliowanych, 
1912; „Precyzja” Wytwórnia Zabawek inż. Bolesław Stan, Poznań-Sołacz, b. d. [l. 30. XX w.]; Jacob Ravené Söhne, 
Berlin - Hamburg 1925; Ilustrowany Cennik przyborów optycznych i mechanicznych Ludwika Tomaszkiewicza 
w Krakowie, b. d. [1 dek. XX w.]; Spółka Akcyjna Nasz Sklep - Urania, Warszawa, Katalog ogólny, 1929.

ISBN 978-83-929582-1-5 



5

 

Spis treści

Spis treści
Wstęp  .................................................................................................................  7

Część I
Andrzej Kokowski, Archeologia naprawdę żywa  ................................................... 13
Jan Adamowski, Zachowanie i eksponowanie wartości w kulturze tradycyjnej  

z perspektywy życia codziennego  ................................................................. 25
Dariusz Szewczuk, Rola instytucji muzealnych w kształceniu przyszłych  

nauczycieli historii  ....................................................................................... 35
Grzegorz Miliszkiewicz, Niechże historia chwali codzienność! Możliwe spektrum  

tematyczne współczesnej oferty edukacyjnej w muzeum na otwartym  
powietrzu  .................................................................................................... 43

Halina Stachyra, Niechże historia chwali codzienność! Edukacja muzealna.  
Dzisiejsze bariery współpracy szkoły z muzeum ............................................ 61

Grzegorz Chomicki, Edukacja regionalna w skansenach i muzeach „życia  
codziennego” jako sposób kształtowania aktywnych postaw społecznych  
i obywatelskich młodzieży ............................................................................ 71

Kamil Štěpánek, Wychowanie medialne, nauczanie historii i wirtualne muzea ...... 85
Jolanta Pawlak-Paluszek, Regionaliści i badacze kultury ludowej jako prekursorzy  

działań edukacyjnych na rzecz zachowania tożsamości regionalnej  
na Lubelszczyźnie ......................................................................................... 89

Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, Źródłowe i edukacyjne uwarunkowania  
ekspozycji wydarzeń dnia codziennego w muzeum na otwartym powietrzu .. 97

Anna Straszewska, Rekonstrukcja dawnych ubiorów na przykładzie mody  
w Polsce w XVII wieku – wczoraj, dziś i jutro .............................................. 109

Mariola Tymochowicz, Rola pożywienia w życiu codziennym mieszkańców wsi  
lubelskich ..................................................................................................... 123

Joanna Bugajska-Więcławska, „Zapomniana cywilizacja” czyli co wiedzą uczniowie 
o kulturze materialnej wsi............................................................................. 129

Katarína Račeková, Ľubica Packová-Zahradárová, Muzealnictwo na gruncie  
gimnazjum o.o. Pijarów w Nitrze ................................................................. 137



6

 

Część II
Małgorzata Szymczak, Anna Roszak,  Dzieje techniki i nauki w szkolnym kursie  

historii XIX i XX wieku na przykładzie muzeów skansenowskich i zabytków  
regionu Środkowego Nadodrza .................................................................... 145

Magdalena Mącik, Specyfika edukacji historycznej w miejscu atrakcyjnym  
turystycznie na przykładzie Muzeum Zamek w Janowcu .............................. 155

Piotr Górajec, Edukacja muzealna a rekonstrukcja historyczna - rola, miejsce  
i przyszłość rekonstrukcji historycznej w muzeum rezydencjonalnym,  
na przykładzie działań i planów Muzeum Pałacu w Wilanowie ..................... 163

Tomasz Szajewski, Edukacyjne, rekonstrukcyjne i poznawcze aspekty programów  
„Młodzieżowe Zespoły Muzealne” i „Chorągiew Królewicza Aleksandra”  
w ramach projektu edukacji indywidualnej „Terra Sarmatica” w Muzeum  
Pałacu w Wilanowie ..................................................................................... 171

Maria Pokrzywnicka, Edukacja muzealna jako trening empatii ............................ 179
Monika Sabljak, Nie święci (Prusowie) garnki lepią. Modelowe warsztaty  

najstarszej historii i kultury regionu .............................................................. 191
Anita Młynarczyk-Tomczyk Polski szlachcic i chłop – lekcja muzealna  

z wykorzystaniem eksponatów Parku Etnograficznego Muzeum  
Wsi Kieleckiej w Tokarni  ............................................................................. 199

Anna Chabros, Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie ....................................... 211
Katarzyna Ruta, Muzeum Multimedialne w Opolu Lubelskim ............................ 217

Część III
Scenariusze muzealnych zajęć edukacyjnych Muzeum Wsi Lubelskiej  ...................... 223
Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra, Archeologiczne, etnograficzne  

i historyczne przygody garnka ...................................................................... 229
Łucja Kondratowicz–Miliszkiewicz, Anna Kozak, Życie codzienne rodziny  

Książków w Teodorówce na przełomie kwietnia i maja 1939 r.,  
od przebudzenia dzieci do południa ............................................................. 247

Łucja Kondratowicz–Miliszkiewicz, Barbara Rzączyńska, Wartości w życiu  
codziennym ziemiaństwa – patriotyzm i decorum ........................................ 261

Marzena Bury, Anna Fajge-Samoń, W miasteczkowym zakładzie fryzjerskim  
– rzecz o przedwojennej urodzie i higienie .................................................... 281

Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra, Handel żydowski na wsi ....................... 293
Magdalena Połoncarz, Bożena Okuszko, Gry i zabawy pastwiskowe dla dzieci  

i młodzieży wiejskiej ..................................................................................... 317



7

Wstęp

Wstęp

2

Muzeum to zbiór świadectw czasu minionego, wokół których wre intensywna praca. 
Pełnią one szeroko rozumianą rolę kulturotwórczą, a jedno z najważniejszych ich zadań 
– edukacja społeczeństwa, jest adresowane do dzieci i młodzieży. Zdolność muzeum do 
rzetelnej informacji stanowiła zawsze pewien wyróżnik społeczny. Status cenionego nauczy-
ciela muzealnego nie jest zapewniony przez bogactwo zbiorów, lecz muzealnik osiąga go 
wytężoną i przemyślaną pracą. Znaczenie muzeów w edukacji dostrzegano już u zalążków 
polskiego muzealnictwa w XIX wieku. Edukacyjny wymiar ówczesnej formy muzeum był 
dostosowany do epoki. Wielu twórców tzw. gabinetów osobliwości było w stanie przedsta-
wić gościom wiedzę o swoich zbiorach i świecie, o której milczą ryciny i fotografie tamtych 
kolekcji. Prelekcje takie dawano elitom, ale to już była edukacja. 

Jedną z najważniejszych form muzeów są skanseny. Jest ich w Polsce około 50. Ist-
nieją niemal w każdym regionie kraju. Gromadzą zabytki i wiedzę składającą się przede 
wszystkim na materialny obraz dawnego życia codziennego. Muzea na otwartym powietrzu 
wypracowały własną metodologię badań i tworzenia ekspozycji. Przenoszą wybrane budyn-
ki i odwzorowują zabytkami i rekwizytami przestrzenie dawnych zagród chłopskich, parcel 
miasteczkowych, dworów, obiektów drobnoprzemysłowych, warsztatów rzemieślniczych, 
sklepów, instytucji i urzędów. Skanseny wyrosły z XIX-wiecznej idei przybliżenia całemu 
społeczeństwu przejawów kultury ludowej. Dziś podejmują temat całej cywilizacji życia 
codziennego, również tego z fazy industrialnej. Muzea takie mają szansę wypracować wła-
sne oblicze edukacyjne powszechnie uznane przez szkołę. Zbliżone warunki do nauczania 
istnieją w wielu muzeach rezydencjalnych i biograficznych. Ewentualne niedostatki idio-
graficznego odwzorowania życia codziennego w pałacu lub dworze kompensuje tam zacho-
wana zabudowa i zagospodarowanie przestrzenne zespołu.       

W ręce czytelników oddajemy książkę będącą zbiorem wypowiedzi zebranych przez 
Muzeum Wsi Lubelskiej i Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UMSC w Lu-
blinie. Są tu artykuły naukowców, muzealników, nauczycieli z Polski, Czech i Słowacji. 
Niektóre z nich przybierają publicystyczny charakter a scenariusze zajęć są zapisem codzien-
nych działań edukacyjnych. Zapoznanie z nimi szerszego grona staje się ważnym elemen-
tem programu praktyki edukacyjnej. 

Autorzy prac piszą o istocie, celach i środkach edukacji muzealnej. Węższe rozu-
mienie edukacji muzealnej jako zwiedzanie wystawy, jest nadal najczęściej odnotowywa-
ną formą pobytu ucznia w muzeum. Czy jednak zwiedzanie ekspozycji można uważać za 
najlepszą poznawczą i emocjonalną formę współobecności młodego pokolenia Polaków 
z muzeum? Współczesny uczeń, przygotowywany przez media do wielowymiarowego kon-
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taktu ze światem historii, staje się świadomym uczestnikiem stawiającym muzeum pytania. 
Prowadzenie zajęć w muzeum różni się zasadniczo od lekcji w budynku szkolnym. Wymaga 
odczytania ekspozycji muzealnej, co łączy się z umiejętnością odnajdywania związków mię-
dzy eksponatami, łączenia uzyskanych informacji z posiadaną wiedzą i wyciągania wnio-
sków. Środkami nowoczesnej edukacji muzealnej stają się obok zabytku, ekspozycja kadru 
lub modelu-struktury, rekwizyt, kostium, parateatr, a także muzeum wydarzeń. Ekspozycja 
muzealna przestaje być tylko i wyłącznie niemą pamiątką wydarzeń. Środki edukacji mają 
uczniowi uzmysławiać emocjonalne i poznawcze potrzeby zaangażowania się w rekonstruk-
cję dziejów. Zdobywanie w ten sposób wiedzy wymaga od uczniów sporego wysiłku inte-
lektualnego, do którego muzeum dorzuca także pewien wysiłek fizyczny.  Edukacyjna myśl 
muzealna tworzy pole pracy, na którym mają miejsce odwzorowania zdarzeń z przeszłości, 
w których uczeń musi uczestniczyć.  Żadne z tych działań nie zagraża dotychczasowej isto-
cie muzeum. W artykułach i scenariuszach muzealnych zajęć edukacyjnych autorzy uwy-
puklają walory edukacji w muzeach na otwartym powietrzu, m.in. możliwość tworzenia 
uczniowi warunków do interaktywnego przeżycia odwzorowania sytuacji historycznej. 
Każda dziedzina nauki i życia społecznego ma swoją pouczającą historię ukrytą w muzeum, 
tak więc w edukacji muzealnej nie chodzi tylko o poglądowe nauczanie historii. Muzeum 
na otwartym powietrzu oferuje zazwyczaj zajęcia z codzienności, jednak za „tytułem” lekcji 
mogą kryć się różne opcje rozumienia życia codziennego. Muzealnik ma także szansę sku-
tecznie nauczać o wartościach życia codziennego „swoich” i „innych”, w sensie odmienności 
kultur, budować płaszczyznę zrozumienia i zbliżenia, uczyć wrażliwych postaw do zabyt-
ków, historii i źródeł. Muzealnicy powinni brać pod uwagę potrzebę wielowarstwowego 
przedstawienia sytuacji historycznej na zajęciach edukacyjnych, zaś szkoła rozpoznać war-
tość lekcji przed udaniem się do muzeum. 

Niektórzy autorzy wskazują, że w kwestii możliwości edukacyjnych muzea na otwar-
tym powietrzu powinny przestać być kojarzone wyłącznie z folklorem i postrzegane jako 
zbiornica wystaw historycznie marginalnych. Większość skansenów w ostatnich latach zro-
biło wiele, aby być utożsamianymi wyłącznie z edukacją regionalną. Tymczasem za cztery 
lata ostatni uczniowie zakończą krótką epokę ścieżek edukacyjnych, które rozpoczęły nową 
koncepcję edukacji holistycznej. Interdyscyplinarnie i przez dostrzeganie związków zachęci-
ły one również muzealników do szerszego i efektywnego podejścia do edukacji. 

Liczne dostrzegane przez autorów bariery edukacji muzealnej w Polsce oddalają nas 
od tradycyjnej szkoły skandynawskiej i nowoczesnych proedukacyjnych tendencji euro-
pejskich. Dane statystyczne informują, że polskie muzea nie są w stanie zapewnić  specja-
listycznej lekcji z nauczycielem muzealnym każdemu uczącemu się Polakowi. Szkoła ma 
natomiast zapewnione tematyczne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Toteż dziś mu-
zea mogą raczej ofiarować, a nie oferować szkołom koncepcję specjalistycznych zajęć z wy-
korzystaniem źródeł, ukazywaniem problemów i systemów wartości. Nauczyciele muzealni 
stanowią zazwyczaj nie więcej niż kilka procent pracowników muzeum. Obecnie nawet 
w teoretycznym systemie włączanie się w edukację innych muzealników nie pozwoliłoby 
obsłużyć wszystkich klas szkolnych.  

 Edukacja w muzeach na otwartym powietrzu z powodzeniem porusza się bez form 
multimedialnych. Autorzy projektów i scenariuszy muzealnych preferują w praktyce eduka-
cyjnej realne zabytki i ekspozycje z tych zabytków zbudowane. Przedstawiciele nauk peda-
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gogicznych popierają takie podejście. Fizyczna współobecność ucznia, muzealnika, zabytku 
i rekwizytu oraz „manualność” odwzorowanych wydarzeń jest najlepszą drogą poznawania 
każdej historii. Zapewne muzea z ekspozycją wirtualną, dzisiaj bardzo reklamowane i reko-
mendowane szkole jako cel odwiedzin, jutro same odwiedzą szkołę drogą elektroniczną. Ale 
jeśli kiedyś czeka nas epoka wirtualnej edukacji muzealnej, to muzeum na otwartym po-
wietrzu opracowując takie materiały multimedialne, z wykorzystaniem zabytku, ekspozycji, 
rekwizytu, kustosza i parateatru, równocześnie powinno przygotować się do wersji interak-
tywnych zajęć w skansenie. W ten sposób szkole stworzona zostanie możliwość dokonania 
wyboru między pracą ucznia w muzeum a zapoznaniem się z wirtualnym obrazem.  

Budżety i sposób finansowania muzeów nie pozwalają prowadzić edukacji bezpłat-
nie. Niemal każdy temat zajęć wiąże się z wydatkami na przygotowanie rekwizytów, innych 
środków dydaktycznych i zużywalnych materiałów. Koszty edukacji muzealnej powinny 
być mierzone taką samą miarą strategiczną jak szkolnictwo, i tak przedstawiane opinii spo-
łecznej i na właściwych szczeblach administracji. Ale i wymagania od muzeum powinny 
być w Polsce nie mniejsze niż od szkoły.

Niektórzy autorzy zwracają uwagę na ciszę wokół spraw pedagogiki muzealnej.  Lek-
cja muzealna to nie tylko przedstawienie problemu, przekaz wiedzy, objaśnienie ekspozycji 
i zabytku, przekazanie do rąk uczniów rekwizytów, ale także intensywny i odpowiedzialny 
kontakt muzealnika z młodzieżą szkolną. Muzeum na otwartym powietrzu umożliwia stop-
niowe angażowanie kolejnych uczniów oraz całej klasy na poszczególnych etapach lekcji. 

Charakter wzajemnej współpracy muzeum ze szkołą poważnie utrudnia zbada-
nie długofalowego oddziaływania edukacji muzealnej na wiedzę, świadomość i przeżycia 
uczniów. Faktem jest, że pojedyncze zajęcia muzealne są często traktowane przez szkołę 
jako egzotyczna wyprawa poza jej mury, godna zaakcentowania i udokumentowania, ale 
nie jako punkt wyjścia do kontynuowania dalszej współpracy z muzeum.   

Redakcja zdaje sobie sprawę, że tematy poruszane w niniejszym zbiorze nie dadzą 
diagnozy jak konstruktywnie i optymalnie wykorzystać potencjał muzeów na otwartym 
powietrzu w edukacji. Zadajmy sobie pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, by do-
szło do fachowego opiniowania zajęć muzealnych, a następnie by te opinie mogły rekomen-
dować muzeum szkole, natomiast dla muzealników były wartościową metodyczną podsta-
wą do tworzenia i korygowania oferty edukacyjnej. 

Za jedną z największych bolączek współpracy muzeum ze szkołą uznajemy brak pod-
ręcznika do edukacji muzealnej. Taka publikacja powinna służyć wzajemnemu pełnemu 
zrozumieniu i informowaniu. Czy brak podręczników edukacji muzealnej nie jest rodzajem 
niegościnności ze strony muzeum? Większość nauczycieli nadal postrzega muzea głównie 
jako miejsce do oprowadzania. Mimo podkreślania i doceniania roli muzeów w edukacji, 
również dydaktycy podchodzą do niej zbyt ogólnikowo. Potrzebne są więc książki, prze-
wodniki po ofercie edukacyjnej muzeów, które będą zawierały scenariusze zajęć muzeal-
nych i pokażą nauczycielom wartości tkwiące w tak udokumentowanych lekcjach. Należy 
też pamiętać, że współczesne podręczniki powinny mieć odpowiednią obudowę multime-
dialną.

Proponujemy dyskusję, czy szkoła na początku XXI w. rzeczywiście częściej niż 
w XX w. wychodzi poza mury?  Czy moc edukacyjna realiów czasu minionego została gdzieś 
zagubiona w społecznościach lokalnych na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat? Dotyczy 
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to zresztą nie tylko nauczania historii, ale i innych przedmiotów, których treści nauczania 
były osadzone w tamtej teraźniejszości poza szkolną ławką. Dziś większość z tych podmio-
tów: sklepików, fabryk, urzędów i innych miejsc, do których nauczyciel prowadził swoich 
uczniów, odmówiłaby systematycznego uczestnictwa w powszechnej edukacji młodzieży. 
Jak się to ma do opinii, że zachodzące zmiany w edukacji powodują, że przekazywanie 
gotowej wiedzy ustępuje miejsca metodom aktywizującym, samodzielnemu rozwiązywaniu 
problemów, realizacji projektów edukacyjnych, zmiany programów nauczania?

Rola szkół wyższych, kuratoriów, dydaktyków i urzędników w dziedzinie edukacji 
muzealnej polega na analizowaniu szkolnego pożytku muzealnych i paramuzealnych pro-
gramów edukacyjnych, rekomendowaniu ich bądź dyskwalifikowaniu. Programowe zajęcia 
z muzealnictwa dla studentów różnych kierunków nauczycielskich powinny obejmować 
nie tylko zagadnienia ogólnoorganizacyjne, a więc np. inwentaryzację i konserwację za-
bytków, ale również, a może przede wszystkim, możliwości edukacyjne muzeum. Wielo-
krotnie więcej absolwentów zostaje bowiem nauczycielami niż muzealnikami. Na zajęciach 
edukacyjnych w muzeum przeznaczonych dla młodzieży brakuje nam obecności wszystkim 
studentów – przyszłych nauczycieli, śledzących metody nauczania w muzeum. 

Niniejsza publikacja przedstawia wybrane aktualne problemy edukacji w muzeach 
na wolnym powietrzu oraz działania służące pozytywnym zmianom w tej dziedzinie. Pierw-
sza część zbioru zawiera teksty poruszające problemy teoretyczne – rolę i miejsce edukacji 
muzealnej w nauczaniu szkolnym, perspektywy i bariery. Druga część to kilka przykładów 
opisu i analizy realizowanych programów i zajęć muzealnych. Autorzy uwypuklają ich zale-
ty w kształtowaniu wiedzy, umiejętności i postaw uczniowskich. Trzecia część to kompletne 
scenariusze sześciu lekcji muzealnych realizowanych w Muzeum Wsi Lubelskiej. Stanowią 
one propozycję zajęć dla współczesnej szkoły. 

Muzea starają się, by ich oferta była atrakcyjna i efektywna, dlatego zarówno w mu-
zeach na otwartym powietrzu, jak i w muzeach rezydencjonalnych, uczniów zaopatruje się 
w rekwizyty i kostiumy oraz czyni uczestnikami odwzorowywanych dawnych wydarzeń  
i technologii. 

 Wydawnictwo niniejsze kierujemy przede wszystkim do muzealników, nauczycieli 
oraz dydaktyków. Mamy nadzieję, że będzie ono analizowane i zaowocuje wzrostem uczest-
nictwa w specjalistycznych zajęciach muzealnych, natomiast u tych, którzy w nich brali już 
udział, jeszcze bardziej świadomym odczuciem ich przydatności.

Pragniemy gorąco podziękować kolejnym rocznikom uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 14 w Lublinie oraz nauczycielkom Bożenie Okuszko i Katarzynie Korościk za 
niesłychaną otwartość na współudział w wieloletnich eksperymentach z zakresu edukacji 
muzealnej. Troska o zaangażowanie każdego ucznia wyraża twórczy niepokój nauczycieli 
muzealnych a przeżycia każdego ucznia są rzeczywistym probierzem pożytku zajęć mu-
zealnych. 

       Redakcja



Część I

Nauka i muzea 
o celach i uwarunkowaniach

edukacji historycznej
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W świecie powszechnej konkurencji, w którym rządzi tendencja urynkawiania 
wszelkich przejawów naszej działalności, w tym naukowej, archeologia nie może stać 
z boku, tylko próbować sprostać signum temporis i dostosować się do poziomu rosnących 
wymagań konsumentów jej dokonań.

Tylko pozornie wydaje się, że do archeologii przypisana jest immanentna łatwość 
przedzierania się do powszechnej świadomości ze swoimi osiągnięciami. Dysponuje ona 
przecież z jednej strony efektownymi zabytkami, nie wymagającymi natężania wyobraź-
ni, ani też wiedzy specjalistycznej1. Naczynia z wyobrażeniami twarzy ludzkich, efektowna 
biżuteria, czy elementy antycznego uzbrojenia zawsze przykuwały uwagę i budziły zain-
teresowanie. Z drugiej natomiast strony, nierozerwalnie powiązana z archeologią funkcja 
– czynność odkrywania – też buduje raczej pozytywne emocje i zjednuje jej sympatyków. 
Popularność wydaje się więc rosnąć niezależnie od zaangażowania archeologów, a populary-
zacja dziedziny nie wymusza angażowania wszystkich osób pracujących w tym zawodzie.

Wielu z nas ma jednak ciągle jeszcze przed oczyma siermiężne w treści, chociaż bo-
gate w zabytki, wystawy muzealne obrazujące „pradzieje” poszczególnych regionów, czy 
też słyszy hermetyczny język, jakim posługują się specjaliści od rodzimych starożytności. 
Oba te fakty skutecznie odwracają uwagę od prawdziwych dokonań i nie przysparzają 
wykopaliskom miłośników, co powinno być już samo przez się sygnałem ostrzegawczym. 
Czy w związku z tym archeologię, a raczej przekaz o jej dokonaniach, trzeba w jakiś spo-
sób ożywić? Czy potrzebna jest nam nowa strategia w jej popularyzowaniu? Ale przede 

1 Wystarczy przekartować katalogi wystaw archeologicznych, aby utwierdzić się w takim przekonaniu: Die Vandalen, die 
Könige, die Eliten, die Krieger, die Handwerker, red. A. Kokowski, Chr. Leiber, Holzminden 2003; Wandalowie – strażnicy burszty-
nowego szlaku, red. J. Andrzejowski, A. Kokowski, Chr. Leiber, Lublin-Warszawa 2004; W cieniu megalitów, katalog wystawy pod 
patronatem Jego Magnificencji Rektora UMCS, red. A. Kokowski, Lublin 2002; Początki chrześcijaństwa na Lubelszczyźnie, katalog 
wystawy pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa prof. dr hab. Józefa Życińskiego i Jego Magnificencji Rektora UMCS, 
prof. dr hab. Mariana Harasimiuka, red. A. Kokowski, Lublin 2003; Wandalowie – lud, który odszedł w niepamięć. Katalog wystawy 
pod patronatem honorowym Prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego i Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Mariana 
Harasimiuka, red. A. Kita, A. Kokowski, Lublin 2005; Pod opieką bóstw nieba i ziemi. Obrządek pogrzebowy w epoce brązu i wczesnej 
epoce żelaza na Lubelszczyźnie, red. E. Kłosińska, H. Taras, Lublin 2004; Archeologia na drodze – drogi archeologii, szósta wystawa 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Muzeum UMCS, pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie inż. Janusza Wójtowicza i Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. 
Wiesława Andrzeja Kamińskiego, red. A. Kokowski, Lublin 2006; B. Niezabitowska-Wiśniewska, Ulów – tajemnica starożytnego 
Roztocza, siódma wystawa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Muzeum UMCS. Katalog wystawy pod 
honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego i Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Wiesława 
Andrzeja Kamińskiego, red. A. Kokowski, Lublin 2007.
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wszystkim – czy popularność leży w interesie archeologów? To są pytania, na które będę 
chciał, przynajmniej po części, odpowiedzieć.

Dociekliwy czytelnik powie natychmiast, że przedstawione wyżej troski są bez-
podstawne, gdyż archeologia promowana jest z większą częstotliwością, niż inne nauki 
humanistyczne, nie mówiąc o eksperymentalnych. To zapewne prawdziwa obserwacja. 
Okazuje się jednak, że w dalszym ciągu oczekiwania archeologów w tym zakresie są inne 
niż to, co obserwujemy na rynku medialnym, odpowiadającym w pewnym sensie za 
formę tej promocji. Nie będę też zbytnio odkrywczy, jeżeli powiem, że archeolodzy są 
bardzo często niezadowoleni z formy przedstawiania ich pracy przez media2. Podstawowe 
zarzuty można ująć w kilku kardynalnych punktach: 1. spłycenie istoty problemu badaw-
czego do kilku, często niekorespondujących z nim, zdjęć (to najczęstszy grzech telewizji) 
pokazujących oderwane od siebie fragmenty działań wykopaliskowych; 2. prezentacja 
meritum poszukiwań w kontekście bardzo uproszczonych, ale ostro zarysowanych prze-
ciwstawnych ocen, bez podania ich argumentacji3; 3. brak cierpliwości w konstruowaniu 
informacji, co skutkuje nieścisłościami, a często przekłamaniami; 4. tendencja do szuka-
nia sensacji kosztem poważnej oceny naukowej odkrycia.

To bardzo poważne zarzuty. Chcę jednak z całą mocą podkreślić, że nie dotyczą 
one wszystkich pracowników mediów. Znam spore grono odpowiedzialnych populary-
zatorów, którzy przede wszystkim mają odwagę pytać o poprawność swoich ocen4. Warto 
sobie jednak zadać pytanie, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy – przecież ledwie kilka 
wierszy wyżej przekonywaliśmy się nawzajem o łatwości przechodzenia informacji o od-
kryciach starożytności do świadomości potencjalnych odbiorców. Może warto poszukać 
tutaj „winy” również u archeologów?

A ta jest przecież ewidentna i ma prostą przyczynę. Przebijające się do publiczności 
znaleziska, te najbardziej efektowne, zajmujące potem eksponowane miejsce w muze-
alnych witrynach, to ułamek procenta z masy znalezisk, które postronny obserwator 
uznałby w najlepszym przypadku za niezrozumiałe, chociaż nierzadkie są opinie iż … 
niepotrzebne. Winą archeologa jest, że nie zawsze ma cierpliwość wytłumaczyć znaczenie 
tych tysięcy kawałków naczyń glinianych, krzemiennych odłupków, fragmentów kości. 
Nie potrafi przekonać interlokutora, że te mało efektowne przedmioty są źródłem histo-
rycznym, a co najważniejsze, będącym niegdyś świadkiem niezwykłych wydarzeń, od-
noszących się do życia całych plemion i formacji kulturowych, osad i pojedynczych ich 
mieszkańców.

Czy można w takim razie powiedzieć, że archeolodzy lekceważą swoją pracę? Ależ 
wprost przeciwnie! Każdy archeolog marzy o tym, aby jego praca była powszechnie ak-
ceptowana – czy się do tego przyznaje czy też nie. Tak samo przecież jak każdy naukowiec 
– marzy, aby jego dokonania znalazły możliwie szeroka akceptację5. 

2 Takie przekonanie wynoszę z wielu rozmów z Kolegami, zarówno z macierzystego Instytutu, jak i spoza niego.
3 Kapitalną ocenę tego zawarł w jednym ze swoich satyrycznych rysunków Szymon Kobyliński – A. Kokowski, Dwanaście 
miesięcy z archeologią z rysunkami Jerzego Faczyńskiego, Warszawa 2010, s. 12, ryc. bn.
4 Nie krzywdząc nikogo, warto jako wzory do naśladowania wskazać: Adriana Markowskiego z „Wiedzy i Życia”, czy 
Agnieszkę Krzemińską z „Polityki”; a na lokalnym rynku – Marcina Bielesza z „Gazety Wyborczej”.
5 A. Kokowski, Starożytna Polska. Od trzeciego wieku przed Chrystusem do schyłku starożytności, wydanie II, Warszawa 2006, 
s. 7-8. 
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Mimo takiego stanu rzeczy, utarły się szlaki, jakimi dorobek archeologów powinien 
trafiać do grona szerokiego odbiorcy. Na jego początku są rzecz jasna publikacje naukowe, 
pisane często hermetycznym językiem specjalistów, a więc raczej nieprzystępne. Tylko naj-
bardziej uparty z upartych miłośników starożytności poważy się na przedarcie przez gąszcz 
szczegółowych rozważań, na przykład nad krzemieniarstwem kultury lubelsko-wołyńskiej 
ceramiki malowanej, czy problematyką osadnictwa kultury trzcinieckiej na Lubelszczyź-
nie6. Ale też autorzy takich publikacji nie oczekują sukcesu na powszechnym rynku księ-
garskim. Ich celem jest przecież naukowa dyskusja i zaprezentowanie opinii specjalistów. 
Wyjątek stanowią publikacje odnoszące się bezpośrednio do dziejów, takie jak opracowa-
nie o kontaktach Germanów z Sarmatami7, czy też zestawiające dyskusję nad głównymi 
problemami prahistorii. Tutaj najlepszym „towarem” są książki o etnogenezie Słowian, 
znajdujące wielu odbiorców poza kręgiem nauki8. Nic w tym dziwnego, emocjonalnie je-
steśmy powszechnie nastawieni na szukanie odpowiedzi na temat naszego pochodzenia9.

Kolejnym etapem są oczywiście próby popularyzacji wiedzy o starożytności w wy-
konaniu samych archeologów. To odległa tradycja, legitymująca się w Polsce znacznym 
dorobkiem. Oprócz książek popularnonaukowych, tych syntetyzujących wiedzę o całych 
pradziejach, oraz tych opisujących wybrane ich fragmenty10, na krajowym rynku wydaw-
niczym działa jedno z najstarszych w Europie archeologicznych pism popularnonauko-
wych „Z otchłani wieków”11 i jego młodsza siostra „Archeologia Żywa”. Służą one nie 
tylko zdobyciu szybkiej, rzetelnej informacji o odkryciach, ale przekonują o konieczności 
ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego i coraz częściej wskazują sposoby 
ożywiania dziedziny, relacjonując różnego rodzaju imprezy inspirowane starożytnością. 

Szybko okazało się jednak, że rynek odbiorcy stał się bardzo wymagający. Do-
brze przygotowana treść to za mało. Ważna stała się szata graficzna, czyli cały komentarz 
wizualny do relacjonowanych zagadnień. Nowe pokolenia, wychowywane w cywiliza-
cji obrazkowej domagają się szybkiej, impulsywnej informacji i coraz częściej niestety 
traktują tekst jako tło informacji a nie jej bezpośrednie źródło. Próby pogodzenia in-
tencji autorów z oczekiwaniami odbiorców są niezwykle zróżnicowane. Za wzorcowe 
można uznać wydania albumowe komentujące wystawę o Wandalach, gdzie ilość tekstu 
zrównoważono ilością znakomitych ilustracji12 oraz podsumowujące badania ratownicze 
na wielkich inwestycjach budowy gazociągów i dróg, gdzie piękne ilustracje wychodzą 
na plan pierwszy13. 

6 A. Zakościelna, Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej, Lublin 1996; H. Taras, Kultura trzciniecka 
w międzyrzeczu Wisły, Bugu i Sanu, Lublin 1995.
7 Sarmaci i Germanie, red. A. Kokowski, „Studia Sarmatica”, t. I, Lublin 2004.
8 Cień Światowita, czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, red. A. Kokowski, Lublin 2002; ale też tom pod redakcją 
P. Kaczanowskiego i M. Parczewskiego, Archeologia o początkach Słowian, Kraków 2005.
9 A. Kokowski, Dwanaście miesięcy…, s. 31-43.
10 Np.: J.K. Kozłowski, P. Kaczanowski, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, [w:] Wielka Historia Polski, t. I, Kraków 1998; J. Wie-
lowiejski, Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich (I-V w.), Warszawa 1976.
11 M. Malinowska, T. Malinowski (zestawienie), Skorowidz zawartości 25 roczników czasopisma „Z otchłani wieków“ 1926-1959, 
Lublin 2001.
12 Wandalowie – strażnicy..., red. J. Andrzejowski, A. Kokowski, Chr. Leiber. 
13 Pipeline of Archaeological Treasures. Gazociąg pełen skarbów, red. M. Chłodnicki, L. Krzyżaniak,  Poznań 1998; Via Archaeolo-
gica. Archeologiczne badania ratownicze w programie budowy autostrad w Polsce. Rescue excavations in the Polish higways development 
Project, red. A. Krzyżaniak, Warszawa 2005.
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To też jednoznaczna wskazówka dla tych, którzy chcą ożywienia archeologii – po-
trzebna jest jej wizualizacja zdarzeń, nawet z najodleglejszych czasów, w pełni profesjonal-
na i odpowiedzialna w treści, formie i szczegółach. To wbrew pozorom niezwykle trud-
ne zadanie, wymagające nie tylko znakomitej wiedzy źródłowej, ale również wyobraźni. 
Chyba najwcześniej sięgnęli po to narzędzie Niemcy, czego przykłady znajdujemy w mo-
nografii dziejów Pomorza Wolfganga La Baume14, a ukoronowaniem tej tendencji są 
dzieła wrocławskiego artysty malarza Gerharda Beuthnera [1887 - ?], malującego sceny 
z przeszłości pod okiem archeologa Ernsta Petersena15. Mistrzami w tym względzie są 
Rosjanie i Ukraińcy, którym zawdzięczamy wiele pięknych rekonstrukcji, na przykład 
strojów z różnych epok16. Znakomitą wizualizację dla dziejów Słowian, powiedziałbym 
– w duchu niemieckim, zaproponował za sprawą ilustracji Pavla Majora czeski archeolog 
Zdeněk Váňa17. 

Wszystkie przywołane przykłady powstały dzięki zsumowaniu informacji o wielu 
odkryciach. Trudniej jest przedstawić jedno, konkretne znalezisko, co udało się w przy-
padku sensacyjnego odkrycia grobu książęcego z okresu rzymskiego z Gommern18 i nie-
zwykłego, dzięki swojej obrzędowości, grobu gockiego z Masłomęcza19. Tutaj „zagrały” 
wszystkie elementy (przedmioty) z odkrycia archeologicznego.

Czy w związku z powyższym należy uznać media za zbędne w dążeniu do oży-
wiania archeologii? Absolutnie nie, chociażby dlatego, że dają one najszybszą możliwość 
dotarcia z istotną informacją do najszerszego grona odbiorców. Potęga telewizji i radia 
jest tutaj nie do przecenienia, a prasa ma przecież również ogromne, pozytywne zasługi 
dla popularyzacji dziedziny20. Minęły już co prawda bezpowrotnie czasy, kiedy rzetelność 
prasowego przekazu na temat odkrycia nadawała im znamiona informacji źródłowej. 
To cecha przede wszystkim prasy niemieckiej z okresu przedwojennego, ale sprawiedli-
wie należy powiedzieć, że ilość i skala rzetelności przekazu była i tutaj wypadkową za-
interesowania zarówno archeologa umieszczeniem takiej wiadomości, jak i dziennikarza 
rozumiejącego istotę odkrycia archeologicznego dla budowania szacunku dla dziedzictwa 
starożytnego21. 

14 W. La Baume, Vorgeschichte von Westpreußen in ihren Grundzügen allgemeinverständlich dargestellt, Danzig 1920; tenże – Urge-
schichte der Ostgermanen, Danzig 1934.
15 E. Petersen, Wie unsere Urväter lebten. Eine Bilderreihe aus der Vor- und Frühgeschichte des deutschen Osten nach Gemälden von 
Gerhard Beuthner – Breslau, Leipzig 1935.
16 З. Васіна, Український літопис върання, t. I, 11.000 років до н.е. – XIII ст. н.е., Київ 2003.
17 Z. Váňa, Świat dawnych Słowian, Artia Interpress 1983.
18 M. Becker, Grabungsbefund und Rekonstruktion der Grabkammer [w:] Gold für Ewigkeit – das germanische Fürstengrab von Gom-
mern, Halle (Saale) 2000, s. 118-123.
19 A. Kokowski, Goci od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2007, rycina na 
wklejce – wg W. Święcickiego z „National Geographic”.
20 Świadczą o tym najlepiej zestawienia publikacji prasowych: Dwadzieścia pięć lat archeologii w Masłomęczu 1977-2002. Materia-
ły do bibliografii prasowej archeologii w Masłomęczu, red. J. Gurba, Lublin 2003; A. Kokowski, Bibliografia prasowa wystawy „Schätze 
der Ostgoten”, Bevern 1995, „Archeologiczne Listy”, nr 3 (48); A. Kokowski, Chr. Leiber, Wystawy – Ausstellungen „Die Vandalen, 
die Könige, die Eliten, die Krieger, die Handwerker” (Bevern 2003) i „Wandalowie – strażnicy bursztynowego szlaku“ (Warszawa 2004) 
(Publikacje prasowe – Presseveröffentlichungen), „Archeologiczne Listy“, r. 23, nr 1 (62), 2006; A. Kokowski, B. Bartecki, A. Hyrcha-
ła, Bibliografia prasowa projektu „Troja – sen Henryka Schliemanna” (Hrubieszów 1 marzec – 15 sierpień 2010), [w:] Troja – sen Henryka 
Schliemanna. Podsumowanie projektu, „Archeologiczne Listy”, red. A. Kokowski, nr 65, :2010, s. 21-24.
21 A. Kokowski, W. Niemirowski, Na tropie zaginionych odkryć. Archeologia w prasie regionalnej byłej prowincji Grenzmark – Po-
sen-Westpreussen, Berlin-Warszawa (w druku).
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Tym sposobem zamknęliśmy koło – od utyskiwań na jakość medialnego przekazu 
po refleksję o jego niezastąpioności. Problem polega jedynie na wyważeniu wzajemnych 
oczekiwań osób budujących przekaz i starannym kontrolowaniu jego wartości.

Czy możemy w takim razie już próbować odpowiedzieć na interesujące nas pytanie 
– co buduje obraz naprawdę żywej archeologii, skoro słowo pisane czy mówione już nie 
wystarcza. Odpowiedź jest prosta: obraz – zainteresowany chce widzieć przedmiot bez 
natężania wyobraźni; ruch – zwiedzający chce widzieć, jak dochodzi do odkrycia (odsło-
nięcia) przedmiotu swojego zainteresowania i jak on funkcjonuje w przestrzeni; dźwięk 
– miłośnik chce wsłuchać się w pozornie nieistotne odgłosy związane z przedmiotem 
zainteresowania: stuk łopaty, półsłówka poleceń i komentarzy, oddech skoncentrowane-
go na precyzji odsłaniania eksploratora; emocje – chce być współuczestnikiem napięcia 
prowadzącego do odkrycia i radości będącej jego wynikiem; współudział – najchętniej 
osobisty w procesie odkrywania starożytności.

Skoro potrafimy zdefiniować elementy składające się na żywy przekaz o archeolo-
gii, to dlaczego nie potrafimy go w takim razie ożywić! Przyczyna jest równie prosta, jak 
wskazanie tych elementów. Brak stosownego dla odbiorcy obrazu – wynikający z nie-
umiejętności dostosowania własnej oceny wartości znaleziska do oczekiwań adresata; 
brak stosownego dźwięku – to problem natury technicznej, ale też bardzo długo nie ro-
zumiano, jakie znaczenie ma połączenie dźwięków z obrazem dla zrozumienia jego treści; 
brak bezpośredniego udziału w emocjach – przyczyna jak wyżej, i niezwykle ograniczony 
współudział w odkrywaniu – wynikający przede wszystkim z technicznych możliwości 
i ograniczeń uczestnictwa postronnego obserwatora. 

No to może warto w takim razie postawić teraz pytanie o to, czy potrzebna jest 
archeologia żywa; albo jeszcze brutalniej – czy istnieje zapotrzebowanie na archeologię 
żywą?

Odpowiedź jest właściwie jedna – jest ono ogromne i wynika z kilku przesłanek, 
których przeanalizowanie może pomóc w przyszłym aranżowaniu żywego przekazu o ar-
cheologii. Ustalając pewną gradację emocji opartych na archeologii można wskazać na 
następujące motywy zainteresowania starożytnością, którymi są:

chęć naśladownictwa starożytnych i wczesnośredniowiecznych zachowań;1. 
droga do poszukiwania emocji opartych na starożytności i średniowieczu;2. 
poszukiwanie formy niekonwencjonalnej zabawy w starożytność i średniowiecze;3. 
poszukiwanie inspiracji dla eksponowania możliwości własnej wyobraźni, na przy-4. 
kład na gruncie artystycznym;
trywialna chęć zysku;5. 
chęć dogłębnego poznania starożytności; 6. 
pielęgnowanie pamięci o starożytności – o archeologicznym dziedzictwie kulturowym;7. 
i w końcu – pielęgnowanie pamięci o przeszłości i dowartościowanie własnego 8. 
środowiska.

Warto przyjrzeć się wykładniom konstrukcji poszczególnych punktów.
Ad. 1. To najczęściej wyraz czysto emocjonalnego, idealizującego, niekiedy na-

iwnego odwołania się do starożytności. To taki udział w balu przebierańców bez kon-
sekwencji sprawdzianu merytorycznego – jak mój bal karnawałowy w ogólniaku, gdzie 
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wydawało mi się, że przebrałem się za przedstawiciela homo neandertaliensis22. Rzadko 
na dłużej pozostaje w pamięci. 

Ad. 2. W dzisiejszych czasach mnożą się różne grupy rekonstrukcyjne i bractwa 
rycerskie. Część z nich dla pielęgnowania etosu starożytności, część jedynie dla dania 
upustu emocjom w walce na miecze, włócznie i topory. Nazywam to chwilowym bo-
haterstwem. Zainteresowanie archeologią, czy średniowieczem zdominowane jest przez 
trening sprawnościowy z myślą o kolejnej potyczce, kolejnej szermierce. Więcej w tym 
aktorstwa i pozorowania odwołań do odległych epok, więcej popisów przed liczną wi-
downią, niż dbałości o szczegóły historyczne.

Ad. 3. To forma zabawy proponowana najczęściej dzieciom, jako swoista ścieżka 
edukacyjna, gdzie archeologia jest tylko pretekstem lub jednym z pretekstów. Docelowo 
jednak jest to niezwykle skuteczna forma, budująca trwałe zainteresowanie starożytno-
ścią, i to co może najważniejsze – szacunek dla pracy archeologa. Na wielu festynach pro-
ponuje się dzieciom lepienie naczyń z gliny, klejenie paciorków, tkanie prostych wzorów 
tkanin, czy strzelanie z łuków. Najciekawszy eksperyment przeprowadzono w Ulowie23, 
gdzie od kilku lat Instytut Archeologii UMCS prowadzi wykopaliska na niezwykle trud-
nych do wizualizacji cmentarzyskach ze schyłku starożytności. Dzieci z okolicznych szkół 
przeprowadzone zostały przez rekonstrukcję obrzędów pogrzebowych dowiadując się, że 
to co pokazują im archeolodzy dzisiaj jest niezauważalne na powierzchni, że archeolog 
potrafi „wydobyć spod ziemi” wielkie konstrukcje drewniane, które budzą szacunek swo-
im ogromem i pozwalają spojrzeć na starożytność z góry; że praca archeologa wymaga 
wielkiej cierpliwości, staranności i uwagi oraz, że jest nie mniej ciężka niż ta, jaką wyko-
nują rodzice24.

Ad. 4. Nieformalnym hymnem Instytutu Archeologii UMCS jest pieśń skompo-
nowana przez Romualda Lipko do słów Leszka Moczulskiego „Kolchida”25. Inspiracja 
starożytnością jest tutaj znakomicie wyczuwalna, aczkolwiek istnieje wiele innych przy-
kładów wskazujących, w jaki sposób sztuka wpływała na twórców. Wspomnę chociaż-
by wielkiego Pabla Picassa, albo z rodzimego podwórka krakowskiego - artystę malarza 
i grafika Stanisława Jakubowskiego, autora między innymi teki drzeworytów inspirowa-
nych dawną słowiańszczyzną26.

Przykładem dalekosiężności takich inspiracji, ale również skali zaskoczenia ze 
stwierdzenia ich faktu, niech będzie postać Jerzego Faczyńskiego, żyjącego w latach 1917-

22 A. Kokowski, Dwanaście miesięcy…, s. 192, ryc. bn.
23 B. Niezabitowska, Ulów – historia wyłaniająca się z mroku lasu, „Z otchłani wieków”, R. 58/1-4, 2003, s. 79-83; tejże – Zanim 
przyszli Słowianie, czyli Roztocze u schyłku starożytności, [w:] Archeologia Roztocza. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy, red. E. Bana-
siewicz-Szykuła, Lublin 2005, s. 73-101; B. Niezabitowska-Wiśniewska, Kompleks osadniczy w Ulowie, pow. tomaszowski – wstęp-
ne podsumowanie sześcioletnich badań wykopaliskowych, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. X:, 2008 (2010), s. 67-94; 
tejże – Archaeology, History and the Heruls. The Lublin Region in the Late Roman and the Migration Period, “Barbaricum”, t. 8, 2009 
(2010), s. 195-240.
24 Bogata dokumentacja tych zdarzeń w archiwum Zakładu Archeologii Środkowego i Wschodnioeuropejskiego Barbari-
cum, Instytutu Archeologii UMCS. 
25 A. Kokowski, Sześćdziesiąt lat archeologii w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w świetle minionego dziesię-
ciolecia (1995-2005), „Lubelskie Materiały Archeologiczne”, 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, 
red. J. Gurba, J. Libera, t. XV, Lublin 2007 (2008), s. 17-26 i załączona płyta CD.
26 J. Żero-Gospodarczyk, Celtomania u współczesnych. Odkrywanie sztuki celtyckiej we Francji XX wieku, „Archeologia Żywa”, 
Nr 3-4 (15), 2000, s. 7-10; S. Jakubowski, Prasłowiańskie motywa architektoniczne. Teka prasłowiańskich motywów architektonicznych. 
Dwadzieścia siedem drzeworytów, Kraków-Dębniki 1923.
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1987 i działającego głównie w Liverpoolu w Anglii. Ten emigracyjny artysta (malarz, 
poeta, grafik), z wykształcenia architekt, był jeszcze przed kilku laty zupełnie w Polsce 
niezauważony. Pomijały go słowniki artystów polskich i opracowania monograficzne na 
temat środowisk kulturalnych polskiej emigracji27. Gdyby nie jego fascynacje starożytno-
ścią, to może jeszcze przez wiele lat jego bogaty dorobek czekałby na uznanie w Ojczyź-
nie28. Przypadek ten pokazuje, jak żywo potrafi reagować artysta na odkrycia z prahistorii, 
a jednocześnie jak głęboko wpływają one na jego wyobraźnię, podpowiadając skojarzenia 
tłumaczące odległe w czasie zjawiska i procesy.

Ad. 5. Często dzieje się jednak tak, że nawet najszlachetniejsze intencje rozpły-
wają się pod presją oczekiwań współorganizatorów lub organizatorów przedsięwzięcia 
mającego ożywić archeologię. Smutnym tego przykładem jest niestety „Majówka arche-
ologiczna w Chodliku”, mająca upowszechnić wiedzę o tym wspaniałym obiekcie, który 
nieustannie wywołuje emocje w środowisku badaczy okresu plemiennego Słowian. Gro-
dzisko uznawano co prawda kiedyś za jedno z najstarszych na ziemiach polskich, dzisiaj 
ekscytuje przede wszystkim z uwagi na swoją konstrukcję i serię dat otrzymanych metodą 
dendrochronologiczną. Z obiektem tym związana jest też legendarna postać lubelskiej 
archeologii – prof. Aleksandera Gardawskiego29, zasłużona na wielu polach budowania 
wiedzy o starożytności i wczesnym średniowieczu. To właśnie dzięki niemu przez długie 
lata Chodlik był synonimem lubelskiej archeologii30.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich i ówczesna Katedra Archeologii 
UMCS postanowiły wykorzystać tę markę dla zwrócenia ludziom uwagi na archeologicz-
ne dziedzictwo kulturowe. W obrębie grodu przez dwa dni odbywały się żywe lekcje pra-
historii z prezentacjami tego wszystkiego, co najbardziej spektakularne w badaniach wy-
kopaliskowych. Prowadzono wytop żelaza metodą dymarkową, pokazywano jak lepiono 
kiedyś naczynia, jak z krzemienia produkowano narzędzia i wiele podobnych działań31. 

Tysiące zwiedzających dawały nadzieję, że recepta na ożywienie przekazu o arche-
ologii znalazła w końcu zastosowanie. Tak się jednak nie stało, gdyż dla lokalnych władz, 
ale i dla części animatorów tego przedsięwzięcia, istotniejszym stał się dochód z działań 
czysto komercyjnych, zapewniających tanią, masową rozrywkę, która szybko zepchnęła 
istotę pomysłu poza margines. Zamiast ożywić i utrwalić ducha Chodlika – po prostu 
go uśmiercono.

Ad. 6. Eksperymenty w archeologii stały się modne jeszcze w okresie międzywo-
jennym. Na tyle, że eksperymentują nie tylko archeolodzy, ale również amatorzy arche-
ologii. Ci pierwsi kojarzą się przede wszystkim z cykliczną imprezą w Polsce noszącą 
nazwę „Dymarki, czyli żelazne korzenie Gór Świętokrzyskich” – w skrócie „Dymarki 

27 Interesujące jest, że wszystkie te źródła odnotowują postać jego ojca, Mariana – H. Bartnicka-Górecka, Faczyński Ma-
rian, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, malarze, rzeźbiarze, graficy, red. J. Maurin-Białostocka i inni,  
t. II [D-G], Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975, s. 185.
28 A. Kokowski, Dwanaście miesięcy…, s. 195-198; ale również – tenże – Inspirująca starożytność, „Archeologia Żywa”, nr 1 
(41), s. 43-46; tenże – Odkopałem artystę!, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 5 (146), 2008, s. 27-28; tenże, Wielkanoc z Jerzym 
Faczyńskim, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 3 (153), 2009, s. 15-17.
29 J. Dąbrowski, Aleksander Gardawski, „Z odchłani wieków”, r. 40, 1974, s. 169-170; J. Gurba, Aleksander Gardawski (9 III 1917-4 
IV 1974), „Rocznik Lubelski”, t. 17, 1974, s. 324-330.
30 A. Gardawski, Chodlik, cz. 1 – wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, Wrocław 1970.
31 E. Mitrus, Majówka Archeologiczna w Chodliku, „Z otchłani wieków”, r. 58, 2003, s. 187-190.
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Świętokrzyskie”, która ma już ponad czterdziestoletnią tradycję32. W trakcie tego okresu 
sprawdzono po wielokroć teoretyczne wyobrażenia o technice i technologii starożytnego 
hutnictwa – produkcji żelaza i jego obróbce33. Korzyści dla rzetelnej wiedzy archeologicz-
nej są więc przeogromne. Takie fakty, jak temperatura wytopu, sposób przygotowania 
rudy, rodzaj topików, ale również czas całego procesu, czy możliwość rekonstrukcji wiel-
kości grupy obsługującej jedno pole dymarkowe – przestały być tajemnicą.

Ale jeszcze ciekawszy eksperyment miał miejsce w Niemczech. W miejscu rozpo-
znanego w całości oppidum celtyckich Trewirów z przełomu II i I w. przed Chr. w Bun-
denbach34, dokonano pełnej rekonstrukcji jego centralnej części. Ciekawsze jest jednak 
to, że w jej obrębie żyje „na sposób lateński” grupa zapaleńców nazywająca się „Trevi-
ri-Keltoi”, która w sposób praktyczny sprawdza i weryfikuje wyobrażenia archeologów 
o życiu codziennym sprzed dwudziestu dwóch wieków. Ich doświadczenia, spostrzeżenia 
i odkrycia są nie do przecenienia i pokazują, jak często wyobraźnia archeologów i histo-
ryków rozmija się z rzeczywistością35. Tutaj mieszkają ubierają się i odżywiają na sposób 
celtycki, ludzie a nawet pies towarzyszący mieszkańcom oppidum rasowo jest nieomal 
identyczny z psami, jakich szczątki znaleziono w trakcie wykopalisk.

Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że w opisanych przypadkach 
chęć dogłębnego poznania prehistorii zdominowała merkantylną otoczkę i radosną za-
bawę.

Ad. 7. Dla tezy o potrzebie pielęgnowania pamięci o starożytności posłużę się 
przykładem z lubelskiego podwórka. Przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej 
działa bowiem od lat „Legio XIIII Gemina Martia Victrix”, który zaznaczył swo-
ją obecność w sposób wyraźny niemilitarną działalnością w stowarzyszeniu Pro An-
tica36. Działają tutaj głównie studenci oraz pracownicy naukowi, ale formuła tego 
przedsięwzięcia jest otwarta. Cel jest jasny – możliwie precyzyjnie odtworzyć wygląd 
rzymskiego legionisty i jego zachowania w czasie służby i poza nią. Całoroczna praca 
w tym zakresie pokazywana jest zaledwie kilkakrotnie, gdyż dla tych młodych ludzi 
ich prezentacja nie jest sposobem na życie, jak ma to miejsce w przypadku naśladow-
ców Celtów z Bundenbach, a jedynie na jego urozmaicenie. Lubelscy pasjonaci też 
mniej eksperymentują, bazując na doświadczeniach innych i na bogatej literaturze 
przedmiotu. Jedno jest natomiast pewne, że oddają się swemu zajęciu z szacunku dla 
epoki, która ich ekscytuje.

Ad. 8. Niezwykle rzadko jednak zdarza się, aby promocja archeologii otarła się 
o najszlachetniejszą formę – chęć pielęgnowania pamięci o odkryciach i dowartościo-
wanie swojego środowiska. Tak zdarzyło się w Masłomęczu, w gminie Hrubieszów i ta 
sytuacja warta jest prezentacji.

W miejscowości tej przez ćwierć wieku prowadzono wykopaliska, głównie na 
gockim cmentarzysku z II/III-IV wieku. Wyniki tych badań uzyskały takie znaczenie, 

32 www.dymarki.pl  
33 Por. chociażby: Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, red. 
S. Orzechowski, Kielce 2002.
34 R. Schindler, Die Altburg von Bundenbach (eine Keltenburg aus dem 2./1. Jh. v. Chr.), [w:] Führer zu vor- und frühgeschichtlichen 
Denkmälern, Mainz am Rhein 1977, s. 110-120 (tam dalsza literatura).
35 www.treviri-keltoi.de  
36 www.proantica.org   
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że podobne odkrycia z obszaru Kotliny Hrubieszowskiej zaczęto nazywać znaleziskami 
typu Masłomęcz, a potem „grupą masłomęcką”. Stały się one kluczowymi nie tylko 
dla rekonstrukcji dziejów regionu, ale dla całej problematyki gockiej, od momentu 
rozpoczęcia przez nich wielkiej wędrówki u schyłku II wieku, po czasy naznaczone 
najazdem Hunów w 375 roku. Wypracowane tutaj schematy klasyfikacji zabytków 
oraz ich chronologiczna interpretacja weszły do powszechnego warsztatu naukowego 
archeologów37.

Jest rzeczą ze wszech miar oczywistą, że przez tak długi czas archeologia wrosła 
w lokalną społeczność, dostarczając jej nie tylko rozrywki, ale budując poczucie ważno-
ści, płynące z możliwości obcowania z tak niecodziennymi, szeroko komentowanymi 
odkryciami. Cytowane już zestawienia publikacji prasowych pokazują, z jaką częstością 
nazwa tej miejscowości zaczęła przebijać się do powszechnej świadomości. Prasę wspiera-
ły też intensywnie radio i telewizja; przez wieś przewijały się tłumy gości z całego świata; 
w końcu sami archeolodzy dbali o to by mieszkańcy czuli bliskość sezonowych współ-
mieszkańców, zapraszając ich na różne spotkania i nie kryjąc przede wszystkim swoich 
odkryć38. 

W 2002 roku wykopaliska definitywnie zakończono39. Mieszkańcy zrozumieli 
wtedy, że skończyła się w ich życiu ważna epoka. Nie mogąc się z tym pogodzić, wzię-
li sprawę w swoje ręce, i postanowili za wszelką cenę przechować w pamięci zarów-
no tak długą obecność archeologów, jak też utrwalić ich odkrycia. Powstało najpierw 
nieformalne stowarzyszenie, utworzone przez lokalne kobiety, którego zamiarem było 
organizowanie przynajmniej raz w roku wspominkowego spotkania z archeologami. 
Szybko pomysł się rozrósł – od zbudowania repliki chaty gockiej, poprzez próbę od-
tworzenia ich strojów i naśladownictwo rzemiosła, co przyciągnęło coraz więcej osób. 
Przy pomocy Gminy Hrubieszów mądrze sterowane koło zamachowe zaczęło rozkręcać 
lokalną inicjatywę, wymuszając regularne spotkania i systematyczną naukę prehistorii. 
Dla miłośników gockich dziejów wydano „podręczniczek”, który w krótkich tekstach 

37 Por.: A. Kokowski, Grupa masłomęcka. Z badań nad przemianami kultury Gotów w młodszym okresie rzymskim, Lublin 1995; ten-
że, Schätze der Ostgoten, Stuttgart 1995; tenże, Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej, Lublin 1999 (również wersja 
niemiecka); tenże, Die Masłomęcz-Gruppe. Ihre Chronologie und Beziehungen innerhalb des gotischen Kulturkreises – ein Beispiel für 
den kulturellen Wandel der Goten im Verlauf ihrer Wanderungen, „Bericht der Römisch-Germanischen Kommission“, t. 78, 1997 
(1999), s. 641-833; tenże, Vorschlag zu relativen Chronologie der südöstlichen Kulturen des „Gotenkreises” (Die Forschungsergebnisse 
zur Masłomęcz-Gruppe in Polen), [w:] Die Sîntana de Mureş-Černjachov-Kultur. Akten des Internationalen Kolloquiums in Caputh 
vom 20. bis 24. Oktober 1995. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, red. G. Fuchs-Gomolka, t. 2, Bonn 1999, s. 179-209; tenże 
– Dzieje badań okresu rzymskie w Kotlinie Hrubieszowskiej, [w:] Rzymskie dzieje Kotliny Hrubieszowskiej, (Skarby z Przeszłości), red. 
A. Kokowski, t. 3, Lublin 2001, s. 19-53, 71-83; tenże, Geschichte der Verbindungen der Goten mit den Sarmaten im Lichte der Un-
tersuchungen der Masłomęcz-Gruppe und der Kulturen des Goten-Kreises, [w:] Kontakt-Kooperation-Konflikt. Germanen und Sarmaten 
zwischen dem 1. und dem 4. Jahrhundert nach Christus, red. C. von Carnap-Bornheim, Neumünster 2003, s. 275-302; tenże, Goci 
– od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2007; tenże, Дві битви за Грубешівську 
Котловину на схилку старожитності, „Archeolohični Doslidžennja L’vivs’koho Universitetu”, t. 10, 2007, s. 60-91; tenże, 
Kontinuität und Diskontinuität der Besiedlung in der jüngeren vorrömischen Eisenzeit und in der römischen Kaiserzeit am Beispiel des 
Hrubieszów-Beckens, „Přechled Výskumů“, t. 50, 2009, s. 181-212; Trzydzieści trzy lata badań nad dziejami Gotów w Kotlinie Hru-
bieszowskiej. Podsumowanie na okoliczność 50-lecia Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, [w:] Jubileusz 50-lecia Towarzystwa 
regionalnego Hrubieszowskiego. red. B. Dragan-Szkodzińska i inni „Biblioteka Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, 
t. 52, Hrubieszów 2010, s. 155-198. 
38 A. Kokowski, Rzecz o przyjaźni, czyli ćwierć wieku z archeologią w Masłomęczu (właściwie dla dorosłych), Lublin 2004.
39 Śladem tego jest monumentalny tom publikacji: red. P. Łuczkiewicz, M. Gładysz-Juścińska, M. Juściński, B. Niezabi-
towska, S. Sadowski, Europa Barbarica, ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, „Monumenta Studia Gothica”, t. 4, Lublin 
2005.
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objaśniał emocjonalne i merytoryczne podstawy działania. Jego tytuł jest znamienny 
„30 powodów do dumy z mieszkania w krainie Gotów”40.

Cykliczne, lipcowe spotkania z archeologią gromadziły coraz więcej gości, przy-
bywających z najodleglejszych stron kraju i z zagranicy41. Masłomęczanie poczuli nie 
tylko dumę z dobrze realizowanego pomysłu, ale nagle dostrzegli również, że wyrastają 
ponad sąsiedzką przeciętność, a ich działania są przedmiotem podziwu i zazdrości da-
leko poza granicami Polski. 

Dzisiaj „Goci z Masłomęcza” to już prawdziwa instytucja, dbająca o swoją mar-
kę, czuła na głoszone o niej opinie, rodząca nadzieję na stworzenie struktur pozwala-
jących części mieszkańców realizować prawdziwy, ale odmienny od rolniczego trudu 
sposób na życie – z zabezpieczeniem finansowym i stabilną perspektywą. Czytając 
statutowe cele „Wioski Gotów” znajdujemy przede wszystkim edukację, promocję 
i rozrywkę, ale również działalność naukową (sic!) i gospodarczą42. Ludzie ci mieli 
odwagę sięgnąć po doświadczenie profesjonalistów, ale również zaufać młodym. Ich 
przewodnikami na trudnej drodze do mądrego sukcesu jest para niedawnych absol-
wentów archeologii UMCS, związana dzisiaj z Muzeum Regionalnym im. ks. Stani-
sława Staszica w Hrubieszowie, mgr mgr Bartosz Bartecki i Anna Hyrchała. Dla nich 
to również szansa na spełnienie innej misji w realizacji wystudiowanej drogi badacza 
najstarszych dziejów w regionie.

Wydaje mi się, że taka promocja archeologii, pokazująca, że nie jest ona udziałem 
kilkudziesięciu ekstrawaganckich naukowych hobbystów, jest najpełniejszym spełnie-
niem archeologii naprawdę żywej.

A teraz odpowiedź na pytanie postawione na wstępie tego tekstu – czy populary-
zacja archeologii leży w interesie archeologii.

Ponownie, tylko pozornie, sprowadzam czytelnika z jasno wyznaczonego szlaku 
sensownych działań na rzecz popularyzacji dziedziny na ukryte manowce. Owo „pozor-
nie” ma tutaj znaczenie przeciwważne dla określeń jednostronnych. Zdajemy sobie prze-
cież sprawę, że idealne rozwiązania nie istnieją, a ich słabe strony wypływają, objawiając 
się zazwyczaj w najmniej spodziewanym momencie. 

W przypadku archeologii nagłośnienie ważnych, spektakularnych odkryć, a szcze-
gólnie tych z efektownymi zabytkami, budzi niestety oprócz ogólnego zainteresowania, 
również zainteresowanie rabusiów stanowisk archeologicznych. Stało się niestety smut-
ną regułą, że w momencie pojawienia się archeologii na konkretnym obiekcie, nieomal 
natychmiast pojawiają się na nim hieny, nazywające siebie „poszukiwaczami skarbów”, 
uzbrojone w wykrywacze metali. Ta bezrozumna działalność dotyka nawet tzw. „klejno-
tów” europejskiej archeologii, chronionych prawem jako europejskie dziedzictwo kul-
turowe, jakimi w regionie bez wątpienia są stanowiska archeologiczne w Gródku nad 
Bugiem, Swaryczowie, Ulowie czy Czermnie-Czerwieniu. Jest to proceder masowy, na-
rastający, z którym nie potrafi sobie poradzić ani ustawa „o ochronie zabytków i opiece 

40 A. Kokowski, Trzydzieści powodów do dumy z mieszkania w krainie Gotów, Zamość 2007, 76 ss.
41 A. Hyrchała, A. Kokowski, Goci z Masłomęcza, „Archeologia Żywa” nr 4 (44), 2009, s. 28-29; por. też A. Kokowski, Hru-
bieszowski sen o schliemannowej Troi, [w:] Troja sen Henryka Schliemanna, red. A. Kokowski, Hrubieszów–Lublin 2010, s. 18-29; 
tenże Trzydzieści trzy lata badań nad dziejami Gotów w Kotlinie Hrubieszowskiej..., s. 155-198.
42 www.wioska-gotow.pl 
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nad zabytkami” z 23 lipca 2003 r.43, ani służby konserwatorskie, nie dysponujące odpo-
wiednią liczbę ludzi i środków. 

Wspomniana ustawa w kilku punktach wyraźnie określa stosunek do zabytków 
archeologicznych. Warto przytoczyć najistotniejsze z nich: 

Art. 3. pkt. 4) Zabytek archeologiczny to zabytek nieruchomy, będący powierzch-
niową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, zło-
żoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów 
albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem; pkt. 11) badania archeologiczne – dzia-
łania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku 
archeologicznego. 

Art. 6. 1. Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: pkt. 
3) zabytki archeologiczne będące, w szczególności: a) pozostałościami terenowymi pra-
dziejowego i historycznego osadnictwa, b) cmentarzyskami, c) kurhanami, d) reliktami 
działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Art. 32. 1. Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) 
zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 2. Wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 
3 dni, przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie, 
o którym mowa w ust. 1 pkt. 3. 

Art. 33. 1. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych 
środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta). 

Art. 35. 1. Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypad-
kowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią wła-
sność Skarbu Państwa. 

Art. 116. 1. Kto niezwłocznie nie powiadomił wojewódzkiego konserwatora za-
bytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przypadkowym odkryciu przedmio-
tu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, a także 
nie zabezpieczył, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i miejsca jego znale-
zienia, podlega karze grzywny.

Tyle prawo, ale uzbrojona w nie archeologia pozostaje nadal bezsilna44. Skutek jest 
taki, że dylemat: opowiadać czy nie opowiadać o swoich odkryciach – może mieć poważ-
ne, również negatywne konsekwencje. 

43  „Dziennik Ustaw”, nr 162, 2003,, poz. 1568.
44 Porównaj szkody wyrządzone w tym zakresie na Lubelszczyźnie: E. Banasiewicz, Zniszczenia spowodowane rabunkową 
działalnością poszukiwaczy zabytków na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie, [w:] Wykrywacze metali a archeologia, red. W. Brzeziński, 
Z. Kobyliński, Warszawa 1999 (2000), s. 55-66; A. Kokowski, Wykrywacze metali – instrument naukowy, czy barbarzyńskie na-
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Chyba, że trafi się na taką społeczność, jak ta w Masłomęczu. Wtedy archeologia 
będzie naprawdę żywa.

Dla takich to właśnie ludzi napisałem książkę o dwunastu miesiącach w arche-
ologii45.

rzędzie, [w:] Wykrywacze metali a archeologia…, s. 19-31; tenże, Powtórka z Radawy, historii przeworskich wojowników ciąg dalszy, 
„Archeologia Żywa”, Nr 15, 2000, s. 18-19; tenże, Deutsche Archäologen retten archäologische Funde aus Polen, „Archäologisches 
Nachrichtenblatt“, Nr 6, z. 1, 2001, s. 3-5; tenże, Polsko-niemiecki przyczynek do ratowania zabytków z Radawy w woj. podkarpackim, 
„Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXI, 2000, s. 303-307; tenże, Zamojska archeologia 
jako element europejskiego dziedzictwa kulturowego, [w:] Wykłady otwarte Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, 
z. 20, Zamość 2003, 36 ss.; tenże, Utracone – odzyskane – zaskakujące, „Z otchłani wieków”, r. 58, 1-4, 2003 (2004), s. 12-18; tenże, 
Hrubieszów ma szczęście!, „Archeologia Żywa”, Nr 1 (40), 2008, s. 32-34; tenże, Czermno – nowe otwarcie!, „Archeologia Żywa”, 
Nr 6 (52), 2010, s. 21-23; A. Kokowski, P. Łuczkiewicz, Pikule – ein Opferplatz (?) aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit, [w:] 
Die Bewaffnung der Germanen und ihrer Nachbarn in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Tagungsmaterialien aus Nałęczów 
(23-25.09.1999), red. C. von Carnap-Bornheim, J. Ilkjær, A. Kokowski, P. Łuczkiewicz, Lublin 2002, s. 147-162.
45 A. Kokowski, Dwanaście miesięcy… .
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Zachowanie i eksponowanie wartości  
w kulturze tradycyjnej  

z perspektywy życia codziennego

2

Współczesna recepcja treści związanych z kulturą ludową i szerzej – kulturą tra-
dycyjną, jest bardzo często obarczona różnorodnymi negatywnymi konotacjami. Ma to 
wyraz także w języku, a więc w tym składniku naszej kultury, który jest elementem nie-
zbędnym do jej opisu, analizy czy interpretacji. Jest też jej najczęstszym i bezpośrednim 
eksponentem, a jednocześnie odzwierciedla stan wiedzy ogółu Oto kilka przykładów:

Derywaty o negatywnej wymowie utworzone od rdzenia „lud” jak: 1. ludowizna - 
‘współczesna sztuka ludowa’1; luda - ‘szkoła’, ludas – ‘taniec ludowy’, ludowe - ‘bo-
isko szkolne’2; 
Derywaty i neosemantyzmy utworzone od rdzenia „wieś”: 2. wieś – ‘brzydkie rzeczy’; 
wieś tańczy i śpiewa – ‘coś niepopularnego’; wiocha – ‘osoba ubrana bez gustu’, 
‘miasto Warszawa’, ‘prostackie, niekulturalne zachowanie’; wiochać – ‘wąchać klej’; 
siać wiochę – ‘robić coś nienormalnego’; wiochara – ‘dziewczyna pochodząca ze 
wsi’; wiochman/wiochmen – ‘człowiek głupi, tępy, głupiec’, ‘uczeń nielubiany, nie-
sympatyczny’, ‘osoba źle ubrana, pochodząca ze wsi’; wieśmak – ‘osoba pochodząca 
ze wsi’; wieśmen – ‘człowiek głupi, głupiec’; wieśniacha atmosfera – ‘nieudana dys-
koteka’; wieśniaczka – ‘osoba uważana za mało urodziwą, brzydką’, ‘bardzo dobra 
uczennica’; wieśniaczyć – ‘opowiadać głupstwa’; wieśniak/wieśniok – ‘uczeń ze wsi, 
każdy kto mieszka na wsi’, ‘człowiek postrzegany negatywnie, np. jako głupi, śla-
mazarny, niewychowany’, ‘uczeń brzydko ubrany, zaniedbany’; wieśniaki – ‘ucznio-
wie z internatu, z bursy’; wieśniara – ‘dziewczyna zaniedbana, źle ubrana, nielu-
biana, nieakceptowana’, ‘dyrektorka szkoły’; ponadto: wiejska centrala – ‘od skrótu 
WC – ubikacja’; wiejska potupanka – ‘dyskoteka’, wiejski paznokieć – ‘dziewczyna 
źle prowadząca się’, osoba pochodząca ze wsi’; wiejski wynalazek – ‘tanie wino’3;

1 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 19, Poznań 1998, s. 333.
2 M. Kasperczak, M. Rzeszutek, J. Smul, H. Zgółkowa, Nowy słownik gwary uczniowskiej, red. H. Zgółkowa, Wrocław 2004, 
s. 196.
3 Tamże, s. 393-394.
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Neosemantyzm od nazwy własnej, nazwiska przywódcy ludowego, „Witos”: 3. witos 
- ‘nielubiana osoba’4;
Neosemantyzm od słowa 4. folklor - ‘człowiek z brudnymi rękami lub w brudnej 
odzieży’5.
Tego typu przykładów można jeszcze podać wiele. W związku z tematyką publi-

kacji dodatkowo odwołam się do terminu skansen, który chociaż w obiegu potocznym 
niemal wyłącznie kojarzony jest z muzeum budownictwa wiejskiego, ale to także utrwa-
la wiele skojarzeń negatywnych, jak: ‘absolutna archaiczność, zamknięcie, brak życia, 
sztuczność’ itp.

Wydaje się, że jedną z przyczyn powyższego stanu rzeczy jest to, że współcześnie 
przekaz treści związanych z kulturą ludową, wąsko definiowaną jako kultura wsi, jest 
zakresowo ograniczony do cech „zewnętrznych”, do form – w wielu wypadkach rzeczy-
wiście już przestarzałych czy wręcz archaicznych. Tymczasem istotą pojęcia kultura lu-
dowa (jak zresztą każdej innej odmiany kultury), są cechy natury semantycznej: ideowe, 
światopoglądowe. We wstępnej, ogólnej egzemplifikacji tej tezy można odwołać się do 
wspomnianego wcześniej terminu folklor. Przecież analiza etymologiczno-strukturalna 
objaśnia jego znaczenie jako ‘wiedza ludu’6, co wskazuje na potrzebę odwołań do struktu-
ry głębokiej terminu, do wyrażanych w tego typu tekstach kulturowych wartości, jakie są 
istotne dla ludowej kultury, a tym samym i dla stojącej za tą kulturą grupy społecznej. 

Innym determinantem wiązania negatywnych opinii z kulturą tradycyjną jest sta-
ry, ale do dzisiaj funkcjonujący stereotyp, wyrażający się w opozycji: swój – obcy, często 
przekładany na inną, wartościującą opozycję: lepszy – gorszy. W tym kontekście wieś i jej 
kulturę zawsze traktowano jako mniej wartościową. Pełny temu wyraz dała genetycz-
na teoria H. Naumanna, według której na kulturę ludową „składają się głównie dobra 
opadłe z kultury warstw wyższych, i że lud jest w zasadzie kulturowo nieproduktywny, 
a tylko naśladowczy i adaptujący elementy kultury przyjmowane z zewnątrz”7.

Wydaje się, że zasadniczą zmianę w traktowaniu kultury ludowej i jednocześnie jej 
wytwórców przyniosła stopniowa zmiana optyki oglądu – z hierarchicznej na podmioto-
wą. W efekcie końcowym dało to możliwość rekonstrukcji rzeczywistego światopoglądu 
grupowego nosicieli tej kultury, z uwzględnieniem ich punktu widzenia -wobec własnego 
środowiska i środowisk zewnętrznych8. 

W dalszej części artykułu proponujemy zatem dokonać chociażby wstępnego reje-
stru wartości – definiowanych jako treści pozytywne, które są najistotniejsze dla kultury 
tradycyjnej, są niejako jej naturalnymi eksponentami. Trudno jest je hierarchizować ale 
wydaje się, że jedną z istotniejszych dla całego środowiska jest praca. Jej rolę w kulturze 
ludowej bardzo wyraziście utrwalają i eksponują przysłowia: Praca ludzi wzbogaca; Praca 
dla Pana Boga, pożytek dla ludzi; Praca doskonali cnotę; Praca dobrowolna większą ma 
wartość jak przymuszona; Jaka praca taka płaca; Bez pracy trudno dostąpić honoru; Bóg bez 

4 Tamże, s. 395.
5 Tamże, s. 105. 
6 Por. W. Thoms, Folklor, „Literatura Ludowa”, nr 6, 1975, s. 37. 
7 J. Burszta, Kultura ludowa, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987, s. 196.
8 W warunkach polskich przykładem kompleksowej realizacji takiego zamierzenia jest niewątpliwie powstały w Lublinie 
Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, t. I, Kosmos, cz. 1 i 2, Lublin 1996–1999.
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pracy nic nie daje; Bez pracy żyją tylko ptacy; Za ciężką pracą dom i stodołę podnoszą; Kto ci-
cho siedzi i pracuje szczerze, temu Pan Bóg nie odbierze; Kto licho pracuje, ten się licho modli, 
a kto się licho modli, temu Pan Bóg licho daje; itd.9 Jak wynika z tego krótkiego zestawienia 
praca w przysłowiach, traktowanych jako słowne eksponenty kultury ludowej, a zarazem 
ludowej świadomości grupowej, wiąże się z kilkoma istotnymi cechami. Łączy ciężką 
i wydajną pracę z możliwością pozyskania realnych dóbr, polepszeniem standardu życia 
ale także utożsamia dobrą pracę z pozytywnymi relacjami wobec innych ludzi i wobec 
Boga (jest ekwiwalentem modlitwy). Praca jest zatem nakazem moralnym, obowiązkiem 
człowieka, jest działaniem typu religijnego. 

Praca chłopa – gospodarza, rolnika była i jest ściśle związana z ziemią. Jest to 
praca często mozolna i wymagająca, o czym mówią chociażby pamiętniki chłopów. Ale 
dla chłopa ziemia to nie tylko warsztat pracy, to podstawowa wartość także w sensie 
symbolicznym czy wprost transcendentnym. W sposób metaforyczny, ale przez to może 
i bardziej wyrazisty, unaocznia to w wielu swoich wierszach najwybitniejszy z chłopskich 
poetów Jan Pocek:

jakże mi rzucić pole złote
jakże mi pójść do miasta
kiedy mam siewcy dłoń i stopy
i chłopka jest moja niewiasta

jakże mi rzucić łąkę kwietną 
i krzywą złotą kosę
gdy w sercu noszę mrowie świerszczów
a w oczach srebrną rosę

w miastach ogromnym szumie gwarze
żyłbym jak pomylony:
światła próbowałbym zmienić w bazie
ulice w wiejskie wygony10.

Codzienna praca na roli była i jest mozołem, wymaga pokonywania różnych prze-
szkód, przezwyciężania samego siebie. W szczególnych sytuacjach, takich jak siew czy 
zbiór zboża, wymaga też podejścia wprost odświętnego, rytualnego. Taką sytuację doku-
mentuje O. Kolberg, który pisze:

Do żniwa tak kobiety jak i mężczyźni ubierają się czysto; parobcy i dziewki przy-
strajają głowy w kwiaty. Wychodząc w pole, jak i wracając z całodziennéj roboty, zawodzą 
(osobliwie kobiety) przeciągłemi tony tęskne pieśni, czasem nabożne, których miły dźwięk 

9 Por. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. Krzyżanowski, t. 2, Warszawa 1970, hasła: praca i praco-
wać s. 1049-1058.
10 J. Pocek, Wiersze, wybór, opracowanie, posłowie J. Zięba, wycinanki I. Dobrzyński, Warszawa 1973, s. 117.
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daleko rozchodząc się po rosie, błogie i rzewne budzi w słuchaczu uczucia. Ale i w polu robo-
ta okraszona jest śpiewką; przechodzień łatwo po śpiewach i wrzawie odgadnie gdzie żeńcy 
dożynają, zanim pochylonych w pracy oko jego ujrzy11.

W okolicy Puhaczowa, Ostrowa, Łęczny, również bardzo świeżo i schludnie ubierają 
się w czasie żniw, jakby do kościoła lub cerkwi12.

Z pracą jest też ściśle związana inna niezmiernie istotna dla środowiska wiejskiego 
wartość, którą można opisać jako solidarność społeczna. Jej przykładem na obszarach 
wschodnich jest chociażby zwyczajowa t ł o k a, o której tak pisał O. Kolberg: 

W wielu miejscach panuje jeszcze dawna prac solidarność. Gospodarzowi chorobą 
złożonemu lub nawiedzonemu nieszczęściem, sprzątają z łanu zboże sąsiedzi i przyjaciele, 
a nawet zwożą takowe do stodoły, za co od wdzięcznego gospodarza obfite przyjęcie.

Bywa także, że gdy większą swego pola zeżną połowę, wtedy na prośbę swego probosz-
cza, wszyscy młodzi, po jednemu z każdej chaty, czy to za pieniądze czy tylko za wieczorne 
przyjęcie, zbierają się na funduszowe pole (t. j. plebańskie) i prawie w jednym dniu żniwa 
kończą, co się tłuką zowie13.

Zwyczaj wzajemnej samopomocy dotyczy także innych sytuacji, np. odbudowy 
domu czy przygotowania przyjęcia weselnego z produktów wcześniej podarowanych 
przez mieszkańców całej wsi, co nazywano c h w e s t ą. W Piotrawinie (pow. Opole 
Lubelskie) wyglądało to tak:

Panna młoda dobierała sobie starszą druhnę i – jeżeli nie była bogata z domu – cho-
dziła „po kwescie”. Zwyczaj „kwesty” był ściśle związany z zaprosinami. „Kwestę” dla młodej 
dawali wszyscy mieszkańcy wsi. Panna młoda w prawym ręku trzymała wykrochmaloną 
chusteczkę białą i była odświętnie ubrana. Po wejściu do chaty kłaniała się domownikom, 
starszych całowała w ręce i podejmowała pod nogi mówiąc: „Nie odrzykojcie się na wesele”. 
Zapraszani odpowiadali: „Bóg zapłać” i dawali młodej parze różne dary: kawałek słoniny, 
serek obsuszany itp. Darami tymi młoda zapełniała swoją komorę i miała z czego urządzić 
wesele14.

Współcześnie solidaryzm społeczny realizowany jest przede wszystkim w formie 
różnego rodzaju tzw. „odrobków”. Często zdarzało się to w sytuacji kopania kartofli czy 
pomocy sąsiedzkiej w obsłudze maszyn w trakcie młocki. 

Jednakże w kulturze tradycyjnej pojęcie solidarności nie tylko odnosi się do spraw 
społecznych i wewnątrzwspólnotowych stosunków międzyludzkich. Jest to pojęcie bar-
dzo dobrze oddające także relacje człowieka z szeroko rozumianą przyrodą, a nawet 
można powiedzieć – z całym kosmosem. Związek ten wyraża się w antropomorfizacji 
i personifikacji przyrody w całości jak i poszczególnych jej składników. Ciekawą egzem-
plifikację tej cechy przedstawia biłgorajska kolęda gospodarska, którą wykonawcy opisują 
jako kolędę o trzech furmanach. Z analizy jej tekstu wynika jednak, że tymi bohaterami, 
wstępnie opisanymi jako osobowe, są siły kosmiczne jak: słońce, księżyc i deszcz czyli 
woda (żywioł), którym przypisuje się cechy ludzkie, w tym możliwość mówienia, poru-
szania się itp.:

11 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 33, Chełmskie cz. 1, Wrocław–Poznań 1964, s. 166.
12 Tamże, s. 167.
13 Tamże.
14 F. Olesiejuk, Obrzędy weselne w Lubelskiem. Materiały etnograficzne do badań nad obrzędowością weselną, Wrocław 1971, s. 114.
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[…] Słonejko mówi: - Zejde ja w nidziele rano,
Wysusze ja ludziom siano;
Szczodry wieczór, Boży wieczór. […]
Miesiączejko mówi: – Zejde w nocy o północy,
Oświece ja bory lasy;
Szczodry wieczór, Boży wieczór. […]15

Różne są zakresy i formy realizacji tej relacji. Wyrażają ją chociażby nakazy i zaka-
zy, w tym przykładowo:

zakaz plucia czy oddawania moczu na ogień, zalewania nieczystościami, drażnie-•	
nia, wkładania doń ostrych narzędzi itp.16;
zakaz rozpalania ogniska jesienią na miedzy, co F. Kotula ilustruje następującym •	
przykładem:
ojcowie nie pozwalali pastuchom palić ognisk na miedzach i dróżkach między pasma-
mi pól. Jeśli któryś odważył się na coś podobnego, starsi bili go, a chłopców próbujących 
się ogrzać w zimne poranki rozpędzali, ogniska zaś zalewali wodą, gasili. Tłumaczyli, 
że na miedzach pokutują dusze tych, którzy owe wspólne miedze i drogi podrywali dla 
siebie, krzywdząc sąsiadów. Ogniskami dodatkowo nie wolno ich męczyć 17.
specyficzne traktowanie przez człowieka słońca, w tym rozmowa ze słońcem, mo-•	
dlitwy powitalne, przypisywanie słońcu ludzkich sposobów przeżywania i zacho-
wania – słońce raduje się, płacze, skacze, gra, smuci się, gniewa itp.18;
gesty obrzędowe i zwyczajowe wobec niektórych zwierząt, w tym przykładowo: •	
dzielenie się ze zwierzętami opłatkiem wigilijnym czy używanie nazwy umarła na 
określenie śmierci pszczoły i – z drugiej strony powiadamianie pszczół o śmierci 
pszczelarza;
powszechnie znane i praktykowane wigilijne dialogi z drzewami owocowymi, któ-•	
re mają zabezpieczyć przyszłoroczny urodzaj. 

W kontekście tych rozważań nie można też zapomnieć o obecnej w kulturze 
tradycyjnej specyficznej solidarności człowieka z zaświatami. Z jednej strony (na 
poziomie religijnym, w naszym kontekście – chrześcijańskim) wyraża się ona w patro-
nactwie postaci świętych, do których zwracać się można z prośbą o pomoc w różnych 
okolicznościach19. W polskiej kulturze ludowej specjalne miejsce zajmuje tu Matka 
Boska. O jej różnych funkcjach patronackich mówią chociażby nazwy typu: Królowa 
Polski, Królowa Polskiego Morza, Matka Boża Pocieszenia, Wołyńska Uzdrowicielka, 

15 J. Adamowski, Śpiewanejki moje… Najwybitniejsi śpiewacy ludowi Lubelszczyzny i ich repertuar, cz. I, transkrypcje muzyczne 
A. Michalec, Lublin 2003, s. 105-106.
16  Słownik stereotypów..., cz. 1, s. 275-276.
17 F. Kotula, Przeciw urokom, wstęp P. Kuncewicz, Warszawa 1989, s. 180.
18 Por. Słownik stereotypów…, s. 127-128.
19 Więcej na ten temat zob. U. Janicka-Krzywda, Patron-atrybut-symbol, Poznań 1993.
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Matka Boża Nieustającej Pomocy, Matka Boża Miłosierdzia, Matka Boża Łaskawa, 
Wambierzycka Królowa Rodzin itp.20 Jednakże z drugiej strony owa solidarność czło-
wieka z zaświatami wyraża się w możliwości kontaktu z postaciami demonicznymi, 
w tym przede wszystkim z demonami sporzącymi i duszami z kręgu rodzinnego, któ-
rymi należy się opiekować i dbać o nie, aby nie szkodziły, a wręcz odwrotnie – aby 
pomagały w ziemskim życiu. 

Solidarność rozumiana jako wartość ma zatem charakter uniwersalny i holistyczny. 
Jej przejawy można jeszcze dokładniej dokumentować. Jako uogólniające podsumowanie 
tego aspektu rozważań powtórnie przywołam wiersz J. Pocka:

 ja nie wiem jak ludzie żyć mogą
 bez lasu, bez pól i nieba – 
 nie chodzić szarą wiejską drogą 
 nad którą wierzb złotych nie ma

 ja nie wiem jak można pracować
 nie mając nad sobą słońca – 
 spoczywać bez cienia jaworu
 bez grania żab w mokrych łąkach

 ja nie wiem jak można ukochać
 nie słysząc pieśni słowika – 
 umierać w miast kamiennych lochach
 bez płaczu pszenic łkań żyta21.

Istotną i znaczącą wartością w życiu codziennym polskiej wsi była i jest religij-
ność. Należy jednak zauważyć, że jest to religijność specyficzna, nazywana w literatu-
rze przedmiotu pobożnością ludową lub bardziej współcześnie – potoczną. Jako te-
mat czeka ona jeszcze na swego odkrywcę. Dotychczasowe refleksje nad problematyką 
religijności ludowej, a w szczególności nad poszukiwaniem ogólnych jej wyróżników, 
przedstawiła ostatnio I. Bukraba-Rylska. W ocenie badaczki: Oficjalną interpretację 
chłopskiej pobożności utrwaliły konstatacje socjologów, którzy – jak Florian Znaniecki 
– usytuowali ją na poziomie magiczno-animistycznym, zaprzeczając, by zdolna była osią-
gnąć poziom pogłębionego, mistycznego kontaktu z Bogiem, bądź jak Stefan Czarnowski 
charakteryzowali ją w kategoriach socjomorfizmu i utylitaryzmu, sensualizmu i rytuali-
zmu, akcentując przede wszystkim to, że jest ona sprawą życia zbiorowego, a dopiero 
wtórnie indywidualnego22. Nie wdając się w dyskusję nad ogólnymi wyróżnikami lu-

20 Szersza dokumentacja zob. Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej, materiały zebrały i opracowały 
S.M. Grażyna od Wszechpośrednictwa M.B., S.M. Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, R. Szymczak, Szymanów 1990.
21 J. Pocek, dz. cyt., s. 73.
22 I. Bukraba-Rylska, Religijność ludowa i jej niemuzykalni krytycy, „Znak”, nr 3, 2008, s. 12.
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dowej pobożności konstatujemy fakt jej oczywistej obecności w kulturze ludowej, 
a nawet szerzej – we współczesnej kulturze potocznej i spróbujemy zarysować cho-
ciażby wstępną listę wyróżników. Obejmuje ona różnorodne znaki (proste i złożone) 
– zarówno konkretne artefakty, w tym teksty słowne i słowno-muzyczne, ale też gesty, 
idee czy postawy. Jako przykładowe egzemplifikacje zjawiska można przywołać:

Upowszechnienie w różnorodnych formach i funkcjach znaku krzyża, który stał 1. 
się nie tylko wyrazem kultu chrześcijańskiego ale także sygnałem rozpoczęcia czego 
– np. żniw, wesela, dnia itd., znakiem miejsca śmierci i pochówku czy motywem 
zdobniczym lub znakiem o funkcji magicznej.
Powstanie w obrębie kultury ludowej specjalnych wytworów o charakterze reli-2. 
gijnym, nieznanych kulturze ogólnej, jak: rzeźba Chrystusa Frasobliwego, legen-
dy (prozatorskie i wierszowane), kolędy apokryficzne czy na nowo odkryte przez 
F. Kotulę ludowe „modlitewki”, jak przykładowa „Modlitwa przed spaniem”:

Ide jo se spać, ni mom se co posłać.

Pościele Se święto awangielijo, 

Świętym krzyżem sie przyodzieje,

Matke Nojświętszo na pomoc biere. 

Pan Jezus wstanie na świtanie,

Święto Anna na skonanie.

Daj mi, Panie Jezus, szczęśliwe spanie,

A jutro raniutko wesołe wstanie23.

Powszechny gest sakralizacji, najczęściej poprzez poświęcanie wodą święconą, wła-3. 
ściwie wszystkiego: przestrzeni, rzeczy, roślin, zwierząt i ludzi. 
Upowszechnienie kultu świętych, z kultem maryjnym jako przewodnim.4. 
Biblijne i religijne interpretacje zjawisk i procesów, w tym powstania świata, demo-5. 
nów, wszelkiego życia, wartościowania itd.
Religijne ukształtowanie wyobrażeń.6. 
Rozwój i upowszechnienie paraliturgicznych tekstów kulturowych.7. 
Znaczna rola Kościoła i osób duchownych w życiu codziennym rodzin, grup spo-8. 
łecznych i instytucji.

Wszystko to sprawia, że w podsumowaniu znowu można przywołać jeden z wier-
szy J. Pocka, w którym poeta przedstawia świat jako jeden wielki kościół:

23 F. Kotula, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, wstęp C. Hernas, Warszawa 1976, s. 256. 
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 W kościółku z kwiatów kąkolu,
 Róż, polny konik maleńki
 Odprawiał mszę świętą w polu
 W Zbóż Dojrzewania – dzień święty …

 Miał kielich misterny w ręku
 Ze skrzydła biedronki złotej,
 W którym zamieniał w krew pańską
 Kropelki chłopskiego potu … […]

 A kiedy w kościółku z kąkolu
 Msza święta dobiegła końca,
 Każdy się zbliżał do progu
 By przyjąć komunię – skrę słońca! 24

Sztuka ludowa i różne jej gałęzie: rzeźba, malarstwo, zdobnictwo, sztuka słowa, 
dźwięku czy gestu (taniec) wytworzyły też swoisty kanon ludowych wartości estetycz-
nych. Każda z wymienionych dziedzin ma wypracowane swoje wykładniki artystyczne. 
Tym nie mniej można za niektórymi badaczami przypomnieć ogólniejsze refleksje do-
tyczące estetycznych kryteriów sztuki ludowej. J. Grabowski w swoim wywodzie wylicza 
następujące wyróżniki sztuki ludowej: Forma elementów składowych dzieła oraz ich układ 
kompozycyjny. […] stosunek występujących wzorów czy motywów do natury i naiwnie widzia-
nej rzeczywistości oraz brak udawania na płaszczyźnie trzeciego wymiaru (perspektywy). [… 
sposób] przedstawiania (oparty mniej na wiedzy o przedmiocie niż własnym pojęciu artysty 
o nim). […] Dominanta rytmiki, a często i symetrii nad pozostałymi wartościami artystyczny-
mi dzieła. […] zarówno pewna nieregularność i beztroska niefrasobliwość rysunku, jak trakto-
wanie z taką samą ważnością jakiegoś tematu i uświetniającego go ornamentu25. W sztukach 
plastycznych ważne kryteria sztuki ludowej odnoszą się także do problemów technicznych 
i materiałowych. Główną rolę odgrywa tu prostota, a nawet prymitywizm techniki, […] nie-
dociągnięcia techniczne, jak brak precyzji, czego przykładem jest nierówna grubość nitki 26.

Swoje wyróżniki artystyczne wypracował również folklor. Kryteria te dotyczą róż-
nych poziomów i zakresów. J.S. Bystroń w pierwszej kolejności mówił o typizacji: W pie-
śni mamy zawsze do czynienia z typem, nigdy zaś z indywiduum: mamy tu więc typowego 
bohatera, bez cech jednostkowych, typową sytuację, opis, odkreślający typowe cechy 27.

Z kolei na poziomie realizacji językowej funkcję estetyczną pełnią środki językowe 
przynależne do różnych podsystemów oraz sposoby konstruowania tekstu. W zakresie 

24 J. Pocek, dz. cyt., s. 57-58.
25 J. Grabowski, Kryteria sztuki ludowej, [w:] Granice sztuki. Z badań nad teorią i historią sztuki, kulturą artystyczną oraz sztuką 
ludową, Warszawa 1972, s. 150-151.
26  Tamże, s. 152.
27 J. S. Bystroń, Pieśń ludowa w Polsce, [w:] Polska pieśń ludowa. Wybór, oprac. J. S. Bystroń, Kraków br., s. 10.
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wyróżników językowych szczególną rolę w budowaniu i rozpoznawaniu stylu ludowego 
pełnią przede wszystkim:

Zdrobnienia, szczególnie drugiego czy trzeciego stopnia, jak: 1. Jasiulejko, siostru-
nejka, kukaweczka, kołysajka, swobodejka, śniadaneczko, siekiereczka, drobniusiejki 
itd.28. 
Wybrane grupy leksykalne, jak archaizmy: 2. bór, gaj, dąbrowa, talar, gościniec, bystry, 
Dunaj, nadobny, Podole, grzeczny itp. Szczególną rolę odgrywają tu epitety, któ-
rych, jak pisał K. Moszyński, mają Słowianie bez liku 29.
Na poziomie semantycznym taką rolę pełnią z kolei symbole, szczególnie charak-3. 
terystyczne dla tekstów obrzędowych, jak: sokół, paw, gołąb – symboliczne przed-
stawienia zalotników, kalina, wiśnia, kwiat róży – symbole panny, ogród, sad, łąka 
– przestrzenie działań miłosnych itp. 

Generalnie można powiedzieć, że język folkloru – jak to zauważył J. Bartmiński, 
ma tendencję do tego, by stać się interdialektem, przez eliminowanie zbyt wąskich, regional-
nych dialektyzmów na rzecz form wspólnych różnym dialektom, a także przez wytworzenie 
i rozpowszechnienie pewnych cech swoistych odróżniających folklor w obu jego głównych od-
niesieniach – wobec gwary i wobec języka literackiego 30.

Artystyczny styl folkloru budują także cechy typu konstrukcyjnego, czyli typowe 
dla folkloru sposoby konstruowania tekstów. Do takich – przykładowo, można zaliczyć:

różnego rodzaju powtórzenia (o motywacji muzycznej czy językowej);1. 
formuliczność, szczególnie ta związana z ramą tekstu czyli charakterystyczne spo-2. 
soby rozpoczynania i finalizowania poszczególnych przekazów31, a nawet specjalnie 
ustrukturowane kompozycje rozpoczęcia, np. typu „szkatułkowego”32;
zabezpieczające także spójność tekstu mówionego konkatenacje, czyli 3. rodzaj kon-
strukcji, który polega na powtórzeniu na początku wersu następnego wyrazu czy całej 
frazy kończącej wers poprzedni 33;
wyliczenia;4. 
i może najbardziej dla folkloru wyróżniające – paralelizmy, czyli taka konstrukcja, 5. 
która opisując działanie ludzkie, równocześnie opisuje zjawiska świata zewnętrznego, 
sprawiając niejednokrotnie wrażenie, jak gdyby były one ze sobą w jakimś istotnym, 
choć bliżej nie dającym się określić związku 34.

Problematyka wartości jakie wytworzyła polska kultura tradycyjna to niezmiernie 
szeroki krąg tematyczny. Jak dotychczas tego typu badania nie doczekały się zwartych 
i systematycznych opracowań. A że są istotne w perspektywie ogólnokulturowej zaświad-

28 Te i następne przykłady podano za J. Adamowski, dz. cyt., cz. II, Lublin 2005, s. 200.
29 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian. t. II, Kultura duchowa, cz. 2, Warszawa 1968, s. 722. 
30 J. Bartmiński, O języku folkloru, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 265. 
31 Szerzej na ten temat zob. M. Wójcicka, Dawno temu, już bardzo dawno… Formuły ramowe w tekstach polskiej prozy ludowej, 
Lublin 2010. 
32 J. Adamowski, Incipitowe modele przestrzenne w folklorze polskim, [w:] Przestrzeń we języku i w kulturze. Analizy tekstów literac-
kich i wybranych dziedzin sztuki, red. J. Adamowski, Lublin 2005, s. 161-69. 
33 J. Adamowski, Śpiewanejki moje…, s. 205.
34 J. S. Bystroń, Artyzm pieśni ludowej, Poznań 1921, s. 174. 
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cza o tym historia polskiej kultury, w której  w różnych okresach programy odnawiające 
często odwoływały się do tradycji ludowych. Jest to tradycja niezwykle ożywcza i można 
mieć nadzieję, że jej pełniejsze rozpoznanie będzie dalej takim nawiązaniom sprzyjało. 
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Rola instytucji muzealnych w kształceniu 
przyszłych nauczycieli historii

2

Zadaniem muzeów jest gromadzenie eksponatów, ich opracowywanie i udostępnia-
nie społeczeństwu, a co za tym idzie kształtowanie jego aspiracji kulturowych. Muzea mają 
zróżnicowany zasięg i profil działalności, a zbiory eksponatów mają różną wartość histo-
ryczną, dlatego prowadzą badania naukowe, związane z różnymi dziedzinami kultury mate-
rialnej społeczeństwa. Najważniejszym ich zadaniem jest prowadzenie szeroko rozumianej 
działalności edukacyjnej wśród społeczeństwa, co było dostrzegane od początku istnienia 
polskiego muzealnictwa. Pierwsze z nich otwierane dla szerokiej publiczności w I połowie 
XIX wieku, miały pełnić – zgodnie z założeniami ich twórców – rolę edukacyjną1.

Muzea wspomagają szkolną edukację historyczną, dając uczniom możliwość bez-
pośredniego kontaktu z eksponatami będącymi pozostałościami działalności człowieka 
w przeszłości. Wspierają tym samym proces zdobywania przez uczniów wiedzy oraz po-
budzają ich zainteresowania estetyczne i kulturowe2. Znajdujące się w muzeach zabytki 
przeszłości mogą bowiem wzbogacać wiedzę uczniów i wpływać pozytywnie na kształto-
wanie obrazu wydarzeń historycznych. Pełnią funkcję uzupełniającą i wspomagającą prze-
kazywanie wiedzy historycznej przez nauczyciela3. Problematyka wykorzystania zasobów 
muzealnych w nauczaniu historii była wielokrotnie poruszana w różnego rodzaju publi-
kacjach w których zwracano uwagę na walory edukacji historycznej opartej na kontakcie 
z eksponatami muzealnymi i możliwościach praktycznego ich wykorzystania. Wskazywa-
no w nich liczne profity płynące z takich działań i różnorodne aspekty oddziaływania4. 

1 S. Lorentz, Przewodnik po muzeach i zbiorach w Polsce, Warszawa 1971, s. 16; W.J. Podgórska, Muzea i ich miejsce w systemie 
oświatowym, [w:] Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, red. E.B. Zybert, Warszawa 2002, s. 156.
2 J. Centkowski, Muzeum w nauczaniu historii, [w:] Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, red. Cz. Majorek, Warsza-
wa 1988, s. 387; A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007, s. 272.
3 A. Zielecki, Muzea, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 201-202.
4 M. Dąbrowa, Możliwości wykorzystania zbiorów muzealnych przez nauczycieli historii, Kraków 1971; T. Słowikowski, Metodyka 
nauczania historii, Warszawa 1972, s. 157-159; Rola i miejsce muzeów w wychowaniu młodzieży, red. J. Centkowski, J. Konar, War-
szawa 1980; P. Unger, Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1988; Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej...; Muzeum 
w nauczaniu historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1989; A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007; Toruńskie 
Spotkania Dydaktyczne IV. Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007; E. Chorąży, D. Ko-
nieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, Warszawa 2008.
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Wykorzystanie muzeów w nauczaniu historii powinno być jednym ze środków, 
które każdy nauczyciel może stosować w pracy z uczniami. Należy jednak pamiętać 
o tym, że eksponaty muzealne mają swój specyficzny charakter, a co za tym idzie korzy-
stanie z nich wymaga odpowiedniego wyboru metod nauczania oraz formy zajęć muze-
alnych. Zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem eksponatów muzealnych zmusza zarów-
no uczniów jak i nauczyciela do znacznego wysiłku intelektualnego. Opiera się bowiem 
najczęściej na korzystaniu z różnorodnych zabytków kultury materialnej, wytworzonych 
przez człowieka w przeszłości. Co więcej na ekspozycjach muzealnych uczeń spotyka się 
nie z jednym przedmiotem mającym stanowić dla niego źródło informacji, ale natrafia 
na liczne eksponaty, których obecność nie zawsze pomaga w zdobywaniu wiedzy i często 
rozprasza uczniów5. 

Muzea i ich eksponaty odgrywają niewątpliwie ważną rolę w poglądowym naucza-
niu historii i powinny być jak najszerzej wykorzystywane w procesie dydaktycznym6. Po-
dobną rolę mogą pełnić w nauce innych przedmiotów. Możliwości wykorzystania lekcji 
muzealnych są jednak ograniczone z jednej strony przez szkolne programy nauczania, 
a z drugiej – przez rodzaj placówki muzealnej, tematykę i specyfikę jej zbiorów. Muzea, 
oprócz funkcji edukacyjnych, pełnią także funkcje wychowawcze w kształtowaniu postaw 
uczniów, a mianowicie uczą odpowiedniego stosunku do zabytków kultury i historii, 
które trudne są do osiągnięcia w trakcie normalnych zajęć lekcyjnych7. Placówki muzeal-
ne pełnią ważną rolę w edukacji regionalnej, są bowiem elementem istotnym i niezwykle 
pomocnym w jej realizowaniu. Zwiedzanie muzeów i poznawanie eksponatów związa-
nych z regionem zwiększa emocjonalne więzi i uczucia związane ze swoim miejscem 
pochodzenia, kulturą oraz zainteresowanie historią i innymi przedmiotami8. 

Następujące obecnie zmiany w formach edukacji muzealnej powodują powsta-
wanie nowych wyzwań przed współczesną szkołą. Otwierają przed pracującymi w niej 
nauczycielami nowe obszary aktywności i wymagają umiejętnego włączenia oferty muze-
alnej do procesu edukacji historycznej. Ewolucja koncepcji i zasad funkcjonowania mu-
zeów, zmiany formuły zajęć muzealnych czy wykorzystywanie przez muzea technologii 
informacyjnej zwiększają możliwości współpracy nauczyciela historii z tymi placówkami. 
Wymaga też od niego nabycia niezbędnych kompetencji, by mógł odpowiednio wyko-
rzystać coraz bogatszą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną placówek muzealnych.

Funkcjonowanie współczesnej oświaty wymaga od nauczycieli historii aktywnych 
działań na różnych polach. Jednym z nich jest umiejętność włączenia w proces eduka-
cji historycznej pozaszkolnych form kształcenia historycznego, w tym także tych, które 
wymagają współpracy z muzeum. Zwiększa się liczba muzeów, głównie o charakterze re-
gionalnym, ale także prywatnych muzeów i kolekcji, pojawiają się tzw. muzea wirtualne. 
Ewolucyjne przemiany, jakie zachodzą w funkcjonowaniu muzeów stanowią odpowiedź 
na społeczne zapotrzebowanie. Stanowią także reakcję środowiska muzealnego na zmiany 
programowe wprowadzane w oświacie, które spowodowały, że muzea wzbogaciły swoją 

5 P. Unger, Muzea…, s. 32-33.
6  Tamże, s. 5. Podstawowe problemy dotyczące wykorzystania muzeów w nauczaniu historii znajdziemy także w: Muzeum 
w nauczaniu historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1989 oraz Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej..., s. 387-398.
7 P. Unger, Muzea..., s. 28.
8 Tamże, s. 5, 28. O znaczeniu edukacji regionalnej w kształceniu historycznym, pisze również: J. Maternicki, Cz. Majorek, 
A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993, s. 192-198.
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ofertę edukacyjną. Nie ogranicza się ona obecnie tylko do zwiedzania ekspozycji pod 
kierunkiem przewodnika muzealnego i lekcji muzealnych. Coraz powszechniejsze staje 
się wykorzystywanie przez instytucje muzealne najnowszych osiągnięć do prezentowa-
nia swoich zasobów w formie chociażby wystaw interaktywnych. Zwiększa to możliwo-
ści współpracy nauczyciela historii z tymi placówkami, ale wymaga także opanowania 
niezbędnych kompetencji, które pozwolą wykorzystać potencjał obu stron. Poszerzeniu 
możliwości korzystnej dla obu stron współpracy sprzyja wzbogacanie i zróżnicowanie 
oferty edukacyjnej przez placówki muzealne. Proponują one szkołom obok tradycyjnych 
form zwiedzania zajęcia takie jak lekcja muzealna, również rozbudowane gry edukacyjne, 
warsztaty muzealne, konkursy, festyny historyczne, wydawnictwa edukacyjne oraz liczne 
publikacje na nowoczesnych nośnikach informacji (płyty CD, DVD)9. Niemal wszystkie 
instytucje muzealne w Polsce przedstawiają za pośrednictwem Internetu przynajmniej 
podstawowe informacje dotyczące swoich zbiorów i działalności. Często na ich stronach 
można zobaczyć wybrane elementy ekspozycji muzealnej. Za pośrednictwem Internetu 
nauczyciele mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną muzeum dla uczniów szkół różnych 
szczebli.

Niewielką jednak uwagę jak dotąd zajmowała kwestia przygotowania przyszłych 
nauczycieli do korzystania z możliwości, jakie daje im w późniejszej pracy zawodowej 
współpraca z instytucjami muzealnymi. Jedną z nielicznych osób, która podjęła w ostat-
nich latach powyższą tematykę była D. Konieczka-Śliwińska, która przedstawiła, jak reali-
zowane jest tego typu przygotowanie studentów historii Uniwersytetu Poznańskiego10. 

Warto się temu problemowi przyjrzeć bliżej bowiem okres studiów stanowi ten 
moment, który pozwala przedstawić przyszłym nauczycielom historii teorię dotyczącą 
pozytywnego wpływu kontaktu bezpośredniego z eksponatami muzealnymi na wiedzę 
uczniów, jak i zwiększenie zainteresowania przedmiotem szkolnym. Konieczne wyda-
je się również pokazanie wad i zalet korzystania z zasobów muzealnych tak, aby mógł 
on w sposób świadomy wykorzystać je w swojej pracy zawodowej. Wymusza to niejako 
w naturalny sposób zmianę modelu kształcenia studentów historii, przygotowujących 
się do wykonywania w przyszłości zawodu nauczyciela. Należy bowiem umożliwić przy-
szłym pedagogom zdobycie w jak najszerszym zakresie odpowiednich kompetencji po-
zwalających efektywnie korzystać ze zróżnicowanej oferty muzealnej. 

Opanowanie kompetencji związanych z wykorzystaniem zasobów i oferty placó-
wek muzealnych przez kandydatów do zawodu nauczyciela wymaga podjęcia działań ze 
strony zarówno uniwersytetu jak i muzeów. Przyszły pedagog powinien poznać rodzaje 
placówek muzealnych, ich zadania, strukturę i zasady funkcjonowania oraz orientować się 
w rozmieszczeniu tych placówek w najbliższej okolicy. Niezbędne jest nabycie umiejętno-
ści korzystania z nowoczesnej oferty tych placówek, ich stron internetowych, katalogów 
elektronicznych, programów komputerowych. Powinien poznać sposób nawiązywania 
współpracy z tego typu instytucjami oraz orientować się w źródłach finansowania wspól-
nych przedsięwzięć. Nieodzowna jest znajomość oferty edukacyjnej różnych typów mu-
zeów, umiejętność zaplanowania, przeprowadzania i ewaluacji zajęć muzealnych. Rozwój 

9 D. Konieczka-Śliwińska, Współpraca szkoły wyższej z placówkami muzealnymi i archiwalnymi w kształceniu studentów historii 
specjalności nauczycielskiej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne IV…, s. 137.
10 Tamże, s. 137-144.
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kompetencji studentów może następować przez wykorzystywanie zasobów muzealnych 
przy pisaniu prac semestralnych, pracy licencjackiej i magisterskiej oraz przygotowaniu 
przez nich lekcji próbnych. Pozwoli to po pierwsze przygotować studentów pod wzglę-
dem warsztatu naukowego do prowadzenia przez nich w przyszłości poszukiwań badaw-
czych związanych z tematyką lokalną i regionalną. Po drugie nabycie umiejętności zwią-
zanych z edukacją muzealną wzbogaci warsztat przyszłego nauczyciela historii czy wiedzy 
o społeczeństwie. Ułatwi mu realizację zajęć związanych z historią lokalną, regionalną, 
kwestiami dotyczącymi spraw europejskich oraz dotyczących wiedzy o kulturze. 

Wymienione wcześniej podstawy teoretyczne i umiejętności pozwalające absol-
wentowi studiów historycznych efektywnie wykorzystać muzea w edukacji szkolnej 
powinny zostać osiągnięte w ramach zajęć na uczelni. Część z nich można zaliczyć do 
ogólnych kompetencji, jakie powinien zdobyć absolwent studiów historycznych. Na-
bywanie potrzebnej wiedzy i umiejętności powinno więc odbywać się nie tylko podczas 
zajęć zaliczanych do tzw. bloku pedagogicznego. Student podczas różnego typu zajęć 
może zdobywać podstawowe informacje na temat placówek muzealnych i możliwości 
wykorzystania ich zasobów w warsztacie historyka. Pogłębienie i doskonalenie tych pod-
stawowych kompetencji odbywa się w jednak głównie na zajęciach ściśle związanych ze 
specjalnością nauczycielską. 

Student przechodzi szczegółowe kształcenie metodyczne na zajęciach z „Dydaktyki 
historii”. Oprócz podstaw teoretycznych (zdobywanych na wykładach z tego przedmio-
tu) określających miejsce i rolę muzeów w procesie edukacji historycznej, poznaje także 
metody i środki dydaktyczne oraz zasady metodyczne planowania, organizacji i ewaluacji 
zajęć z wykorzystaniem zasobów tych placówek. Niezwykle ważne jest ćwiczenie praktycz-
nych umiejętności związanych z nawiązywaniem współpracy i opracowywanie projektów 
zajęć muzealnych. Łączy się to z przygotowywaniem konkretnych rozwiązań dotyczących 
realizacji zajęć muzealnych, scenariuszy lekcji w muzeum i zadań dla uczniów. 

Ważnym elementem właściwego przygotowania studentów realizowanym podczas 
zajęć z dydaktyki historii jest nabycie umiejętności planowania zajęć edukacyjnych w mu-
zeum uwzględniającego najważniejsze zasady dydaktyczne. Należy zwrócić tu uwagę na 
specyfikę muzeum i ekspozycji muzealnej, która powoduje, że zajęcia muzealne odróżniają 
się w sposób wyraźny od normalnej sytuacji lekcyjnej. Dzieje się tak pomimo tego, że 
w edukacji muzealnej stosuje się identyczne zasady dydaktyczne jak podczas typowych zajęć 
lekcyjnych, są one jednak nieco inaczej rozumiane. Przykładowo, zasada systematyczności 
odnosząca się do planowania zajęć w czasie i działania mającego na celu pogłębianie oraz 
poszerzanie wiedzy, a także rozwijanie umiejętności w odniesieniu do zajęć w muzeum nie 
może być rozumiana jako cykliczne powtarzanie wizyt w tej instytucji. Ważniejsze jest takie 
planowanie i ukierunkowanie działań edukacyjnych, by podczas zajęć muzealnych pod-
nieść poziom wiedzy uczniów, rozumienie przeszłości oraz rozwinąć myślenie historyczne. 
Oznacza to konieczność przygotowania uczniów do zajęć muzealnych oraz odwoływania 
się do ich efektów w przyszłych działaniach edukacyjnych podczas lekcji11. 

Stosowanie zasady poglądowości nie może być rozumiane w sposób uproszczony 
jako jedynie zetknięcie się ucznia ze zgromadzonymi w muzeum pamiątkami przeszłości. 

11 P. Unger, Wybrane zasady dydaktyczne wykorzystania muzeów w nauczaniu historii, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne IV…, 
s. 11-12. 
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Konieczne jest odpowiednie przygotowanie obudowy metodycznej zajęć muzealnych. 
Efektywne wykorzystanie ekspozycji muzealnej wymaga rozumienia przez uczniów czym 
są poszczególne eksponaty i ich zespoły oraz działania ukierunkowanego na osiągnięcie 
określonych celów edukacyjnych powiązanego z aktywnym zdobywaniem nowej wiedzy. 
Informacje mogą być wówczas łatwiej przyswajane oraz włączane do istniejącego w umy-
śle uczniów zasobu wiedzy, co pozwala na ich wykorzystanie w przyszłości podczas zajęć 
lekcyjnych12. Zasada przystępności w przypadku zajęć muzealnych oznacza umiejętne 
wykorzystanie eksponatów tak, by uczniowie przyswoili wiedzę, jaką niosą ze sobą zabyt-
ki przeszłości. Konieczne jest pokazanie uczniom nie tylko istoty i znaczenia zabytków 
ale też doprowadzenia do zrozumienia związków, jakie mają one z historią polityczną, 
gospodarczą, społeczną oraz kulturą materialną. Utrudnieniem dla stosowania zasady 
przystępności podczas zajęć w muzeum jest skupienie uwagi uczniów na właściwych eks-
ponatach. Przeciwdziałać temu zjawisku można poprzez odpowiednią organizację zajęć, 
dobór właściwych i interesujących eksponatów oraz przygotowanie zadań dla uczniów13. 
Z zasadą przystępności łączy się także komunikatywność przekazu ze strony osoby pro-
wadzącej zajęcia oraz umiejętne dozowanie nowych wiadomości14. Realizację zasady sa-
modzielności, a co za tym idzie świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie 
uczenia się, można osiągnąć przez angażowanie uczniów w oglądanie i omawianie eks-
ponatów. Wymaga to stawiania przed nimi zadań do wykonania związanych nie tylko 
z opisem eksponatu, ale także porównywaniem i wyciąganiem wniosków. Oczywiście 
powinno to odbywać się pod kierunkiem prowadzącego zajęcia muzealne, który koryguje 
pracę uczniów swoimi działaniami, pytaniami i stawianymi przed nimi zadaniami15. Od-
powiednia organizacja zajęć pozwala na osiągnięcie zakładanych przez nauczyciela celów 
edukacyjnych związanych z wizytą uczniów w muzeum.

Ważnym elementem przygotowania przyszłych nauczycieli do korzystania z ekspo-
zycji muzealnej jest nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania zajęć w muzeum. 
Warto tu zwrócić uwagę na trzy ważne etapy: Etap I – polegający na wyjaśnieniu uczniom 
gdzie się udają, jaki jest cel zajęć, tematyka i planowany przebieg. Etap II – podczas niego 
następuje realizacja zajęć w muzeum: lekcja muzealna, warsztaty lub inne zajęcia orga-
nizowane i prowadzone przez pracowników muzeum; zwiedzanie wystaw muzealnych 
pod kierunkiem przewodnika; czy też zajęcia prowadzone przez samego nauczyciela na 
terenie muzeum. Etap III – podsumowanie i uporządkowanie wiedzy zdobytej podczas 
zajęć muzealnych odbywające się na lekcji historii w szkole16.

Ważnym problemem, przed którym staje współczesny nauczyciel jest wykorzysta-
nie w edukacji historycznej możliwości, jakie dają tzw. wirtualne muzea. Coraz popular-
niejsze staje się bowiem zamieszczanie w Internecie zasobów muzealnych oraz wędrów-
ka po muzeum bez konieczności udawania się do nich17. Powstają także strony, które 
stanowią swego rodzaju miejsce przechowywania zdigitalizowanych eksponatów, często 

12 Tamże, s. 12.
13 P. Unger, Muzea ..., s. 31-35; A. Zielecki, Wprowadzenie…, s. 273.
14 P. Unger, Muzea ..., s. 38-40.
15 Tamże, s. 41-42.
16 E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, dz. cyt., s. 258-259.
17 Doskonałym przykładem jest strona Muzeum Powstania Warszawskiego pozwalająca na taką wirtualną wędrówkę. Link 
pozwalający na jego zwiedzanie znajduje się na stronie internetowej: http://www.1944.pl/
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nie związane bezpośrednio z typową instytucją muzealną posiadającą własny budynek 
i zbiory o charakterze materialnym. Warto jednak zauważyć, że strony internetowe czę-
sto zmieniają swoje adresy lub przestają funkcjonować18. Wartość tego typu „muzeum” 
jest pozbawiona podstawowego waloru edukacyjnego, jakim jest bezpośredni kontakt 
z eksponatami, bowiem nie dają one możliwości swego rodzaju „dotknięcia” pozostałości 
historycznych. Niewątpliwie mogą one jednak stanowić cenne „źródło”, na bazie którego 
można realizować tematykę historyczną podczas zajęć szkolnych19. Wymaga to od peda-
gogów poszukiwania w sieci takich miejsc i właściwego wykorzystania prezentowanego 
na ich stronach zasobu.

Z powyższych względów staje się konieczne opanowanie praktycznych umiejęt-
ności związanych z obsługą komputera i programów komputerowych podczas realizacji 
zajęć z przedmiotu „Technologia informacyjna”. Problematyka ta jest poszerzana pod-
czas zajęć z przedmiotu „Nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji historycznej” re-
alizowanego na studiach drugiego stopnia magisterskich. Podczas nich studenci historii 
specjalności nauczycielskiej Instytutu Historii UMCS mogą m.in. uczyć się korzystać 
z zasobów internetowych placówek muzealnych oraz programów edukacyjnych, dostęp-
nych na stronach internetowych i wydawanych w formie zdigitalizowanej. Stanowią one 
ważne uzupełnienie problematyki realizowanej w ramach „Dydaktyki Historii” i służą 
użytkowemu podejściu do kwestii wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji.

Studenci powinni także poznać podstawy prawne realizowania wspólnych projek-
tów szkoły oraz muzeum, a także dopuszczalne prawem formy współpracy. W Instytucie 
Historii UMCS służą temu celowi wykłady z przedmiotu „Podstawy prawa oświatowe-
go”. Istotnym uzupełnieniem kwestii zasad specjalistycznej współpracy z tymi instytu-
cjami jest tematyka zajęć z przedmiotu „Region i regionalizm w edukacji szkolnej”. Stu-
denci mogą podczas nich rozwijać umiejętności związane z wykorzystaniem muzeum. 
Wzbogacają swój warsztat przyszłego nauczyciela-regionalisty. Kształcenie studentów 
w ramach tych zajęć odbywa się na kilku płaszczyznach. Podczas wykładów zdobywają 
informacje dotyczące oferty edukacyjnej wybranych placówek muzealnych połączone 
z ich krytyczną oceną. Podczas konwersatorium prezentują wyniki samodzielnych po-
szukiwań w tym zakresie oraz oceniają przydatność oferty edukacyjnej muzeów z ich 
stron rodzinnych. Ćwiczą także praktyczne umiejętności podejmując działania związane 
z samodzielnym lub zespołowym opracowywaniem projektów zajęć muzealnych.

Trudno sobie wyobrazić kształcenie u studentów rzeczywistych kompetencji współ-
pracy z muzeum jedynie w warunkach uczelnianych. Integralną częścią kształcenia stu-
dentów powinien być udział w zajęciach na terenie zaprzyjaźnionych placówek muzeal-
nych. Najlepszym rozwiązaniem jest nie tylko odwiedzenie tych placówek i zapoznanie się 
z ich ofertą edukacyjną, lecz przede wszystkim bezpośredni udział przyszłych nauczycieli 
w wybranych zajęciach, lekcjach muzealnych czy grach edukacyjnych na terenie muzeum. 
Powinni oni bliżej poznać wybrane zajęcia edukacyjne przeznaczone dla określonego eta-
pu edukacyjnego najlepiej uczestnicząc w nich w podwójnej roli: ucznia – uczestnika oraz 

18 Jedną z takich ciekawych stron internetowych, której działalność uległa zawieszeniu i obecnie nie ma do niej dostępu było 
Internetowe Muzeum Polski Ludowej, działające pod adresem: http://www.polskaludowa.com/
19 M. Fic, Rola muzeów on-line w procesie edukacji historycznej i obywatelskiej, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne IV…, s. 152-
156.
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nauczyciela – obserwatora. Wejście w rolę ucznia stwarza możliwość świadomego pozna-
nia walorów edukacji muzealnej, jej uwarunkowań i ewentualnych zagrożeń. Stanowi też 
źródło inspiracji do poszukiwań pomysłów opartych na współpracy z muzeum oraz jest 
istotnym doświadczeniem edukacyjnym. W dalszej zaś perspektywie pozwoli to podjąć 
przyszłym nauczycielom samodzielne działania zmierzające do współpracy z placówkami 
muzealnymi. Umożliwi przygotowywanie projektów zajęć dla uczniów z wykorzystaniem 
w całości lub części zasobów i możliwości wybranej placówki muzealnej. 

Współpracą w zakresie kształcenia studentów specjalności nauczycielskiej prowa-
dzimy przede wszystkim z Muzeum Wsi Lubelskiej i Muzeum Lubelskim na Zamku. 
Obejmuje ona opracowywanie corocznych zajęć dla studentów, wymianę materiałów in-
formacyjnych, a także dyskusję nad aktualną ofertą edukacyjną tych placówek. Po usta-
leniu terminu zajęć w muzeum, udajemy się tam ze studentami na dłuższą wizytę. Plan 
typowych zajęć muzealnych zakłada najczęściej spotkanie z pracownikami działu eduka-
cyjnego, przedstawienie przez nich aktualnej oferty tych placówek (lekcji dla uczniów, 
wystaw planowanych w danym roku, konkursów, projektów międzynarodowych itp.), 
zwiedzanie budynku i zasobów ogólnych, zwiedzanie wybranej lub aktualnej wystawy 
pod kątem wykorzystania jej w warsztacie nauczyciela historii, ewentualnie zwiedzanie 
okolicznościowej wystawy; szczegółowe zaprezentowanie wybranych z programu edu-
kacyjnego tych placówek zajęć dla uczniów – lekcji muzealnej, warsztatów muzealnych, 
i przekazanie niezbędnych informacji na temat zasad współpracy nauczyciela i szkoły 
z muzeum. Studenci otrzymują również aktualne informatory i foldery muzealne. 

Właściwe odczytanie ekspozycji muzealnej wymaga specyficznej umiejętności po-
legającej na całościowym spojrzeniu, odnajdywaniu związków między poszczególnymi 
eksponatami, łączeniu uzyskanych informacji z posiadaną wiedzą i wyciągania wniosków. 
Istotna jest w tych działaniach forma prowadzenia zajęć w muzeum, która w sposób za-
sadniczy różni się od normalnej lekcji szkolnej20. Zauważalne jest odejście przez mu-
zealników od oferowania szkole tradycyjnego zwiedzania z przewodnikiem i typowych 
lekcji muzealnych na rzecz aktywnego poznawania różnych aspektów przeszłości przez 
uczniów. Coraz popularniejsze stają się zajęcia organizowane na zasadzie warsztatów, 
zabaw i gier edukacyjnych, festynów historycznych, zajęć plastycznych czy konkursów. 
Dla uczniów szkół średnich muzea proponują zajęcia w formie seminarium czy pobytów 
studyjnych. Większość oferowanych obecnie przez muzea zajęć edukacyjnych wymaga 
współuczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych. Pozwala zaangażować się im 
emocjonalnie, co ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zdobywanie nowej wiedzy21. 
Wykonywanie różnorodnych zadań połączone jest często z wczuwaniem się w rolę oso-
by żyjącej w przeszłości. Pozwala to zastosować w praktyce drogi uczenia się polegające 
na przeżywaniu i działaniu. Zajęcia te ewoluują ku aktywnemu uczestnictwu uczniów 

20 P. Unger, Wybrane zasady dydaktyczne..., s. 10-11.
21 M. Ausz, D. Szewczuk, Współpraca szkół z instytucjami muzealnymi Lublina w ramach edukacji regionalnej, [w:] Toruńskie 
Spotkania Dydaktyczne II. Region w edukacji historycznej. Nauka-Doradztwo-Praktyka, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, 
Toruń 2005, s. 149-155; A. Suchoński, Funkcje edukacyjne skansenów na przykładzie Kilonii-Mofsee i Muzeum Wsi Opolskiej Opole-
Bierkowice, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne IV…, s. 43-44; B. Kubis, Muzealne oferty edukacyjne jako element rozwoju zaintere-
sowań historycznych młodzieży, [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne IV…, s. 56-58; P. Górajec, Edukacja w nowoczesnym muzeum 
na przykładzie Muzeum Pałacu w Wilanowie. Dwieście lat muzealnictwa - tradycja zobowiązuje,  [w:] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne 
IV…, s. 61-64; 
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w poznawaniu zbiorów muzealnych, zdobywaniu wiadomości a także umiejętności, co 
przy tradycyjnych formach zajęć było trudne do osiągnięcia. Warsztaty, teatrzyk, „żywe 
obrazy” oddające autentyczne wydarzenia życia codziennego w przeszłości, rekonstrukcje 
historyczne wymagają od uczniów autentycznego zaangażowania w działanie, oraz od-
działywają emocjonalnie przez przeżywanie. Forma takich zajęć jest szczególnie propago-
wana przez muzea skansenowskie i regionalne.

Najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do pokazania rzeczywistych walorów edu-
kacji historycznej wspomaganej przez instytucje muzealne wydaje się być kontakt bez-
pośredni przyszłych pedagogów z działalnością edukacyjną muzeów kierowaną do dzieci 
i młodzieży szkolnej. Pozwala to poznać studentom zasady pracy z uczniami stosowane 
przez muzealników i wzbogać już na etapie studiów swój warsztat metodyczny. Konieczne 
jest rozpoznanie możliwości edukacyjnych, jakie daje wizyta w muzeum. Sprzyja temu 
poznanie propozycji tematycznych i form zajęć muzealnych. Pozwala to ocenić przyszłym 
pedagogom atrakcyjność oferty muzealnej i jej przydatność w szkolnej edukacji historycz-
nej. Daje również wyobrażenie o możliwościach wykorzystania zajęć muzealnych do re-
alizacji celów nauczania związanych z zapamiętaniem wiedzy historycznej, rozumieniem, 
rozwijaniem umiejętności związanych z programem nauczanego przedmiotu.

Nauczyciele, mając do dyspozycji urozmaiconą ofertę edukacyjną muzeum, mogą 
dokonać wyboru uwzględniając zarówno potrzeby edukacyjne uczniów jak i chęć zainte-
resowania ich problematyką historyczną. Wybierając formę zajęć bardziej atrakcyjną coraz 
częściej rezygnują z tradycyjnego zwiedzania pod kierunkiem przewodnika na rzecz spe-
cjalnych zajęć edukacyjnych. Należy mieć nadzieję, że taki sposób zwiedzania palcówek 
muzealnych wkrótce będzie dominował nad tradycyjnym modelem wykorzystywania mu-
zeum, który jest mało efektywny oraz nudny dla większości uczniów. Istnieje przy tym 
konieczność przygotowania do nowych form zajęć muzealnych i zapoznania z ich walora-
mi czynnych nauczycieli historii oraz studentów tego kierunku zamierzających pracować 
w szkole. Niebezpieczne dla edukacyjnych walorów muzeów może okazać się także podję-
cie przez nie działań komercyjnych o charakterze festynów czy swego rodzaju jarmarków.
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Grzegorz Miliszkiewicz
Muzeum Wsi Lubelskiej

Niechże historia chwali codzienność! 
Możliwe spektrum tematyczne  

współczesnej oferty edukacyjnej  
w muzeum na otwartym powietrzu

2

Wypadło nam przekonywać nauczycieli i uczniów do zajęć muzealnych w czasach, 
gdy w muzeach na polskiej prowincji częściej używany jest termin impreza niż wydarzenie 
muzealne. Częściej pada określenie muzeum żywe, rzadko zaś muzeum wrażliwe. W tym 
drugim określeniu zawarte jest zobowiązanie muzealników, że zasady będą przestrzegane, 
a źródła podane.

Edukacja muzealna powinna opierać się na źródłach historycznych. W Muzeum 
Wsi Lubelskiej1 mamy świadomość konieczności każdorazowego udokumentowania 
i opisania danego działania muzealnego, i w ten sposób poddania się krytyce szkoły 
i muzeum. Problematyce życia codziennego, minionego lecz przecież przekładającego 
się na świadomość, sprawność i wartości dnia dzisiejszego, przyznajemy szczególną rolę 
w nauczaniu historii. Wiele edukacyjnych zajęć muzealnych ukierunkowujemy głównie 
na ukazywanie wartości w życiu człowieka. Uznajemy za niezbędne prowadzenie także 
własnych badań naukowych przez nauczycieli muzealnych, aby lepiej rozumieli i wy-
korzystywali źródła w czasie zajęć. Praktycznym następstwem tych zasad jest publikacja 
w niniejszym tomie sześciu scenariuszy zajęć edukacyjnych. Zbierając materiały do niniej-
szego artykułu mogę tylko żałować, że nie jest on dziennikiem podróży po krajowych 
muzeach, ale przecież podróży takich żaden pracodawca muzealny nie jest dziś w stanie 
ufundować swojemu pracownikowi. Temat jakości muzealnej pracy edukacyjnej nie jest 
badany w znaczącej skali. W „Raporcie o muzeach” przygotowanym przez prof. Doro-
tę Folgę-Januszewską na Kongres Kultury Polskiej 23-25 września 2009 r. w rozdziale  
Sytuacja muzeów w Polsce po 1989 r. w dziale 1. 9. Edukacja muzealna (programy, zadania, 
zasięg) i publikacje pada stwierdzenie: W polskich muzeach działalność edukacyjna należy 
z pewnością do najlepiej realizowanych. Dalej raport stwierdza: Trzeba przy tym zaznaczyć, 
że najistotniejszy jest jednak nie wymiar ilościowy, lecz jakościowy proponowanej edukacji, 

1 Dalej: MWL lub Muzeum.
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która obejmuje wszystkie grupy wiekowe, od małych dzieci po Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Programy są bardzo zróżnicowane nie tylko pod względem przekazywanych treści, ale także 
formy realizacji. Około 10% muzeów prowadzi zajęcia „aktywne”, w trakcie których dzieci 
i młodzież uczestniczą w procesie twórczym i poznawczym (m.in. rysowanie, malowanie, 
rzeźbienie, gry zręcznościowe i terenowe, nauka tradycji ludowych, gra i śpiew, konkursy 
literackie, stymulacja badań przyrodniczych, nauka rzemiosł). Obejmują one ok. 600 tys. 
dzieci i młodzieży rocznie2. Komentując Raport … można uznać, że nadal we wszystkich 
aspektach mówi się w nim o kwestiach ilościowych. 

W rzeczywistości nauczyciele bardzo często nie mają możliwości wcześniejszego 
zapoznania się z treściami programowymi zajęć edukacyjnych w muzeach skansenow-
skich, ponieważ w zdecydowanej większości one są ogłaszane w Internecie jedynie na 
poziomie tytułów, adresatów wiekowych i kilkuzdaniowych informacji. Zaledwie kilka 
placówek poświęciło więcej uwagi i miejsca charakterystyce zajęć. Są już jednak przykła-
dy publikacji ofert edukacyjnych muzeów na otwartym powietrzu określających warunki 
pobytu, przewodniki po ekspozycji opracowane dla młodzieży szkolnej3, informatory do 
zajęć prowadzonych na wystawach edukacyjnych4, zeszyty ćwiczeniowe do zajęć. Jednak 
brakuje pełnych scenariuszy. To one powinny kompleksowo objaśnić cel zajęć i funkcję 
poszczególnych narzędzi edukacji, czyli przewodników, opracowań tematycznych, zeszy-
tów do ćwiczeń i innych środków stosowanych na poszczególnych lekcjach muzealnych.   

Współczesne tendencje w badaniach i prezentacji  
historii poszczególnych dziedzin życia.  
Interdyscyplinarność badań nad dziejami

W czasach współczesnych każdy rok przynosi nowe szczegóły dziejów przyrodni-
czych i historii cywilizacji naszego globu. Nie byłoby skokowego postępu w tej dziedzinie, 
gdyby przedmiotem wzmożonych badań naukowych nie stało się materialne i duchowe 
oblicze dawnego życia codziennego. Codzienność badana jest na starannie wybranych 
przypadkach, które rokują rozwiązanie zagadek albo funkcjonują jako problem. W obu 
sytuacjach mogą stanowić podstawę do syntetyzowania procesów dziejowych. Należy za-
znaczyć, że umożliwia to również eksterytorialne wykorzystanie źródeł historycznych. 
W ten sposób każda rekonstrukcja dawnego życia codziennego jest wkładem w badania 
złożonych dziejów cywilizacji. 

Historia, wspólnie z innymi naukami stara się rozpoznać w źródłach szczegół oraz 
ustalić jego znaczenie w dziejach. Zachodzi proces poszerzenia podstawy źródłowej hi-
storii. W dziejach najnowszych, charakteryzujących się istnieniem tzw. faktów otwartych, 
coraz szerzej korzysta się z dorobku wielu innych dziedzin nauki: socjologii, politologii, 
ekonomii, geografii gospodarczej, fizyki, chemii. W badania pomocnicze na rzecz histo-
ryka i archeologa włączone są niemal wszystkie obszary nauki. 

2 www.kongreskultury.pl
3 Np. E. Zacharyasz, Kto tu mieszka. Przewodnik po Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie dla klas I-III nauczania 
zintegrowanego, Chorzów 2002. 
4 Np. J. Górska-Siwiec, Z. Skuza, Życie codzienne wsi. Wystawa interaktywna, Radom 2002; G. Miliszkiewicz, Ł. Kondratowi-
cz-Miliszkiewicz, H. Stachyra, Poznaj i uszanuj codzienność innych, Lublin 2009. 
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Historycy, tak jak przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, wskazują na potrzebę 
tworzenia tematycznych muzeów, jak również placówek łączących poszczególne dyscypli-
ny. W nauczaniu historii ważne jest nieustanne wskazywanie kontekstu, zarówno wyda-
rzeń jak i zabytków, podkreślanie ich wzajemnych relacji. W dzisiejszym świecie zabytek 
jest przedmiotem badań interdyscyplinarnych. Ich zakres zależy od decyzji naukowców 
i możliwości finansowych. Dzięki tym badaniom zarówno nowe, jak i również znane od 
dawna zabytki informują nas o różnych dziedzinach przeszłości, kontekstach wydarzeń 
dziejowych i życia codziennego minionych pokoleń. To jest mocnym argumentem do 
ubiegania się o wprowadzanie takiej wiedzy do programów szkolnych poprzez metodycz-
nie przygotowane odwiedziny w muzeum. 

Medialne oblicze historii
W związku z demokratyzacją współczesnego świata historia jako nauka staje się 

coraz bardziej niezależna od władzy i polityki a to umożliwia wielokierunkowość badań, 
m.in. nad obliczem życia codziennego. Nauki historyczne otrzymują swój nieskrępowany 
wyraz medialny, kształtowany z jednej strony przez aktywność i możliwości ludzi nauki, 
z drugiej strony przez skalę autentycznego zainteresowania przeszłością i pomysły na wy-
korzystanie jej w rozmaitych dziedzinach życia współczesnego. Historia coraz częściej 
dostarcza idei i procedur, jest źródłowym zapleczem dla pasjonatów, grup rekonstrukcyj-
nych, badaczy amatorów, pisarzy, czy filmowców. Działalność ta jest w różnym stopniu 
zgodna z wymogami nauki i z obowiązującym prawem. Historia jednocześnie zmaga się 
z tolerancją mediów i publiczności hipotez i rekonstrukcji, które nie mają naukowych 
oraz edukacyjnych podstaw i celów. Naukowcy i pasjonaci poprzez bezpośredni dostęp 
do publiczności lub przez media coraz intensywniej na różnym poziomie uczestniczą 
w nauczaniu historii. Popularyzowanie w mediach historii życia codziennego wskazuje 
na wzrastającą rolę zabytku, rekwizytu i historycznego szczegółu, a to są właśnie atuty 
muzeów na otwartym powietrzu.  

Muzeum wobec zagrożenia utraty źródeł historycznych
Wiele podmiotów współcześnie wskazuje na potrzebę i obowiązek nauczania sza-

cunku wobec wszelkich źródeł historycznych, w tym archeologicznych i etnograficznych. 
Jednak nadal partykularne interesy i niedostatki świadomości społecznej powodują, że 
nauki historyczne na ogromną skalę borykają się z problemem utraty źródeł lub proce-
derem zacierania kontekstu kulturowego. Jakże często w wyniku likwidacji gospodarstw 
domowych, np. po śmierci ostatnich właścicieli, przedmioty i pamiątki rodzinne są po-
jedynczo i bez metryczki wyprzedawane na rynku staroci. W terenie zaś niszczona jest 
warstwa kulturowa przy poszukiwaniach tzw. wykrywaczem metali, a znaleziony w ten 
sposób zabytek bez niezbędnych badań bezpowrotnie odrywany od kulturowego i przy-
rodniczego kontekstu. Poszukiwania staroci i handel nimi przyspieszone zostały przez 
proces przeobrażeń kultury materialnej. Jednakże wykupywanie realiów i źródeł pisa-
nych, w skali społeczeństwa, wielokrotnie przekracza możliwości organizacyjne i finan-
sowe archiwów i muzeów. 
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Nauczanie historii w szkole i w życiu obejmuje lub powinno obejmować nie tylko 
zapoznanie młodego człowieka z biegiem dziejów i pokazanie zjawisk, stanowisk, zaga-
dek, ale również zaznajomienie z celem historii, metodami badań i różnorodnymi źró-
dłami. Ważne jest wykształcenie szacunku do metod, celów i źródeł. W zmieniającym 
się obrazie edukacji historycznej, i nie tylko historycznej, znajomość źródeł i szacunek 
do źródeł będą uznawane za coraz ważniejsze. Muzeum jest miejscem gromadzenia, 
interpretacji i prezentacji źródeł historycznych. Wystarczy programowa korekta w szkol-
nym nauczaniu historii, aby wywołać silniejszą falę zainteresowania szkoły muzeami 
a nawet archiwami. W tych aspektach zakres zbiorów muzeów na otwartym powietrzu 
i czasookres stanowią mocne oparcie w realizacji nauczania również tematów z zakresu 
historiografii. Jednak przekonanie, że każde zajęcia lub pobyt w muzeum uczy np. sza-
cunku do źródeł historycznych jest fałszywe. Przeprowadzenie takich warsztatów wy-
maga specjalnego przygotowania. Dopiero wędrówka i drążenie świadomości, przygo-
towanie specjalnych ćwiczeń i przykładów, będą dla ucznia skutecznym wskazaniem na 
całe życie jak nie uczestniczyć w bezmyślnym niszczeniu kontekstu starego przedmiotu, 
jak odszukać i zaufać kompetentnym badaczom, i jak czerpać przyjemność ze śledzenia 
wyników ich pracy. 

Nauczyciel szkolny jako świadomy kreator edukacji  
poza budynkiem szkoły

W II Rzeczpospolitej nauczyciel był zachęcany przez metodyków do wyruszenia 
z klasą w teren. W podręcznikach metodyki zajęć były ku temu odpowiednie zalecenia. 
Z pamiętników nauczycieli, a przede wszystkim wspomnień uczniów wiemy, że nauczy-
ciel miał świadomość pożytku takiego profilu edukacji. On określał miejsca poznania 
przeszłości, przygotowywał przebieg zajęć, organizował całodzienne wyprawy furman-
kami do miejsc historycznych i ważnych oraz na regionalne uroczystości patriotyczne. 
Na wycieczce był też głównym informatorem o oglądanym zabytku, okazie przyrodni-
czym. Przygotowywał poznanie zjawisk w terenie, np. rozmowę dzieci z wiejskim sklepi-
karzem o podstawach skutecznego i uczciwego handlu5. 

Dzisiaj, jeśli nauczyciel decyduje się na podjęcie działań organizacyjno-prawnych 
obowiązujących przy wyjściu klasy na zajęcia pozaszkolne, ma do dyspozycji szeroką ofertę 
edukacyjno-turystyczną. Rozwój komunikacji sprzyja dostępności takich form, jak zielona 
szkoła, przedmiotowa wycieczka szkolna, zajęcia w terenie. Obok państwowych i samo-
rządowych muzeów i ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych i krajobrazowych 
wyrasta szereg konkurencyjnych podmiotów: prywatne skanseny i muzea galeryjne, go-
spodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, stowarzyszenia regionalne, które oferują zajęcia 
tematyczne, zapewniają wykładowców, warsztatowców i przewodników, sale edukacyjne, 
świetlice, ale też żywienie i noclegi. Są to np. kilkudniowe pobyty po cenach coraz bardziej 
dostępnych, na które może sobie pozwolić większość uczniów przynajmniej raz w roku. 
Jednakże nadal część rodzin nie jest w stanie sfinansować kosztów takiego wyjazdu eduka-
cyjnego. W ostatnich latach pojawiło się novum – wiele osób i instytucji gotowych jest, za 

5 Np. H. Gnoińska, M. Librachowa, Moja wieś. Przyroda i geografja dla klasy III szkoły powszechnej. Książka dla nauczyciela, 
Warszawa 1935. 
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jakąś opłacalną dla obu stron sumę, przejąć klasę szkolną a nawet zasugerować nauczycielo-
wi częściowe wyłączenie się z merytorycznego uczestnictwa w zajęciach. 

W obliczu tej tendencji stają muzea. Dostępność pełnego scenariusza zajęć muze-
alnych powinna ustawiać nauczyciela na pozycji kreatora przede wszystkim w momencie 
wyboru - gdy analizuje zapowiadaną formę i cele zajęć, a następnie podejmuje decyzję 
o wyprawie do muzeum. W opublikowanych w niniejszym tomie scenariuszach zajęć, 
nauczyciele muzealni nie przewidują zaangażowania nauczyciela w muzeum na innym 
poziomie aktywności niż to dotyczy poszczególnych uczniów. Osiągnięto to dzięki róż-
norodności stosowanych metod i form pracy z uczniem i wartkiemu przebiegu lekcji 
w ścisłym powiązaniu z zabytkiem, ekspozycją i rekwizytem. W przypadku zajęć z rozbu-
dowanymi elementami parateatralnymi, dla edukacji muzealnej najkorzystniejszą sytu-
acją jest ta, gdy działanie nauczyciela szkolnego występuje na etapie przygotowania klasy 
do zajęć w szkole ściśle wg wskazówek muzealnika, np. przydzieli on role i rozda kwestie 
mówione chętnym lub wybranym uczniom. 

Zarówno obserwacje muzealników, jak i statystyki potwierdzają, że w Polsce spo-
sób postrzegania muzeum przez większość nauczycieli jest wciąż tradycyjny. Nie dość, że 
muzeum odwiedza tylko część klas szkolnych, to możemy oceniać, iż niejednokrotnie 
chodzi o sam fakt zaprowadzenia młodzieży do muzeum, pokazanie bardziej jego ekspo-
zycyjnego, dziś jeszcze najczęściej statycznego oblicza niż zanurzenie się z nauczycielem 
muzealnym w problematykę, która mogłaby wzbogacić treści programowe konkretnych 
przedmiotów nauczania.

W coraz bogatszym świecie pozaszkolnych ofert edukacyjnych wzorcowy, odpo-
wiedzialny i aktywny nauczyciel szkolny jawi się jako ostrożny badacz możliwych pożyt-
ków płynących od poszczególnych usługodawców nauczania poza budynkiem szkolnym. 
Jednakże permanentny brak podręczników, scenariuszy zajęć, recenzji dydaktyków i po-
ważnych rekomendacji czyni go na tym polu hazardowym graczem, a większość takich 
wypraw po wiedzę, wypoczynek i integrację staje się dryfowaniem bez mapy.  

Wiedza muzealników
Prezentacja życia codziennego i skuteczność edukacyjna tego tematu nie jest dana 

a priori każdemu muzeum na otwartym powietrzu, lecz jest następstwem metodologii 
naukowej przyjętej podczas prowadzonych badań. Punktem wyjścia jest zasada korzysta-
nia z wiarygodnych źródeł historycznych, etnograficznych, socjologicznych i innych do 
prezentowania historii różnych dziedzin życia na danym obszarze. 

Wiedza to podstawa działania muzealnika. By rozległe kolekcje i wielosektorowe 
ekspozycje muzeów skansenowskich wykorzystać z całą ich mocą, muzealnicy muszą po-
siadać wszechstronną znajomość różnych aspektów dawnego życia codziennego i znać 
cele współczesnej edukacji szkolnej. 

Wiedza pozwala ekspozycyjnie i edukacyjnie wykorzystać istniejące kolekcje, ale 
umożliwia też ich świadome rozbudowywanie oraz budowanie innych. U samych podstaw 
możliwości edukacyjnych muzeum stoją posiadane wiadomości, w następnej kolejności 
zabytek, na końcu intencjonalne układy między zabytkami, czyli ekspozycja muzealna. 
Interaktywne zajęcia muzealne są możliwe tylko wówczas, gdy w edukacyjnym przeka-
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zie zestawimy ze sobą wiedzę, zabytek i rekwizyt. Zakres skutecznej oferty edukacyjnej 
muzeum wynika z zabytków i wiedzy muzealnej, następstwem zaś tychże są wystawy i re-
kwizyty. I kolekcje, i wiedza są kształtowane przez różne czynniki, najczęściej w ogólnych 
ramach określone przez statut muzeum. We współczesnych warunkach często wynikają one 
z możliwości kolekcjonerskich, zainteresowań, podejmowania programów zapewniających 
dofinansowanie. Prezentacja zabytku lub posługiwanie się rekwizytem bez uzmysłowienia 
uczniowi bliższego lub dalszego kontekstu byłaby w rzeczywistości tylko kontestacją. 

Wiedza przekazywana przez muzealnika prowadzącego edukację dla szkół powin-
na stanowić w miarę harmonijną kontynuację dotychczasowej wiedzy posiadanej przez 
uczniów, zarówno pod względem języka, terminologii, jak i prezentacji zjawisk. Szkolne 
podręczniki do historii na ogół ukazują aktualny stan badań i zgodne opinie większości 
historyków. Natomiast muzeum jest uwarunkowane zestawem zachowanych zabytków 
i wiedzą budowaną do tematu, często w wyniku samodzielnych badań muzealników. 
Pytanie stawiane przez muzealnika Jaki to ma związek z historią? jest równorzędnym 
pytaniem wobec zadawanych przez publiczność Jak to jest zrobione? 

 W czasach pospiesznych imprez muzealnych nie zawsze docenia się należycie, że 
oferta edukacyjna jest wizytówką i świadectwem tożsamości muzeum. Muzea, o ile jest to 
organizacyjnie możliwe, nie powinny ograniczać się do przekazywania wiedzy o regionie, 
ponieważ przekaz bez szerszych kontekstów jest mniej czytelny. 

Wydarzenia dawnego życia codziennego  
a muzeum na otwartym powietrzu

Edukacja muzealna ujmuje historię dnia codziennego jako działania osób, zbiór 
przedmiotów i zespół czynności współtworzących system mniej lub bardziej pozytyw-
nych wartości. Jeżeli ukazujemy bunt członków rodziny wobec tradycji, to nie jako cel 
sam w sobie, lecz działanie uwarunkowane określonymi wydarzeniami małej – domowej, 
gromadzkiej i wielkiej – narodowej, krajowej, światowej historii. 

Edukacja muzealna bez historii konkretnego człowieka, jako źródła wiedzy i użyt-
kownika przedmiotu, ma jedynie instruktażowe znaczenie. Stąd u części muzealników za-
uważamy dążenie do badania i wyrażania życia codziennego konkretnej rodziny, nie zaś eks-
ponowanie modelu-struktury zjawiska. Zwłaszcza w muzeum na otwartym powietrzu sty-
kamy się, np. w odniesieniu do zabytków z XX w., z tendencją do dokumentowania działań 
i życia poszczególnych ludzi, choć ekspozycje są tylko odwzorowaniem wybranego kadru za 
pomocą zabytków i rekwizytów kultury materialnej. Spotkanie z zapisaną przez muzealni-
ków spuścizną – opiniami, wypowiedziami i opisami wydarzeń dziejących się wokół kon-
kretnych ludzi w wielu przypadkach powiązane jest z konkretnymi zabytkami w zbiorach 
muzeum. O tym opowiadają kolejne pokolenia, ale niejednokrotnie również bohaterowie 
wydarzeń. Tak np. w MWL, w następstwie udostępnionych ekspozycji i opracowań, w tym 
już publikowanych, edukacja muzealna prezentuje różne zagadnienia poprzez treści zawarte 
w relacjach i spuściźnie m. in. Kazimierza Gizy – stolarza z miasteczka Wrzelowiec6, Abra-

6 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, Opowieść o dwóch dzieciństwach, Lublin 1995.



49

Grzegorz Miliszkiewicz / Niechże historia chwali codzienność! 

ma Joska Morgenszterna – ostatniego rabina w Kocku7, Zbigniewa Janisławskiego – syna 
dziedzica z Woli Żółkiewskiej8, Moszka Klajnera – właściciela młyna i radnego gromadzkie-
go w osadzie miejskiej Uchanie9, Sabiny Książek – córki chłopa z Teodorówki10, Marianny 
Jarosz – żony kupca żelaznego z Kocka11, Stanisława Milaniuka – sklepikarza z Dawidów12. 
W ten sposób muzeum i edukacja muzealna pochyla się nad wybranym człowiekiem i nad 
zwykłym przedmiotem z dawnego życia codziennego, choć w kontekście interpretacji zasad 
biegu dziejów jest on w szkole jeszcze często pomijany. 

Metodologiczne prace nad koncepcją „muzeum wydarzeń dawnego życia codzien-
nego” i praktyczne doświadczenia realizacyjne, wykorzystane w MWL także w niektó-
rych zajęciach edukacyjnych, pozwalają, obejmując większy zasób źródeł historycznych, 
doprowadzić do edukacyjnego przestawienia obszarów przeszłości bezpośrednio nie od-
wzorowanych ekspozycją skansenowską. 

W zakresie osób, kadrów i zdarzeń dobra sprawność muzeów na otwartym powie-
trzu odnosi się do XX w., sporadycznie XIX w. To jednocześnie dobra strona skansenów, 
ponieważ osadzenie punktu odniesienia bliskiego współczesności jest elementem wzbu-
dzającym zaufanie młodzieży. Muzeum na otwartym powietrzu przedstawia cywilizację 
jako dziedzictwo nieodległego dnia wczorajszego. Jednakże jest w stanie pokazać wektor 
przeobrażeń i wyobrazić repery czasu, wskazać sposób poszanowania źródeł historycz-
nych i przeszłości.

Wielkie wydarzenia dziejowe a skansen
Podręczniki szkolne nie ukazują szerzej takich problemów jak rola jednostki, sław-

nej, uznanej a także szarej, nieznanej, w kształtowaniu historii kraju oraz, analogicznie 
rozumując, nad znaczeniem każdego miejsca jako części dziejów powszechnych. Mu-
zea na otwartym powietrzu byłyby bliższe szkole, gdyby zagwarantowały nauczycielom 
historii, że w określonych scenariuszach zajęć muzealnych są przejrzyście uwypuklone 
związki między ekspozycją polskiej wsi, dworu i miasteczka (jako zasadniczymi tematami 
wystawy skansenowskiej we współczesnej Polsce) a wydarzeniami decydującymi o losach 
społeczeństw, narodów i państw, scharakteryzowanymi w tradycyjnych podręcznikach 
szkolnych. Ten sposób myślenia nie jest przecież obcy muzealnikom, ponieważ znaczą-

7 G. Miliszkiewicz, Menachem Mendel i jego prawnuk Abram Josek Morgensztern – legendy i dokumenty o kockich rabinach, „Stu-
dia z dziejów Kocka”, t. 2, Lublin 2009, s. 75-102. Cytuję pracę wykonaną m.in. na potrzeby edukacji muzealnej. Menachem 
Mendel ma bogatą wielojęzyczną  bibliografię. 
8 Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, Wywiady ze Zbigniewem Janisławskim z Woli Żółkiewskiej, Lublin 2001-2004, Archiwum 
MWL.
9 Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, Ekspozycja kuchni żydowskiej przeznaczona do domu Moszka Klajnera z Uchań w sektorze mia-
steczko [w:] Do zobaczenia w miasteczku, Lublin 2008, s. 53-63.
10 Por. źródła wymienione w scenariuszu Ł. Kondratowicz, A. Kozak, Życie codzienne rodziny Książków w Teodorówce na prze-
łomie kwietnia i maja 1939 r., od przebudzenia dzieci do południa (scenariusz drukowany w niniejszym tomie); G. Miliszkiewicz, 
Wiedza, zabytek i rekwizyt w  edukacji i usłudze w muzeum na otwartym powietrzu, „Kielecka Teka Skansenowska”, t. 2, Kielce 2002, 
s. 244-245.
11 G. Miliszkiewicz, Miasteczkowy sklep żelazny [w:] Do zobaczenia w miasteczku, op. cit., s. 21-33.
12 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, K. Wiśniewski, W wiejskim sklepiku. O sklepie Stanisława Milaniuka w Dawidach, gm. Ja-
błoń, woj. bialskopodlaskie w latach 1921-1948, Lublin 1997.
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ce wystawy muzealne przede wszystkim nawiązują do kluczowych wydarzeń i postaci 
w dziejach. Jak można to realizować na zajęciach edukacyjnych? 

Oto przykład pierwszy. Kilka danych porównujących poziom życia w II Rzeczpo-
spolitej i w III Rzeszy, uwypuklonych komentarzem i prezentacją zabytków na zajęciach 
edukacyjnych Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa… jest dobrym wprowadzeniem 
do zagadnienia nieuchronności klęski wrześniowej 1939 r. Tłumaczą one jednocześnie 
źródła świadomości narodowej, postaw obywatelskich i bohaterstwa głównych warstw 
ówczesnego społeczeństwa polskiego13. 

Przykład drugi. Na warsztatach Handel żydowski na wsi „podejmowany” jest wy-
siłek Żydów domokrążców i drobnych sklepikarzy, by uzyskać choćby niewielki zarobek 
w II poł. lat 30. XX w. Następnie zestawia się ten dochód z ówczesnymi cenami. Uzy-
skany obraz jest próbą przeciwstawienia się stereotypowi Żyda bogacza i Żyda oszusta 
w Polsce14.  

Podręczniki szkolne nie zawsze dostatecznie akcentują rolę zjawisk, które podkre-
śla muzeum. Z drugiej strony, brakuje ofert edukacyjnych z dostępnymi scenariuszami, 
co jest również przeszkodą przy wprowadzaniu, choćby stopniowym, osiągnięć muzeów 
do programu szkolnego. Tak więc muzea, które opublikują scenariusze zajęć i analizy 
edukacyjnych walorów zbiorów, ekspozycji i rekwizytów będą miały możliwość wpływu 
na pewną modernizację treści programów szkolnych w kierunku zwiększenia znaczenia 
tematów przekrojowych, np. życia codziennego i jego wartości w dziejach, wartości mo-
ralnych jednostki, roli rodziny, roli przeobrażeń surowcowych i żywnościowych w rozwo-
ju cywilizacji. Na potrzeby określonych tematów odbicie „wielkich wydarzeń” w środo-
wisku lokalnym można wprowadzić do ekspozycji muzealnych podczas specjalistycznych 
zajęć edukacyjnych. Te znaki zazwyczaj nie są umieszczone na stałe, ponieważ w latach, 
gdy powstawał scenariusz i udostępniano ekspozycję mogły być pominięte jako temat ba-
dań lub nie mieściły się w koncepcji pokazania kadru z bardzo wąskiego czasookresu eks-
pozycji. Niczym codzienna gazeta. Taki kierunek pracy muzealników pozwala uczniom 
na postrzeganie historii jako iloczynu codziennych i nadzwyczajnych wydarzeń. Wielcy 
bohaterowie wyrastają z wydarzeń codziennych, a następnie mają wpływ na kształto-
wanie tych wydarzeń. Edukacja muzealna, w przeciwieństwie do nauk historycznych, 
bardziej pamięta więc o obu typach bohaterów i ich roli w dziejach cywilizacji.

Zabytek i jego metryczka 
Muzeum uczy wielowymiarowo patrzeć na przedmiot. Najpierw wskazuje, że to 

właśnie pojedynczy zabytek ilustruje przeszłość w możliwie najwierniejszej postaci. Jed-
nocześnie przedmiot stawia przed nami wiele pytań dotyczących jego funkcji, okolicz-
ności powstania, wydarzeń, w których uczestniczył. Takie możliwości edukacyjne tworzy 
muzealnik pozyskujący zabytek, o ile udokumentuje jego indywidualną historię i zba-
da rolę gospodarczą i społeczną w dziejach. Pozyskiwanie obiektu to najważniejszy etap 
pracy muzealnej, bowiem muzealia bez metryczki, wywiadu i opracowania nie dają się 

13 Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, B. Rzączyńska, Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa – patriotyzm i dekorum (scenariusz 
drukowany w niniejszym tomie).
14 G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, Handel żydowski na wsi (scenariusz drukowany w niniejszym tomie).
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uporządkować i edukacyjnie spożytkować. Akt wprowadzenia na ekspozycję zabytku nie 
jest jeszcze wystarczający do traktowania muzealnika jako badacza i nauczyciela historii. 
Przecież to właśnie sposób prowadzenia większości szkolnych i regionalnych izb pamię-
ci, gdzie przedmiot często bywa anonimowy bo zazwyczaj nie praktykowano metryczki 
i wywiadu podczas jego pozyskiwania, zaważył negatywnie na ocenie przydatności mu-
zeum w edukacji szkolnej. Młodzież i nauczyciele niesłusznie bowiem kojarzyli demen-
cję staroci z fizycznymi cechami takich rzeczy. Wiedza metrykalna przedmiotu dotyczy 
zarówno jego materii, historii, jak i spraw, które on może wyjaśniać, ilustrować. Próby 
obdarzenia przedmiotów-zabytków „mową” na zajęciach edukacyjnych są zabiegiem po-
dejmowanym w duchu nauki, która intensywnie studiuje materialną spuściznę dziejów. 
Słusznie bowiem zakłada się, że stare zachowane do dziś przedmioty nieraz widziały wię-
cej od ludzi, a ich dotychczasowe milczenie jest stanem odwracalnym. 

W muzeum na otwartym powietrzu zabytki zestawione w pewien intencjonalny 
układ tworzą ekspozycję – obraz przeszłości na podobieństwo historycznej rzeczywistości 
lub wg schematów funkcjonowania życia codziennego. Tu każdy przedmiot określony 
jest przez kontekst ekspozycji. Np. sagan żeliwny może stać na półce w sklepie żelaznym, 
z ziemniakami na palenisku, przykurzony na podłodze w komorze albo pęknięty, już jako 
złom, w pojemniku domokrążcy. Rozwinięcie tematu jednego zabytku i jego kontekstów, 
zaproszenie ucznia do takiej wspólnej pracy, to jedno z najskuteczniejszych narzędzi edu-
kacyjnych muzealnika do osiągnięcia różnych celów. 

Wiemy z praktyki, że uczniowie przybywający do skansenu nie znają już wielu 
pojęć odnoszących się do zabytkowych przedmiotów, co w następstwie zagraża rozumie-
niu problemów. Spostrzegamy jak wiele nazw przedmiotów codziennego użytku, w tym 
dawne ubiory, jest już obecnie nieczytelnych dla młodszych pokoleń. Dlatego nauczycie-
le muzealni, by uczeń zrozumiał istotę i funkcję dawnego przedmiotu, proponują inną 
formę pracy w muzeum niż zwiedzanie ekspozycji, mianowicie zajęcia z użyciem odpo-
wiednich rekwizytów, skoncentrowane tematycznie na określonej liczbie zabytków. 

Rekwizyt
Rekwizyt to przedmiot, który ma służyć nauczaniu interaktywnemu, uzupełniają-

cy ekspozycję, będący kopią, rekonstrukcją lub odwzorowaniem dawnego przedmiotu. 
Pozyskanie długich serii niemal identycznych przedmiotów, np. towaru fabrycznego 
i wpisanie ich do rejestrów pomocniczych pozwala muzealnikom używać ich również 
jako rekwizytu. W ten sposób w manualnie dostępnym rekwizycie znajduje wyraz zasa-
da niedotykalności muzealiów i jednocześnie idea  przystępności formy i treści zabytku. 
Dobór rekwizytów do zajęć i staranność włożona przez muzealników w ich opracowanie 
decyduje o wytworzeniu wrażenia, iż muzeum oddaje swoje ekspozycje we władanie 
młodzieży. Dzieje się to jednak na ściśle określonych zasadach, gdy dawne wydarzenia 
życia codziennego i towarzyszące mu przedmioty – rekwizyty odwzorowane są w oparciu 
o naukowe postawy. Dla muzeum, które praktykuje takie zajęcia edukacyjne, pozyska-
nie i przechowywanie rekwizytów dostarcza pewnych dodatkowych zadań organizacyj-
nych, jednakże efekty znacząco wzbogacają ofertę edukacyjną i spektrum muzealnych 
wydarzeń.    
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Ekspozycja
Poszczególne typy ekspozycji w muzeach – galeryjna, modelowa, odtworzeniowa 

(idiograficzna) w sferze edukacji dostarczają różnych możliwości i mają różne ogranicze-
nia. W wielu muzeach ekspozycje, w tym dotyczące dziejów, nasycone są aplikacjami 
technicznymi (filmy dokumentacyjne i rekonstrukcyjne, gry komputerowe, prezentacje 
dźwiękowe i inne środki). Może to prowadzić do świadomie zaplanowanego poziomu 
zupełnej nieobecności muzealiów na takiej ekspozycji. 

Muzea na otwartym powietrzu pragną zarekomendować szkole edukacyjny poży-
tek z ekspozycji, która posługuje się wyłącznie eksponatem i rekwizytem. Chodzi o dwa 
typy ekspozycji. Pierwszy to wystawy odtworzeniowe – rekonstruujące lub odwzoro-
wujące kadry z przeszłości, przestrzenie i pejzaże dawnej rzeczywistości. Drugi to eks-
pozycje modeli-struktur, z możliwie rozbudowanymi strefami idiograficznymi. Takimi 
typami ekspozycji dysponują również np. muzea-statki, muzea martyrologiczne, muzea 
wnętrz pałacowych. Należy zaznaczyć, że aranżacje niektórych przestrzeni w muzeach 
galeryjnych wewnątrz sal muzealnych mają pewne cechy idiograficzne lub modelowo-
idiograficzne.

Ekspozycja skansenowska w większości wypadków będąca wystawą wnętrz miesz-
kalnych, rzemieślniczych, użyteczności publicznej i niewielkich otwartych przestrzeni 
np. gospodarczych itp., porządkuje eksponaty w formie idiograficznych lub modelowych 
układów przestrzennych, na podobieństwo historycznej rzeczywistości lub według pod-
stawowych schematów funkcjonowania życia codziennego. 

Muzeum powinno zwrócić uwagę szkoły na trzy aspekty korzystania z takiej eks-
pozycji. Otóż największy walor edukacyjny stanowi możliwość przebywania uczniów 
wewnątrz takiej ekspozycji, a nie np. przed gablotą. Ekspozycja skansenowska jest wyjąt-
kową przestrzenią, w którą uczeń może wstąpić bez uczynienia muzeum większej szkody 
niż czynią to ogólne warunki ekspozycji muzeum na otwartym powietrzu, np. czynniki 
klimatyczne i finansowe uwarunkowania opieki konserwatorskiej, wreszcie sam zamysł 
muzeum na otwartym powietrzu. Walor drugi – jest możliwie najlepiej dobraną sceno-
grafią do tych wydarzeń z historii życia codziennego, które muzealnicy uznali za ważne 
do przedstawienia i edukacji, kierując się historyczną pamięcią w dużej mierze losowo 
wybranych, członkach społeczeństwa sprzed kilku pokoleń. Związek odwzorowanej prze-
strzeni z konkretnymi „szarymi” ludźmi, znanymi z nazwiska i muzealnych biogramów 
– użytkownikami lub właścicielami eksponowanych przedmiotów, jest podstawą badania 
i nauczania historii życia codziennego w muzeum. Po trzecie zaś przestrzeń określona 
jako skansen składa się z jednostek ekspozycyjnych możliwie starannie odwzorowujących 
przeszłość oraz rodzaju stelażu, np. zagospodarowanie muzealnej wsi, układ urbanistycz-
ny, przypalikowana koza, a nawet współczesna płyta pamiątkowa. 

Na początku XXI w. statystyczny widz muzealny, nie ma szans na skonfrontowanie 
muzealnej ekspozycji z obiektywną mikrohistorią wzorca, bo ten nie był rysowany, foto-
grafowany, inwentaryzowany. Zaproponowane eksponaty i ich wzajemny układ, zgodnie 
z ogólną znaną logiką np. gospodarowania czy dekorowania, publiczność odbiera na ogół 
jako poprawne odwzorowanie historii. Ewentualny dystans, z jakim nauczyciel może 
podchodzić do rekonstrukcji zjawisk pradziejowych, np. broni, narzędzi, domostw, ubio-
ru, w przypadku ekspozycji skansenowskiej z czasookresem na I połowę XX w. ustępuje 



53

Grzegorz Miliszkiewicz / Niechże historia chwali codzienność! 

zaufaniu do muzealnika – przekonaniu, że on badając życie codzienne zaledwie 2-4 po-
kolenia wstecz, nie mógł spłycić je lub popełnić błędy. W pracy przewodnickiej i w pu-
blikacjach skanseny zazwyczaj nie określają jaką metodą zostało urządzone dane wnętrze. 
Ekspozycja skansenowska w obszarach wiedzy, z której korzysta, środków, którymi od-
działuje i klimatu, który tworzy musi wznieść się na najwyższy poziom szczegółowości, 
by stworzyć wiarygodny historycznie obraz życia codziennego15. Zarówno wystawa idio-
graficznego kadru z czasu minionego, jak i autorski model-struktura zjawiska nie mogą 
pozostawać poza regułą źródłowych przypisów i objaśnień. 

Ilość i spektrum tematyczne oraz źródłowa jakość udostępnionych jednostek eks-
pozycyjnych zrealizowanych metodą modelową lub jako model struktura z elementami 
idiograficznymi i modelową składa się na potencjał edukacyjny w zakresie edukacji hi-
storycznej, społecznej i gospodarczej, pozwalający uczniom w różnych wnętrzach i prze-
strzeniach przeżywać poznawczą wędrówkę.  

Ograniczenia tematyki muzealnych zajęć edukacyjnych
Bez względu na to, jak zaczęlibyśmy zajęcia edukacyjne w muzeum, to ich począ-

tek w świadomości dzisiejszej młodzież osadzony jest daleko poza muzeum. 
W przypadku MWL czasookres ekspozycji obejmuje fazę pouwłaszczeniową, wcze-

snoindustrialną, w sferze zaś sposobów odżywiania większości społeczeństwa okres diety 
ziemniaczanej. Wprawdzie spora grupa obiektów architektonicznych pochodzi z 2 poł. 
XVIII w i I poł. XIX w., a najstarszy z nich – kościół z Matczyna z ok. 1686 r., to jed-
nak, m.in. ze względu na niemal zupełny brak zabytków ruchomych z tamtych czasów, 
wnętrza wyobrażają kadry z życia codziennego od końca XIX w. do wybuchu II wojny 
światowej. To jest problem barier edukacyjnych skansenów pokazujących schyłkową fazę 
tradycyjnej kultury przedindustrialnej i ludowo-przemysłową fazę przejścia.

Jednakże mimo tych ograniczeń, o współpracę z Muzeum zabiegają grupy do-
świadczalne i rekonstrukcyjne, studenckie koła zainteresowań i bractwa rycerskie po-
dejmujące tematykę pradziejową, średniowieczną oraz nowożytną. Ci pasjonaci nie za-
wsze mają możliwość działania w skansenach archeologicznych i muzeach zamkowych. 
W zgromadzonych i wyeksponowanych w muzeach na otwartym powietrzu najbardziej 
tradycyjnych elementach XIX-XX w. kultury ludowej znajdują oni dla swoich działań 
gotową infrastrukturę – szansę na działalność badawczą i parateatralną. Takie widzenie 
możliwości skansenów wskazuje muzealnikom, że ograniczenie tematyki zajęć eduka-
cyjnych do czasookresów ekspozycji ma w dużym stopniu podłoże psychologiczne i fi-
nansowo-organizacyjne. W warunkach muzeum skansenowskiego, edukacyjne wejście 
w świat nie wyobrażony zabytkiem, wymaga od muzealnika zdobycia sporej wiedzy. 
Zarządzający muzeum mogą powiedzieć, że w codziennych statutowych działaniach za-
bytkoznawczych i inwentaryzacyjnych, wiedza ta praktycznie jest niewykorzystywana. 
Kiedy recenzujemy ekspozycje muzealne jest dla nas oczywiste, że wiedza muzealnika 
nie powinna zamykać się w wąskim okresie i jednej dziedzinie, ale być możliwie rozle-

15 G. Miliszkiewicz, Miasteczkowa architektura i układ urbanistyczny jako miejsce wydarzeń – warunki do muzealnej rekonstrukcji 
życia codziennego w miasteczkach II Rzeczypospolitej, „Acta Scansenologica”, t. 10, s. 113-130; tenże, Klimat dźwiękowy miasteczka 
czasów II Rzeczypospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji, „Wieś Radomska”, t. 8, Radom 2007, s. 205-224.
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głą i intelektualną. Analogiczne podejście dotyczy edukacji. Jeżeli bowiem w scenariu-
szach, załącznikach do scenariuszy i innych opracowaniach muzealnik traktuje temat 
czasowo i przestrzennie jak najszerzej, to znak, iż jest prawdziwym sprzymierzeńcem 
edukacji muzealnej. 

Muzeum na otwartym powietrzu, dysponując ekspozycją z określonego czaso-
okresu, aby ukazać dany proces, wcześniejsze oblicze zjawiska, musi sięgnąć do cza-
sów, których ona zupełnie nie wyobraża. Wszelkie procesy historyczne mają swoją 
kontynuację w niewyobrażonych ekspozycją czasach współczesnych, które są podstawą 
większości spostrzeżeń młodego człowieka i te wymagają komentarza a nawet ukaza-
nia systemu wartości. Jak sobie radzimy w takich sytuacjach w muzeum na otwartym 
powietrzu, by nie być postrzeganym wyłącznie jako reanimatorzy ginących zawodów, 
piewcy folkloru oraz odtwórcy momentów i casusów w historii regionalnej? Dopeł-
nienie tematu odbywa się dzięki komentarzom, tablicom dydaktycznym, pokazom 
rekwizytów. Czas i przestrzeń to podstawowe kryterium budowania scenariusza zajęć 
edukacyjnych. Na osi czasu odgrywane i odwzorowywane sytuacje znajdują się pośrod-
ku w punkcie anonsowanym w tytule zajęć. Wszelkie zachowania bohaterów powinny 
być zinterpretowane w kontekście niemal odwiecznej sytuacji społeczeństwa lub jego 
poszczególnych warstw. W ten sposób lekcja muzealna może próbować wiązać różne 
partie materiału przekazywanego w szkole, co w praktyce oznacza ujecie przekrojowe, 
np. pokazujące przemiany kultury materialnej, historię chłopów, ziemiaństwa, Żydów, 
Rusinów, historie nacjonalizmów.

Edukacji mogą sprzyjać lub przeszkadzać organizacyjne uwarunkowania w muze-
ach, relacje między komórkami organizacyjnymi i pracownikami. W praktyce może tu 
chodzić o codzienną pomoc przy przenoszeniu rekwizytów, dodatkowe zaangażowanie 
opiekunów ekspozycji w działania parateatralne i prace porządkowe, możliwość zaanga-
żowania rzemieślnika muzealnego w wykonywanie rekwizytów, świadomość konieczno-
ści poszukiwania środków na projekty edukacyjne u osób odpowiedzialnych za marke-
ting i promocję Muzeum. 

Ekspozycja, jak i parateatr, jako współczesna realizacja, zawiera jednak pewien 
poziom błędu wobec rzeczywistych sytuacji i wydarzeń historycznych, o którym mu-
zeum powinno poinformować szkołę i uczestników zajęć. Muzealnicy powinni też za-
znaczyć w ofercie edukacyjnej, że między poszczególnymi jednostkami ekspozycyjnymi 
znajduje się wiele przestrzeni dostępnych dla zwiedzających, które nie są muzealnie 
zdefiniowane, a przez niektórych uważanych niesłusznie również za ekspozycję. Nie 
będąc źródłowo opisane przez ich twórców, pozostają wieloznaczne dla celów edukacji 
muzealnej.    

Cykle zajęć edukacyjnych
Muzeum jest w stanie podjąć długotrwałą pracę z jedną grupą uczniów, lub ko-

lejnymi pokoleniami uczniów z jednej szkoły. Takie roczne lub wieloletnie działania na 
pewno wykształcą ludzi, którzy będą patrzyli wrażliwszym okiem na dziedzictwo kultu-
rowe. Formalnie ma to charakter umowy o współpracę zawartej między zainteresowaną 
szkołą i muzeum zdolnym podjąć się takiego zadania. 
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Perspektywa cyklicznych spotkań umożliwia muzealnikom podjęcie zajęć o dużej 
różnorodności tematycznej i organizacyjnej, poświęconych stopniowemu wprowadzaniu 
uczniów zarówno w arkana muzealnictwa, jak i historii. Sztuka muzealna to: zabytek, 
ekspozycja, rekwizyt, kostium, wykorzystanie źródeł, muzeum kadrów i muzeum wyda-
rzeń. Historia to: wydarzenia i wartości życia codziennego, odwieczne sprawy i znacze-
nie polskiej wsi, dworu i miasteczka, społeczeństwo – jego gospodarka i kultura w fazie 
tradycyjnej i wczesnoindustrialnej. Odpowiedzialność za taką grupę stawia muzealnika 
w sytuacji poszukującego, aktywnego i wrażliwego nauczyciela. 

W tej formule zajęć cyklicznych głównym celem może być nie przekazanie przez 
muzeum jakiegoś pakietu wspomnianej wiedzy muzealnej i historycznej czy pewnych 
wybranych tematów, ale konsekwentna realizacja jednego, wspólnie wybranego zagad-
nienia. Może to być szczegółowa rekonstrukcja lub odwzorowanie wybranych kadrów 
z życia codziennego. Muzealnicy dostarczają młodzieży źródeł, a potem podpowiadają 
sposób ich analizy, udostępniają rekwizyty i wzory w postaci oryginalnych zabytków, 
wreszcie dbają o to, aby młodzież osiągnęła wykonawczy consensus w formie inscenizacji. 
Obie formuły bliskie są idei stworzenia określonego nowego przedmiotu szkolnego, a se-
ria spotkań z muzealnikami może kończyć się „pracą dyplomową” honorującą zbiorowy 
wysiłek uczniów.

MWL od blisko 10 lat współpracuje z nauczycielami i uczniami Szkoły Podsta-
wowej nr 14 w Lublinie. Polem współpracy jest przede wszystkim parateatr i muzeum 
wydarzeń. Dobieranie i przywdziewanie stroju z epoki, daje uczniom radość. Może mniej 
wdzięczne jest pamięciowe opanowywanie tekstów, ale ćwiczenie scenek i ich prezentacja 
rówieśnikom z innych szkół przynosi wielką satysfakcję. W przypadku tej współpracy 
uczniowie nie mogli nie odczuć, iż pracownicy muzeum dołożyli starań, aby zapał, wysi-
łek i dobra wola zostały trwale zapisane nie tylko w pamięci uczestników zajęć i wydarzeń 
muzealnych, ale też by ich obecność w muzealnym parateatrze i zajęciach edukacyjnych 
zostały utrwalone w fotografiach, publikacjach, nagraniach video a nawet w filmie. Mło-
dzież odczuwa, że nie jest wykorzystywana do celów doraźnych w tzw. imprezach muze-
alnych, lecz przeżywa z muzealnikami wspólny eksperyment muzealny i edukacyjny. 

Permanentna praca z tą samą grupą młodzieży, cykliczna współobecność może być 
również formą zajęć pozalekcyjnych, np. jako koło zainteresowań czy koło miłośników 
muzeum, które formalnie odbywa swoje spotkania w wybrany dzień po południu lub 
w czasie weekendu. 

Relacje między edukacją muzealną  
a oprowadzaniem po ekspozycji  

Jednym z najważniejszych powodów niedostatecznego zainteresowania szkoły 
specjalistycznymi zajęciami edukacyjnymi w muzeum jest brak elementów warsztatów 
podczas podstawowej usługi edukacyjnej – oprowadzania po ekspozycji16. Uczniowie ko-
rzystając z usług przewodnika, mogą w nim znaleźć tylko sprawozdawcę a nie poszukują-
cego i wrażliwego nauczyciela, który będzie starał się pokazać, nauczyć a nawet podejmie 

16 W wielu placówkach zajęcia edukacyjne zawierające czasowo istotną czynność oprowadzenia po ekspozycji traktowane 
są jako lekcje muzealne i to należy uwzględnić patrząc na statystykę usługi edukacyjnej w polskich muzeach. 
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próbę interakcji. Organizacyjnie wiąże się to z zapewnieniem na ekspozycji przestrzeni 
do pokazów i wskazania, że są tu eksponaty-rewizyty do prezentacji, m.in. ich funkcji 
i sposobu posługiwania się nimi. W MWL niektórzy przewodnicy współprowadzą specja-
listyczne zajęcia edukacyjne. Mogą opanować elementy wielu warsztatów edukacyjnych 
i realizować je podczas tzw. zwykłego oprowadzania grupy szkolnej. Dlatego szczególnie 
ważne jest, aby już w procesie szkolenia przewodników uwzględnić możliwe cele, formy 
edukacji muzealnej i uczestnictwo kandydata w zajęciach dla młodzieży prowadzonych 
przez nauczycieli muzealnych. Postawa takiego przewodnika będzie wówczas sygnali-
zować publiczności, uczniom, nauczycielom i rodzicom istnienie bogatych możliwości 
edukacyjnych muzeum, oferowanych za porównywalną cenę (jeżeli za edukacje muzealną 
musimy dziś jeszcze stosować płatności bezpośrednie, z kieszeni rodziców uczniów).

Dokumentacja zajęć. Edukacyjne wykorzystanie opracowań  
tematycznych w muzeach na otwartym powietrzu

Podstawą utrzymania ekspozycji muzealnej w należytym stanie przez lata jest do-
kumentacja powykonawcza, czyli scenariusz realizacyjny. Analogicznie – odpowiedni 
scenariusz jest minimalną gwarancją poziomu muzealnych zajęć edukacyjnych i możli-
wości kontynuacji raz przygotowanego tematu. Scenariusze publikowane w niniejszym 
tomie wyrażają w pewnym sensie samodyscyplinę i świadomość roli edukacji muzealnej. 
Jako sposób ujęcia problematyki i zapis biegu zajęć, są propozycją do ewentualnego wy-
korzystania w innych muzeach na otwartym powietrzu.  

Uważamy, że przynajmniej pięć zasad postępowania w dziedzinie edukacji muze-
alnej jest dla muzeów na otwartym powietrzu niezbędnych dla zdobycia zaufania szkoły. 
Są to: 

Wszystkie specjalistyczne muzealne zajęcia edukacyjne oferowane szkole powinny 1. 
posiadać pisemny scenariusz pokazujący pełny zapis lekcji i wszystkie elementy 
organizacji zajęć. 
Scenariusz muzealnych zajęć edukacyjnych i wykorzystywane rekwizyty oraz ma-2. 
teriały, jeśli nie są zabytkami, powinny być opracowane według wskazanych źródeł 
naukowych.  
Przy opracowywaniu scenariusza zajęć, muzealnicy powinni brać pod uwagę wyko-3. 
rzystanie możliwie najwięcej walorów muzeów na otwartym powietrzu: spektrum 
ekspozycji, różnorodność kolekcji, użycie rekwizytów w tym kostiumów, tworze-
nie sytuacji interaktywnych, wprowadzanie parateatru z uznaniem szczególnej roli 
„muzeum wydarzeń”.   
Już na etapie badań, powstawania ekspozycji i opracowań, w tym publikowanych, 4. 
muzealnicy powinni zawrzeć sugestie odnośnie możliwości działań edukacyjnych, 
a nawet elementy scenariuszy zajęć. Z drugiej strony nauczyciele muzealni powinni 
permanentnie przetwarzać dorobek wystawienniczy i naukowy muzeum w formu-
łę zajęć edukacyjnych. 
Scenariusz muzealnych zajęć edukacyjnych, tak jak wszystkie inne dokumenty słu-5. 
żące dobru publicznemu, powinien być ogólnie dostępny i wykorzystywany na 
różnych etapach współpracy ze szkołą.
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Szkoła w codziennej pracy z uczniem opiera się na publikowanych podręcznikach 
i zeszytach do ćwiczeń. Zazwyczaj jest to zestaw wybrany z wielu oferowanych na rynku 
edukacyjnym. Samokształcenie nauczycieli historii to również czerpanie wiedzy z publi-
kacji – podręczników dla nauczycieli i piśmiennictwa naukowego. Te podręczniki szkol-
ne są recenzowane, publikowany dorobek naukowy wystawiany jest na osąd publiczny. 
Muzeum musi wziąć tu pod uwagę, że wobec tych standardów anonsowanie muzealnych 
zajęć edukacyjnych bez udostępniania ich scenariuszowej dokumentacji wzbudza uza-
sadnioną nieufność lub obojętność u większości nauczycieli. Ilość tematów zajęć ogłasza-
nych na stronach internetowych muzeów sugeruje, że muzeum jest w stanie zaoferować 
do wyboru przebogaty produkt edukacyjny. Faktycznie nie wiemy czy chodzi o przemy-
ślaną edukację, czy o „informację” zbudowaną w oparciu o zwiedzanie wystawy. Jednak 
urzędowe statystyki odwiedzin młodzieży szkolnej pokazują bardzo ograniczoną skalę 
korzystania z tej oferty. Jedną z przyczyn jest brak publikacji scenariuszy. To powoduje 
też, że metodycy nauczania historii i doradcy metodyczni nie mają możliwości analizy 
oferty muzeum, a w następstwie nie polecają go nauczycielom. W ten sposób nie jest 
budowane forum dyskusyjne, brakuje wglądu w warsztat, albo ściślej mówiąc nikt nie 
analizuje, czy deklarowane cele edukacji zostały osiągnięte17. 

Równocześnie muzealnicy i współpracujący z muzeum naukowcy z wyższych uczel-
ni publikują cenne materiały i studia nad wybranymi tematami, co często wsparte jest 
ekspozycjami. Zdecydowana większość wystaw i opracowań muzealnych kierowana jest 
do osób dorosłych. Frekwencja na wystawach, nakłady katalogów i tempo ich sprzedaży 
wskazują, że ich rzeczywistym odbiorcą jest zdecydowanie mniejsza część społeczeństwa. 
Jeśli myślimy o pożytku dla młodzieży szkolnej, to każdorazowo wystawa i opracowanie, 
choćby popularnonaukowe, wymagają przetworzenia w zajęcia edukacyjne, akcentujące 
myśli i przedmioty szczególnie ważne, podporządkowane celom i metodzie zajęć i poda-
jące je w sposób optymalnie dostępny dla danej grupy wiekowej. Edukacja muzealna po-
szukuje dodatkowych kontekstów, nieistotnych z punktu widzenia pojedynczej wystawy 
lub opracowania i w nich pomijanych.  

Jestem przekonany, że gdyby zrezygnować z wymogu scenariuszy, zawierzyć na-
tchnieniu muzealników, a w ofercie stosować uogólnienia, muzeum już po kilku latach 
straciłoby część potencjalnych uczestników zajęć. Ogłaszamy więc, że zajęcia edukacyjne 
Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa. Patriotyzm i dekorum wg dostępnego scenariu-
sza prowadzą określeni pracownicy Muzeum, nie zaś, że są to 75-minutowe spotkania 
autorskie na temat wartości w życiu ziemiaństwa. Opinie, że w muzeum wystarcza sce-
nariusz zredukowany do krótkiego komentarza, spisu i rozmieszczenia eksponatów nie są 
zgodne z interesem muzeum i jego edukacyjną misją w środowisku lecz wyrażają raczej 
oczekiwania muzealników co do formy płatności – jak za dzieło autorskie. 

17 W „Raporcie o muzeach” czytamy, że blisko 70% instytucji muzealnych (717 na 1025 istniejących, dane z grudnia 2008 r.) ma aktyw-
ne strony internetowe, na których podawane są informacje o prowadzonych programach edukacyjnych, por. www.kongreskultury.pl
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Podręcznik edukacji muzealnej
Powszechnie dostępne opracowanie, a najlepiej recenzowana publikacja, jest nie-

zbędną deklaracją wiedzy i gwarancją odpowiedzialności za treści edukacyjne. Taka wia-
rygodność dotyczy muzeum zarówno w kwestii opracowania poszczególnych zabytków, 
kolekcji, jak i scenariuszy ekspozycji i lekcji muzealnych. 

Dziś, w upowszechnianiu roli muzeum w nauczaniu szkolnym, nie chodzi by-
najmniej o dalsze oceny „społecznej” i „oświatowej” roli muzeów, ale o bardzo konkret-
ne i praktyczne propozycje zestawów edukacyjnych zajęć muzealnych, przedstawione 
w formie scenariuszy. Pojawienie się podręczników, które zawierałyby scenariusze edu-
kacyjnych zajęć muzealnych mogłoby spowodować znaczący wzrost zainteresowania ze 
strony szkoły. Ich brak jest elementarną przeszkodą na drodze do pełnego wzajemnego 
zrozumienia. Trudno uwierzyć, że proponowanie zajęć mających jakiś nader ambitnie 
brzmiący tytuł, np. Rola Lubelszczyzny w historii Polski bez opublikowania scenariusza 
lekcji spotka się ze znaczącym zaufaniem i zainteresowaniem nauczycieli. Wprawdzie 
w polskich muzeach ukazują się w formie zeszytowej konspekty i materiały do ćwiczeń, 
lecz dotyczą pojedynczych tematów, z których wiele potraktowanych jest jednoaspek-
towo. Nawet jeżeli któreś muzeum wydało zbiorcze propozycje w ostatnim okresie, 
nie zmienia to opinii, że zdecydowana większość oferowanych tematów zajęć znana 
jest tylko z tytułów lub co najwyżej kilkuzdaniowych informacji zamieszczonych na 
stronach internetowych muzeów. Należy tu podkreślić, że książka, katalog lub artykuł 
monograficznie ujmujący problem nigdy nie zafunkcjonują jako scenariusz zajęć ani 
go nie zastąpią. Wzorcowy podręcznik edukacji w muzeum na otwartym powietrzu 
powinien obejmować scenariusze dwóch bloków zajęć. Pierwszy to lekcje mające ścisły 
związek z dotychczasowymi treściami w szkolnych podręcznikach (nie tylko do przed-
miotu historia). Druga grupa scenariuszy to propozycje muzealników wynikające z do-
strzegania, przedstawienia i interpretacji wybranych zjawisk przez pryzmat zabytków 
i muzeum kadrów i wydarzeń.  

Zakończenie 
Zbiory muzeum na otwartym powietrzu reprezentują spuściznę wsi, miasteczek, 

a nawet dużych miast. Są tu kolekcje tradycyjnej kultury ludowej, wyspecjalizowanego 
rzemiosła oraz produktów przemysłowych. W zależności zaś od historii regionu – ma-
terialne pamiątki współobecności Żydów, Rusinów, Ukraińców, Niemców. Dziedzictwo 
to, tylko częściowo jest uporządkowane w struktury skansenowskich ekspozycji. W nie-
wielkim stopniu stanowi rezultat badań naukowych nad poszczególnymi dziedzinami 
dawnego życia codziennego.  

W muzeum stała refleksja nad możliwościami edukacyjnymi muzeów na otwartym 
powietrzu powoduje, że kolejne elementy kolekcji mogą być włączane do współczesnej 
edukacji jako materialne dowody i kanwa problematyki znanej uczniowi dotychczas tyl-
ko ze scholastycznego podejścia praktykowanego w sali lekcyjnej. Potencjał edukacyjny 
muzeów na otwartym powietrzu jest bowiem ogromny. Muzea powinny czuć się zobo-
wiązane uwzględniać w edukacji sytuację, w jakiej znajdowały się w określonych okresach 
historycznych miasteczko, gmina, region, Polska, Europa, świat. 
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 U podstaw rzetelnego komunikowania się, współdziałania muzeum i szkoły leży 
misja nauczania wartości naszej cywilizacji. Jednakże, bez względu na wartości ukazy-
wane w poszczególnych zajęciach edukacyjnych, nadrzędnym celem jest potrzeba zaan-
gażowania muzealników w edukację. To filozofia codziennej usługi muzeum dla szkoły 
wyrażona jest wysiłkiem włożonym w przygotowanie każdej lekcji. 

Muzea powinny także zadbać o to, aby w miarę przyrostu wiedzy, zabytków i re-
kwizytów funkcjonujące już zajęcia edukacyjne były stale modernizowane. Praca nad 
kształtem edukacji muzealnej jest bowiem badaniem możliwości skutecznego, harmo-
nijnego wykorzystania ekspozycji kadrów, modeli-struktur i muzeum wydarzeń dnia co-
dziennego.

Ekspozycja skansenowska utworzona przez kadry z wybranych czasookresów może 
mylnie sugerować szkole, że edukacja muzealna jest ograniczona wyłącznie do oprowa-
dzania lub wykorzystania tych ekspozycji. Wiele ze zgromadzonych tu przedmiotów po-
siada swoją historię, tworzy układy ekspozycyjne, ma ukryte konteksty wobec zjawisk 
kulturotwórczych i wydarzeń historycznych. Ponadto na ekspozycji określony zabytek 
wyobraża i reprezentuje inny analogiczny, niezachowany przedmiot w odwzorowaniu 
zdarzeń lub jako wzór rekwizytu. Każdy taki obiekt po przebadaniu problematyki można 
także prezentować jako ogniwo rozwojowe lub ogniowo technologiczne. 

Polskie wielosektorowe muzea na otwartym powietrzu mogą podejmować znaczą-
cą ilość tematów i wiązać je z programem szkolnym. Placówki mogą również próbować 
wpływać na zmiany w tym programie. W gestii zarządzających poszczególnymi muzeami 
na otwartym powietrzu jest, czy będą oni przekładali zasady muzealne na służbę edukacji 
z całą konsekwencją tworzenia korzystnej struktury. Alternatywą na dziś jest populistycz-
ne zaspokajanie folklorystycznych upodobań części publiczności skansenów. 

Muzea typu skansenowskiego postrzegane są na ogół przez nauczycieli jako wnoszące 
treści etnograficzno-historyczne, tymczasem najkorzystniej byłoby promować je w szkol-
nictwie jako uczące historii wielu ważnych dziedzin życia, które wyodrębniały się jako na-
uki w rozwoju cywilizacyjnym człowieka. Dotyczy to świadectw przedindustrialnych, jak 
i okresu dominacji wyrobów przemysłowych. Muzeum dostarcza wiedzy, np. o rozwoju 
rolnictwa, rzemiosła i drobnego przemysłu, handlu, ale także sztuki dekoracyjnej i użytko-
wej, nałogów i społecznych ułomności, zaściankowości, relacji międzyludzkich. 

Niezależnie od idei wykorzystania ekspozycji, muzea powinny dążyć do dyspo-
nowania pracowniami zapewniającymi każdemu uczniowi stanowiska aktywnej pracy 
rękodzielniczej. Te pracownie mogą być również włączone do zajęć edukacyjnych ukazu-
jących szersze problemy niż poznanie technologii. 

Muzeum nie może deklarować publiczności i szkole więcej niż faktycznie posiada, 
zarówno w sferze wiedzy, jak i kolekcji. W małych muzeach nie istnieją działy edukacji 
muzealnej czy oświatowe a nauczanie podejmują pracownicy określonych działów lub  
jedyni merytoryczni. Tu zgadzam się z opinią w „Raporcie o muzeach” W wielu rejonach 
kraju muzea to jedyne instytucje prowadzące edukację w zakresie kultury wysokiej, historii 
i nauki, podczas gdy pozostałe instytucje (kina, domy kultury, galerie) najczęściej proponują 
rozrywkę o charakterze komercyjnym18. W tych warunkach trudniej pracować nad scena-
riuszami zajęć edukacyjnych, brakuje siły i inspiracji jakie stwarza zespół muzealników. 

18 www.kongreskultury.pl
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Stąd, do analiz jakości obrazu edukacji muzealnej zobowiązane są w pierwszej kolejności 
duże muzea skansenowskie. 

W praktycznych działaniach muzeum, bez intensywnej pracy naukowej muzealnika 
bardzo rzadko możliwe jest pokazanie dobrego poglądowego modelu zjawiska historycz-
nego lub jakiegoś dosłownego kadru z wybranego czasookresu. Muzealnicy przetwarzają 
zidentyfikowany dorobek cywilizacyjny – zabytki i wiedzę na język edukacji szkolnej. 
Nie robią to jednak dostatecznie intensywnie wobec wymogów i postulatów dzisiejszego 
świata, bo będąc od lat ograniczane finansowo i kadrowo, borykają się z problemami 
będącymi następstwami takiego stanu rzeczy. Gdyby muzeum oddawało proporcjonalnie 
i dostatecznie historię cywilizacji, zapewne zdarzaliby się i nauczyciele historii z pobli-
skich szkół, którzy zabiegaliby, aby w roku szkolnym tu właśnie prowadzić lekcje.

 Poziom edukacji muzealnej zależy od określenia jej roli jako misji muzeum. 
To wymaga świadomości, po co istnieje muzeum, a także poczucia bezpieczeństwa jego 
personelu tak, aby mógł rozwijać ofertę muzeum, dostosowując ją do wymogów współ-
czesnego świata. 
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Muzeum Wsi Lubelskiej

Niechże historia chwali codzienność!  
Edukacja muzealna.  

Dzisiejsze bariery współpracy  
szkoły z muzeum

2

W czasach kiedy muzea dysponują coraz bardziej atrakcyjnymi programami edu-
kacyjnymi z rozbudowanym zapleczem muzealnych środków dydaktycznych, często 
pozyskując w tym celu także specjalnie dodatkowe środki finansowe z zewnątrz, nadal 
istnieją poważne bariery, które utrudniają współpracę szkoły z muzeum i nie pozwalają 
nauczycielowi skorzystać w pełni z gwarantowanej specjalistycznej oferty edukacyjnej. 
I nie chodzi tu jedynie o niedostatki współpracy poszczególnych nauczycieli z muzeum, 
czyli taką sytuację, którą zarówno muzealnicy jak i nauczyciele mogą poprawić dzięki 
własnej inicjatywie, zaangażowaniu, lecz o przeszkody, które wymagają zmian prawnych 
a przynajmniej zaleceń kuratoryjnych. 

Szkoła się waha – terminu tego użyliśmy w artykule do „Nowej Szkoły”1 w 1996 r. 
i dane tam przykłady nie były poprzedzone analizą sytuacji na linii szkoła – muzeum. 
Tymczasem istnieje wiele barier współpracy szkoły z muzeum w zakresie wyspecjalizowa-
nej edukacji muzealnej, którym została poświęcona niniejsza praca. Wynikają one najczę-
ściej z braku informacji o możliwościach muzeum i oczekiwaniach szkoły, z odległości, 
kosztów związanych z dotarciem uczniów i nauczycieli do muzeum, różnych aspektów 
infrastruktury placówek a także niedostatecznego zaangażowania w świadczeniu pracy 
na rzecz drugiej strony. Uświadomienie sobie tych przeszkód zarówno przez szkołę, jak 
i muzeum, pozwoli naszym zdaniem właściwie zrozumieć miejsce, ideę i posłannictwo 
edukacji muzealnej we współczesnej edukacji historycznej, a tym samym nadać właściwą 
jej rangę. W innym przypadku będzie ona pozbawiona sensu i perspektyw podobnie jak 
i cały wysiłek twórczy i badawczy muzealników, który ją buduje i umożliwia. 

1 G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, Muzeum zaprasza szkoła się waha, „Nowa Szkoła” 1996, nr 4, s. 56-59. Rok wcześniej, na 
jubileuszowej konferencji w Nowym Sączu, będącej podsumowaniem blisko dwudziestoletniego etapu powstania i rozbudo-
wy polskich skansenów, współautorka cytowanej pracy dokonała wprawdzie bilansu pozytywnych dokonań i negatywnych 
zjawisk dotyczących edukacji w Muzeum Wsi Lubelskiej to jednak nie sformułowała postulatów poprawy relacji pomiędzy 
szkołą a muzeum. H. Stachyra, Działalność edukacyjna Muzeum Wsi Lubelskiej – założenia a rzeczywistość [w:] Skanseny po latach 
– założenia a realizacja. Materiały z ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej Nowy Sącz, 5-6 X 1995, Nowy Sącz 1996, s. 129-136. 
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Muzea to w wielu wypadkach poważne ośrodki edukacji historycznej, posługujące 
się specjalistyczną, pozapodręcznikową wiedzą zbudowaną w oparciu o analizę zabytków, 
natomiast formami upowszechniania tej wiedzy są ekspozycja muzealna oraz muzealne 
wydarzenie parateatralne2. W dobie obecnej muzea  nie są dostatecznie doceniane przez 
szkołę jako partner w edukacji historycznej. Nauczyciel w codziennych, często przypad-
kowych, pośpiesznych kontaktach z muzeum, zapomina o wspólnych korzeniach mu-
zealnictwa, nauki i edukacji szkolnej, sięgających tradycji antycznej. Mało kto pamięta, 
że prototypem muzeum był  wielki instytut naukowy o nazwie Musejon (gr. Muśejon 
dosłownie świątynia Muz, Muzeum), zbudowany w III w. p.n.e. w hellenistycznej Alek-
sandrii, będący połączeniem idei szkolnictwa średniego i wyższego z muzealnictwem3. 

Te wspólne początki powiązały na trwałe ze sobą wspomniane instytucje, wobec 
których muzeum z racji funkcji gromadzenia zabytków i ich unaoczniania pełni rolę słu-
żebną. Udostępnia nauczycielowi i nauce materiały źródłowe (materialne zabytki) oraz 
wyniki badawcze. Przy naukowym opracowywaniu zabytków muzeum wykorzystuje ary-
stotelesowskie techniki pracy naukowej. Zbierając materiały naukowe, robi wyciągi z lite-
ratury naukowej i źródeł archiwalnych, korzysta z doświadczenia prostych ludzi, nie pogar-
dzając żadnym szczegółem, istotnym dla poznania kontekstu historycznego zabytku. Przy 
upowszechnianiu tak zbudowanej wiedzy zabytkoznawczej, oraz dysponując przestrzenią 
muzealną, muzealnicy w codziennej pracy edukacyjnej posługują się metodą ruchu. „Prze-
chadzając się” po ekspozycjach muzealnych, wprowadzają w działanie owo arystotelesow-
skie peripatos, mające szczególne zastosowanie w muzeach pod otwartym niebem. 

Wspólne źródła dla muzeum i nauki w dążeniu do poznania rzeczywistości, ale 
dwoma odrębnymi nurtami, są jednocześnie przyczyną nieświadomego podejmowania 
przez muzeum szkodliwych, niezgodnych z jego specyfiką działań, o czym pisze muze-
olog Wojciech Gluziński. Stanowią one źródło barier utrudniających współpracę szko-
ły z muzeum.  Muzeum bowiem, nie będąc instytutem naukowo-badawczym, próbuje 
przekazywać szkole poprzez ekspozycję muzealną, wiedzę obiektywną o świecie, której ta 
oczekuje od niego. Tymczasem muzeum, inaczej jak nauka, budująca obiektywną wiedzę 
o rzeczywistości w oparciu o abstrakcyjne pojęcia, definicje, opiera swój rozwój i bieżącą 
działalność na porządku poznania intuicyjnego, oglądowego, polegającego na bezpośred-
nim i głębokim kontakcie z przedmiotem kultury materialnej, uznając go za prawdziwe 

2 O tym, że ekspozycja muzealna i wydarzenie parateatralne jako współczesna realizacja muzealna są równorzędnymi 
wartościami, o których wierności i sile oddziaływania na publiczność decydują osobisty wkład pracy muzealników oraz 
dotarcie przez nich do właściwych źródeł i ich przetworzenie w atrakcyjny sposób pisze G. Miliszkiewicz w: Skansen i jego go-
ście – o warunkach wspólnej obecności na wydarzeniach parateatralnych, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu 
w Polsce”, nr 7, Wdzydze 2004, s. 69. W muzeum parateatr jego zdaniem jest błędem nie większym niż samo ustawienie na 
ekspozycji. Poszukiwanie tego rzeczywistego biegu wydarzeń historycznych może odbywać się w dwojaki sposób – zawsze 
u podstaw w muzeum stoi zabytek, a wiedza i źródła stawiają w jednakowej pozycji ekspozycję i parateatr. 
3  Prototypem Musejon była szkoła Arystotelesa zwana Liceum od gaju Apollina Lykejskiego, w którym została założona, 
zwana też perypatetycką od przechadzek mistrza z uczniami po alejach owego gaju. Wspomniane antyczne Musejon wypo-
sażone było w bogatą bibliotekę, ogrody botaniczny i zoologiczny, pracownie chirurgiczne oraz obserwatoria astronomiczne, 
a także w otwartą aleję (owo arystotelesowskie peripatos). Odpowiednie zaplecze umożliwiało uczonym zespołowe badania 
naukowe i dokumentację naukową (wyciągi z literatury naukowej, zbieranie materiałów naukowych, a także korzystanie 
w tym z doświadczenia rolników, ogrodników, rybaków, myśliwych i pasterzy). Zarówno nowoczesną technikę pracy na-
ukowej jak i edukacyjnej pracujący w Musejon uczeni przejęli od Arystotelesa. K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji 
i Rzymu, Warszawa 1964, s. 217, 253-254.
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źródło poznania4. Muzeum (...) ma wszelkie dane po temu, – pisze W. Gluziński – aby stać 
się wspaniałym „theatrum mundi”, a dobrowolnie wybiera rolę surowej izby szkolnej. Może 
dać wielką i porywającą metaforę epistemologiczną a poprzestaje na suchym wykładzie wie-
dzy naukowej, środkami nie nadającymi się zresztą do tego celu5. 

Specjalne walory edukacji w muzeach życia codziennego wynikają z faktu, – jak to 
czytamy w Deklaracji Międzynarodowej Rady Muzeów na Wolnym Powietrzu – że dotyczą 
one podstawowej działalności ludzkiej takiej jak mieszkanie w domach, pracy dostarczającej 
środków do życia, nauki, życia społecznego, ogólnie w stosunkowo prostym i zrozumiałym mode-
lu, bardzo bliskim rzeczywistego życia. Dlatego muzea na wolnym powietrzu stanowią miejsca 
edukacji na wysokim poziomie, zupełnie oderwane od szkół i dotyczą nie tylko zagadnień hi-
storycznych, ale jednocześnie licznych aspektów życia dnia dzisiejszego6. Niezależnie od auto-
rów deklaracji z początków lat 80. XX w., również ówcześni dydaktycy historii dostrzegali 
w ekspozycjach życia codziennego, jak i w samym nauczaniu o historii tego życia, szczegól-
ne warunki dla współpracy szkoły z muzeum7, postulując znaczne rozszerzenie w progra-
mie historii tematyki dotyczącej dziejów kultury, nauki, techniki, z położeniem nacisku na 
kulturę materialną i życia codziennego różnych warstw społecznych. 

Przedstawiony tu kierunek myślenia nie przyniósł wówczas właściwych regulacji 
prawnych w tym zakresie. Wdrożenie tego postulatu wymagałoby bowiem przebudowy 
orientacji pedagogicznej zarówno szkoły, jak i placówek reprezentujących nurt edukacji 
równoległej, poprzez zwiększenie wykorzystania w szkolnej edukacji historycznej źródeł 
materialnych i pisanych. Dydaktycy widzieli w tym niezastąpioną rolę muzeum, jako 
instytucji, w której podstawą wiedzy i działań pozostaje zawsze źródło historyczne. Szkol-
ne środki i metody ustępują muzealnym sposobom przetwarzania źródeł w atrakcyjne 
programy edukacji historycznej. Nauczyciel historii jest przeważnie przewodnikiem po 
podręczniku szkolnym nie zaś przewodnikiem  po możliwych we współczesnym świecie 
metodach poznawania historii. Postęp cywilizacyjny jest tak szybki, że także wydarze-
nia plenerowe i media dysponują znacznie atrakcyjniejszym aparatem dydaktycznym niż 
szkoła. Ale tylko w warunkach muzealnych możliwa jest we współczesnym świecie rekon-
strukcja historyczna dotycząca regionu i jest to wyjątkowa rola muzeum.

Aby zachęcić nauczyciela do skorzystania w większym zakresie z programów muze-
alnych budowanych o przetworzone źródła niezbędne jest wprowadzenie przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej do programów szkolnych wiedzy z historii życia codziennego. 

4 W. Gluziński, U podstaw muzeologii, Warszawa 1980, m.in. s. 277, 282, 286.
5  Tamże, s. 361-362.
6  The actualized ICOM – Declaration, [w:] 25 Years of ICOM – Declaration about Open Air Museums, 1982 Hungary, Report of 
the Conference, Szentendre 1984, s. 102-113.
7  J. Centkowski, Muzea w nauczaniu historii, [w:] Rola i miejsce muzeów w wychowaniu młodzieży, red. J. Centkowski, J. Konar, 
Warszawa 1980, s. 14. Ciekawą koncepcję wprowadzenia historii życia codziennego do szkolnego programu nauczania histo-
rii zaproponował w latach 90. XX w. J. Maternicki: Spośród wszystkich koncepcji historii kultury, analizowanych przez B. Suchodol-
skiego, najbardziej trafia mi do przekonania, jako dydaktykowi historii idea historii kultury jako opowieści o ewolucji dziejowej tzw. życia 
codziennego. (...) Tak zwane życie codzienne nie powinno wypełniać w całości szkolnej historii kultury, powinno natomiast stanowić dla 
niej punkt wyjścia i oś integracyjną. Kreśląc program historii kultury dla szkoły przyszłości należałoby zmierzać do tego, aby na kanwie 
życia codziennego osnuć niezbędne informacje i „analizy” dotyczące społeczeństwa, gospodarki, państwa, polityki, oświaty, nauki, sztuki 
itp. (...) Rzecz w tym, aby omawianie zagadnień społeczno-gospodarczych, prawno-ustrojowych, religijnych, dziejów oświaty, nauki, tech-
niki, literatury, sztuki itp. było zintegrowane na podstawie życia codziennego. J. Maternicki, Historia w szkole przyszłości. Z rozważań 
nad nowoczesnym modelem wykształcenia ogólnego, [w:] Model wykształconego Polaka (materiały sesji naukowej), red. B. Suchodolski, 
Wrocław 1980, s. 151-152.
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O tym, jak ważna dla współpracy szkoły z muzeum jest odgórna regulacja możliwości 
jej realizacji,  świadczy szczególne jej ożywienie wywołane wprowadzeniem do postawy 
programowej dla szkół w 1999 r. zapisu o edukacji regionalnej. Wprowadzenie tej tema-
tyki, jak i nowej powiązanej z nią formy pracy z uczniem w postaci ścieżek edukacyjnych 
do szkół spowodowało większe zainteresowanie nauczycieli specjalnymi zajęciami mu-
zealnymi, a z kolei zmiany programowe wprowadzone przez reformę oświaty wywołały 
aktywność muzeum w kierunku wzbogacenia swoich ofert edukacyjnych. Odnotowany 
wówczas wyjątkowy wzrost zainteresowania muzeami jako najbardziej odpowiednimi 
miejscami do prowadzenia tej edukacji, wpłynął pozytywnie na postrzeganie muzeum 
przez nauczyciela jako instytucji wspierającej szkołę. 

W muzeum skansenowskim, poza próbą przekazywania wiedzy o historii życia co-
dziennego, istnieją wyjątkowe warunki uruchamiania u uczniów przeżyć emocjonalnych 
poprzez silny kontakt uczuciowy z obiektem poznawanym, w tym przypadku zabytkiem. 
Szkoła często nie wie, że muzea dysponują kategorią rekwizytów, kopii i odwzorowań, 
zachowujących główne cechy i parametry posiadanych zabytków. Aby urealnić przebieg 
zajęć muzea starają się zaopatrzyć również w dawniej stosowane surowce i materiały. 
Najkorzystniejszą formułą zajęć edukacyjnych, która oddziałuje na sferę emocjonalną 
ucznia, są działania interaktywne i parateatralne. Stwarzają one uczestnikom zajęć spo-
sobność przebierania się w stroje z epoki, wytworzenie tradycyjnego produktu lub pół-
produktu na tradycyjnym warsztacie pracy, bezpośredni kontakt z zabytkiem, posługi-
wanie się rekwizytami. Stanowią one podstawę warsztatów muzealnych, najlepszej formy 
zajęć prowadzonych w muzeum, i taka forma powinna być promocją muzeów i tworzyć 
ofertę skierowaną do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest ona wyrazem odchodzenia 
w muzeum od statycznego eksponowania i opowiadania o zbiorach na rzecz otwartości 
muzeum, które miałoby każdemu dać dostęp do zbiorów i pokonać wszelkie bariery, 
w tym mentalne, zamykające w sztywnych ramach myślenie o sposobie traktowania za-
bytków i formach organizowania pracy z uczniem na historycznej ekspozycji, wynikające 
z idei niedotykalności zabytków.

Zajęcia interaktywne i parateatralne, zakładające aktywizację jak największej liczby 
ich uczestników, wymagają jednak przygotowania odpowiedniego zaplecza i zdolności do 
wyszukiwania i przetwarzania różnorodnych źródeł historycznych. Tymczasem muzeum, 
podobnie jak szkoła, staje przed problemem niedofinansowania. Aby sprostać oczekiwa-
niom szkoły, muzeum musi zabiegać o pozyskiwanie środków finansowych także z ze-
wnątrz, budując na konkurencyjnym poziomie programy edukacyjne.

Dotychczasowy sposób ujęcia edukacji muzealnej w uniwersyteckich podręczni-
kach dydaktyki historii czy brak odpowiednich haseł w słowniku pojęć pedagogicznych 
nie tworzy odpowiedniej płaszczyzny do upowszechnienia edukacji muzealnej w środo-
wisku szkolnym. Najnowsze podręczniki dydaktyki historii eksponują przede wszystkim 
wiodącą w niej rolę szkoły. Jest to w pełni uzasadnione względami praktycznymi, to 
jest codziennymi potrzebami nauczyciela. Edukacji muzealnej wymienione podręczniki 
poświęcają pojedyncze kilkustronicowe wypowiedzi w rozdziałach omawiających poza-
lekcyjne i pozaszkolne formy edukacji historycznej, organizowane przez szkołę poza jej 
siedzibą w czasie nieobjętym lekcjami, w tym także w czasie wolnym ucznia8. Dostrzega-

8 J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994, s. 322-327, s. 360-365; A. Zielecki, Wprowa-
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jąc ważną dla szkoły rolę nurtu edukacji równoległej, wspomniane syntezy nie podejmują 
się zdefiniowania podstawowych pojęć edukacji muzealnej, nakreślenia kierunków jej 
rozwoju, klasyfikacji form i metod pracy z uczniem. Nie odnotowują też w dostatecznym 
stopniu zasadniczych przeobrażeń jakim ta edukacja podlega w szybko zmieniającym się 
współczesnym świecie. Jest to edukacja rozszerzająca pole dociekań swoich możliwości, 
poszukująca coraz doskonalszych form współpracy ze szkołą. Wprowadzenie do uniwer-
syteckiego podręcznika dydaktyki podstawowej terminologii czy wypracowanych przez 
muzeum najlepszych modeli upowszechniania naukowej wiedzy historycznej w systemie 
edukacji równoległej, pozwoliłoby nauczycielom i studentom, przygotowującym się do 
zawodu nauczycielskiego, zrozumieć specyfikę edukacji muzealnej wynikającą z niezwy-
kłych walorów poznawczych muzeum i zachęcić ich do skorzystania ze specjalistycznej 
oferty edukacyjnej muzem. 

Monograficzne opracowania dydaktyków historii poświęcone niektórym aspek-
tom współpracy szkoły z muzeum, a także niezwykle cenne muzealne wydawnictwa 
towarzyszące ekspozycji czy zajęciom muzealnym, nie stanowią dostatecznej podstawy 
zbudowania syntezy edukacji muzealnej w uniwersyteckim podręczniku dydaktyki histo-
rii. Publiczne środki powinny wspierać edukację muzealną w formie wydawnictw adre-
sowanych do nauczycieli i uczniów, towarzyszących zajęciom edukacyjnym. Publikacje te 
zawierają treści pozapodręcznikowe, za które autorzy ponoszą odpowiedzialność wobec 
nauki, dostosowując zestaw informacji do potrzeb i poziomu wiedzy uczniów. Dostar-
czają one nauczycielowi wiedzy i wskazówek w budowaniu na przykład własnych ścieżek 
regionalnych oraz pełnią rolę promująco-informacyjną wybranych programów edukacyj-
nych9. Jednak za główny powód niedostatku informacji o możliwościach muzeum moż-
na przyjąć fakt, że muzeum nie dysponuje podręcznikiem, poradnikiem, prezentującym 
jego możliwości edukacyjne, to jest stałą ofertę edukacyjną czy scenariusze wybranych 
zajęć dające nauczycielowi wyobrażenie  ich przebiegu w warunkach muzealnych. Taki 
podręcznik pozwala nauczycielowi na zaplanowanie w rocznym planie dydaktyczno-wy-
chowawczym odwiedzin w muzeum.

Uniwersytecki etap kształcenia nauczycieli jest tym okresem, który może ukazać 
młodym adeptom tego zawodu rolę i znaczenie edukacji, przede wszystkim ująć to we 
właściwych proporcjach z uwzględnieniem rzeczywistych możliwości muzeów w regio-
nie, przyswoić ich punkt widzenia i roli edukacji. Dlatego współorganizacja konferencji 
Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, która odbyła się we wrześniu 
2010 r., przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Zakład Dydaktyki Historii Instytutu 
Historii UMCS była przedsięwzięciem na rzecz zrozumienia potencjału edukacyjnego 
muzeum10. Spojrzenie na historię wyrażone na uniwersyteckich wykładach i ćwiczeniach 

dzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007, s. 257, 272-274; E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna 
w szkole, teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 258-262. 
9 Podajemy tytuły wydawnictw specjalistycznych Muzeum Wsi Lubelskiej, towarzyszących zajęciom edukacyjnym: G. Mi-
liszkiewicz, H. Stachyra, Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu. W zagrodzie – jak za dawnych lat. Muzeum szkole – informator, 
Lublin 2002 (wydawnictwo wspierające edukację regionalną w szkole); G. Miliszkiewicz, Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, 
H. Stachyra, Poznaj i uszanuj codzienność innych, Lublin 2009 (o edukacji wielokulturowej dotyczącej codzienności ludności 
żydowskiej). Jednakże one, jak i publikacja: Muzeum Wsi Lubelskiej. Muzeum pomaga szkole, red. H. Stachyra, Lublin 1991, 
zawierająca ofertę edukacyjną muzeum z przykładami konspektów lekcji muzealnych opracowanych w pierwszych latach 
współpracy muzeum ze szkołą, nie spełniają wymogów podręcznika do edukacji muzealnej. 
10  Współorganizatorzy konferencji, młodzi pracownicy naukowi z Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii UMCS 
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pozostawia niezatarty obraz, który ma wpływ na późniejszych absolwentów, na to, czy 
skorzystają oni z muzeów, czy też będą prowadzić nauczanie historii tylko w sali lekcyjnej 
w szkole. Istotną sprawą jest także to, jak przyszli nauczyciele widzą sprawcze wydarzenia 
w dziejach. Czy potrafią je skojarzyć z substancją zabytkową zgromadzoną w muzeach 
i metodami edukacji wypracowanymi w różnych muzeach skansenowskich, etnograficz-
nych czy archeologicznych. Wspomniana konferencja w szczególny sposób miała ukazać 
siłę sprawczą takiej współpracy. Czy środowisko akademickie dostrzega, że muzea zmaga-
ją się z edukacyjnym wyobrażeniem takich problemów, jak patriotyzm, rola mniejszości 
narodowych, życie codzienne, znaczenie przykładów – casusów w dziele zrozumienia 
historii? Wzajemna akceptacja poglądów i wizji edukacji może być platformą nacisku, 
aby ustawowo zinstytucjonalizować relacje między muzeum a szkołą. Nauka reprezento-
wana przez pracę badawczą uniwersytetu i akademii oraz działania muzealników tworzą 
warunki dla takiego pojęcia, jak zajęcia muzealne i nadają mu sens.

Struktura dotychczasowej współpracy szkoły z muzeum na przykładzie naszej pla-
cówki przedstawia się następująco. Edukacja obejmuje grupy wiekowe od małych dzieci 
w wieku przedszkolnym po młodzież akademicką. Analiza frekwencji na zajęciach mu-
zealnych, jak również stopień popularności poszczególnych tematów oferowanych przez 
nasze muzeum szkole dowodzi, że udział poszczególnych kategorii wiekowych w zaję-
ciach muzealnych nie rozkłada się równomiernie. Główny trzon odbiorców stanowią 
szkoły podstawowe, a w szczególności uczniowie klas I – III. Dla nich atrakcyjne są tra-
dycyjne tematy skansenowskie o nośnych tytułach, jak np. Od ziarenka do bochenka, Jak 
to ze lnem było, Szlakiem ginących zawodów. Są one osadzone w szkolnych programach 
kształcenia tego poziomu nauczania, a więc odnoszą się do konkretnego przedmiotu 
szkolnego. To zachęca nauczyciela do zainteresowania się zajęciami muzealnymi, gdyż na 
ogół nie będzie on ryzykował skorzystania z takiej oferty, która jego zdaniem nie pomaga 
mu w realizacji szkolnego programu nauczania. 

Udział uczniów oraz nauczycieli gimnazjów i szkół średnich w zajęciach muzeal-
nych pozostaje wciąż marginalny. Dostrzegają oni w ekspozycji naszego muzeum przede 
wszystkim odświętność. Potwierdza to masowy ich udział w organizowanych w muzeum 
warsztatach wigilijnych i wielkanocnych. Gimnazja i szkoły średnie nie są informowa-
ne o tym, że muzeum ma również możliwości prezentowania wydarzeń historycznych 
z życia codziennego. Muzea są często postrzegane przez nich jako instytucja „martwa”, 
anachroniczna, oferująca tradycyjne monotematyczne zajęcia edukacyjne. W dzisiejszym 
świecie jest to fałszywe przekonanie, biorąc pod uwagę przyrost wiedzy o zabytkach i ich 
historycznym kontekście. Są to mocne argumenty zachęcające do wizyty w muzeum, 
wprowadzania wiedzy o historii życia codziennego do programów szkolnych poprzez 

w Lublinie, nie zostali wybrani z tzw. klucza jakichkolwiek przypadkowych znajomości. Obecność i współorganizowanie 
konferencji przez przedstawicieli lubelskiej uczelni wynika z ich osobistego zainteresowania problematyką możliwości 
uczestnictwa muzeum w edukacji historycznej. Są autorami siedmiostronicowej pracy dotyczącej analizy oferty edukacyjnej 
muzeów miasta Lublina i sposobu jej wykorzystania przez lubelskie szkoły. Omówiono w nim również ofertę edukacyj-
ną Muzeum Wsi Lubelskiej. Referat  wygłoszony na Toruńskich Spotkaniach Dydaktycznych w 2005 r., powstał w oparciu 
o informacje zebrane bezpośrednio przez autorów po nawiązaniu przez nich kontaktu z lubelskimi muzeami. D. Szewczuk, 
M. Ausz, Współpraca szkół z instytucjami muzealnymi Lublina w ramach edukacji regionalnej, [w:] Region w edukacji historycznej. 
Nauka-doradztwo-praktyka, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005, s.149-155; K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz, 
Edukacja regionalna w działalności Muzeum Wsi Lubelskiej, [w:] „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i eduka-
cji, red. B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2010, s. 277-283.
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metodyczne przygotowanie odwiedzin w muzeum. Aby przełamać ten stereotypowy 
wizerunek edukacji muzealnej i zachęcić młodzież do odwiedzania muzeum nie tylko 
w okresie dużych świąt religijnych, a zarazem  zaspokoić jej szczególne potrzeby intelek-
tualne, nasze muzeum, historycy kultury materialnej i pracownicy edukacji przygotowali 
blok odtworzeń z historii codzienności na ekspozycji i uruchomili różne środki przekazu 
z wykorzystaniem rekwizytów, ubiorów, zachowań z epoki w oparciu o źródła historycz-
ne i wyniki badań zabytkoznawczych. 

Analiza miejsca pochodzenia grup szkolnych, które skorzystały dotychczas z na-
szej oferty muzealnej dowodzi, że nie wszystkie szkoły i ich uczniowie mają takie same 
szanse na wykorzystywanie muzeów w pracy dydaktycznej. Dotyczy to zwłaszcza grup 
szkolnych z małych miejscowości, stanowiących niewielki procent uczestniczących w za-
jęciach muzealnych. Aby skorzystać z płatnej oferty edukacyjnej muzeum, już na wstępie 
wyprawy ponoszą one bardzo wysokie koszty dojazdu do niego. Pojawia się więc potrzeba 
działań preferencyjnych dla młodzieży wiejskiej i miasteczkowej w dostępie do specjalnej 
edukacji muzealnej związanej właśnie z kosztami dojazdu do muzeum. Muzeum, w mia-
rę ustawowych i organizacyjnych możliwości, powinno uczestniczyć w rozwiązywaniu 
postulatów szkoły dotyczących ekonomicznych uwarunkowań wyprawy do muzeum, 
wynikających z indywidualnej sytuacji materialnej uczniów. Nauczyciel, próbując ob-
niżyć koszty takiego wyjazdu, proponuje rozwiązania narażające ucznia na dyskomfort 
podczas zwiedzania czy zajęć muzealnych. Do takich zabiegów należy najczęściej łącze-
nie klas czy różnych grup wiekowych w jedną dużą, niejednorodną grupę. Muzealnicy 
wskazują, podobnie jak szkoła, na potrzebę ograniczenia liczebności grup szkolnych do 
około 20 osób, bez względu na pojemność obiektów muzealnych, ponieważ ta granica 
umożliwia wprowadzenie form interaktywnych i elementów parateatralnych.

Aby obsługa różnorodnych potrzeb i oczekiwań nauczyciela i uczniów była kom-
petentna, w strukturze organizacyjnej muzeum wyodrębniono komórkę organizacyjną 
gdzie zatrudniono pracowników z wykształceniem wyższym ze specjalnością nauczyciel-
ską11. Jednostki edukacyjne zorganizowane w szkolny system klasowo-lekcyjny, realizujący 
obowiązujący program kształcenia, mają zabezpieczone środki na zatrudnienie wyspecja-
lizowanej kadry nauczycielskiej. Odmiennie ta sytuacja przedstawia się w muzealnictwie, 
gdzie treści nauczania nie są włączone do programów szkolnych. Nie każde muzeum 
posiada więc własne służby edukacyjne do prowadzenia wyspecjalizowanej współpracy ze 
szkołą, a nawet odnotowano przypadki ich likwidowania w mniejszych muzeach12. W sy-
tuacji kiedy założymy, że edukacja jest elementem misji muzeum, to obecność w nim, 
najlepiej kilkuosobowego działu edukacji stanowi o potencjale tej placówki. 

Już w okresie II Rzeczypospolitej, w czasach kiedy jeszcze nie istniały takie komór-
ki w strukturze muzeum, ówczesne poradniki metodyczne do nauczania historii w szkole 
wskazywały na nauczyciela jako najbardziej odpowiednią osobę do przekazywania wiedzy 
historycznej podczas lekcji w muzeum. Miał to być pracownik szkoły, który po wcześniej-

11 Specjalne możliwości edukacyjne muzeów skansenowskich według autorów tej deklaracji mogą być najlepiej wykorzystane 
przez specjalnie wyszkolony personel edukacyjny, który współpracuje ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi społeczeństwa, jak 
również przez wypracowywanie i sprawdzenie rezultatów specjalnych programów dla uczniów należących do różnych grup wiekowych 
i kategorii edukacyjnych. Patrz: The actualized ICOM – Declaration…
12 A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki..., s. 272.
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szym zapoznaniu się z ekspozycją muzealną, był ich zdaniem wystarczająco przygotowany 
do samodzielnego poprowadzenia lekcji w warunkach muzealnych. Pracownik muzeum 
miał go w wyjątkowych sytuacjach jedynie w tym wyręczać: Oprowadzania i objaśnień 
winna udzielać osoba odpowiednio wykształcona, znająca dobrze muzeum i poszczególne 
zabytki, oraz świadoma wiedzy i przygotowania słuchaczy. Uczestnicy wycieczki muszą od-
czuć, że są prowadzeni według obmyślonego planu (...) Najlepiej jeżeli objaśnień udziela sam 
nauczyciel (który uprzednio zwiedził muzeum i z góry obmyślił plan zwiedzania), podnosi 
się wówczas jego fachowy autorytet wobec uczniów, a nadto on jeden tylko może wskazać na 
rzeczy dla danego celu najodpowiedniejsze oraz uniknąć szczegółów zbytecznych i nużących. 
Wyjątkowo może nauczyciela wyręczyć urzędnik muzeum, człowiek fachowy i mający zdol-
ności popularyzatorskie13.

Opisane tu działania obecnie rozłożone są pomiędzy dwóch, ściśle współpracują-
cych ze sobą nauczycieli – muzealnego i szkolnego. Pierwszy z nich wnosi dobre roze-
znanie potencjału ekspozycyjnego i edukacyjnego muzeum, drugi - intelektualnego oraz 
osobistych predyspozycji uczniów. Nie wyklucza to możliwości samodzielnego poprowa-
dzenia przez nauczyciela szkolnego lekcji na ekspozycji muzealnej na temat ujęty w rocz-
nym dydaktycznym planie pracy. Jest on do tego zachęcany poprzez oferowanie mu 
pomocy przez muzealników w doborze zabytków, środków dydaktycznych, wskazywanie 
najbardziej odpowiednich dla tematu lekcji fragmentów ekspozycji muzealnej.

Szkoła nie jest informowana, że podczas zajęć w muzeum muzealnicy najczęściej 
cały ciężar procesu edukacyjnego biorą na siebie. Dla większości nauczycieli edukacja 
muzealna kojarzona jest wyłącznie z oprowadzaniem po ekspozycji czyli systemem, który 
gwarantuje także zarobek przewodnikowi nie zatrudnionemu w muzeum, podczas gdy 
opłata za zajęcia muzealne, pokrywająca koszty zużycia produktów, surowców i materia-
łów, trafia w całości do budżetu muzeum i nie ma wpływu na uposażenie pracownika 
edukacji muzealnej. Dlatego też niektóre szkoły zlecające biurom turystycznym wykona-
nie pełnej usługi wycieczkowej, powierzają im także zgłoszenie zajęć muzealnych, trak-
tując je jak zamówienie usługi przewodnickiej. Tymczasem zerwane zostaje w ten sposób 
podstawowe ogniwo komunikacji szkoły z muzeum, które na etapie bezpośredniej roz-
mowy telefonicznej z pracownikiem działu edukacji planuje współpracę z nauczycielem, 
decydując w dużym stopniu  o prawidłowym przebiegu procesu dydaktycznego na eks-
pozycji muzealnej.

Do możliwych i najczęściej stosowanych metod komunikacji muzeum ze szkołą 
należą owa rozmowa telefoniczna czy korespondencja drogą elektroniczną (pocztą), od-
dolna rekomendacja oferty muzealnej w szkole przez nauczyciela, który z niej skorzystał, 
zajęcia w szkole przygotowujące do odwiedzin w muzeum, szkolenia na konferencjach 
metodycznych, przesyłanie przez szkołę informacji zwrotnej po skorzystaniu z oferty mu-
zealnej, czy zawieranie przyjaźni z nauczycielem. O tym, jak bardzo sprawna i wielokie-
runkowa komunikacja sprzyja nawiązaniu współpracy szkoły z muzeum mogą świadczyć 
następujące przykłady. 

Podstawową rolę odgrywa bezpośredni, pierwszy kontakt poprzedzający wizytę 
w muzeum. Może to być rozmowa telefoniczna. Na tym etapie komunikacji zapada 
decyzja o tym, czy nauczyciel skorzysta z oferty muzeum i czy podejmie współpracę 

13 H. Mościcki, Wskazówki praktyczne dla nauczycieli historii w szkołach średnich i powszechnych, Warszawa 1925, s. 93.
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z nauczycielem muzealnym. Rozmowa telefoniczna powinna być tak poprowadzona, 
aby wizyta w muzeum była przez szkołę anonsowana młodzieży przede wszystkim jako 
wyprawa po wiedzę i nowe pomysły na działanie w przyszłości we własnym środo-
wisku, zarówno w znaczeniu ochrony regionalnych pamiątek, jak i wszechstronnych 
możliwości działalności z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego. Muzeum powinno dołożyć szczególnych starań, aby jednorazowa wizyta 
w muzeum, bo na cykliczne na ogół nie będzie młodzieży stać, była usługą na naj-
wyższym poziomie i pokazała zarówno bogactwo ekspozycji, jak i różnorodność form 
edukacyjnych. 

Zajęcia muzealne wymagają od ucznia wysiłku poznawczego i skupienia uwagi. 
Przed zajęciami w muzeum uczniowie winni zapoznać się z odpowiednim materiałem 
z podręcznika, skorzystać z dodatkowych źródeł informacji, aby poznać zagadnienia, 
z którymi zetkną się na zajęciach w muzeach. W trakcie przygotowań powinni otrzy-
mać taką porcję informacji o ekspozycji muzealnej, na której będą pracować, aby zosta-
ła pobudzona wystarczająco ich wyobraźnia i ciekawość, co następnie podczas wizyty 
w muzeum będzie jednym z czynników zachęcających ich do aktywności i świadomego 
zwiedzania ekspozycji czy uczestnictwa w zajęciach muzealnych. 

Może się to odbywać w dwojaki sposób. Muzeum przekazuje szkole specjalne ma-
teriały drukowane lub multimedialne dla uczestników zajęć albo muzealnicy zapraszani 
są do szkoły w celu przeprowadzenia lekcji przygotowującej młodzież do wizyty w mu-
zeum. Odpowiednia część zajęć przygotowawczych powinna być przeznaczona na zrozu-
mienie istoty ekspozycji muzealnej i uświadomienie młodzieży zasad edukacji muzealnej 
oraz parateatru, odwzorowania, zabytku, rekwizytu. Muzeum powinno założyć, że uczeń 
nie jest oswojony w codziennej praktyce szkolnej z metodami, formami aktywności wy-
nikającymi z przetwarzania źródeł, z którymi ma do czynienia podczas zajęć muzealnych. 
To może prowadzić na przykład do upraszczania przez ucznia prac podczas zajęć eduka-
cyjnych z powodu niewłaściwego zrozumienia przez niego intencji muzealnika. 

Edukacja muzealna nie ma wykształconego systemu oceny pracy ucznia, jego po-
stępów w edukacji czy śledzenia efektów tej edukacji w dalszym jego życiu prywatnym 
i szkolnym. Po zajęciach muzealnych ważne jest, aby zaistniała reakcja zwrotna, co pod-
kreśla rolę edukacji muzealnej i pobudza muzeum do budowania oferty dla tej szkoły, 
która odwiedziła muzeum. Formami komunikacji zwrotnej mogą być m. in. prace pi-
semne uczniów po wizycie w muzeum (eseje, referaty) czy prace plastyczne, fotorepor-
taże z odwiedzin muzeum, zamieszczane na stronie internetowej szkoły czy na stronach 
szkolnych gazetek ściennych lub wydawanych na terenie szkoły. 

Aby umożliwić szkole systematyczne metodyczne poznawanie zbiorów muzeum, 
wynikające z realizacji programu nauczania, a muzeom rozpoznanie potrzeb i oczekiwań 
szkoły, niezbędne są cykliczne spotkania muzealników z nauczycielami i metodykami 
w zakresie oferowanych przez muzeum form i tematów zajęć muzealnych. Szkolenia usu-
wają bowiem barierę niewiedzy odnośnie aktualnych możliwości dydaktycznych i edu-
kacyjnych muzeów. Są też drogą do prezentacji potencjału ekspozycyjno-edukacyjnego 
muzeum. Gminy powinny poszukiwać środków na dojazdy do muzeum, na szkolenia dla  
nauczycieli, dyrekcja szkół przychylnie odnosić się do takich inicjatyw, a muzea bezpłat-
nie prowadzić takie szkolenia.
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Muzea powinny też dążyć do stałej współpracy z jedną, kilkoma szkołami, poło-
żonymi możliwie najbliżej siedziby muzeum, w celu wykształcenia optymalnych form 
współpracy i wszechstronnego zaangażowania młodzieży szkolnej w rozmaite działania 
muzealne. Upowszechnienie takich przykładów współdziałania ma zachęcić szkoły do 
wizyt w muzeum, a także do brania pod uwagę muzeum jako partnera w edukacji. 

Z powyższych rozważań wynika, że wzajemna współpraca szkoły z muzeum jest 
dalece niedostateczna. Odbiega ona od możliwości organizacyjnych muzeum i szkoły. 
Muzealnicy powinni intensywniej przetwarzać dorobek cywilizacyjny – zabytki i wiedzę 
– na język edukacji szkolnej. Szkoła powinna wziąć w większym stopniu pod uwagę fakt, 
że podstawą edukacji historycznej jest także obcowanie uczniów z zabytkami i wiedzą 
o kulturze materialnej minionych pokoleń. 

Powyższa sytuacja jest spowodowana w dużym stopniu występowaniem barier or-
ganizacyjno-finansowych, mentalnych czy wynikających z braku przepływu informacji, 
utrudniających nawiązanie współpracy mimo dobrej woli obu stron. Może też być ona 
wynikiem następstw barier o charakterze zaporowym. Mają one chronić obie strony przed 
niebezpieczeństwem wynikającym z nawiązania wzajemnej współpracy, która oznacza dla 
obu partnerów nowe zobowiązania i wiąże się z dodatkowym wysiłkiem. To może rodzić 
postawy objawiające się niedostatecznym zaangażowaniem jednostek w świadczeniu pra-
cy na rzecz drugiej strony. 

Muzea powinny być świadome tego, że tylko permanentna edukacja muzealna 
zapewnia bezpieczeństwo i społeczną akceptację roli muzeów we współczesnym świecie 
i zabiegać o włączenie jej do programu szkolnego. Działania edukacyjne zarówno szkoły, 
jak i muzeum powinny być jednak zsynchronizowane, żeby przynieść spodziewane re-
zultaty, bo tylko wyedukowane społeczeństwo będzie w stanie odpowiedzieć na ambitną 
ofertę kulturalną, którą kierują do niego muzeum. 
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jako sposób kształtowania aktywnych postaw  
społecznych i obywatelskich młodzieży

2

W prezentowanym artykule splata się ze sobą kilka wątków. Wprowadzenie na-
wiązuje do personalistycznego nurtu antropologii filozoficznej, do etyki oraz do psy-
chologii poznawczej. Z dziedzin tych zaczerpnięto uzasadnienie założeń dydaktycznych 
przedstawionych w części drugiej. Następnie kilka przykładów służy zademonstrowaniu 
efektów pracy ze studentami, zakończenie zaś dotyczy interpretacji pojęcia, pogranicze 
w odniesieniu do edukacji regionalnej.

W ostatnich dziesięcioleciach dynamicznie postępowała globalizacja a mię-
dzynarodowe korporacje zdominowały gospodarkę i media. Procesy te nadal nie są 
oceniane jednoznacznie. Miliony ludzi świetnie się czują w takim właśnie środowi-
sku i doskonale odnajdują się wśród światłowodów i „sieci” oplatających współczesny 
świat. Zbyt daleko idąca centralizacja zarządzania może jednak przytłaczać jednostkę, 
a osoby słabsze i nie nadążające za nowinkami technologicznymi – marginalizuje. 
W gigantycznych koncernach, administracji państwowej, a nawet samorządach wyż-
szego szczebla, kompetencje niezbędne do ogarnięcia mechanizmów funkcjonowania 
powinny być tak wielkie, że działalność na tym polu staje się niezwykle trudna. Ła-
twiej okazywać bunt i niezadowolenie, również dlatego, że typowe, zliberalizowane 
państwo przełomu tysiącleci złagodziło represje wobec czynnych manifestantów, a zu-
pełnie nie zwraca uwagi na biernych kontestatorów. Z poczucia „ubezwłasnowolnie-
nia” rodzą się więc ruchy przeciwstawiające się globalizacji politycznej, ekonomicznej 
i informacyjnej.

Zwykły śmiertelnik może oczywiście starać się o pracę w lokalnych strukturach 
w samorządach lub korporacjach, czy też realizować się w działalności zawodowej, ro-
zumianej szerzej niż tylko jako dążność do awansu i kariery. W socjologii, psycholo-
gii, etyce i teorii zarządzania wzmaga się zainteresowanie zachowaniami społecznymi, 
zauważono bowiem, że człowiek żyjący w przeświadczeniu własnej słabości i nikłości 
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swego wpływu na cokolwiek, traci motywację do pracy i obojętnieje, skupiając się 
na konsumpcji i zaspokajaniu egoistycznych potrzeb, podsycanych przez promującą 
utylitaryzm, czasem wręcz hedonistyczną, reklamę. Nie partycypuje on w życiu szerzej 
pojętego otoczenia, nie obchodzi go los najbliższego sąsiada.

Współczesna psychologia definiuje postawę jako „względnie stałą skłonność do po-
zytywnego lub negatywnego ustosunkowywania się człowieka” do pewnego obiektu1. 
Psychologia poznawcza poszukuje źródeł postaw w złożonych strukturach myślowych, 
tworzących się w czasie nabywania doświadczeń. Według tych koncepcji człowiek w kon-
kretnych sytuacjach uruchamia gotowe ciągi myśli oraz zachowań nazywane skryptami 
poznawczymi i narracjami. Pewne warunki inicjują automatyczny (wyćwiczony doświad-
czeniem) sposób działania, czyli skrypt. Z kolei narracje to indywidualne historie zbudo-
wane z szeregu elementów, jak: czas i miejsce akcji, aktor, jego intencja i jej realizacja oraz 
napotkane przeszkody. Szczególnie ważne dla osoby tworzącej (odtwarzającej) narrację 
jest wyczuwanie intencji i zrozumienie przeszkód. Akceptuje się (i tworzy samodzielnie) 
tylko takie historie, w których czytelny jest cel i zachodzi zbieżność między nim a kolej-
nymi epizodami. Własne postępowanie to odbicie narracyjnej matrycy, wyzwalającej me-
chanizmy motywacyjne lub samousprawiedliwiające. Każdy na osobisty użytek dąży do 
zbudowania opowieści nadających sens ważnym życiowym zdarzeniom i swojemu pośród 
nich ulokowaniu. Aby rozumieć co się nam przydarza konstruujemy kolejne ciągi mo-
tywów – działań – rezultatów2. Z tego punktu widzenia wszelka percypowana narracja 
o przeszłości (zinstytucjonalizowana – jak też nieformalna) jest potencjalnym budulcem 
dla naszej auto-opowieści. Dotyczy to również sfery życia publicznego.

Barbara Szacka podsumowując przed laty swoje rozważania na temat edukacji 
historycznej stwierdzała, że przedstawienia przeszłości pełnią ważną rolę w życiu spo-
łecznym, gdyż pamięć czasów minionych i świadomość, że nasza wspólnota istnieje od 
dawna, ma ogromne znaczenie dla poczucia tożsamości. Unarodowieniu i uobywatelnie-
niu dziecko ulega przede wszystkim w szkole, gdzie uczy się identyfikacji z narodem 
i państwem. Oczywiste zadanie szkoły to przekazywanie wiedzy, ale funkcją podstawo-
wą jest socjalizacja. Rozważania o nauczaniu historii są więc w istocie próbą odpowie-
dzi na pytania o pożądany model społeczeństwa, o wzorzec człowieka i obywatela, o to, 
co legitymizuje aktualny ustrój i o to, jaki ma być zasięg wspólnoty, z którą należy się 
identyfikować. Nawet kiedy nie są one stawiane otwarcie, odpowiada się na nie przez 
dobór nauczanego materiału, proporcje czasu poświęconego poszczególnym tematom, 
rozłożenie akcentów, oceny wydarzeń i postaci historycznych3. Z kolei Norman Davies 
w introspekcji swej tożsamości dostrzega jej wielowarstwowość (Walijczyk z urodzenia, 
Brytyjczyk z obywatelstwa, Europejczyk z kultury i zainteresowań badawczych – czuje się 
szczególnie związany z Polską, także poprzez swoją rodzinę).

W antropologicznych koncepcjach personalistycznych termin uczestnictwo występu-
je jako ludzka właściwość, człowiek ze swej natury bytuje i działa wspólnie z innymi i dla 

1 B. Wojciszke, Postawy i ich zmiana, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 79, 88.
2 J. Trzebiński, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 
2002; literatura problemu jest bardzo obfita.
3 B. Szacka, Edukacja historyczna – refleksje socjologa, [w:] Cele i treści kształcenia historycznego, red J. Maternicki i A. Zielecki, 
Rzeszów 1996, s. 10, 15, 17.
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innych osób4. Uczestnictwo w życiu szerszych zbiorowości, poczynając od wspólnoty lub 
organizacji (szkoły, klubu, bractwa, związku) poprzez społeczność lokalną aż po naród, 
przejawia się poprzez zachowania obywatelskie. W obliczu potrzeb i wyzwań życia zbio-
rowego ludzie mogą przyjmować dwie postawy autentyczne: solidarności lub sprzeciwu, 
oraz dwie postawy fałszywe: konformizmu albo unikania (nie angażowania się). Postawa 
obywatelska polega na solidarnym działaniu na rzecz wspólnoty lub na sprzeciwie wobec 
zła, które ją spotyka. Zasadniczym wyrazem uczestnictwa jako właściwości osoby jest postawa 
solidarności5. Natomiast konformizm i unikanie (uczestnictwa) są jej przeciwieństwem.

Przeciętny pracownik, wykonując wyznaczony zakres obowiązków, zazwyczaj nie 
musi ujawniać szczególnego oddania swemu zajęciu. Jednak na dalszą metę żadna firma 
nie jest w stanie prosperować bez osobistego zaangażowania ze strony zatrudnionych6, to-
też coraz częściej zamiast wykazu obowiązków, czy zakresu czynności ukazuje się cele, do 
których dąży przedsiębiorstwo, jako zadanie dla wszystkich. W wielu firmach stworzono 
systemy partycypacji finansowej, a także wspólnego ulepszania organizacji i jakości pra-
cy, a nawet podejmowania strategicznych decyzji, dotąd rezerwowanych dla elitarnego 
managementu.

Podobnie rzecz się ma z organizacjami czy społecznościami lokalnymi, które bez 
aktywności i zainteresowania ze strony swoich członków obumierają. W tym sensie rów-
nież kondycja szkoły, jako zarazem instytucji i społeczności, zależy od postaw zarówno 
nauczycieli, jak i uczniów. Dlatego w edukacji próbuje się przedstawiać finalne osiągnię-
cia i nakreślić profil absolwenta w dziedzinie postaw, zamiast rejestrować powinności do 
wypełnienia. Postawa solidarna to gotowość do przyjmowania takiej części [dobra wspólne-
go], jaka każdemu przypada w udziale ale także gotowość dopełniania własnymi czynami 
przedsięwzięć podjętych przez innych; jest to więc postawa współdziałania. Przejawia się 
w niej zaufanie do (by użyć niemodnego słowa) kolektywu, gdyż prawdziwie rzetelne 
spełnianie obowiązków odbywa się w poczuciu, iż praca ma sens dla całej grupy. Takie 
motywacje nadają szkole odpowiedni klimat intelektualno-wychowawczy, od którego za-
leży szczerość jej oddziaływań, są więc niezwykle istotne (ale i bardzo trudne) do ukształ-
towania.

Co do aktywnych postaw przejawiających się w życiu zbiorowym, to trzeba za-
uważyć także ich altruistyczną naturę, to znaczy niezbędny pierwiastek bezinteresowno-
ści, gdyż do zachowań obywatelskich dochodzi wtedy, kiedy ludzie decydują się w imię 

4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. I, Lublin 1969, rozdział Zarys teorii uczestnictwa, s. 308-309: Chodzi więc o prawdziwie per-
sonalistyczną strukturę ludzkiego bytowania we wspólnocie, do której człowiek przynależy. Dobro wspólne właśnie przez to jest dobrem 
wspólnoty, że stwarza w sensie aksjologicznym warunki wspólnego bytowania, działanie zaś idzie w ślad za tym. Rzec można, iż dobro 
wspólne stanowi w porządku aksjologicznym o wspólnocie, o społeczeństwie czy społeczności. Każdą z nich określamy na podstawie dobra 
wspólnego, które jest jej właściwe. Autor podobnie rozwija tę myśl w artykule: Osoba: podmiot i wspólnota. „Roczniki Filozoficz-
ne”, R. 24, 1976, z. 2, s. 23.
5 Tamże; patrz także: K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 91-92.
6 Rozwijając personalistyczną koncepcję uczestnictwa, Karol Wojtyła zauważał, że w wadliwym systemie pracodawca trak-
tuje pracownika jako środek do osiągania celu, czyli „używa go” jako narzędzia. Jeśli jednak wystąpi idea wspólnego dobra, 
zmaleje niebezpieczeństwo traktowania osoby pracobiorcy w sposób poniżający, we wzajemnym układzie pojawi się bowiem 
pierwiastek miłości (jako życzliwej skłonności i poczucia wspólnoty, nie zaś uczucia między osobami), który zastąpi nasta-
wienie czysto użytkowe. Podobny jest przykład relacji dowódcy do żołnierzy, gdy łączy ich miłość ojczyzny i wola jej obrony. 
Skoro pragną tego samego nie można mówić o „posługiwaniu się” żołnierzami przez dowódcę. Zagadnienia wspólnoty 
K. Wojtyła opisał w cytowanym rozdziale książki Osoba i czyn, s. 285-326 oraz w artykule: Osoba: podmiot i wspólnota. W dwu 
kolejnych akapitach inspiruję się także tymi poglądami.
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wspólnej sprawy czynić coś, nawet jeśli ich osobisty interes tego nie wymaga, albo wsku-
tek podejmowania akcji solidarnych może on doznać uszczerbku. Taki konflikt pomiędzy 
egoizmem a wartościami wyższymi jest zjawiskiem powszednim, ale ze szczególną mocą 
ujawnia się w związku z kryzysami społecznymi. Wówczas wypada poświęcić swój spokój 
lub dobra materialne dla zapewnienia bytu i pomyślności innych.

Pod wpływem obserwacji zmian zachodzących w świecie w XX wieku etyka zna-
lazła nowe pola zainteresowań. Tradycyjne teorie etyczne […] przyjmują jako wartość pod-
stawową respekt dla osoby ludzkiej i określają systemy norm regulujących jedynie stosunki 
międzyludzkie, natomiast etyka środowiskowa, poszerzając granice moralności, ma również 
określać stosunek człowieka do natury.” Chodzi o przeciwstawienie się czysto instrumen-
talnemu traktowaniu przyrody i jej postępującej destrukcji. Dojść do tego może poprzez 
rewizję poglądów na stosunki człowieka z wszechświatem, gdyż natura nie powinna być 
eksploatowana i zarządzana wyłącznie z punktu widzenia doraźnych potrzeb człowieka. 
[…] Wartości witalne, które znajdujemy w naturze są wartościami fundamentalnymi i bez 
nich wszystkie inne ani nie mogłyby zaistnieć, ani trwać.7

Czas sprowadzić powyższe spostrzeżenia do wspólnego mianownika i podstawić 
rezultat do równania, w którym po jednej stronie występuje szkolna edukacja regionalna, 
a po drugiej kształcenie nauczycieli historii. Każdy uczeń (wychowanek) przyswaja wątki 
narracyjne, które zastosuje opowiadając własną historię. Oczywiście należy zdawać sobie 
sprawę z uproszczenia zachodzącego w tym schemacie, gdyż w realiach szkoły nie ma tak 
prostych ani doskonale sprawnych przełożeń8; tym niemniej oddziaływanie nauczycieli 
polega w znacznym stopniu na selekcji i prezentowaniu przydatnych społecznie opowieści, 
w nadziei, że zostaną one rozpoznane i przyjęte jako struktury myślowe, którymi wycho-
wankowie posłużą się w przyszłości. Zadaniem szkoły jest wszak rozwijanie integralnego 
systemu wiedzy, umiejętności i postaw. Historie modelowe powinny zatem zachęcać do 
czynnego uczestnictwa i zachowań obywatelskich. Zrozumiałe, atrakcyjne i konkretne 
historie wyzwalają częściej gotowość naśladownictwa, niż abstrakcyjne i ogólne normy 
moralne. Werbalno-podręcznikowe nauczanie zachowań obywatelskich nie rokuje suk-
cesu, rodzą się one bowiem z „żywego” przykładu, emocji wyzwalanych przez działanie 
i bezpośredniego doświadczenia więzi grupowej, dumy z poczucia tożsamości. Poczucie 
tożsamości regionalnej powstaje dzięki nagromadzeniu wielorakich doświadczeń kultu-
rowych, służących poznaniu tradycji, docenieniu dziedzictwa duchowego i materialnego. 
Każda przestrzeń regionalna jest pełna miejsc i obiektów, z którymi można powiązać bo-
gate narracje z dziejów zamieszkującej je wspólnoty. Jako przestrzeń bliska – o ile zostanie 
zapełniona ciekawymi historiami – pozwala się identyfikować z otoczeniem.

Podsumowując stwierdzamy, że akademiccy dydaktycy winni zaszczepić u przy-
szłych nauczycieli skrypty wyzwalające wyczulenie na problemy regionalistyczne oraz 
zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. Ujawnią się one w rejestrowaniu zdarzeń 
zachodzących w środowisku, w ochronie jego walorów, w badaniach przeszłości regional-
nej i w nauczaniu młodzieży.

Znaczenie edukacji regionalnej wzrosło w polskim szkolnictwie z dniem 1 IX 
1999 r., kiedy to uzyskała ona rangę wydzielonej gałęzi nauczania. Cele i treści edukacji 

7 Z. Piątek, Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, Kraków 1998, s. 8-12, 159.
8 Narracja szkolna może natrafić na utrwaloną, atrakcyjniejszą „kontrnarrację” odbieraną ze środowiska.
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regionalnej ujęto już w ówczesnej Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia zintegrowanego w trzech pierwszych latach nauki szkolnej. W klasach 
IV-VI wyodrębniono regionalny moduł ścieżki Wychowanie do życia w społeczeństwie. 
W gimnazjum edukacja regionalna stanowiła odrębną ścieżkę międzyprzedmiotową9. 
Regionalistyczne elementy Podstawy naruszały rutynę nauczania przedmiotowego, idea 
ścieżek nie wszędzie trafiała więc na podatny grunt i nie wzbudziła powszechnego en-
tuzjazmu, mimo że postulat wkomponowania pierwiastków regionalnych w nauczanie 
historii nie był żadnym novum. Teoretyczny grunt sposobiono już od dawna10, propa-
gowano też przykłady zagranicznych programów, które uwzględniały specyfikę regio-
nalną11. Rychło ukazały się drukiem dziesiątki opracowań programowych i poradników 
metodycznych dla nauczycieli12, a z czasem także liczne zeszyty i pomocnicze podręczni-
ki dla uczniów13. Szeroko propagowano teksty deklaracji i aktów prawnych, jak: „Karta 
Regionalizmu Polskiego”, „Świadome kształtowanie krajobrazu i ochrona krajobrazu hi-
storycznego”, „Międzynarodowa karta ochrony miast historycznych”, „Deklaracja z Rio 
w sprawie środowiska i rozwoju” itp.14 Wielkie i lokalne wydawnictwa publikowały 
scenariusze zajęć oraz programy autorskie wplatające w edukację regionalną turystykę 
i krajoznawstwo, jako równoprawne formy kształcenia. Wypowiedzi funkcjonariuszy 
rządowych nadawały tej edukacji rangę jednego z priorytetów reformowanej szkoły, 
decydujących o jej skuteczności wychowawczej. Wojciech Książek, podsekretarz stanu 
MEN (w rządzie AWS), stwierdzał, że wysiłek nauczania regionalnego jest zogniskowany 
na kształtowaniu aktywnych poznawczo, twórczych i afirmatywnych postaw wobec dzie-
dzictwa kulturowego i przyszłości regionu. […] Realizacja programu edukacji regionalnej 
potwierdza, że idee kształtowania szacunku do dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn, 
zakorzenienia w tym dziedzictwie i pracy dla kształtowania nowego oblicza Polski regional-
nej trafiły na grunt podatny i dobrze przygotowany. […] Wszystkim, którzy przyczyniają się 
do doskonalenia form, metod w zakresie edukacji regionalnej, pragnę podziękować […] za 
realizację tego ważnego zadania szkoły, którego waga jest nie do przecenienia. Bez zakorze-
nienia w ziemi przodków, bez miłości do jej naturalnego krajobrazu i szacunku do jej dzie-
dzictwa cywilizacyjno-kulturowego nie zdołamy wychować obywatela Polski nowoczesnej, 
ale też członka wspólnoty szerszej – europejskiej – ludzkiej15.

9 Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej - dziedzictwie kulturowym w regionie, oprac. E. Repsch i in., „Bibliotecz-
ka Reformy”, z. 24, Warszawa 2000; publikacja zawierała podstawę programową ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna 
- dziedzictwo kulturowe w regionie dla szkoły podstawowej i gimnazjum”, zasady tworzenia programu, wykaz programów 
nauczania z zakresu edukacji regionalnej oraz wskazówki metodyczne i organizacyjne.
10 A. Stępnik, Historia regionalna i lokalna w Polsce 1918-1939. Badania i popularyzacja, Warszawa 1990; Metodologiczne i dy-
daktyczne problemy historii regionalnej. Zbiór rozpraw i artykułów, red. J. Półćwiartek i A. Zielecki, Rzeszów 1977; A. Zielecki, 
Regionalizm w nauczaniu historii, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Gdańsku, t 1, cz. 2, Gdańsk 1995, 
s. 185-192; M. Dąbrowa, Szkolne wycieczki historyczne, Warszawa 1975.
11 J. Centkowski, Modernizacja szkolnej edukacji historycznej w RFN, [w:] Cele i treści kształcenia historycznego..., s. 84 –85.
12 Dla przykładu: E. Grodecka, A. Łyczewska i in., „Ach Lubelskie! Jakie cudne...”. Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe 
w regionie, DKW-4014/01 SNP Lublin 2001. Program opracowany przez nauczycieli języka polskiego zrzeszonych w Lubel-
skim Oddziale Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów dla III etapu edukacyjnego - gimnazjum.
13 Dla przykładu: Dziedzictwo kulturowe w regionie. Małopolska. Ścieżka edukacyjna, red. J. Mazur, Kraków 2000, s. 319.
14 Informator dla szkół o ochronie dziedzictwa kulturalnego, oprac. B. Grosfeld i M. Brodzka-Bestry, wyd. ARX REGIA (Ośrodek 
Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie), b.d.
15 Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. Materiały dla nauczycieli, red. S. Bednarek, Wrocław 2000,  
s. 7.
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Dostrzegając wagę zmian programowych Instytut Historii UJ począwszy od roku 
akademickiego 2004/05, uruchomił cykl zajęć uzupełniających zasadniczy nurt przygo-
towania dydaktycznego studentów. Dydaktycy zaczęli przygotowywać absolwentów do 
realizacji nowych zadań, realizując kurs pod nazwą Edukacja regionalna i muzealna16.

Tematyka zajęć wstępnych koncentruje się wokół pojęcia regionalistyki i jej definicji, 
podstawowych pojęć i metodologii badań regionalistycznych, teorii i praktyki populary-
zacji i upowszechniania historii regionalnej i lokalnej. Zasygnalizowanie istnienia rozległej 
literatury przedmiotu17 oraz bogatego arsenału środków dydaktycznych pobudza zaintere-
sowanie historią własnego regionu, skłania do lektury, jak też sięgania do innych mediów 
i tradycji ustnej. Cele realizowane na dalszym etapie zajęć prowadzą do tego, by studenci:

 przekonali się o walorach kształcących i wychowawczych edukacji regionalnej;•
 zapoznali się z literaturą dotyczącą historii bądź tradycji kulturowych własnego •

regionu, ćwiczyli wyszukiwanie źródeł informacji naukowej;
 zaznajomili się z profilem oraz ofertą edukacyjna muzeów regionalnych i skansenów;•
 opracowali własną prezentację z dziedziny historii regionalnej lub lokalnej.•

Dzięki temu nasi absolwenci, jako nauczyciele lub osoby pracujące poza szkołą, 
prowadzące działalność edukacyjno-wychowawczą powinni:

w krajobrazie kulturowym okolicy/regionu rozpoznawać wartościowe obiekty, tra-•	
dycje historyczne i specyficzne dla danego otoczenia obyczaje lub obrzędy, dążąc 
do poprawnego metodologicznie udokumentowania ich śladów;
postrzegać dziedzictwo kulturowe regionu w szerszych kontekstach (narodowym, •	
europejskim);
budzić własną postawą szacunek dla tradycji rodzinnych i regionalnych, zacieka-•	
wienie przeszłością najbliższej okolicy, poszanowanie dla jej dóbr i krajobrazu kul-
turowego;
aktywnie działać na rzecz ich zachowania (poprzez inwentaryzację, kolekcjoner-•	
stwo, troskę o zabytki występujące w terenie)18;
propagować wśród młodzieży regionalne placówki muzealne i skanseny, współpra-•	
cować z nimi, organizować ich zwiedzanie i prowadzić właściwie ukierunkowane 
wycieczki krajoznawcze.
Spośród dalszych zajęć część zostaje przeznaczona na przedstawienie krótkich 

prezentacji przygotowanych przez studentów, ich przedyskutowanie i poddanie ocenie. 
Tematy prezentacji dotyczą wybranego regionu – zazwyczaj tego, z którego wywodzi 
się student, a mianowicie: elementu dziedzictwa kulturowego, zakorzenionej tradycji, 
obiektu zabytkowego lub placówki muzealnej związanej z przeszłością regionalną lub 

16 Teoretyczne uzasadnienie ex post dla naszych poczynań realizowanych już wcześniej w IH UJ znaleźć można w nastę-
pujących publikacjach: D. Konieczka-Śliwińska, Regionalizm w szkole jako element wychowania patriotycznego; P. Unger, Zbiory 
i muzea szkolne w wychowaniu patriotycznym, [obydwie w:] Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności. Materiały 
pokonferencyjne, red. M. Żaryn, Warszawa 2007; patrz także: Region w Edukacji Historycznej. Nauka–Doradztwo–Praktyka, II To-
ruńskie spotkania dydaktyczne, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005; B. Matwijów, Edukacja regionalna i mię-
dzykulturowa we współczesnych koncepcjach pedagogiki, [w:] Edukacja Regionalna. Małopolska, Kraków 2005; patrz także S.  Roszak, 
O pożytkach płynących z edukacji regionalnej, Biuletyn PTH, nr 3, Toruń 2006, s. 46.
17 Jednym z omawianych na wstępie opracowań jest: Krajobraz kulturowy Polski. Województwo Małopolskie, red. J. Bogdanow-
ski, Stowarzyszenie „Kultura i Nauka”, Kraków-Warszawa 2001.
18 Katalog oparty na przetworzeniu celów szkolnej edukacji regionalnej, które formułował m.in. A. Zielecki, Regionalizacja 
w reformowanej szkole polskiej, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, 2001, s. 82-104.
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lokalną. Najważniejszym zadaniem studentów jest ukazanie możliwości przeprowadzenia 
wartościowych zajęć edukacyjnych na wybrany temat.

Przy wyżej przedstawiony programie z natury rzeczy znaczna część prezentacji jest 
poświęcona muzeom o profilu etnograficznym lub posiadającym w swej ekspozycji dział 
związany z regionalną kulturą materialną i obyczajowością ludową bądź życiem codzien-
nym pewnych grup społecznych (rzemieślników, rękodzielników), a także skansenom, 
parkom etnograficznym oraz zachowanym w terenie założeniom budownictwa ludowe-
go. Prezentacje nie są dużymi projektami typu pracy seminaryjnej, nie oczekuje się więc 
od studentów przeprowadzenia dogłębnych badań źródłowych. W przypadku muzeów, 
na podstawie własnego oglądu oraz udostępnianych przez placówkę materiałów (fol-
derów, katalogów wystawowych, ofert dla szkolnictwa, galerii internetowych) słuchacz 
przedstawia całej grupie konwersatoryjnej specyfikę, funkcjonowanie i potencjał eduka-
cyjny możliwy do wykorzystania przez nauczycieli w realizacji procesu dydaktycznego. 
Sformułowanie tego typu wypowiedzi, nawet gdy nie jest ona niczym więcej, niż zgrabną 
kompilacją informacji publikowanych przez muzeum lub skansen, sprzyja porządkowa-
niu własnej wiedzy i uświadamianiu sobie zakresu możliwych rozwiązań metodycznych. 
Zazwyczaj dla większości słuchaczy prezentacja jest pierwszym zetknięciem z daną pla-
cówką – z zasady nie zdarza się, by więcej niż 20% (badania własne) uczestników zajęć 
wiedziało wcześniej o jej istnieniu.

Tytułem przykładu wyliczę niektóre placówki częściej omawiane w takim ujęciu 
– niekiedy już kilkakrotnie (zajęcia są prowadzone już od 6 lat z około 60-100 uczestni-
kami rocznie):

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie,•	
Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej,•	
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,•	
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – oddział Muzeum w Chrzano-•	
wie,
Muzeum Budownictwa Ludowego i Park Etnograficzny (skansen) w Sanoku,•	
Park Etnograficzny w Tokarni. Muzeum Wsi Kieleckiej,•	
Oddziały Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu:•	

Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, –
Skansen – Sądecki Park Etnograficzny, –

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.•	
Tematowi Muzeum Wsi Lubelskiej wypada w tym miejscu poświęcić nieco więcej 

uwagi, jest to bowiem skansen o wielkim i świadomie budowanym potencjale edukacyj-
nym. Zauważone to zostało przez Marię Bartoszewską, autorkę jednego z programów 
ścieżki edukacyjnej19, która przewidziała realizację tematu: „Czas zatrzymany, czyli za-
proszenie do Muzeum Wsi Lubelskiej”. Pośród szczegółowych zagadnień autorka propo-
nowała: „Ginące rzemiosła i zawody, np. garncarz, kowal, sitarz; tradycyjna i współcze-
sna wieś lubelska; obiekty architektury drewnianej: chałupy, stodoły, spichrze, żurawie 
studzienne; mały przemysł: olejarnie, młyny, kuźnie, wiatraki, stroje ludowe.” Wśród 
założonych osiągnięć ucznia znalazło się „odwiedzenie skansenu”.

19 M. Bartoszewska, Lubelskie - edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie. Program ścieżki edukacyjnej w szkole podsta-
wowej, II etap edukacyjny: klasy 4-6, Kielce 2001, s. 11, 15.
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Jedna ze studentek, która w ubiegłym roku przedstawiła prezentację na temat lu-
belskiego muzeum wspominała, że po raz pierwszy uczestniczyła w prowadzonych tam 
warsztatach jako uczennica. W podsumowaniu swojej wypowiedzi studentka stwierdziła:

Forma ekspozycji pozwala godzić walor poznawczy z zabawą i rekreacją. Organi-
zowane są warsztaty tematyczne pod okiem gospodarzy i rzemieślników. Popularyza-
cja tego typu zajęć mogłaby przyczynić się do efektywniejszego nauczania, gdyż dzięki 
warsztatom można zapoznać się ze zwyczajami ludzi żyjących w XIX i w początkach 
XX stulecia. […] Dzieci mogą zobaczyć w jakich warunkach żyli ludzie, jak się ubie-
rali, czym na co dzień się zajmowali, jakie mieli umiejętności i obowiązki. Taka meto-
da nauczania wydaje się szczególnie wskazana przy dzisiejszym programie nauczania, 
gdzie znaczną część materiału stanowią kwestie obyczajowe. […] Muzeum jest jednym 
z najlepszych miejsc ukazujących historię kultury mojego regionu. Warto je odwiedzić, 
również ze względu na malownicze położenie.

Trzy lata temu przedstawiona została wyróżniająca się wysokim poziomem i oparta na 
szczególnie bogatym materiale prezentacja innej studentki (historii sztuki) na temat Muzeum 
Kresów w Lubaczowie. Muzeum to mieści się w zespole podworskim (spichlerz z początku 
XIX w. oraz zespół zamkowo–parkowy z reliktami architektury rezydencjonalnej). Ponadre-
gionalne znaczenie ma kolekcja „Sztuki Kresów” i jakkolwiek muzeum posiada szerokie 
spectrum działalności wystawienniczej, to jednak znaczna część jego aktywności koncentruje 
się na miejscowej kulturze wiejskiej, o czym świadczy ekspozycja „Kultura materialna wsi 
lubaczowskiej”, a także wystawa z 2007 roku „Kresowe dziedzictwo. Architektura drewniana 
ziemi lubaczowskiej”. W budowie jest park historyczno-etnograficzny drewnianej zabudowy 
małomiasteczkowej, folwarcznej i wiejskiej: „Przygródek-wspólnota kultur”. Lubaczowskie 
muzeum wzięło także udział w programie: „Promocja Wiejskiego Dziedzictwa Kulturowe-
go Wspólnego dla Europejskich Obszarów Wiejskich” (CULT RURAL, program Unii Eu-
ropejskiej KULTURA 2000). Zadaniem projektu, w którym partycypuje siedem krajów 
Unii, jest stworzenie Obszaru Kulturowego Europejskich Społeczeństw Wiejskich. Chodzi 
o ochronę i zachowanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego, z którego mogą być czerpane 
różnorodne inspiracje. Podtrzymanie ciągłości wiejskiego dziedzictwa utrwala więzi społecz-
ne i hamuje tendencje globalizacyjne, z drugiej strony nie pozostaje bez odniesień praktycz-
nych, gdyż powrót do dawnych metod eksploatowania zasobów naturalnych i zachowanie 
tradycyjnych umiejętności toruje niejednokrotnie drogę dla technologii chroniących zasoby 
przyrodnicze20. Również zwyczaje i wierzenia ludowe odgrywają ważną rolę, podtrzymując 
zbiorową pamięć i wyraziście manifestując fundamentalne więzi społeczne. Ukazała to pol-
sko-grecko-bułgarska wystawa o przejawach symbolizmu w uroczystościach, ceremoniach 
i obrzędach, które odwzorowują zachowania przodków. Symbolika obrzędów mogła utracić 
swoją pierwotną moc, ale tworzy nastroje zbiorowej nostalgii, konfrontacji z przeszłością, 
podkreśla różnicę między codziennością a świętowaniem. Celebrowanie obrzędów jest często 

20 W 2007 r. Muzeum Kresów zorganizowało sympozjum naukowe „Od materializmu do symbolizmu”, podczas którego 
referaty wygłosili prof. Andrzej Kaleta (UMK) Muzea jako instrument dziedzictwa obszarów wiejskich Europy i budowania jakości 
życia jej mieszkańców; prof. Jan Święch (UJ) Funkcje obrzędów dorocznych w społeczeństwach lokalnych; Stanisław P. Makara (Mu-
zeum Kresów) Zachowanie tradycyjnych umiejętności na przykładzie warsztatów.
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dzieleniem się radością poprzez taniec, śpiew i biesiadę21. Istotnie nie trudno dostrzec w śro-
dowiskach wiejskich utrwalonej symboliki płodności, kontynuowanych obrzędów ekstatycz-
nych i kultywowania obrzędów „przejścia” (inicjacyjnych, rozpoczynających lub kończących 
pewien etap prac rolnych, pogrzebowych).

Jak widać z powyższego streszczenia prezentacje, niezależnie od ukierunkowania 
metodycznego, niejednokrotnie zawierają także bogaty materiał merytoryczny, dzięki 
czemu służą poszerzaniu wiedzy studentów na takie obszary, których raczej nie eksploru-
ją na typowych zajęciach kursowych. Obok klasycznych parków etnograficznych i skan-
senów tematem prezentacji były także zjawiska kultury ludowej jak: bibułkarstwo na 
Żywiecczyźnie lub malarstwo z Zalipia, a także różnorodne lokalne zwyczaje. Niekiedy 
studenci omawiają placówki bardziej oryginalne, o szczególnym zasięgu lub zakresie dzia-
łania, na przykład:

Szkolne Muzeum Regionalne przy publicznym Gimnazjum w Zakrzowie,•	
Skansen – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego w Bóbrce,•	
Muzeum Rzemiosła w Krośnie•	 22,
Muzeum Regionalne w Jaśle.•	
Wspominając tę ostatnią placówkę, dysponującą bogatym zasobem eksponatów 

związanych z życiem codziennym oraz kulturą ludową mieszkańców regionu i bardzo 
otwartą na współpracę ze szkołami23, warto stwierdzić, że Jasło jest ważnym ośrodkiem 
nauczania regionalnego na Podkarpaciu, o czym świadczą liczne inicjatywy zrealizowa-
ne w tym mieście przez środowisko nauczycielskie i regionalistyczne. Opracowano tam 
ścieżki edukacyjne dotyczące dziedzictwa kulturowego w regionie jasielskim dla szkół 
podstawowych i gimnazjów24. Ponieważ w najbliższej okolicy Jasła nie ma klasycznego 
skansenu, organizuje się wycieczki do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, 
które 40 lat temu urządził społecznie Fedor Gocz, w zabytkowej, rodzinnej zagrodzie, 
początkowo jako Izbę Pamiątek Kultury Łemkowskiej. Przez lata gromadzono w niej 
przedmioty związane z historią Łemków, aż ostatecznie izba przekształcona została w mu-
zeum-skansen. Obecnie zespół muzealny tworzą tam: chałupa mieszkalno-gospodarcza, 
koniusznia, chlewik, dom-świetlica, spichlerzyk, wiatrak, kaplica, kuźnia cygańska, kon-
strukcja traka, żuraw studzienny. Zabytkowe obiekty pochodzą z końca XIX i początków 
XX wieku. W świetlicy prezentowana jest sztuka łemkowska. Poza skansenem stoi ocalała 
stara chata żydowska - unikat w tym regionie Polski. Tam również urządzono ekspozycję 
judaików25.

Podobnie skansen w Markowej jest bezcennym przykładem lokalnej inicjatywy 
społecznej i choć jest placówką niewielką, także odgrywa znaczącą rolę edukacyjną w re-
gionie. W roku 1979 powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Markowej, które podjęło 

21 Wspólne korzenie europejskiego dziedzictwa wiejskiego. Kształtowanie się podstaw rozwoju społeczności wiejskich. Przewodnik po 
wystawie, maj-wrzesień 2008.
22 O edukacyjnej działalności tej placówki: www.muzeumrzemiosla.pl (stan z 05.09.2010).
23 A. Sepioł, Współpraca Muzeum Regionalnego w Jaśle ze szkołami, [w:] Szkoła a regionalizm, Materiały z sesji popularnonaukowej, 
red. W. Hap, Jasło 2000, s. 78.
24 Edukacja regionalna dla szkół podstawowych i gimnazjów, red. H. Zych, Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw Kultu-
ry, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2001; W. Hap, Ziemia jasielska naszą małą ojczyzną, Stowarzyszenie 
Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Jasielska Federacja Regionalnych Towarzystw Kultury, 1998.
25 http://www.dukla.pl/turystyka/zyndranowa/ (stan z 05.09.2010).
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się zachować tradycyjną zagrodę kmiecą. W 1985 r. udostępniono Zagrodę-Muzeum zło-
żoną z chałupy, stajni i wiatraka; później dostawione zostały stodoła i spichlerz dopełnia-
jące program zagrody. Na teren skansenu przeniesiono także chatę biedniacką. W efekcie 
powstał jedyny w skali kraju społeczny skansen tych rozmiarów. Muzeum Wsi Markowa 
prezentuje dawne życie wsi galicyjskiej, szczególnie z początku XX wieku, kiedy istniała 
jeszcze w rejonie łańcucko-przeworskim tradycyjna kultura chłopska. Obok obiektów 
architektonicznych muzeum chroni także zabytki materialne (narzędzia rękodzielnicze, 
strój) i dokumentuje kulturę duchową, obrzędowość i religijność wiejską. Siedem histo-
rycznych obiektów jest użytkowanych w sposób nadający im autentyczny klimat.

Skanseny i muzea kolekcjonujące eksponaty z zakresu budownictwa, życia co-
dziennego i kultury ludowej stanowią niezmiernie istotną, podstawową bazę dla upoglą-
dowienia edukacji regionalnej. Tylko ukierunkowana, wnikliwa obserwacja, umożliwia 
poznawanie zjawisk i procesów niedostępnych własnemu doświadczeniu. Pozwala na 
formułowanie wniosków, ułatwia zrozumienie abstrakcyjnych pojęć i rozwija wrażliwość 
estetyczną. Dlatego też wszystkie właściwie programy zakładające kształtowanie tych 
elementów uwzględniają lekcje, warsztaty lub wycieczki w terenie i zalecają nawiązanie 
współpracy z najbliższą placówką o profilu etnograficznym. Cytowana już wyżej praca 
pod red. Z. Bednarka26 zawierała w Aneksie wykaz polskich muzeów etnograficznych 
i skansenów, a także wybór propozycji wycieczek (z programów dla szkół podstawowych 
zatwierdzonych przez MEN), wśród których znalazła się lekcja-wycieczka do Sierpca:

Temat: Wieś i życie codzienne; Skansen Wsi Mazowieckiej w Sierpcu; obiekty: 
zabudowa wiejska, przedmioty i urządzenia codziennego użytku. Cele: ukazanie ży-
cia codziennego mieszkańców wsi; prezentacja narzędzi stosowanych w pracy na wsi 
w nieodległej przeszłości; zwrócenie uwagi na budownictwo wiejskie; ukazanie sposo-
bów przechowywania żywności oraz odżywiania się dawniej i dziś.

W województwie podkarpackim szczególne znaczenie edukacyjne ma znany skan-
sen w Sanoku. Ciekawą propozycję „żywego” podejścia do jego obiektów sformułowała 
Bożena Magoń w scenariuszu: „Kłopoty Wawrzka” – inscenizacja w izbie szkolnej w skan-
senie w Sanoku27. Po obejrzeniu chałupy (sic), w której mieściła się szkoła, uczniowie 
dzielili się wrażeniami na jej temat (zaskoczeni złymi warunkami), dalej za zgodą przewod-
nika mogli „wypróbować” ławki i doświadczalnie pisać rysikiem na tabliczkach. Następ-
nie została przeprowadzona inscenizacja o uczniu, który nie może sprostać obowiązkom 
szkolnym, gdyż musi pomagać w gospodarstwie, za co spotykają go kary i szykany ze 
strony nauczyciela. W komentarzu autorka scenariusza pisała dzięki uprzejmości i pomocy 
pani przewodnik mogliśmy się „rozgościć” w dawnej izbie szkolnej; uczniowie byli zaskoczeni 
wyglądem pomieszczenia, ciasnotą, półmrokiem. Symulacja wypadła doskonale, dzieci bardzo 
przeżywały [inscenizację]. Atmosfera sprzyjała gromadzeniu słownictwa, zredagowano opis 
izby szkolnej, wraz z fotografiami znalazł się on w kronice klasowej.

O ile wiadomo, na temat skuteczności edukacji regionalnej powiązanej z naucza-
niem historii nie przeprowadzono szerszych badań, chociaż podjęto próby zdiagnozowa-

26 Porównaj przypis nr 15, ss. 145, 162.
27 Edukacja regionalna. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, red. Z. Piwońska, Rzeszów 2001, s. 51.
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nia świadomości regionalnej młodzieży28. Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowa-
dziłem sondażowe (ograniczone w zakresie i metodologii) badanie ankietowe na grupie 
100 uczniów pierwszej klasy jednego z krakowskich liceów ogólnokształcących29. Pośród 
kilkunastu pytań ankietowych znalazło się następujące polecenie:

Co to jest skansen – napisz definicję i przedstaw swoje skojarzenia (doświadczenia) 
związane ze skansenami.

Populacja nie była wielka ze statystycznego punktu widzenia, a kategoryzowanie 
odpowiedzi skażone pewną dowolnością, dlatego wyniki pozwalam sobie przedstawić 
w dużym zaokrągleniu:

brak jakiejkolwiek odpowiedzi        •	
  15%
sformułowanie błędne lub niewystarczające        •	
 30% 
wypowiedź świadcząca o elementarnej orientacji, ale nieporadnie formułowana  •	
 10%
odpowiedzi prawidłowe lecz niepełne       •	
 30%
wypowiedzi prawidłowe, dowodzące świadomego stosowania pojęć i umiejętnego •	
transponowania doświadczeń własnych w sferę uogólnień      
 15%
Zacytujmy kilka przykładowych (najlepszych) wypowiedzi z ostatniej kategorii:

Jest to miejsce, gdzie są oryginalne lub odtwarzane domy lub budowle. Byłam 
w skansenie, gdzie widziałam domy typowe dla wsi oraz oryginalny wiatrak.

Skansen jest to muzeum w plenerze lub w miejscach powszedniego (sic!) użytku, 
np. w górach. Byłem w jednym skansenie w Danii, w okolicach Nyborg. Widziałem tra-
dycyjny dom, meble i urządzenia, które pomagały gospodarzom w codziennym życiu.

Skansen jest to muzeum pod gołym niebem. Są to zazwyczaj domostwa ludzi ży-
jących w dawnych czasach. Znajdują się tam sprzęty codziennego użytku, maszyny do 
uprawy pola, naczynia. Dawno temu odwiedziłam skansen znajdujący się w Zubrzycy.

Budynek funkcjonujący jak muzeum, w którym przechowywane są przedmioty 
tematyczne (sic!); nie zmienił się od czasu użytku. Byłem w skansenie pszczelnictwa 
(sic!), były tam puste pasieki oraz wiele przedmiotów, które służyły do produkowania 
miodu oraz opieki nad pszczołami.

Wydaje się, że jakkolwiek sondaż o takim zasięgu nie może być uznany za w peł-
ni reprezentatywny, to jego wyniki świadczą dobrze o efektach edukacji prowadzonej 
w skansenach i muzeach życia codziennego – niezależnie od tego, czy odbywała się ona 
poprzez sformalizowane oddziaływania szkoły, czy dzięki rodzinie. 55 procent uczniów 
mających prawidłowe skojarzenia związane ze skansenem, w tym ponad 20% pamiętają-

28 A. Awramiuk, Pogranicze kultur: percepcja „własnego regionu” przez uczniów a edukacja regionalna, Uniwersytet War-
szawski, 2009.
29 Badanie miało miejsce 6 września 2010 r. w trzech klasach pierwszych XX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda 
Staffa. Jest to szkoła w śródmieściu, charakteryzująca się osiągnięciami maturalnymi zbliżonymi do średniej krajowej. Wśród 
uczniów znaczny odsetek młodzieży dojeżdżającej z miejscowości podkrakowskich.
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cych, że w takiej placówce kiedyś było, to w porównaniu z innymi elementami świado-
mości historycznej współczesnych „przeciętnych” licealistów wynik optymistyczny.

Edukacja regionalna wywołała w wielu środowiskach zdrowy ferment i pozytyw-
ne ożywienie intelektualne. Dorobek, jaki się w wyniku tego udało nagromadzić został 
wypróbowany, poddany ewaluacji i po części zadomowił się wśród dobrych oddziaływań 
dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Dlatego bardzo dziwi i niepokoi marginalne po-
traktowanie tej dziedziny w nowej Podstawie programowej z 23 grudnia 2008 r. Nie wiem, 
czy jest to jedynie efekt redakcyjnych niedopatrzeń wywołanych skasowaniem ścieżek 
edukacyjnych, czy przekonania, że regionalizm jest już tak trwale i mocno osadzony 
w polskiej edukacji, że nie trzeba go teraz akcentować, czy też sygnał, że decydentom 
(z nieznanych przyczyn) przestało na nim zależeć?

Po przedstawieniu konkretnych oddziaływań edukacyjnych prowadzonych za-
równo wobec studentów, jak i uczniów, czas na powrót do rozważań pozwalających 
na sformułowanie wniosków ogólniejszej natury. Niewątpliwie kontakt młodych ludzi 
z dziedzictwem kulturowym daje szansę (nie gwarancję) rozwinięcia u nich wrażliwości 
kulturowej i postawy aktywnej społecznie. Nie sposób zrozumieć regionalnego krajo-
brazu kulturowego bez sięgnięcia do tradycji zachowanej w skansenach, parkach etno-
graficznych i muzeach regionalnych, które przechowują świadectwa życia codziennego, 
obyczajowości i kultury materialnej przodków. Odcięcie się od wartości zawartych w tym 
dziedzictwie okalecza tożsamość i alienuje z otoczenia, które przestaje być naszą ojczyzną, 
a staje się „dziurą”, „grajdołem”, „pipidówką” – miejscem z którego należy uciec – do-
słownie, lub w sensie przenośnym. Doskonale tę myśl potwierdzają i uzupełniają zapi-
sy deklaracji Rządowego Programu Edukacyjnego „Świadome kształtowanie krajobrazu 
i ochrona krajobrazu historycznego”, którego podstawowe cele to:

9. Stałe podnoszenie świadomości społecznej odnośnie wartości duchowych i ma-
terialnych otaczających nas krajobrazów i potrzeb większej w związku z tym troski tak 
indywidualnej, jak zbiorowej o ich ochronę, właściwe kształtowanie i pielęgnację.

10. Wskazywanie, że to krajobrazowe otoczenie przyrodnicze i kulturowe posia-
da różnorodne treści historyczne i jest niezastąpionym sposobem i przekazem rodzimych 
i narodowych tradycji pozwalających na indywidualne i zbiorowe określanie się i iden-
tyfikację ze swoją małą ojczyzną i regionem.

Jakim konkretnym działaniem może w przyszłości owocować pozytywna postawa 
obywatelska, dla której można użyć bez obaw także nazwy (w dobrym jej znaczeniu) 
lokalnego patriotyzmu? Nie sposób pominąć działalność samorządów, które powinny 
z wielką rozwagą i szacunkiem dla dóbr historycznych opracowywać plany zagospoda-
rowania przestrzennego i polityki unowocześniania infrastruktury, poszukując w historii 
swego regionu szans, a nie hamulców rozwojowych. Niezależnie od przepisów o ochronie 
zabytków i prawa budowlanego każdy indywidualny inwestor mógłby przy projektowa-
niu nowej zabudowy dążyć do nawiązania do tradycyjnego budownictwa regionalnego, 
zamiast wprowadzać do krajobrazu dominanty architektoniczne obce kulturowo i koli-
dujące z krajobrazem. Każdy członek lokalnej społeczności może kierować się myśleniem 
ekologicznym, czerpiąc wzorce z wielowiekowego oddziaływania swoich poprzedników 
na przyrodę i z ich filozofii bytowania w daleko idącej harmonii z naturalnymi warun-
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kami środowiskowymi. Każdy może także czynnie przyczyniać się do wykorzystywania 
zachowanych walorów dla celów edukacyjnych, jak chociażby uczynili to wspomniani 
wyżej twórcy społecznych skansenów.

Na zakończenie warto się odnieść (mając na uwadze bariery wciąż występujące 
w naszym kraju) do pojęcia kulturowego pogranicza, które tak często sygnalizowane jest 
również w aranżacji ekspozycji skansenowskich. Istnieje kilka możliwych znaczeń trans-
graniczności. Podstawowe dotyczy granic państwowych i należy do domeny stosunków 
międzynarodowych. Istnieją jednak także granice kulturowe, które albo się z państwowy-
mi nie w pełni pokrywają, albo występują wewnątrz państwa wielonarodowego. Mamy 
wówczas do czynienia z państwem wielokulturowym albo zamieszkiwanym przez mniej-
szości etniczne. Ludzie przynależni do poszczególnych kultur konfrontują się na gruncie 
różniących je pierwiastków. Termin konfrontacja nie został tu użyty w znaczeniu sporu 
lub walki, lecz zetknięcia się, w wyniku którego musi dojść do rozpoznania odmienności 
i podobieństw, samookreślenia i wzajemnego zdeklarowania. Takie pojmowanie proble-
mu prowadzi do definiowania granic, a więc i pograniczy symbolicznych, niezwiązanych 
z mapą polityczną, czasem całkowicie wyabstrahowanych od terytorialnego sensu tych 
terminów. Pojęcie pogranicza ulega wtedy znacznemu rozszerzeniu, ale przede wszystkim 
większemu zróżnicowaniu. Procesy kontaktu kulturowego, przenikania kultur i kulturowej 
dominacji zachodzić mogą w nieokreślonej geograficznie przestrzeni społecznej […]; prak-
tycznie wszędzie, gdziekolwiek wyraźniej różniące się zbiorowości pozostają w dłuższym 
kontakcie30. W tym ujęciu granice państwowe mogą nie odgrywać żadnej roli, co wcale 
nie znaczy, że państwo (a także społeczność lokalna) nie musi się interesować swoimi 
wewnętrznymi pograniczami, a wprost przeciwnie, bywają one niezmiernie kłopotliwe 
w obszarach życia politycznego, społecznego i kulturalnego.

Postawy obywatelskie mogą, lecz nie muszą rodzić się na gruncie przynależności 
do państwa narodowego i wynikających stąd praw, obowiązków i poczucia tożsamości31. 
Niezależnie od ról narodowych32 jednostka potencjalnie może (gdziekolwiek się znajdzie) 
występować indywidualnie, angażując się w sprawy publiczne w poczuciu odpowiedzial-
ności za jakość życia zbiorowego, również w zakresie spraw regionalnych lub lokalnych. 
Zwykli ludzie przejawiają postawy społeczne nawet poprzez samo tylko kultywowanie 
uważanych za sobie właściwe wartości i obyczajów, zwłaszcza w warunkach narastającej 
globalizacji. Nauczyciel powinien sobie dobrze zdawać z tego sprawę i nieustannie szukać 
odpowiedzi na pytania: Co chronimy, a czemu się przeciwstawiamy? Jaką postawę powi-
nien prezentować nauczyciel na kulturowym pograniczu?

30 G. Babiński, Przemiany pograniczy narodowych i kulturowych – propozycje typologii, [w:] Polskie pogranicza a polityka zagranicz-
na u progu XXI wieku. Raporty PISM, red. R. Stemplowski, A. Żelazo, Warszawa 2002, s. 13-30. Autor powołuje się na badaczy 
amerykańskich.
31 K. Krzysztofek, Komunikowanie międzynarodowe, Warszawa, 1983, s. 27.
32 J. Mikułowski-Pomorski, Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań socjologii, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekono-
micznej”, nr 67, Kraków 1975, s. 131 i nast.
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2

Nowoczesne metody nauczania historii kładą coraz większy nacisk nie tylko na wspie-
ranie klimatu komunikacji na lekcjach historii, ale też na prowadzenie dzieci ku świadome-
mu spotykaniu się z bezpośrednimi świadkami przeszłości i świadectwami naszej tożsamości 
kulturowej oraz ich korzeniami. Dlatego też w pedagogice muzealnej i dydaktyce nauczania 
historii należy nieustannie poszukiwać nowoczesnych metod, środków i form umożliwiają-
cych w nowy, bardziej aktywny sposób przedstawianie wspomnianych świadectw. 

Muzea, skanseny i izby pamięci uosabiają proces poznania i przeżywania w postaci 
nazwijmy to „zagęszczonej”. Jednocześnie są nieodłącznymi partnerami szkół na wszystkich 
etapach nauczania. Przyszłym pedagogom, już w trakcie przygotowań do wykonywanego 
później zawodu, zwraca się uwagę na większe wymagania, konieczność ponadstandardowego 
przygotowania i przyswojenie odpowiednich narzędzi metodycznych w celu osiągnięcia usta-
nowionych celów nauczania wycieczkowego i pozalekcyjnego i właściwego jego przebiegu. 

Większość muzeów, zamków i pałaców ze zbiorami artystycznymi niestety do dnia 
dzisiejszego funkcjonuje jako „muzea pierwszej generacji”, jako „Muzea Platońskie”. 
I wszyscy dobrze je znamy. Eksponaty umieszczone w szklanych gablotach są niedo-
stępne, a przewodnicy na wycieczce szkolnej dostarczają uczniom wiele faktograficznych 
informacji, które uczniowie natychmiast zapominają. 

Dopiero po upływie około stu lat od powstania muzeów pojawiły się „muzea dru-
giej generacji”, „Muzea Sokratesowskie”. Eksponaty można dokładnie badać, na przykład 
pod bacznym okiem przewodnika. Zwykle tego typu muzea służą celom badawczym 
i naukowym, ale przeznaczone są także dla szerokiej publiczności. Takim muzeum jest 
np. znane Muzeum Dzwonów i Mechanizmów Zegarowych w Asten w Holandii1. 

Już od ponad stu lat na świecie rozwijają także swoją działalność specyficzne pla-
cówki kulturalne i edukacyjne – muzea dziecięce czy też warsztaty dziecięce w muzeum. 
Tylko w samym Brnie istnieją obecnie dwie tego typu instytucje. Od początku spotykały 
się z dużym oddźwiękiem wśród szerokiej publiczności oraz z poparciem i pozytywnym 
odzewem ze strony specjalistów, zwłaszcza pedagogów i psychologów. Oferują one swoim 
gościom wiele zajęć. 

1 Natuurstudiecentrum en Museum Jan Vriends en Nationaal Beiaardmuseum te Asten N. Br.
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Rozwój technologii multimedialnych, Internetu w zasadniczy sposób zmienił moż-
liwości administratorów zbiorów oraz gości. Nie tylko dlatego, że każde muzeum staje się 
dostępne. Przestrzeń cybernetyczna pozwala zmieniać uporządkowanie zbiorów według 
różnych kryteriów. Można na przykład umieścić obok siebie średniowieczne monety, 
rycerskie miecze i gotyckie obrazy jako świadectwa jednego okresu kulturowego i odwie-
dzający może nie tylko bardzo dokładnie wszystko obejrzeć i „odnieść” do późniejszych 
badań, ale zwiedzić muzeum zgodnie ze swoim życzeniem. 

Tworzenie wirtualnych muzeów można w pewnym sensie uważać za przełomowe 
i inspirujące także dla nauczania w szkole2. Uczniowie, jak wiadomo, nie zdobywają infor-
macji na temat historii z publikacji naukowych, ale z telewizji i oczywiście z Internetu, który 
wspiera misję muzeum (galerii) w zakresie gromadzenia, badania i udostępniania zbiorów. 
Natomiast dla dzieci w wieku szkolnym stanowi to wzmocnienie kontaktu we wszystkich 
zakładanych sferach: oglądanie, porównywanie i badanie. Udostępnione są źródła tekstowe, 
obrazowe, źródła o charakterze materialnym lub najróżniejsze materiały źródłowe audio czy 
audiowizualne. Łatwiejszy dostęp dzięki komputerom szkolnym pozwala uczniom szukać 
inspiracji w opracowywaniu tematów projektów i struktury własnej ekspozycji szkolnej. 

Jako przykład poglądowy z Republiki Czeskiej i Brna ilustrujący to zagadnienie 
może posłużyć Galeria Morawska w Brnie, która przyłączyła się do międzynarodowego 
projektu „Muzeum bez Granic”. Wirtualne muzeum prezentuje dzieła pochodzące z dzie-
więciu krajów europejskich3. Właśnie Galeria Morawska w Brnie jako jedyna czeska insty-
tucja przedstawia nie tylko własne zbiory, ale też wiele rekwizytów z instytucji kościelnych 
i muzealnych na Morawach oraz najważniejsze zabytki z okresu baroku w regionie. 

W bazie danych uczniowie znajdą wiele zdjęć i szczegółowe informacje na temat 
wszystkich budowli i dzieł artystycznych. Wśród wybranych przez pracowników galerii 
obiektów zabytkowych znajdujących się na Morawach znalazła się na przykład rezydencja 
arcybiskupa w Kromierzyżu, strefa zabytkowa w Telču, pałace w Valticach, Miloticach 
i Vranovie nad Dyją lub Nowy Ratusz w Brnie.

Szczegółowe informacje o wszystkich zabytkach są dostępne na stronie interneto-
wej w języku czeskim oraz angielskim. Wirtualna ekspozycja o baroku oferuje ponadto 
dane o zabytkach we Włoszech, Portugalii i Chorwacji, i z pewnością niebawem dołączą 
kolejne kraje4.

Jednak w takich wirtualnych ekspozycjach można często znaleźć wiele kontrower-
syjnych miejsc. Już na samym wstępie odkrywamy słabe punkty. Tylko na stronie głów-
nej (a często nawet nie) znajdujemy informację o tym, co czeka użytkowników i niemal 
zawsze brak objaśnienia, w jaki sposób opracowano temat. Zasadniczym problemem jest 
nieokreślenie problemów historycznych oraz brak wyjaśnienia, dlaczego właśnie temu 
tematowi poświęcono w muzeum i w jego wirtualnej postaci miejsce, a innym zagadnie-
niom nie. Pod względem historyczno-dydaktycznym jest więc wiele co udoskonalenia, 
aby od samego początku umożliwić użytkownikom, czyli uczniom krytyczne spotkanie 
z historią. 

2 www.mzm.cz; www.spilberk.cz
3 http://icom.museum/vlmp/; http://www.mzm.cz/mzm/program/detske_muzeum_program.html
4 http://www.discoverbaroqueart.org/pc_home.php; http://www.discoverbaroqueart.org/pc_item_list.php?co-
untry=cz&countries=hr,cz,hu,it,pt&themeColor=6699cc&lang=en
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Na samych stronach wybrana problematyka historyczna nie jest przedstawiana 
w sposób wieloperspektywiczny z ukazaniem jej wielowarstwowości i przeciwstawności. 
W taki sposób bezpośrednio dochodzi do ograniczenia możliwości prezentacji historii 
uwzględniającej wspomniane aspekty. Jeżeli więc Czeska Galeria Narodowa wystawia na 
przykład historyzujące obrazy prezentujące przełomowe wydarzenia z dziejów naszego 
narodu, opatrując je jedynie opisem przedstawionego przez malarza wydarzenia, to ten 
sposób prezentacji utrudnia uczniowi zrozumienie kwestii spornych, dotyczących tej 
ważnej chwili. A zatem uczeń, wobec zaprezentowanego problemu historycznego, może 
zająć takie samo stanowisko jak malarz przed stupięćdziesięciu laty. Z formalnego punktu 
widzenia spotykamy się też z brakiem odniesień do literatury, nie mówiąc o braku dosto-
sowania do mało wtajemniczonych użytkowników lub dzieci. A przecież – poprzez kon-
frontację uczeń ma szansę przekonać się, że wyobrażenie malarza różni się od wyników 
badań historycznych. Do wirtualnych muzeów można oczywiście zaliczyć również także 
najczęściej wykorzystywaną Wikipedię. Na jej stronach znajdujemy podobne niedostat-
ki, jak na stronach wspomnianych muzeów. Ilustracje pojawiają się w tekstach autorskich 
w sposób dowolny, raz w mniejszym, a raz w większym stopniu. Jednocześnie nasuwa się 
pytanie: dlaczego uczniowie mieliby wykorzystywać strony internetowe poszczególnych 
muzeów, jeżeli Wikipedia zapewnia podobnie ustrukturyzowane informacje w sposób 
bardziej dogodny? 

Jest też rzeczą pożądaną, aby zainteresowane instytucje na tych stronach inter-
netowych zaproponowały podsumowanie, ewentualnie pogłębienie dotychczasowch 
wiadomości dostosowanych do wieku uczniów i możliwości ich percepcji. O ile tutaj 
w tym kontekście nie stawia się uczniowi żadnych pytań, to jest zrozumiałe, że nie jest 
on też zainspirowany do poszukiwania odpowiedzi. Nie chodzi o to, że strony tych wir-
tualnych muzeów nie pośredniczą w przekazywaniu rozległych fragmentów historii, ale 
przed użytkownikiem często jest ukryty głębszy sens. I w ten sposób można przeglądać 
poszczególne strony, a także gromadzić informacje o wybranych tematach, źródłach ma-
terialnych i wydarzeniach – jednak umyka głębszy sens prezentacji. 

Pomimo tego, że w wirtualnych muzeach jest wiele miejsc, które wzbudzają kry-
tykę, to można je wykorzystać w nauczaniu historii. Zaletą jest bez wątpienia solidność 
informacji, zwłaszcza w porównaniu ze wspomnianą Wikipedią i podobnymi źródłami. 
Drugim ważnym aspektem jest to, że współczesne dzieci bardziej preferują korzystanie 
z Internetu niż z pozostałych mediów5. Natomiast dla pedagoga, w sposób symboliczny 
i realny, jest to przede wszystkim zbiór materiałów do nauczania historii. 

Nieodłączną częścią wspomianej problematyki są badania. Można by rozpocząć od 
badań formą kwestionariusza, którego celem byłoby stwierdzenie, jak często pedagodzy 
i dzieci odwiedzają klasyczne muzea w ramach zajęć szkolnych i w swoim wolnym czasie? 
Kiedy otworzyli muzealną stronę internetową z własnej inicjatywy? Czy i w jaki sposób 
postrzegają różnice w odbiorze pomiędzy pobytem w muzeum klasycznym, dziecięcym 
i wirtualnym? Czy jest dla nich ważna w kontekście placówki muzealnej swoboda, aktyw-
ność i możliwości twórcze? Jaką popularnością współcześnie cieszy się klasyczny sposób 
prezentacji o charakterze poglądowym? Pewną orientację można uzyskać zwracając się 

5 „Muzeum bez Granic“ posiada na razie tylko dwie ekspozycje. Oprócz baroku przedstawia także sztukę krajów 
muzułmańskich. 
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do uczniów, aby zaproponowali dziedzinę lub temat, który w (wirtualnym) muzeum 
najbardziej by ich zainteresował. 

Fenomen pedagogiki muzealnej najprawdopodobniej nie jest zbyt często obecny 
w świadomości nauczycieli, a tym bardziej uczniów6. W praktyce pedagogicznej był po-
strzegany jako bez wątpienia pożądany, ale sama realizacja pozostawała raczej na pozio-
mie deklaracji. Od wirtualnych muzeów można jednak w przyszłości realnie oczekiwać 
większego rozpowszechnienia tej strategii nauczania. 

6 Zob. np. D. Labischová–B. Gracová, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008, s. 134-137. 
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Jolanta Pawlak-Paluszek
Starostwo Powiatowe w Chełmie

Regionaliści i badacze kultury ludowej 
jako prekursorzy działań edukacyjnych 

na rzecz zachowania tożsamości regionalnej 
na Lubelszczyźnie

2

Regionalizm i tożsamość regionalna to współcześnie jedne z ważniejszych za-
gadnień realizowanych w systemie szkolnictwa pod wspólnym mianem edukacji regio-
nalnej. Wprowadzono ją do szkół w celu kształtowania w młodych ludziach poczucia 
tożsamości, nie jako postawy separacji, ale otwartości i zrozumienia dla różnorodności 
kultur, poprzez uruchomienie procesu budzenia potrzeb i kształtowania umiejętności 
dostrzegania wartości w otaczającym świecie. W Polsce zaczęto przywiązywać do nich 
większą wagę po przemianach społecznych, jakie miały miejsce w 1989 roku. Nie bez 
znaczenia dla tych przemian pozostawał fakt rozszerzania się wpływów Unii Europejskiej 
na kolejne państwa, co umacniało dwie charakterystyczne tendencje naszych czasów, na-
rastający „globalizm” i coraz silniejszy „regionalizm” wzmacniany nowymi możliwościa-
mi ekonomicznymi. W tym okresie w naszym kraju zwrócono uwagę na konieczność 
prowadzenia badań naukowych nad regionalizmem. W 1997 roku we Wrocławiu zor-
ganizowano jedną z pierwszych konferencji  Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw 
Kultury. W trakcie interdyscyplinarnej dyskusji naukowej okazało się, że prowadzone 
w Polsce badania nad regionalizmem koncentrują się na dwóch aspektach: opisie aktu-
alnej i przeszłej problematyki społecznej, ekonomicznej i geograficznej regionów Polski 
oraz metodologii badań regionalnych, zwłaszcza w zakresie definicji i klasyfikacji regio-
nów. Natomiast niewiele badań podejmowano nad problematyką tożsamości regional-
nej. Badania nad tymi zagadnieniami wymagają podejścia interdyscyplinarnego i opra-
cowania metodologii ich prowadzenia, gdyż samo zdefiniowanie, czym jest tożsamość 
regionalna jest równie skomplikowane, jak sama definicja tożsamości. Francuski antro-
polog Claude Levi-Strauss mawiał wszelkie użycie pojęcia tożsamość zaczyna się od kryty-
ki tego pojęcia1. Od wspomnianej konferencji upłynęło kilkanaście lat, jednak niewiele 
podjęto badań interdyscyplinarnych nad istotą i znaczeniem tożsamości regionalnej, 

1 C. Levi-Strauss, „Lidentite”, Quadrique, PUF, 1983, s. 331. Por. J. Nikitorowicz, Edukacja kulturalna i międzykultorowa, 
Warszawa 2009.
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chociaż kształtowanie jej jest jednym z ważniejszych celów edukacji regionalnej. Tak, 
więc bardzo często w wypowiedziach regionalistów termin „tożsamość regionalna” bywa 
używany bez dookreślania jego znaczenia i traktowany jako powszechnie zrozumiały. 
Mówiąc o wieloznacznym pojęciu tożsamości, jego definicjach i koncepcjach, musimy 
pamiętać, że  tożsamość regionalna jest szczególnym rodzajem tożsamości kulturowej 
(w tym kontekście nie możemy zapominać o wielości definicji kultury), co  utrudnia 
wypracowanie jednego podejścia badawczego do tego zagadnienia. W ostatnich latach 
najważniejsze koncepcje dotyczące tożsamości regionalnej opracowali Zbigniew Bok-
szański, Marek Szczepański, Paweł Starosta, Jerzy Nikitorowicz i inni badacze zajmują-
cy się szeroko rozumianymi zagadnieniami regionalizmu i edukacji regionalnej. Jedną 
z ciekawszych jest koncepcja tożsamości regionalnej, za którą opowiada się Marek Szcze-
pański. Jego zdaniem nie można jej rozpatrywać w oderwaniu od tożsamości indywi-
dualnej, społecznej (zbiorowej) czy kulturowej …tożsamość społeczna, której odmianą 
może być tożsamość kulturowa to z jednej strony zwielokrotniona tożsamość indywidualna 
oparta na wspólnych lub zbliżonych, dla wszystkich aktorów, systemach wartości, norm, 
obyczajów, zwyczajów, języka, gospodarki czy wreszcie określonego terytorium. Z drugiej 
strony tożsamość społeczna jest ponadjednostkowym zbiorem autodefinicji nieredukowalnych 
do autodefinicji pojedynczego człowieka. Tożsamość społeczna to innymi słowy tożsamość 
zbiorowa, oparta na przeżywanej, zinternalizowanej tradycji, teraźniejszości i wspólnym 
dla grupy definiowaniu przeszłości2. Szczepański proponuje traktować tożsamość kultu-
rową, jako jedną z odmian tożsamości społecznej, która jest trwałą identyfikacją grupy 
ludzi lub pojedynczych osób z określonym układem kulturowym tworzonym przez zespół 
idei, przekonań, poglądów, z konkretnymi zwyczajami i obyczajami, z danym systemem 
aksjologicznym i normatywnym3. Identyfikacja ta ma wzmacniać wewnętrzną jedność 
grupy i stanowić o jej specyfice i inności, celem jej jest zasada: […] jest się takim, jakim 
się jest, jest się innym, a to, że jest się innym, ma stanowić powód do dumy, a nie do zawsty-
dzenia4. Szczepański ideę tożsamości regionalnej opiera na tradycji regionalnej odnoszą-
cej się do określonego terytorium o specyficznych cechach społecznych, kulturowych, 
gospodarczych, a nawet topograficznych, które wyróżniają go spośród innych regionów. 
Tak określona tożsamość regionalna wymaga wielowymiarowego i wieloaspektowego 
opisu, dla potrzeb, którego autor zaproponował sześć perspektyw: psychologiczną, so-
cjologiczną, etnograficzną, geograficzną, historyczną i ekonomiczną. W kreowaniu toż-
samości regionalnej zasadniczą sprawę odgrywa podręczny zasób wiedzy i samowiedzy 
człowieka zarówno naukowej, jak i potocznej odnoszącej się do lokalnego środowiska 
przyrodniczego i możliwości ekorozwoju, lokalnej topografii, historii regionalnej, czyli 
wiedzy o wydarzeniach, bohaterach i lokalnych rozwiązaniach politycznych, ale też jest 
to wiedza o krainach kulturowych, wielokulturowości, o przeobrażeniach cywilizacyj-
nych regionu. Stanowią one podstawę wiedzy o społeczności lokalnej. Znajomość gwary, 
jej odmian i lokalnej literatury, kultury materialnej i twórczości artystycznej i rzemieśl-
niczej jest niezbędna do kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej. A zdobywanie 

2 P. Petrykowski, Edukacja regionalna, problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003, s.183.
3 M.S. Szczepański, Tożsamość regionalna - w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, [w:] Badania nad tożsamością regio-
nalną. Stan i potrzeby, red. A. Matczak, Łódź–Ciechanów 1999, s. 8.
4 Tamże.



91

Jolanta Pawlak-Paluszek / Regionaliści i badacze kultury ludowej jako...

tej wiedzy powinno mieć miejsce nie tylko w rodzinie, ale też w szkole, jako miejscu 
kształtowania tradycji regionalnej, a także powinno być obecne w ruchach społecznych 
działających na rzecz poszczególnych regionów. Jest to również zadanie dla regionali-
stów i towarzystw regionalnych, które po 1989 roku zyskały swobodę podejmowania 
decyzji dotyczących działań gospodarczych, społecznych i kulturalnych.

Dzisiejszy regionalizm jest postawą wobec własnej przestrzeni terytorialnej „ma-
łej ojczyzny”, jest też ideologią upatrującą cennych wartości w regionalnych właści-
wościach, które ich strzeże i rozwija je. Idee regionalizmu i lokalizmu oferują pomoc 
współczesnemu człowiekowi w odnalezieniu swojego miejsca w otaczającej go rzeczy-
wistości, mają kształtować oblicza nowoczesnego społeczeństwa polskiego. W Polsce 
idee regionalizmu rozwijają się od ponad 200 lat. Zainteresowanie regionalizmem 
przyniósł romantyzm wraz z zachwytem intelektualistów nad kulturą ludową, ziemią 
i krajobrazem. Za manifest regionalizmu na ziemiach polskich często uważane jest ha-
sło sformułowane przez konfederację województwa krakowskiego w 1733 roku Polaka-
miśmy się rodzili, polskie obyczaje obserwować powinniśmy5. Prekursorami regionalizmu 
polskiego byli pisarze Stanisław Witkiewicz, Władysław Orkan oraz Stefan Żeromski, 
którego to utwory Snobizm i postęp (1923) i Uciekła mi przepióreczka… (1924) zostały 
uznane przez współczesnych mu, za program regionalizmu polskiego. Za największego 
ideologa, propagatora i twórcę ruchu regionalistycznego w Polsce uważa się Aleksan-
dra Patkowskiego. Wysiłek pisarzy i propagatorów idei regionalizmu dopiero w okresie 
międzywojennym znalazł umocowania prawne w postaci okólnika z 1927 roku w spra-
wie studiów nad stosunkami województw jako jednostek regionalnych i wojewódz-
kich programów działania. Dokument ten był przyczynkiem powołania wojewódzkich 
komitetów regionalnych. Jednym z aktywniejszych w kraju był Lubelski Wojewódz-
ki Komitet Regionalny. Sformułowany został Program regionalizmu lubelskiego opra-
cowany przez Franciszka Araszkiewicza, prof. dra Zygmunta Kukulskiego i Ludwika 
Zengtelera, pedagogów lubelskich. Regionaliści lubelscy, jako główne cele swojej dzia-
łalności przyjęli: pielęgnowanie swoistej kultury miejscowej, tak duchowej, jak i material-
nej oraz propagandę hasła odrodzenia prowincji według ideologii regionalistycznej …6. 
Od 1928 roku zaczęto wydawać „Region Lubelski” pod redakcją Feliksa Araszkiewicza. 
Działania te przyczyniły się do aktywizacji życia społeczno-kulturalnego, oświatowego 
i naukowego na Lubelszczyźnie, czego przykładem jest znaczący wzrost liczby stowa-
rzyszeń – z 14 działających w 1920 roku na 1579 zarejestrowanych w 1928 roku. Na 
podkreślenie zasługuje również fakt, że w owym czasie idee regionalne powiązane były 
ze szkolnictwem i dużą aktywnością w tym zakresie Związku Polskiego Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych, a szczególnie z powołaną przez Aleksandra Patkowskiego Sekcją 
Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych. W XIX wieku podobne cele, jak rucho-
wi regionalistycznemu, przyświecały twórcom ruchu krajoznawczego (1906 – Polskie 
Towarzystwo Krajoznawcze powołane przez A. Janowskiego, K. Hoffmana i K. Kul-
wiecia). Ruch krajoznawczy w okresie międzywojennym dysponował kadrą doświad-
czonych działaczy. Stanowili ją nauczyciele, ale też szerokie grono młodzieży zrzeszonej 
w szkolnych kołach PTK, a Aleksander Janowski i Aleksander Patkowski stali się nie-

5 B. Suchodolski, Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1980, s. 193.
6 J. Smolarz, Ruch regionalistyczny na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Region Lubelski”, r. 1 (3), 1986, s. 111.
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kwestionowanymi przywódcami obu ruchów. W 1920 roku idee ruchu regionalne-
go i krajoznawczego połączyło czasopismo „Ziemia” – będąc organem wydawniczym 
PTK, stało się trybuną polskiego regionalizmu. Czasopismo „Ziemia” (ostatni rocznik 
ukazał się w 2006 roku) jest jednym z najważniejszych wydawnictw upowszechniają-
cych idee krajoznawcze i regionalne od stu lat.

Ruch regionalny i krajoznawczy na Lubelszczyźnie podobnie jak i w kraju tworzyli 
ludzie związani ze szkolnictwem i środowiskiem naukowym. Publikacją dokumentującą 
dokonania lubelskiego ruchu regionalnego są „Studia i Materiały Lubelskie” wydawane 
przez  Muzeum w Lublinie. W wydawnictwie tym ukazał się „Lubelski słownik biograficz-
ny” opracowany przez jednego z wybitniejszych przedstawicieli regionalizmu lubelskiego 
Henryka Zwolakiewicza. Materiał przygotowany przez Zwolakiewicza obejmuje okres 
międzywojenny i kończy się na latach sześćdziesiątych, prezentując biogramy osiemdzie-
sięciu pięciu regionalistów. W popularyzowaniu postaci regionalistów lubelskich wielkie 
zasługi ma wydawnictwo „Region Lubelski”, założone w okresie międzywojennym (nie-
stety żywot jego był dość krótki, ukazały się tylko dwa numery w 1928 i 1929). Jego edy-
cja została wznowiona w latach osiemdziesiątych, ukazuje się jako rocznik Wojewódzkiej 
Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Na łamach tego wydawnictwa ukazały się 
opracowania dotyczące Hieronima Łopacińskiego prekursora regionalizmu lubelskiego, 
organizatora lubelskiego ludoznawstwa, ale też nauczyciela, który miał wpływ na ukształ-
towanie wielu przyszłych krajoznawców i regionalistów, w tym Kazimierza Janczykow-
skiego późniejszego regionalisty chełmskiego7. Ukazały się też szczegółowe opracowania 
poświęcone Feliksowi Araszkiewiczowi, twórcy podstaw organizacyjnych regionalizmu 
lubelskiego, jego dokumentów programowych oraz pomysłodawcy i pierwszego redak-
tora „Regionu Lubelskiego”. Uwagę poświęcono Augustowi Grychowskiemu  nauczycie-
lowi i publicyście propagującemu wprowadzenie regionalizmu do szkolnych programów 
nauczania. Ich biogramy ukazały się w drugim numerze „Regionu Lubelskiego” z 1987 
roku. Lucjan Świetlicki opracował biografię Florentyna Kotlińskiego, nauczyciela, krajo-
znawcy i założyciela szkolnego koła Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Piaskach 
Luterskich koło Lublina. Te postacie to intelektualna czołówka społeczników i regionali-
stów okresu międzywojennego i powojennego na Lubelszczyźnie. 

Zarówno w przeszłości, jak i współcześnie w każdej miejscowości naszego woje-
wództwa możemy spotkać ludzi zaangażowanych w działania na rzecz popularyzacji swojej 
„małej ojczyzny” – miejsca zamieszkania. Pracę, dokonania i działania lokalnych regionali-
stów warto przybliżać i promować, szczególnie w działaniach wychowawczych związanych 
z edukacją regionalną. W tym artykule chciałabym zaprezentować sylwetki regionalistów 
związanych z Chełmem i ziemią chełmską. Jedną z osób, która moim zdaniem wciąż posta-
je niedocenioną, jako regionalistka i krajoznawca, jest Maria Hempel, chociaż w czasach, 
kiedy prowadziła swoje badania jeszcze tych terminów nie używano. Najczęściej jej osoba 
wspominana jest przy okazji mówienia o działalności Oskara Kolberga i jego monografii 
Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, 
muzyka i tańce. Maria Hempel była jego współpracowniczką przy zbieraniu materiałów 
do dwóch tomów zatytułowanych „Chełmskie”, tym samym wpisała się, jako prekursorka 
badań regionalistycznych. Hieronim Łopaciński na łamach „Ogniwa” w 1904 roku tak 

7 J. Smolarz, Hieronim Łopaciński – człowiek, uczony, regionalista, „ Region Lubelski”, r. 6 (8), 1994-1996, s. 102-118.
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pisał o jej zasługach: Ze słów Kolberga i Kopernickiego i przy rozejrzeniu się w obu tomach 
„Chełmskiego”, gdzie, co krok są ślady pracy Marii Hempel, wnioskować można śmiało, że 
lwią część tego dzieła zawdzięcza Kolberg Marii Hempel, że dziś po jej śmierci przynajmniej, 
zaliczyć ją należy do rzędu najzasłużeńszych etnografów naszych8. Materiały folklorystyczne, 
jakie zostały w spuściźnie po Marii Hempel trafiły pod opiekę Kazimierza Janczykowskie-
go, kierownika w Muzeum w Chełmie i niestety do dnia dzisiejszego nie doczekały się 
opracowania. Etnografia nie była jej jedyną pasją, miała szerokie zainteresowania, warto 
wspomnieć chociażby o botanice, w której odnosiła spore sukcesy. W 1880 roku odkryła 
na Stawskiej Górze (zwanej przez okoliczną ludność Czubatką) stanowisko rzadkiej ro-
śliny, jaką jest dziewięćsił popłocholistny. Kilkadziesiąt lat po jej odkryciu, w 1953 roku 
utworzono tam jeden z najstarszych rezerwatów przyrodniczych na Lubelszczyźnie. Pro-
wadziła badania nad roślinami jawnokwiatowymi w okolicach Teresina w powiecie hru-
bieszowskim. Swoje badania botaniczne publikowała w „Pamiętniku Fizjogeograficznym”. 
M. Hempel była również wielką patriotką, w czasie powstania styczniowego w 1863 roku, 
czynnie włączyła się do walki, jako kurierka powstania. 

W niniejszym artykule chciałabym przypomnieć postacie regionalistów mniej zna-
nych, dlatego nie prezentuję dokonań Kazimierza Janczykowskiego, czy Wiktora Ambro-
ziewicza9. Doczekali się oni szeregu opracowań poświęconych ich biografii i prowadzonej 
działalności regionalnej, krajoznawczej i edukacyjnej. Imię Kazimierza Janczykowskiego 
nosi jedna z chełmskich szkół i oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznaw-
czego. Wiktor Ambroziewicz jest patronem Muzeum Chełmskiego i jego osobie poświę-
cono ostatnio wiele uwagi, np.: muzeum zorganizowało w 2010 roku wystawę pamiątek 
związanych ze swoim patronem. 

Postacią mniej znaną jest Stanisław Skibiński. Lata jego działalności przypadają 
na trudny okres powojenny. Szczególne znaczenie dla rozwoju jego zainteresowań re-
gionalnych miała praca w Muzeum Państwowym w Chełmie (od 1955 r.) i współpraca 
z ówczesnym kierownikiem placówki Kazimierzem Janczykowskim. Stanisław Skibiń-
ski był zaangażowany w działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego, był współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej, a także 
wspierał działalność chełmskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jego 
zainteresowania dotyczyły problematyki historycznej, archeologicznej, etnograficznej 
i przyrodniczej. Zgromadzone materiały i opracowania publikował w prasie regional-
nej i ogólnopolskiej. Od 1953 roku opublikował około 250 artykułów, ukazywały 
się one w „Wiadomościach Archeologicznych”, „Przyrodzie Polskiej”, „Wiadomo-
ściach Numizmatycznych” oraz „Polskiej Sztuce Ludowej”. Stanisław Skibiński, jako 
pierwszy i jedyny badacz ziemi chełmskiej dokonał inwentaryzacji krzyży i kapliczek 
ówczesnego powiatu chełmskiego, która wraz z bogatym materiałem fotograficznym 
ukazała w 1967 roku na łamach „Polskiej Sztuki Ludowej”10. Chełmskie muzeum 
zawdzięczało jego staraniom  bogaty zbiór pisanek chełmskich, który do końca lat 

8 H. Zwolakiewicz, Etnografowie i regionaliści w badaniach ludowej kultury Lubelszczyzny. (Materiały do „Lubelskiego słownika 
biograficznego„), [w:] Studia i Materiały Lubelskie. Etnografia 1, Lublin 1962, s. 23
9 Patrz m.in. W. Kozłowski, Kazimierz Paweł Janczykowski. Życie - twórczość - wspomnienia 1888-1972, Chełm 2000; W.Sulimie-
ski, Oświata i życie kulturalno-społeczne Chełma w latach 1864-1939, Chełm 2008.
10 S. Skibiński, Kapliczki i świątki powiatu chełmskiego w świetle źródeł archiwalnych, „Polska Sztuka Ludowa”, nr 4, 1967.
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siedemdziesiątych można było oglądać na wystawie etnograficznej. Niestety nieroz-
sądne decyzje ówczesnych władz i likwidacja działu etnograficznego pozbawiła nas 
tych zbiorów, niemożliwych obecnie do odtworzenia. To on odkrył talent Marianny 
Majówki z Bukowy Wielkiej i wypromował ją jako twórczynię ludową i pisankarkę. 
Do cennych należy zaliczyć również jego opracowanie zatytułowane „Inwentarze mie-
nia mieszkańców Chełma z XVII i XVIII wieku”. Ukazało się w 4 tomie „Studiów 
i Materiałów Lubelskich” w 1969 roku. Mimo licznych publikacji znaczna część do-
robku chełmskiego regionalisty pozostała w maszynopisach i rękopisach przekaza-
nych po jego śmierci Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wraz z całym 
prowadzonym archiwum dokumentacji terenowej złożonym ze zdjęć, relacji i opisów. 
Postaci tego wybitnego regionalisty poświęcono niewiele publikacji, krótki biogram 
opracował Konstanty Prożogo w wydanym w 1997 roku opracowaniu Patroni ulic 
Chełma. Postacie związane z miastem i ziemią chełmską urodzeniem lub działalnością11, 
bibliografie jego prac przygotował Andrzej Piwowarczyk, wydano ją jako zeszyt nr 3 
Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Chełmie w 1985 roku.

Wybitnym regionalistą chełmskim był Konstanty Prożogo (1922-2008), chociaż 
nie był związany z oświatą to można powiedzieć, że był wychowawcą wielu pokoleń 
młodych regionalistów dzięki swojej społecznej działalności w Polskim Towarzystwie 
Turystyczno-Krajoznawczym, Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Chełmskiej, Lidze 
Ochrony Przyrody, Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Szczególnie warto podkre-
ślić jego pracę jako instruktora krajoznawstwa i przewodnika turystycznego. Swoją 
ogromną wiedzą dzielił się z młodymi ludźmi na wycieczkach, rajdach czy organizo-
wanych przez PTTK szkoleniach. Ważnym elementem tej pracy była działalność pu-
blicystyczna, którą zajmował się od 1966 do 2008 roku. W ciągu 42 lat opublikował 
350 artykułów poświęconych problematyce regionalnej, 4 książki, 3 broszury, 10 fol-
derów, 5 przewodników turystycznych, 12 informatorów krajoznawczych. Wszystkie 
te wydania poświęcone były ziemi chełmskiej i miastu Chełm. Był inicjatorem wielu 
działań związanych z ochroną przyrody i opieką nad zabytkami a także popularyzo-
wania osób związanych z Chełmem, poprzez nadawanie ulicom, szkołom i instytu-
cjom ich imion. Popularyzacji tej służyło przygotowane przez niego wydawnictwo 
Patroni ulic Chełma... wydane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Projektował 
sztandary dla chełmskich szkół i organizacji, odznaki turystyczne propagujące walory 
krajoznawcze ziemi chełmskiej oraz medale upamiętniające wybitnych chełmian i wy-
darzenia historyczne związane z tą ziemią. Był również autorem dwutomowej publi-
kacji poświęconej chełmskiemu medalierstwu. Szczególnie związany był z Odziałem 
PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, jeszcze do 2006 roku aktywnie 
uczestniczył w jego pracach jako konsultant wydawnictw krajoznawczych i przewod-
nik turystyczny. Dzięki ogromnej pracowitości, wytrwałości i pasji w gromadzeniu 
i popularyzowaniu wiedzy o Chełmie i regionie stał się jednym z najbardziej zna-
nych chełmskich regionalistów. Jego dokonania i dorobek przekazany Muzeum Ziemi 
Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza wart jest szerszej popularyzacji i opracowa-
nia. W 2009 roku muzeum zorganizowało wystawę „Konstanty Prożogo i jego pasje”, 
która była pierwszą z cyklu wystaw prezentujących „Znanych i nieznanych Chełmian”. 

11 K. Prożogo, Patroni ulic Chełma. Postacie związane z miastem i ziemią chełmską urodzeniem lub działalnością, Chełm 1997. 
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W 1998 roku Zbigniew Waldemar Okoń przygotował publikację poświęconą postaci 
i działalności K. Prożogo, a w 2010 roku z okazji jubileuszu 100–lecia Oddziału PTK 
– PTTK w Chełmie w przygotowanej z tej okazji publikacji znalazł się jego biogram 
przygotowany przez Zbigniewa Lubaszewskiego12. 

W działaniach każdego z lokalnych regionalistów, towarzystw regionalnych, lo-
kalnych stowarzyszeń, które tworzą gęstą sieć społecznego ruchu kulturalnego i intelek-
tualnego odnajdujemy to, co Szczepański określa regionalnym uniwersum, czyli iden-
tyfikację z regionem, jego społecznością i kulturą, poczucie odrębności, świadomość 
dziedzictwa kulturowego i związek indywidualny z dziejami regionu powstały dzięki 
zgłębianiu wiedzy. Regionaliści i towarzystwa regionalne powinny być traktowane jako 
ważny element edukacji kulturalnej i regionalnej. Jak twierdzi Magdalena Sztandara: 
…ważna jest kultura regionalna. Nie ma czegoś takiego jak jedna wielka kultura. Polska 
składa się z regionów i to, co jest ciekawe, na pewno warto wyeksponować, promować. (…) 
Bogactwem kraju staje się odmienność. (…) Misją etnografów jest, aby przybliżać te trady-
cje. Trzeba pielęgnować tę wiedzę ludzi i poczucie odmienności od kołyski13. To są wspólne 
zadania nie tylko dla etnografów ale dla polskiej szkoły, która od lat dziewięćdziesiątych 
realizuje program edukacji regionalnej oraz dla towarzystw regionalnych i animatorów 
wszelkich działań społecznych. Jednym z najważniejszych celów tej edukacji jest ukształ-
towanie w młodych jednostkach poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaan-
gażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska oraz autentycznego otwarcia się na 
inne społeczności i kultury14. Edukacja prowadzona w taki sposób ma być skutecznym 
środkiem do zmian w świadomości i postawie młodych ludzi, po to by region w którym 
mieszkają stał się bliski. Tylko wspólny wysiłek indywidualnych osób, instytucji i lokal-
nego samorządu przyniesie pobudzenie lokalnego patriotyzmu. Pozytywne wzorce jak 
prowadzić takie działania odnajdujemy w przeszłości, warto je przypomnieć i wyko-
rzystać. Tylko takie postawy dają ogromną szansę na istnienie i rozwój kultury lokalnej 
i poczucie tożsamości, chociaż musimy mieć świadomość, że trzeba ją tworzyć ciągle na 
nowo, w oparciu o nowe wartości i mechanizmy, pamiętając o nawiązaniu i zachowaniu 
dorobku przeszłości.

12 Patrz: Oddział PTK-PTTK w Chełmie 1910-2010. Publikacja jubileuszowa z okazji 100-lecia oddziału PTK-PTTK w Chełmie, 
red. Z. Lubaszewski, Chełm 2010.
13 M. Sztandara, Folk i folkloryzm. Uwagi o modzie i powracaniu do korzeni, „Literatura Ludowa”, r. 45, nr 3, 2001. s. 29.
14 P. Petrykowski, dz. cyt., s. 53.
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Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz
Muzeum Wsi Lubelskiej

Źródłowe i edukacyjne uwarunkowania 
ekspozycji wydarzeń dnia codziennego 

w muzeum na otwartym powietrzu

2

Czy możliwe jest muzeum wydarzeń, ściślej muzeum wydarzeń dnia codziennego? 
Czy autorska dowolność muzealnika w tworzeniu ekspozycji złożonej z wytypowanych 
przez niego realiów, skomentowanej przez niego jako dociekanie, interpretacja lub synte-
za zjawisk, obarczona jest w istocie podobnym prawdopodobieństwem niedopowiedze-
nia, błędu i ryzyka jak ma to miejsce przy ekspozycji ruchu i ekspozycji słowa? Czy ściśle 
opartą na źródłach historycznych prezentację żywych obrazów i ruchu możemy uznać 
za wschodzącą, pełnoprawną formę ekspozycji muzealnej? Archiwa, będąc składnicami 
i strażnikami zapisanego słowa, udostępniając zasoby przez publikacje, nie dysponują 
środkami do wyeksponowania wydarzeń w przystępnej edukacyjnie formie. Muzea za-
tem powinny zająć się także wystawą ruchu i słowa, a do wartości pojęcia muzeum dodać 
także słowa historyczne – choć najczęściej zwyczajne – które zapisują wydarzenia i rucho-
mą ekspozycję zdarzeń. W ten sposób muzea będą zmierzać ku formule muzeum wyda-
rzeń dnia codziennego, realizowanej równolegle obok muzeum zabytków.

Niniejsza wypowiedź oparta jest na praktycznych doświadczeniach w dziedzinie 
muzealnej ekspozycji wydarzeń zdobytych przez nas podczas pracy w Muzeum Wsi Lu-
belskiej1. Nurt ten realizujemy w Muzeum od czasu zorganizowania w 1995 r. wystawy 
Opowieść o dwóch dzieciństwach2. Działania muzealne, kreowane w duchu wydarzeń życia 
codziennego, odgrywają szczególną rolę w edukacji muzealnej. 

Tzw. ożywianie ekspozycji w muzeach na wolnym powietrzu ma swoją historię3. Dla 
naszych działań proponujemy termin odwzorowywanie wydarzeń. Takie odwzorowywanie 
wyrażone jest poprzez logiczną i źródłowo uzasadnioną parateatralną obecność żywych ak-
torów na muzealnej ekspozycji. Wiąże się ze świadomym zaprogramowaniem wprowadza-
nia określonych faktów i wydarzeń historycznych do muzeum za pomocą słów i zachowań 

1 Dalej: MWL lub Muzeum.
2 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, Opowieść o dwóch dzieciństwach, Lublin 1995. 
3 Por. J. Czajkowski, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Rzeszów-Sanok 1984, s. 15-16, 80, 156; J. Święch, R. Tubaja, Eks-
pozycje skansenowskie w Polsce na przełomie XX i XXI w., „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce” 
[dalej: BSMWP], nr 4, 2002, s. 34, 37.
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aktorów. Punktem wyjścia jest powszechne przekonanie muzealników, że istnieje bardzo 
wiele ważnych problemów, które na ekspozycji nigdy nie wypłyną „same przez się” oraz 
zakwestionowanie tezy, że eksponaty mówią same za siebie. Adelhart Zippelius pisał: … w tej 
próbie prezentacji form życia należących już do historii grup społecznych nie mamy możliwości 
pokazania np. warunków higienicznych, chorób, biedy, cierpienia i szarzyzny codzienności. Że 
jest to tylko migawka „lepszego” lub „gorszego” momentu, a nieprzekazująca obraz całości synte-
tyczna chwila. Dlatego też nie wolno nam siedzieć z założonymi rękoma i twierdzić, że „ekspo-
naty mówią same za siebie”. Wręcz przeciwnie – winniśmy próbować uczulić zwiedzającego na 
niedostatki przekazu muzealnego, wynikające z ograniczonych możliwości ekspozycji4.

Kiedy w 1978 r. na konferencji w Sanoku, w odniesieniu do form tzw. ożywiania 
polskich ekspozycji skansenowskich, używano określeń imitacja, inscenizacja, mistyfika-
cja5, nie mówiono, że zarówno kostium, jak i zachowania mogą być oparte na równie 
wiarygodnych źródłach, jak sama ekspozycja. Z perspektywy dnia dzisiejszego bardziej 
ważna jest analiza punktów wyjścia ówczesnych krytyków, dostrzeżenie ówczesnych przy-
czyn realizacyjnej nieporadności i uwarunkowań, a nie użyte wówczas określenia. Jeżeli 
bowiem w edukacyjnej parateatralizacji nie wejdziemy na poziom analizy dostępnych 
źródeł i badania możliwości ich przetworzenia, tak jak to staramy się czynić w proce-
sie wypracowywania ekspozycji skansenowskiej, możemy się odnieść do tzw. ożywiania 
skansenów wyłącznie krytycznie. Poziom realizacji, zarówno ekspozycji, jak i muzeum 
wydarzeń, jest odbiciem stanu wiedzy o przedmiocie badań. Tylko gruntowna wiedza 
o przeszłości prowadzi nas do rzetelnego działania. Musimy przy tym przyznać, że jako 
muzealna społeczność nie wszystko robimy idealnie. To wyznanie jest ważne, bowiem 
zdecydowana większość naszych gości, w tym edukowana młodzież, a nawet niektórzy 
nauczyciele, nie są dziś w stanie, bez odpowiednich objaśnień, odróżnić obrazów histo-
rycznie poprawnych od imprezowej scenografii i fabuły6. 

Rozumienie roli muzeum, jego dzisiejszych i przyszłych form, rozpoczyna się nie tyl-
ko od obowiązku żywej polemiki wobec możliwości i znaczenia ekspozycji przedmiotów-
zabytków, czyli formalnej i prawnej podstawy muzeum, ale także tematów, które muzealia 
wyznaczają. Ile badań, ile wystaw – tyle zawsze jest pytań! Przy realizacji każdej wystawy 
scenarzysta zastanawia się, jak najpełniej wyrazić problem, zjawisko, np. dworu ziemiań-
skiego, remizy, plebanii, sklepiku. Refleksja nad zadaniem wywiązania się z naukowego czy 
też popularnonaukowego obowiązku prezentacji zagadnienia, emocjonalnego „namagne-
sowania” publiczności i uczestników edukacji muzealnej, każdorazowo prowadzi nas do 
wniosku, że praca nad scenariuszem wystawy nie może zostać sprowadzona wyłącznie do 
manipulacji dostępnymi eksponatami. Zawsze musi zakładać, iż kadr, wydarzenie, problem 
może być przedstawiony i wyjaśniony przez dodanie nowych środków wyrazu. Dziś na 
możliwości stosowania ekspozycji wydarzeń życia codziennego ważą nie same próby ożywia-
nia skansenów, lecz znajomość możliwych źródeł i postawy krytyczne wobec nich. 

4 A. Zippelius, Możliwości dydaktyczno-informacyjne w działalności Reńskiego Muzeum na Wolnym Powietrzu i Krajowego Mu-
zeum Etnograficznego w Kommern, [w:] Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Sanok 27-30 maj 1978, s. 232.
5 M. Kurzątkowski, „Skansen ożywiony” – imitacja, inscenizacja czy mistyfikacja, [w:] Międzynarodowa Konferencja..., s. 73.
6 Por. T. Czerwiński, Etnograficzne muzeum na wolnym powietrzu – pomnik przeszłości, instytucja kultury, czy produkt turystycz-
ny?, BSMWP, nr 9, 2006, s. 72; R. Piotrowski, Przestrzeń pamięci. Muzea na wolnym powietrzu jako miejsca mediacji dwóch światów, 
BSMWP, nr 11, 2009, s. 68.
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Zagadnienie ekspozycji wydarzeń historii dnia codziennego ściśle wiąże się z celami 
i aparatem muzeum, w tym z misją edukacji muzealnej. Realizacje takich wydarzeń, 
odwzorowujących różne aspekty życia codziennego, o których wiemy, że nie są wyrażone 
ekspozycją, zasadniczo nie różnią się od zadań ekspozycji muzealnej jako prezentacji ka-
dru, modelu-struktury lub pojedynczych muzealiów, w sposób rzeczywisty lub wirtualny. 
W pozytywnych założeniach oparte są na tych samych zasadach moralnych, co muzeum 
wystaw: poszanowania dla zabytku, interpretacji przeszłości - historii różnych dziedzin 
działalności człowieka i rzetelności naukowej. Muzeum wydarzeń dnia codziennego to 
sięganie po inne niż ekspozycja, ale poprawne naukowo metody przekazu informacji 
o przeszłości. W tym znaczeniu ekspozycja realiów nie jest jedyną i wyłącznie najważ-
niejszą wartością edukacyjną muzeum, ponieważ ekspozycja i parateatr są równorzędne 
wobec źródeł. My proponujemy dwa stopnie edukacyjnej refleksji w muzeum. Najpierw 
poprzez ekspozycję zabytków, następnie poprzez ukazanie drugiego sposobu prezentacji 
historii z częściowym wykorzystaniem przestrzeni ekspozycji. Pierwsze działanie to eks-
pozycja stałego obrazu, drugie, to prezentacja danego zdarzenia historycznego. W obu 
przypadkach mogą pojawić się zastrzeżenia co do dosłowności wyobrażonej sytuacji 
i każdy z nich może zawierać porównywalny poziom błędu. Opracowane dla muzealnego 
wydarzenia parateatralnego: scenografia, kostiumy, ruch sceniczny, narracje, monologi 
i dialogi – podobnie jak skala wierności i siła oddziaływania ekspozycji – zależą od wkła-
du pracy w przygotowanie przedsięwzięcia, od dotarcia do właściwych źródeł7.

W muzeum skansenowskim wyróżniamy dwa rodzaje muzealnych wydarzeń pa-
rateatralnych. Pierwszy jest próbą rekonstrukcji scen z życia codziennego ludzi, którzy 
niegdyś zamieszkiwali i użytkowali obiekty przeniesione do skansenu, a którym po-
święcone są poszczególne jednostki ekspozycyjne – zagroda-działka, warsztat, budynek, 
obiekt użyteczności publicznej. Drugi rodzaj wykorzystuje elementy ekspozycji jako tło 
do odwzorowania historycznych wydarzeń, ale zaistniałych poza czasoprzestrzenią od-
wzorowywaną przez ekspozycje skansenowskie. Wspólnym mianownikiem obu rodza-
jów wydarzeń powinno być dążenie realizatorów do oparcia się wyłącznie na najbardziej 
wiarygodnych z możliwych źródeł historycznych8. Podstawową gwarancją istnienia wia-
rygodnego muzeum jest posiadanie historycznych podstaw źródłowych podejmowanych 
realizacji. Przejawem świadomości i zasadą – przedstawianie celu i kontekstów, które 
mają doprowadzić do zrozumiałego odbioru metod działania. 

Historia życia rodziny chłopskiej to dla historyka zazwyczaj coś niezapisanego, 
ulotnego, może błahego, ale biegnącego nieuchronnie i powtarzalnie dzień po dniu. 
Każda rodzina to prawdziwe drzewo życia - losy ludzi splatają się z historią przed-
miotów, genealogie rodzin z rodowodami ich zwierząt. Jednakże przyglądając się eks-
pozycjom w wielu skansenach przyznajemy, że przynoszą stosunkowo mało informacji 
o życiu w nich wielopokoleniowej rodziny9. W praktyce badawczej MWL wiedza, na któ-
rej budowano scenariusze ekspozycji, pochodzi głównie z własnych badań terenowych 

7 G. Miliszkiewicz, Skansen i jego goście – o warunkach wspólnej obecności na wydarzeniach parateatralnych, BSMWP, nr 7, 2004, 
s. 69.
8 G. Miliszkiewicz, Wiedza, zabytek i rekwizyt w edukacji i usłudze w muzeum na wolnym powietrzu, „Kielecka Teka Skansenow-
ska”, t. 2, Kielce 2002, s. 240-241; tenże, Skansen i jego goście…, s. 68.
9 A. Pytlińska-Spiss, Muzea na wolnym powietrzu w Polsce, „Etnografia Polska”, t. 33, 1989, z. 2, s. 211.
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– wywiadów przeprowadzanych przede wszystkim z członkami rodzin użytkowników 
lub mieszkańców translokowanych obiektów, z ich potomkami, krewnymi i sąsiada-
mi10. Badane są różne aspekty działalności tych ludzi: urządzenie wnętrz mieszkalnych 
i przestrzeni gospodarczych, gospodarstwo domowe, wytwórczość domowa i rzemieśl-
nicza, zdobnictwo, obrzędowość doroczna i rodzinna. Efekt tych badań nie zawsze jest 
jednak satysfakcjonujący. Porównując trzy grupy źródeł: 1) zbiory muzealiów powią-
zane w scenariuszu ekspozycji we wspólne zespoły z translokowanymi budynkami, 2) 
inne realia zgromadzone w muzeum a przechowywane w magazynach oraz 3) zasób 
archiwów państwowych i kościelnych, dochodzimy do wniosku, że większość składni-
ków obrazu dnia codziennego i wydarzeń jest po prostu niedostrzegana i pomijana na 
muzealnej ekspozycji, w programach zajęć i w innych formach prezentacji muzealnych. 
Pytanie, czy w muzeach skansenowskich dołożono wszelkich starań, aby odwzorować 
warunki życia codziennego w dawnych czasach, ma dziś zwykły wymiar moralny, ale 
w niedalekiej przyszłości będzie miało przełożenie ekonomiczne w postaci frekwencji 
i zaufania szkoły do wiarygodności wykładanych kwestii. 

Nauczyciel muzealny od scenarzysty i realizatora wystawy oczekuje wieloaspek-
towych scenariuszy. Ekspozycje stałe w muzeum skansenowskim powinny mieć, jako 
element scenariusza, obszerny katalog, który analitycznie i źródłowo uzasadnia obec-
ność poszczególnych eksponatów. Scenariuszom opracowywanym w MWL blisko 
dwadzieścia pięć lat temu postawiono wymóg, by były to kompendia wiedzy o wy-
branym czasokresie z życia codziennego rodzin, którym poświęcona jest ekspozycja 
i o kulturze materialnej tych czasów. W założeniu, w katalogu eksponatów każdy 
przedmiot otrzymuje historyczną i zabytkoznawczą analizę uzasadniającą umieszcze-
nie go na ekspozycji. Efektem badań historycznych, jako narzędzie służące do pozyski-
wania właściwych eksponatów, jest scenariusz „postulatywny”. Natomiast scenariusz 
„realizacyjny” dokumentuje ostateczny kształt ekspozycji, ma zapewnić jej utrzyma-
nie oraz dawać materiał do działalności edukacyjnej, przewodnickiej, parateatralnej. 
Np. obszerny scenariusz miasteczkowego sklepu żelaznego, eksponowanego na wystawie 
poprzedzającej elementy sektora miasteczko w lubelskim skansenie, zawiera rozdziały 
omawiające różne aspekty funkcjonowania takiego sklepu. Katalog poszczególnych 
przedmiotów z asortymentu  żelaznego jest tam zbiorem małych historyczno-towaro-
znawczych monografii11.

Łatwiej urządzić skansenowską ekspozycję wnętrz niż ją objaśnić, zwłaszcza kon-
kretnymi przykładami. Muzea zwykle ograniczają badania nad źródłowymi podstawami 
danej jednostki ekspozycyjnej, gdy zostanie ona już zrealizowana. Uważają bowiem, że 
organizacja przestrzeni jest celem najważniejszym. A przecież im bardziej źródłowo po-
traktowana jest ekspozycja, tym większe są możliwości różnorodnej pracy muzealnej. 
Wspomniano już, że w przypadku ekspozycji idiograficznych, zdecydowana większość 

10 Por. J. Babinicz-Witucka, Metoda odtwarzania i wyposażania zagród w Muzeum Wsi Lubelskiej, „Acta Scansenologica”, t. 5, 
Sanok 1989, s. 191-199; G. Miliszkiewicz, Funkcje układu urbanistycznego w skansenach z ekspozycją kultury miast i miasteczek, [w:] 
Odwzorowanie struktur osadniczych w muzeach skansenowskich w Polsce. Materiały z konferencji, Kielce 1989, s. 65-66; A. Pytlińska-
Spiss, dz. cyt., s. 210.
11 G. Miliszkiewicz, Scenariusz miasteczkowego sklepu z artykułami żelaznymi z ok. 1938 r. na Lubelszczyźnie. Przeznaczony do 
ekspozycji w domu rodziny Libhaber z miasteczka Siedliszcze w sektorze miasteczko w Muzeum Wsi Lubelskiej. Projekty i materiały do 
zajęć edukacyjnych i działań parateatralnych w Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2006, Archiwum MWL [dalej: AMWL].   
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informacji o wydarzeniach życia codziennego jest uzyskiwana dzięki wywiadom. Rów-
nolegle z rozpoznawaniem dawnego zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni, lub 
jako drugi etap badań, gromadzone są odpowiednie materiały do scenariuszy wydarzeń 
parateatralnych. Praca ta wymaga bardzo otwartej rozmowy z uczestnikami i świadkami 
wydarzeń przewidzianych do odwzorowywania. Tylko starannie zaprogramowane wywia-
dy, wydobywające serdeczne wspomnienia, uczucia, emocje towarzyszące przeżywanym 
niegdyś sytuacjom, pozwalają wejść dostatecznie głęboko w bieg minionego życia co-
dziennego12. Za przykład może posłużyć rozmowa z Sabiną Małysz z d. Książek, w efek-
cie której powstał scenariusz edukacyjnego spektaklu Życie codzienne rodziny Książków 
w Teodorówce ... . Była to wspólna wyprawa w świat pozornej ciszy po dawno wypowie-
dziane słowa, gesty czy nigdy dotąd nie wysłowione myśli. Należało uwzględnić, że tamte 
chwile zostały niejednokrotnie scalone i uogólnione w ludzkiej pamięci. Czasami tylko 
wskrzeszenie u rozmówcy śladu tamtych uczuć mogło prowadzić do przypomnienia i re-
konstrukcji wydarzeń sprzed lat. Rozmowy dotyczyły komunikacji w domu i w obejściu, 
roli poszczególnych członków rodziny, zachowań i zwrotów językowych, marzeń dzieci, 
zapamiętanych sytuacji, gestów, zdań. Szczególną uwagę zwrócono na relacje człowiek 
- przedmiot, ponieważ tu prawdopodobieństwo osiągnięcia zgodności z historią było 
najwyższe. Ostateczny rezultat to zbiór scenek wyłowionych z pamięci pani Sabiny, ma-
jących miejsce w różnych dniach przełomu kwietnia i maja w roku 193913. 

Każdemu muzealnikowi, który będzie chciał dodać jakiś system znaczeń do istnie-
jących ekspozycji wkrótce pozostaną tylko zasoby źródeł pisanych. Z biegiem najbliższych 
lat archiwalia staną się najważniejsze dla wielu tematów, ponieważ na początku XXI w. 
odejdą ostatni świadkowie wydarzeń sprzed 1939 r. Mediana czasookresów ekspozycji 
w polskich muzeach skansenowskich wypada bowiem na I poł. XX w. i chcąc nie chcąc, 
nasza uwaga, oprowadzanie i programy edukacyjne są skoncentrowane na tym okresie. 
W Polsce akta wielu gmin i małych miast, a także administracji powiatowej, uległy w cza-
sie II wojny światowej poważnemu zniszczeniu. Niemniej ocalały zasób dostarcza w wielu 
dziedzinach historii życia codziennego bardziej szczegółowych i pewniejszych informacji 
niż dzisiejsze wywiady i wspomnienia. W ostatnich latach w Muzeum zaczęliśmy pożyt-
kować źródła zupełnie dotąd niewykorzystywane w etnografii i w muzeach na otwartym 
powietrzu. Są to mianowicie księgi uchwał rad gminnych i miejskich, zarządzenia magi-
stratów małych miast. W aktach sądowych i policyjnych z minionych wieków spektrum 
wydarzeń daleko przerasta możliwości kwestionariuszowej penetracji przeszłości przez 
muzealników skansenowskich. Na podstawie takich archiwaliów w 2008 r. w MWL na-
kręcono scenki odwzorowujące m. in. wydarzenia z życia codziennego Żydów miastecz-
kowych z Łosic i Sarnak w latach 20. i 30. XX w.  

Bezcennym źródłem i wiarygodnym kadrem do scenariuszy parateatralnych wyda-
rzeń muzealnych w wieloscenicznych spektaklach są archiwalne fotografie. Przy starannej  
inscenizacji kadr odwzorowany na podstawie zdjęcia będzie bowiem najbliższy histo-

12  G. Miliszkiewicz, Skansen i jego goście…, s. 69-70.
13  G. Miliszkiewicz, Scenariusz spektaklu „Życie codzienne w zagrodzie Książków w Teodorówce, przełom kwietnia i maja 1939 r., dzień 
powszedni od przebudzenia dzieci do południa”, Lublin 2002, AMWL; tenże, Od przebudzenia dzieci do południa. Spektakl „Życie codzien-
ne rodziny Książków z Teodorówki w 1939 r.”, „Twórczość Ludowa”, nr 4, 2002, I-IV, s. 23-24; tenże, Wiedza, zabytek i rekwizyt…,  
s. 240-241.
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rycznemu układowi budynków, sprzętów, postaci. Parateatralna praca z fotografią uczy 
analizy źródeł, nakazuje możliwie najbliżej trzymać się wzorców historycznych, najpierw 
w kształtowaniu historycznego i źródłowego myślenia wśród publiczności muzealnej, 
następnie zaś w próbach osiągnięcia poprawnego obrazu. W MWL, w jednym ze scena-
riuszy obchodów dworskich dożynek kulminacyjny moment powinszowań i składanie 
wieńców gospodarzowi-ziemianinowi i jego żonie przez żniwaczki oparto na fotografiach 
z I poł. lat 40. XX w. utrwalających wydarzenia przy ganku dworu w Guzówce k/Krasne-
gostawu14. Jednakże archiwalne fotografie, podobnie jak źródła pisane, niezwykle rzadko 
dotyczą tych osób i rodzin, którym poświęcona jest ekspozycja skansenowska. 

Fotografie archiwalne związane z historią obiektów przeniesionych do skansenu 
lub też z życiem społecznym czy kulturalnym regionu, dają możliwość realizacji tzw. 
żywych obrazów o szczególnych wartościach poznawczych i edukacyjnych. Żywe obrazy 
były bardzo popularnymi zabawami w dworach szlacheckich w XIX w.15. Tu, jako tematy 
służyły dzieła malarzy, pisarzy, np. Ogniem i mieczem i Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, 
motywy z pieśni, legend. Formy te spotykamy w XX w. także w środowisku wiejskim 
i miasteczkowym, których badanie i eksponowanie wpisane jest w statuty muzeów na 
otwartym powietrzu. Przykładem z Lubelszczyzny jest spuścizna kulturalnej działalności 
Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej w Kamionce, pow. Lubartów, które w latach 1937-
1939 wystawiło żywe obrazy o tytułach: Inscenizacja „Św. Piotr” na podstawie „Qvo vadis”, 
Scena z Żywego obrazu „Św. Teresa” oraz Upadek starego porządku przemocy16. W sensie 
źródłowym jednak inne znaczenie ma ożywianie obrazu malarza, jako wizji przeszłości, 
a inne fotografii, która rzeczywiście udokumentowała historyczny moment. Żywy ob-
raz zrealizowany wg archiwalnej fotografii jako wydarzenie parateatralne jest najbardziej 
purystyczną formą prezentacji konkretnego kadru-wydarzenia historycznego. Wymaga 
precyzyjnej analizy utrwalonego na fotografii obrazu kultury materialnej, następnie do-
boru rekwizytów i kostiumów. W MWL pierwszą próbą żywego obrazu było odwzorowa-
nie fotografii okolicznościowej ze zjazdu stowarzyszenia „Ziemianka Polska” wykonanej 
w Żyrzynie w 1935 r. na tle budynku dworu z XVIII w. Ożywienia dokonano w 1995 r. 
na zajęciach interaktywnych z młodzieżą licealną17. Tak się złożyło, że właśnie ten dwór 
translokowano w 1978 r. do lubelskiego skansenu. Ławkę przed frontem budynku, na 
której zasiadły uczennice odgrywające, znane z nazwiska i imienia, uczestniczki zjazdu, 
zrekonstruowano wg innej archiwalnej fotografii dworu z tamtego okresu. Na promocji 
programu edukacyjnego Poznaj i uszanuj codzienność innych 23 kwietnia 2010 r. młodzież 
wspólnie z pracownikami i przyjaciółmi Muzeum ożywiła archiwalne fotografie: Gospo-
dynie niosą czulent do pieca w piekarni w piątkowe przedpołudnie, Białystok, ok. 1932 r., 
sceny w mieszkaniach rodzin żydowskich wg fotografii Romana Vishniaca z lat 30. XX w. 
oraz kartę pocztową Kurs handlowy z 1899 r.18 

14 Por. Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, Dekorum domu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie w XX w. [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, 
Materiały z sesji naukowej  zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2001 r., Kozłówka 2001, s. 56-57, fot. 3.
15 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 4, Warszawa 1903, hasło: żywe obrazy. 
16 Album pamiątkowy z lat 1937-1938, Archiwum Parafialne w Kamionce, pow. Lubartów. 
17  G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, Muzeum zaprasza szkoła się waha, „Nowa Szkoła”, nr 4, 1996, s. 58. 
18  G. Miliszkiewicz, Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, H. Stachyra, Poznaj i uszanuj codzienność innych, Lublin 2009, fot. 63, 78, 21.
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Opracowując poszczególne elementy scenariuszy muzeum wydarzeń musimy re-
spektować najważniejsze źródła do życia codziennego. Mamy przy tym obowiązek wska-
zać, jakie zasoby i z jakich powodów, nie zostały wykorzystane. Sam zasób źródeł jest 
bowiem znacząco ograniczony. Odpowiednie szczegóły mamy jedynie do tych wydarzeń, 
które wcześniej, z różnych powodów sfotografowano, opisano, zapamiętano lub w inny 
sposób udokumentowano. Także rozmaite źródła historyczne i powstające w oparciu 
o nie opracowania, nieprzekładalne ani na ekspozycję muzealną, ani na działania mu-
zeum wydarzeń życia codziennego, nie wyczerpują bynajmniej pożądanego opisu tam-
tego świata. W rezultacie inscenizacje oparte na wynikach badań naukowych mogą nie 
reprezentować, jako całościowy zbiór, wszystkich obszarów ówczesnego życia. Jednakże 
taka sytuacja ukazuje szczególne znaczenie każdej grupy źródeł, każdej metody ekspozycji 
i upowszechniania. 

Edukacja muzealna ewoluuje od formy zwiedzania muzeum, zatrzymania się dłu-
żej na tej części ekspozycji, która dotyczy określonej problematyki, po specjalne zajęcia, 
podczas których uczniowie odczuwają, że nie jest to już zwiedzanie muzeum. Pokazy, 
gdy grupa uczniów – klasa szkolna – obserwuje wykonawcę, uznać należy za formę tylko 
połowicznie odpowiadającą rzeczywistym emocjonalnym potrzebom młodego człowie-
ka. Parateatralna prezentacja codziennych wydarzeń może być wprowadzana w różnych 
formach edukacji stosowanych przez muzea na otwartym powietrzu. Dobór scenek po-
winien utwierdzać szkołę w przekonaniu o wyższości solidnych źródeł nad efektownym 
pomysłem, nad tendencjami do animacji. Winien wskazać w pierwszym rzędzie potrzebę 
rzetelnego przyswojenia przykładów dziedzictwa kulturowego. 

Scenki. Faktycznie możliwości wiarygodnego muzeum wydarzeń dnia codzienne-
go sprowadzają się do realizacji poszczególnych scenek. Źródła historyczne odnoszą się 
bowiem w szczegółach do pojedynczych sytuacji, jakby kadrów, trwających na ogół kil-
ka sekund, minut, najwyżej godzin. Jakaś poważniejsza rekonstrukcja biegu dłuższych, 
codziennych wydarzeń sprzed kilkudziesięciu laty, np. w rodzinie chłopskiej, we dworze 
ziemiańskim, w wiejskim sklepiku czy na rynku miasteczka nie jest możliwa. Te scenki 
odgrywają kluczową rolę w edukacji muzealnej, ponieważ są paradokumentarną rekon-
strukcją ukazującą słowa, zachowania i problemy historycznych postaci, a nie autorski 
model-strukturę minionych pokoleń. Wybór kilkudziesięciu takich sytuacji scenicznych 
w formie wypisów z relacji bezpośrednich świadków wydarzeń w miasteczkach II Rze-
czypospolitej zestawił G. Miliszkiewicz19. Na scenkach oparta jest konstrukcja kilku zajęć 
muzealnych, których scenariusze publikowane są w niniejszym tomie. W parateatralnych 
działaniach ważne jest każdorazowe określenie źródłowego rdzenia scenek i tego, co jest 
muzealnym dołączeniem. W pierwszej kategorii będzie to archiwalne słowo, kwestia, 
zestaw przedmiotów, ruch zapisany w dokumencie. Do drugiej, bardziej swobodnej, zali-
czymy m.in. scenografię ekspozycji, kostium, w spektaklu spojenie obrazu przez aktorów, 
a na zajęciach edukacyjnych przez uczniów-aktorów.  

19 G. Miliszkiewicz, Miasteczkowa architektura i układ urbanistyczny jako miejsce wydarzeń – warunki do muzealnej rekonstrukcji ży-
cia codziennego w miasteczkach II Rzeczpospolitej „Acta Scansenologica”, t. 10,  2010, s. 111-130; tenże, Klimat dźwiękowy miasteczka 
czasów II Rzeczpospolitej – podstawy do muzealnej rekonstrukcji, „Wieś Radomska”, t. 8, Radom 2007, s. 205-224.  
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W 2008 r. w MWL nakręcono film edukacyjny pokazujący m.in. paradokumental-
ne scenki z życia codziennego Żydów miasteczkowych z Łosic i Sarnak w latach 20. i 30.  
XX w.20. Bieg wydarzeń jest tu oparty na szczegółowych relacjach naocznych świadków, 
oskarżycieli i oskarżanych, zapisanych w aktach sądowych i raportach policyjnych. Jako 
temat scenek wybrano wyłącznie przekazy o życiu codziennym: kradzież lemiesza w sklepie 
żelaznym w miasteczku Ł., rozpowszechnianie antypaństwowych fałszywych wiadomości 
we wsi S., nielegalna sprzedaż w sklepie żydowskim w miasteczku S., zajęcie ruchomości 
Chila L., niedozwolony handel w dzień świąteczny w sklepie żelaznym Wólfa R., wreszcie 
tragikomiczna historia Frania K. truje się esencją octową, która wydarzyła się w miasteczku 
Ł. dnia 22 kwietnia 1927 r. W niektórych przypadkach z protokołów częściowo udało się 
ustalić wersję dialogową, zachowując brzmienie słów, ciąg wyrazów a nawet całe zdania we-
dług oryginalnych zapisów policyjnych. Dla obu form działania zrekonstruowano ubiory 
oraz przygotowano odpowiednie rekwizyty. Scenki grane były w scenerii wystawy czaso-
wej udostępnionej w 2008 r. we wnętrzach: mieszkania żydowskiego, sklepu żelaznego, 
żydowskiej fryzjerni i na zewnątrz budynków. W filmie tym fikcja i domysł pojawiają się 
w zetknięciu ze scenografią ekspozycji (brak rynku sztetł), a także, gdy źródła wyczerpują 
się, a niezbędne jest powiązanie poszczególnych sytuacji. Nazwiska kilku uczestników tych 
wydarzeń występują w wydaniach Księgi adresowej Polski na 1929 i 1930 r. Są również 
poświadczone przez inne źródła archiwalne dotyczące Łosic i okolicznych miejscowości. 
Scenki te mają znaczenie programowe dla wizji muzeum wydarzeń21.

Spektakle. W MWL spektakle z elementami muzeum wydarzeń życia codziennego 
organizowane są średnio dla kilku grup szkolnych w roku. Odbywają się w scenerii eks-
pozycji stałej muzeum na otwartym powietrzu lub w aranżacjach czasowych. Wydarzenie 
takie muzealnik przygotowuje na podstawie własnego dorobku badawczego. W sumie 
spektakli tych jest niewiele, ponieważ ich przygotowanie jest czasochłonne i obejmuje 
wszystkie typowe czynności – od poszukiwania archiwalnych źródeł, po próby z wyko-
nawcami werbowanymi z różnych środowisk. Przedstawienia te próbują wyrazić muzeum 
wydarzeń życia codziennego lub mają bardzo symboliczne przesłanie i zawierają tylko jego 
elementy. Z rozmów odbywanych po zajęciach wynika, że młodzież i nauczyciele zdają 
sobie sprawę, że wykonano dla nich dodatkową pracę, że wszystko wymagało specjalnych 
przygotowań. Warunkiem do właściwego odbioru spektakli edukacyjnych jest zapewnie-
nie minimum komfortu dla widzów – tak jak w kinie lub w teatrze – miejsca siedzące, 
dobra widoczność i słyszalność, czytelność zachowań aktorów. 

W 2002 r. w MWL po raz pierwszy przeprowadzono eksperyment związany z ożywia-
niem ekspozycji w duchu wierności dla historii życia codziennego, we współpracy z rodziną 
zamieszkującą i użytkującą niegdyś zabudowania translokowane do Muzeum. To spektakl 
edukacyjny Życie codzienne rodziny Książków w Teodorówce na przełomie kwietnia i maja 
1939 r. od przebudzenia dzieci po Anioł Pański. Do parateatralnego eksperymentu autor 
wybrał rodzinę ze wsi położonej na Roztoczu ok. 60 km od Lublina. W mieszkalno-go-
spodarczym okólniku zbudowanym ok. 1904 r. gospodarowała w 1939 r. sześcioosobowa, 

20 G. Miliszkiewicz, Miasteczkowa architektura…, s. 129.
21 Pomysłodawcą i autorem scenariusza był G. Miliszkiewicz, który prowadził kwerendę akt Sądu Pokoju, od 1929 r. Sądu 
Grodzkiego w Łosicach z czasów II Rzeczypospolitej, por. Scenariusz scenek parateatralnych, związanych z wystawą czasową 
w spichlerzu z Turki poświęconą kulturze miasteczkowej, 2009, AMWL.
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trzypokoleniowa rodzina22. Pozyskane do Muzeum komplet budynków i 115 przedmiotów 
z tego gospodarstwa oraz szczegółowe wywiady z członkami rodziny zapewniły dużą wier-
ność ekspozycji wnętrz i podwórka. Scenariusz spektaklu to opisanie ruchu scenicznego, za-
chowań i dialogi dla siedmiu osób, członków wymienionej rodziny i sąsiada. Odwzorowuje 
on bieg dnia w chałupie i w obejściu w tamtym czasie. Zdania wypowiedziane w spektaklu 
są podobne do tych, które padły w domu Książków ok. 1939 r. Bohaterowie spektaklu 
mówią w sumie niewiele, bo tak tam wtedy było.

Stałą ekspozycję okólnika mieszkalnego z czasookresem na lata 1924-1928 do-
stosowano układem oraz doborem mebli i sprzętów do sytuacji z 1939 r. Część ubrań, 
w których wystąpili aktorzy szyła osobiście córka Książków, Sabina Małysz. Ona też rok-
rocznie przywozi z Teodorówki ugotowaną potrawę – kapustę z grochem, którą domow-
nicy jedzą na śniadanie z jednej misy. Pięć godzin z życia Książków w wersji parateatral-
nej zamknięto w półtoragodzinnym wydarzeniu muzealnym. Akcja spektaklu toczy się 
równocześnie w całej zagrodzie – w dwóch pomieszczeniach chałupy, w okólniku i przed 
gankiem. Publiczność może przemieszczać się wybierając wydarzenia na którejś z tych 
naturalnych scen. Elementy spektaklu wykorzystano w zajęciach edukacyjnych.

Elementy muzeum wydarzeń dnia codziennego zawiera spektakl edukacyjny Zo-
stałem w miasteczku, po raz pierwszy wystawiony w MWL w 2004 r. To widowisko po-
etyckie – muzealna droga poszukiwań form wyrazu dla odwzorowania życia codziennego 
miasteczek II Rzeczypospolitej. Tam do dziś pozostały ostatnie rzeczy – pojedyncze ka-
mieniczki z opoki, budynki drewniane, szczątki wyposażenia mieszkań, końcówka daw-
nego towaru sklepowego. Tymczasem archiwa odsłaniają kolejne zapisy spraw codzien-
nych, jakie działy się w przestrzeni miasteczka. Zachowane w Muzeum przedmioty czy-
nią te wydarzenia do pewnego stopnia wyobrażalnymi, jednak alegoria i poetyka strzegą 
uczniów przed nieuzasadnionym odczuciem dosłowności. W symbolicznych scenkach 
z budowy miasteczkowego domu, życia szkoły, handlu, dziecięcych zabaw, prezentowane 
są także fragmenty wywiadów z mieszkańcami miasteczek, których domy i przedmioty 
trafiły do Muzeum23. 

Tematyczne zajęcia edukacyjne dla klasy szkolnej. Organizacyjne opanowanie 
scenek w formie filmu, spektakli czy żywych obrazów umożliwia ich wykorzystywanie 
w zajęciach edukacyjnych jako kanwy do prezentacji małych wydarzeń, problemów, war-
tości. Do odegrania scenki zapraszani są wówczas uczniowie. Krótkie listy dialogowe oraz 
instrukcje-pokazy pojedynczych zachowań pozwalają na realizację takiego parateatru na 
zajęciach. Scenariusze przewidują, że odgrywanie niektórych scenek jest przerywane dla 
pytań, analiz, komentarzy. Formy te są rozwijane w dwóch kierunkach: 1) zapewnienia 
stanowiska i warsztatu pracy, kostiumu i rekwizytu równocześnie jak największej liczbie 
uczniów, 2) wskazania wspólnoty pracy ludzkiej, odczucia i rozpoznania wartości, a także 
celu, który niegdyś towarzyszył odwzorowywanej sytuacji: wiara, przetrwanie, rozwój, 
zaspokojenie. 

22 Członkowie rodziny zostali podani w scenariuszu zajęć muzealnych umieszczonym w niniejszym tomie, Ł. Kondrato-
wicz-Miliszkiewicz, A. Kozak, Życie codzienne rodziny Książków w Teodorówce na przełomie kwietnia i maja 1939 r., od przebudzenia 
dzieci do południa.
23 G. Miliszkiewicz, Zostałem w miasteczku. Widowisko poetyckie – muzealna opowieść o życiu codziennym  w miasteczkach II Rze-
czypospolitej, 2008, AMWL.
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Niektóre scenariusze ekspozycji stałej w MWL opracowywane są tak, by ich goto-
we elementy można było wykorzystywać w innych wydarzeniach muzealnych. Np. opra-
cowanie do miasteczkowego sklepu z artykułami żelaznymi zawiera materiały do pięciu 
scenek – wydarzeń dotyczących sklepów tej branży opartych na aktach sądowych z cza-
sów II Rzeczypospolitej24. Ponadto w scenariuszach ekspozycji staramy się doprowadzić 
wybrane pozycje katalogu eksponatów do takiego poziomu informacji, aby mogły wspo-
magać różne dalsze działania muzealne, wynikające z późniejszych przedsięwzięć w zakre-
sie edukacji, parateatralizacji, rozrywki i fachowej promocji. Wprawdzie krótkie scenki 
parateatralne nie są, jak dotąd, udostępniane dla zwiedzających ekspozycję MWL, jednak 
jest tu przynajmniej zgodność opinii, że ten kierunek rozwoju tzw. zwiedzania muzeum 
będzie atrakcyjny i poznawczy. 

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że rekwizyty przygotowane przez muzeum do 
zajęć edukacyjnych, np. narzędzia pracy i kostiumy nie są zwykłym odpowiednikiem szkol-
nych pomocy naukowych, ale instrumentami kierującymi edukację na obszary interaktyw-
nego przeżywania w muzealnej przestrzeni. Rekwizytu dotykamy, używamy, służy on do 
rzeczywistego wykonania odczuwalnej pracy. Przyjemność stąd płynąca nie jest bynajmniej 
wirtualna. Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że młodzież bardzo lubi przebierać 
się w ubiory z epoki. Świadomość uczennicy, uruchomiona informacjami opiekunów-mu-
zealników i treścią zajęć muzealnych lub spektaklu, że zakłada np. odtworzoną sukienkę 
Sabiny Książek z Teodorówki lub Tomiły Witowskiej, wnuczki aptekarza ze Sławatycz, jest 
wyraźnie widoczna w komentarzach, które ona przekazuje koleżankom i opiekunom. Stroje 
stanowią również element bardzo silnej więzi między animatorami wydarzeń muzealnych, 
a aktorami, którzy je ubierają. W tym jest część filozofii przeobrażania się w postać. Nie tyl-
ko młodzież, ale i dorośli wykonawcy czują owe ikonograficzne wklejenie do pasma filmu 
biegnącego gdzieś z przeszłości. W tym sensie stroje zobowiązują do specjalnego traktowa-
nia roli, bo one powinny być wstępem do dalszej czynności muzealnej, którą jest tworzenie 
wydarzenia poprzez prezentację zachowania postaci z epoki. 

Muzeum wydarzeń życia codziennego  jest pracą wykonaną na rzecz edukacji, na kon-
to jej poziomu i atrakcyjności. Cały ten system zakłada potrzebę i sens przygotowywania 
zajęć zróżnicowanych formalnie i tematycznie. Jeżeli z biegiem lat uświadomimy nauczy-
cielom, że w muzeum jest już ekspozycja wydarzeń równoległa do tradycyjnej uformo-
wanej z eksponatów, wówczas zajęcia edukacyjne mogą koncentrować się na wartościach 
eksponowanych przez parateatr. Jeszcze dziś zdecydowana większość nauczycieli nie jest 
w stanie wyobrazić sobie sytuacji, kiedy na 1-2-godzinne spotkanie z ich klasą specjalnie 
stawili się pracownicy muzeum i uczniowie współpracującej z muzeum szkoły; że wcześniej 
opanowali krótkie, nieimprowizowane teksty przygotowane według scenariusza i przećwi-
czyli je na próbach; że potem przebiorą się w stroje z epoki i odegrają sceny z historii życia 
codziennego, wykorzystując zabytki, rekwizyty, źródła historyczne i ekspozycję. Właści-
wie ukierunkowani nauczyciele muzealni są w stanie prowadzić taką formę zajęć, by nie 
skomplikowała ona rytmu pracy w muzeum i nie zagrażała bezpieczeństwu eksponatów. 
Tacy muzealnicy potrafią zapobiegać rutynie i uproszczeniom zajęć edukacyjnych i zawsze 
poinformują o ewentualnych odstępstwach od źródeł historycznych. 

24 G. Miliszkiewicz, Scenariusz miasteczkowego sklepu… .
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Muzeum inne niż oparte wyłącznie na zabytku dotyczy zwłaszcza tych środo-
wisk, które pragną przedstawić społeczeństwu swoją historię i kulturę. Mają oni pełną 
świadomość, że zasób ocalałych fizycznych pamiątek jest albo niedostateczny by wyra-
zić przeszłość, myśl, zjawisko, albo jest już w posiadaniu innych. Intensywność badań 
naukowych i penetracja terenu nie prowadzą dziś, tak jak w czasach gabinetów staro-
żytności lub w złotym okresie budowy polskich skansenów, do znaczącego przyrostu 
ilości muzealiów. Dotyczy to zwłaszcza tych eksponatów, które wobec długoletniego już 
doświadczenia, są nam potrzebne. Dochodzimy do wniosku, że coraz więcej rozpozna-
wanych dziś obszarów dziejów, nie może być wyrażonych klasyczną ustawową formą 
zabytku – muzealium i wystawą złożoną z takich zabytków. Również muzeum wirtualne 
nie zapewnia przeżycia i wysiłku związanego z uczestnictwem w wydarzeniu muzeum 
życia codziennego, gdy obecni są aktorzy, w użyciu są rekwizyty, a bezpośrednia bliskość 
zabytków i odwzorowanie dawnego wyposażenia przestrzeni też są zapewnione. Parateatr 
poprzez swą specyfikę – emocjonalne zaangażowanie się, doznania i przeżycia związane 
z wykonywaniem określonych zadań lub wcieleniem się w przypisane role, jakie odgry-
wa się w scenkach – w warunkach edukacji muzealnej staje się idealną formą poznania 
historii, skierowaną ku aktywności ucznia. To rada dla muzealnika – jeżeli po zajęciach 
muzealnych otrzymujesz brawa – to z pewnością zorganizowałeś je w formie spektaklu 
lub scenek z epoki.
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Rekonstrukcja dawnych ubiorów  
na przykładzie mody w Polsce w XVII wieku – 

wczoraj, dziś i jutro

2

Jednym z istotnych przejawów dynamicznie rozwijającego się w ostatnich latach na 
świecie ruchu rekonstruktorskiego jest próba odtworzenia dawnych ubiorów, uzbrojenia 
i akcesoriów mody z różnych epok. W Polsce szczególną popularnością cieszą się ubiory 
i uzbrojenie rycerskie z początku XV wieku, co wiąże się z coroczną inscenizacją bitwy 
z Krzyżakami w 1410 roku na polach grunwaldzkich1, a także moda wieku XVII, czyli 
czasów chętnie odtwarzanych wojen Rzeczpospolitej z Turkami, Szwedami i Kozakami. 
Uczestnicy tych inscenizacji deklarują chęć wiernego pod każdym względem nawiązania 
do mody danej epoki. Powstaje więc pytanie, na ile, i czy w ogóle jest to dzisiaj możliwe? 
Czy rekonstrukcje te oddają dzisiejszy stan wiedzy? I w jakim kierunku powinny pójść 
dzisiejsze badania naukowe, by odpowiedzieć na zapotrzebowania polskiego ruchu re-
konstruktorskiego?  

Chociaż współczesny ruch rekonstruktorski w Polsce ma zaledwie kilkunastolet-
nią tradycję, zainteresowanie ubiorem historycznym i próby jego wskrzeszenia zarówno 
w Europie, jak i w Polsce sięgają XVIII w., choć oczywiście w poprzednich stuleciach wy-
nikało ono z innych założeń i pobudek. Kiedy w XVIII w. zaczęły rodzić się nauki histo-
ryczne, m.in. archeologia czy historia sztuki, zaczęto również coraz wyraźniej dostrzegać 
zmienność mody w czasie i rozróżniać charakterystyczne cechy strojów z różnych epok, 
do czego przyczyniły się m.in. wydawane wówczas obszerne bogato ilustrowane albumy 
z rycinami na podstawie sztuki dawnej, na czele z monumentalnymi dziełami Bernarda 
de Montfaucon, L’Antiquité expliquée et représentée en figures z 1719 r.2 i Les Monuments de 
la monarchie française... z 1729-17333. W pierwszej kolejności interesowano się wówczas 
modą antyku, którego znajomość, m.in. dzięki wykopaliskom w Pompejach i Herku-
lanum, poparta ilustrowanymi wydawnictwami i idącymi w ślad za nimi publikacjami 

1 M. Zapaśnik, Rekonstrukcja dawnego ubioru od końca XVIII wieku do czasów współczesnych. Na przykładzie męskiego ubioru z po-
czątku XV wieku, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Sieradzkiej w Instytucie Historii Sztuki 
UW, Warszawa 2009 (mps).
2 B. de Montfaucon, L’Antiquité expliquée et représentée en figures, t. 5, Paris 1719.
3 Tenże, Les Monuments de la monarchie française qui comprennent l’histoire de France avec les figures de chaque règne que l’injure 
des temps a épargnée, t. 5, Paris 1729-1733.
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kostiumologicznymi4, odcisnęła duże piętno na sztuce klasycystycznej, a w malarstwie 
historycznym – nastawionym przede wszystkim na sceny z historii antycznej i mitologii 
– pozwoliła przedstawić kostium antyczny wyraźnie wzorowany na modzie starożytnej 
Grecji i Rzymu. Ubiory antyczne chętnie zakładano również podczas niezwykle popu-
larnych zabaw maskaradowych, a także się w nich portretowano. Nie chodziło tu jednak 
o rekonstrukcję ubioru z przeszłości, a najczęściej o wcielenie się w postaci bogów i bogiń 
antycznych, a więc postaci fikcyjne, o których charakterze decydował nie tylko strój, ale 
także odpowiednie atrybuty5, nie należące do rzeczywiście noszonych akcesoriów mody. 

Antyk nie był jednak jedynym punktem odniesienia dla kostiumów maskarado-
wych i malarstwa historycznego. Sentymentalizm i rodzące się tendencje romantyczne 
wyrażały się również w zainteresowaniu bliższą historią, zwłaszcza owianym aurą tajem-
niczości średniowieczem. Dobrze korespondowało to również z początkami kształtowa-
nia się świadomości narodowej i potrzebą przedstawiania w sztuce krajów europejskich 
rodzimej historii6. Wymagała ona odpowiedniego kostiumu. Znajomość średniowiecznej 
mody była jednak w dalszym ciągu znikoma i luki w wiedzy wypełniano na ogół przez 
nawiązania do bliższej przeszłości, wprowadzając szczegóły charakterystyczne dla mody 
okresu renesansu i baroku, przemieszane z antycznymi draperiami, które uważano za 
najodpowiedniejsze również dla rodzimych bohaterów, co spowodowało gwałtowne spo-
ry między zwolennikami stanowiącego ucieleśnienie ponadczasowego piękna kostiumu 
antycznego a rzecznikami wierności historycznej7. Ta ostatnia była jednak też dość po-
wierzchownie traktowana, gdyż siłą rzeczy najlepiej znana była wówczas moda ubiegłego 
XVII w., udokumentowana m.in. dzięki rozwojowi grafiki. Stąd też wtręty siedemna-
stowieczne są najbardziej czytelne w osiemnastowiecznych ubiorach historycznych. Jest 
to chociażby widoczne w cyklu scen z historii Polski, jakie na zlecenie króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego rozpoczął w 1783 r. Marcello Bacciarelli w Sali Rycerskiej Zam-
ku Królewskiego w Warszawie. Na owe czasy było to jednak dzieło pionierskie, zgodne 
z najnowszymi tendencjami malarstwa historycznego. Król osobiście pilnował, aby arty-
ście dostarczano materiałów historycznych i ikonograficznych. Podobnie czynił podczas 
malowania przez Bacciarellego w latach 1769-71 Pocztu królów polskich8.

O zainteresowaniu Stanisława Augusta Poniatowskiego kostiumem historycznym 
świadczy również jego własny portret autorstwa modnej francuskiej portrecistki Elisabeth 
Vigée-Lebrun w stroju o wyraźnych cechach siedemnastowiecznych, takich jak czerń 
ubioru, pionowe nacięcia na piersiach, kapelusz z szerokim rondem i biały szeroki kołnie-
rzyk obszyty koronką. W rzeczywistości strój króla odzwierciedla francuską modę dwor-

4 M. F. Dandré Bardon, Costume des anciens peuples, Paris 1772-77; A. C. Lens, Le Costume de Plusieurs Peuples de l’Antiquité, 
Liège 1776. 
5 R. D. Shawe, The Georgians-eighteent century portraiture and society, London 1990, s. 173.
6 P. J. Schneemann, Geschichte als Vorbild. Die Modelle der französischen Historienmalerei 1747-1789, Berlin 1994, s. 85-87; 
F. Büttner, Wzlot i upadek malarstwa historycznego. Historia i teoria gatunku w Niemczech od schyłku XVIII do początków XX wieku,, 
[w:] Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich. Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku, katalog wystawy w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, marzec-czerwiec 2007, Kraków 2007, s. 13-14.
7 A. Mayerhofer-Llanes, Die Anfänger der Kostümgeschichte. Studien zu Kostümwerken des späten 18. und des 19. Jahrhunderts im 
deutschen Sprachraum, München 2006 (Beiträge zur Kunstwissenschaft, t. 84), s. 49-53.
8 Zob. A. Chyczewska, Marcello Bacciarelli 1731-1818, Wrocław 1973, s. 64-65; J. Lileyko, Regalia polskie, Warszawa 1987, s. 65; 
B. Steinborn, Dzieła Marcella Bacciarellego, Warszawa 1987, s. 30.
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ską mającą nawiązywać do stylu Henryka IV, panującego na przełomie XVI i XVII w.9 
Z kolei polskie arystokratki pod wpływem angielskim portretowały się w sukniach à la 
van Dyck, szczególnie popularnych na balach maskaradowych w Anglii10. Jego najbar-
dziej charakterystycznym elementem był stojący kołnierz otaczający dekolt i drapowana 
na biodrach spódnica, a często także kapelusz z piórem. Sylwetka czy fryzura były jednak 
kształtowane zgodnie z wymogami mody rokokowej. Tendencja do zachowania modne-
go współczesnego fasonu sukni kobiecej i uhistorycznienia jej jedynie przez charaktery-
styczne dodatki i elementy wykończenia była typowa dla kobiecych kostiumów histo-
rycznych także przez cały XIX wiek. Bardzo często również dwudziestowieczne kostiumy 
filmowe były silnie podporządkowane modnym trendom. Zwykle można z nich odczytać 
nie tylko epokę, do której nawiązują, ale również dekadę XX w., w której powstały. Ko-
stiumy męskie na ogół mniej były podporządkowane modzie współczesnej, choć zawsze 
tonowano elementy mogące budzić śmieszność czy kontrowersje. Np. w pruderyjnym 
XIX w. w męskich kostiumach renesansowych skrzętnie pomijano tzw. saczek, czyli moc-
no wyeksponowaną osłonę na genitalia.

Rodzące się w XVIII w. zainteresowanie dawnym kostiumem nie mogło się w Pol-
sce ograniczyć jedynie do mody zachodnioeuropejskiej, dla której wzorców historycz-
nych dostarczały nam Anglia i Francja. W Rzeczypospolitej, gdzie nadal powszechnie 
noszony był przez mężczyzn polski ubiór narodowy, istniała też świadomość jego zmien-
ności w czasie. Gromadzone w pałacach od pokoleń reprezentacyjne portrety przodków 
budziły również chęć naśladowania ich ubiorów. Powodowały one tęsknotę za minioną 
świetnością, wyrażającą się orientalnym przepychem. Nie było to bez znaczenia w okre-
sie, gdy suwerenność państwa stała pod znakiem zapytania, a szlachcic w kontuszu coraz 
bardziej kojarzył się z warchołem i pieniaczem. Jego przeciwieństwem był waleczny Sar-
mata w karmazynowym lub złotolitym żupanie i szubie lub narzuconej na ramiona delii 
z futrzanym kołnierzem. Gdy we Francji czy Niemczech11 i Szwecji próbowano tworzyć 
od podstaw stroje narodowe, inspirowane modą z czasów rozkwitu tych państw12, rów-
nież w Polsce w pewnych okolicznościach zaczęto sięgać do historycznych form ubioru 
polskiego. Taką okazją były poselstwa zagraniczne. Adam Rzewuski, naznaczony [w 1789 
roku] posłem w Danii, miał zamiar odbyć swą ambasadę w stroju dawnym, narodowym 
i z wielką okazałością; [...] Robiono pośpiesznie ubrania jak najwykwintniejsze. [...] zwożo-
no portrety z XV, XVI i XVII wieku, z których brano formy na suknie; największa ich część 
była z lam, złotogłowiów, aksamitów i atłasów, wyszywanych złotem, srebrem i jedwabia-
mi13. Do dawnego stroju polskiego nawiązał również w 1790 r. Piotr Potocki, ostatni 
polski poseł w Stambule, który według współczesnej relacji podczas legacji miał na sobie 

9 F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003, s. 266-267.
10 M. Bialic, O grupie XVIII-wiecznych portretów dam polskich w strojach à la van Dyck, [w:] Sztuka i Moda. Materiały z sesji Klubu 
Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Warszawskim Oddziale SHS, Warszawa 24 października 2002 r., [w druku].
11 S. Müller, Kleider machen Nationen: Das Beispiel der altdeutschen Tracht, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht“ 2001, 
Hf. 3, s. 162-179.
12 Tenże, Die Bekämpfung des Kleiderluxus in Schweden, [w:] Kleider macht Politik. Zur Repräsentation von Nationalstaat und Politik 
durch Kleidung in Europa vom 18. Bis zum 20. Jahrhundert, red. S. Müller, M. Reinbold, Oldenburg 2002, s. 40-43. 
13 Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego, t. II, Warszawa [1910] (Biblioteka Dzieł Wyborowych), s. 58-59 (cyt. za: P. Mrozowski, 
Ubiór jako wyraz świadomości narodowej szlachty polskiej w XVI-XVIII wieku, [w:] Ubiory w Polsce. Materiały III Sesji Klubu Kostiu-
mologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, Październik 1992, red. 
A. Sieradzka, K. Turska, Warszawa 1994, s. 19.
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biały lamowany żupan i szubę pąsową aksamitną marmurkami podszytą, u boku pałasz 
brylantami i szmaragdami kameryzowany, na głowie zaś kołpak soboli z piórem i egrettą 
brylantową14. Zachowany w zbiorach Muzeum Pałacu w Wilanowie portret Potockiego 
w tym stroju pokazuje, że okrycie wierzchnie mogło być inspirowane modą początku 
XVII, a nawet XVI w.

W XIX w., kiedy zaczęły wychodzić coraz liczniejsze bogato ilustrowane publikacje 
kostiumologiczne poświęcone również modzie średniowiecznej i nowożytnej15. Zaczęto 
od malarstwa historycznego i teatru oczekiwać coraz dalej posuniętej wierności w ukazy-
waniu dawnej mody, odzwierciedlającej aktualny stan wiedzy. Choć faktycznie postulat 
ten też był dość swobodnie rozumiany. W malarstwie historycznym za wierne uznawano 
często nie te kostiumy, które rzeczywiście we wszystkich detalach zgadzały się z histo-
rycznym pierwowzorem, ale te, które ponadto były malowane z wielką drobiazgowością 
i realizmem w odtwarzaniu szczegółów. Ważniejsze niż poprawny fason, było bogactwo 
detalu i lśnienie tkanin, klejnotów i futer, z których przedstawiane ubiory były wykona-
ne. Pod tym względem wzorem dla malarzy europejskich były iluzjonistycznie malowane 
sceny historyczno-rodzajowe autorstwa francuskiego malarza Paula Delarosche’a, które-
go stylistykę w Europie Środkowo-Wschodniej m.in. wśród polskich malarzy rozpropa-
gował Karl Theodor Piloty, profesor Akademii Monachijskiej16.

W przeciwieństwie jednak do XVIII w., kiedy stroje średniowieczne i nowożyt-
ne przedstawiano podobnie i stanowiły one mieszaninę stylów, dziewiętnastowieczny 
historyzm miał dobrze opanowane formy charakterystyczne dla gotyku, renesansu czy 
baroku. Toteż na obrazach, które analogicznie do gatunku filmowego możemy nazwać 
„kostiumowymi”, te poszczególne epoki są dobrze rozpoznawalne. Chociaż im przedsta-
wiane wydarzenia bliższe były współczesności tym wierność szczegółu mogła być większa. 
Czasem nawet z perspektywy dzisiejszego stanu wiedzy głęboka erudycja ówczesnych 
malarzy może budzić podziw. Mimo znacznie trudniejszego niż dzisiaj dostępu do źródeł 
wielu z nich prowadziło na własną rękę poszukiwania wzorców, przerysowując stroje 
z dawnego malarstwa i grafiki, jak czynili to m.in. uważany za prekursora polskiego „an-
tykwarycznego” malarstwa historycznego Aleksander Lesser17 oraz niekwestionowany au-
torytet w dziedzinie historii mody w Polsce Jan Matejko18, autor albumu Ubiory w Polsce 
1200-1795, wydanego w 1860 r. 

Rysunki pomocnicze jednak nie wystarczały do ukazania na płótnie realistycznie 
wyglądających kostiumów, stąd też malowano je zawsze w oparciu o pracę z modelem 
przebranym w historyczny kostium. Artyści zmuszeni byli w związku z tym do groma-

14 Cyt. za: J. Reychman, Życie polskie w Stambule w XVIII wieku, Warszawa 1959, s. 29.
15 Dziewiętnastowiecznym  niemieckim publikacjom kostiumologicznym poświęcona jest książka A. Mayerhofer-Llanes, 
Die Anfänger der Kostümgeschichte... . Autorka daje również szerokie tło europejskie. Jedną z najpopularniejszych ówczenych 
kostiumologii było dzieło C. Bonnarda, Costumes des XIII, XIV, et XV siècles extraits des monumens les plus authentiques de pein-
ture et de sculpture avec un texte historique et descriptif, Rome 1828 (wyd. 2, Paris 1860-1861).
16 B. Ciciora, Monachijskie malarstwo historyczne XIX wieku, [w:] Nauczyciele Matejki, Grottgera, Gierymskich. Monachijskie ma-
larstwo historyczne XIX wieku, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, marzec-czerwiec 2007, Kraków 2007, 
s. 59-61.
17 Rysunki kostiumowe Lessera przechowywane są w Muzeum Narodowym w Warszawie w Gabinecie Grafiki i Rysunku 
Nowożytnego Polskiego oraz w Dziale Dokumentacji Ikonograficznej.
18 Rysunki i przerysy z przedstawieniami dawnych ubiorów, broni i rzemiosła artystycznego tzw. „Skarbczyk” Matejki 
przechowywane są w większości w Muzeum Domu Jana Matejki w Krakowie.
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dzenia kolekcji dawnych ubiorów bądź ich replik19. Ubiory oryginalne trafiające do ko-
lekcji tego typu, do jakich należały m.in. zbiory Jana Matejki20 i Józefa Brandta21, z regu-
ły pochodziły dopiero z XVIII w. Siedemnastowieczne i wcześniejsze obiekty to zwykle 
repliki szyte na podstawie wzorów ikonograficznych. Przygotowując je nie prowadzono 
jednak badań nad dawnym krojem i technikami krawieckimi. Efekt zbliżony do histo-
rycznego wzorca osiągano za pomocą współczesnych metod kroju i szycia, nie posiłkując 
się historycznymi wykrojami, a jedynie powierzchownie naśladując wygląd i elementy 
wykończenia. Jednak, kiedy oglądamy „Kazanie Skargi” Matejki z 1864 r., wydaje się, 
że nawet jak na dzisiejsze standardy jest to jedna z lepszych rekonstrukcji mody XVII w. 
w Polsce – w swoim czasie na gruncie polskim obraz ten był krokiem milowym w uka-
zywaniu mody historycznej. Zarówno w przypadku ubiorów polskich, jak i zachodnio-
europejskiego stroju króla wyraźnie można rozpoznać cechy charakterystyczne dla mody 
początku tego stulecia. Szczególnie bliski modzie tego okresu jest strój Mikołaja Zebrzy-
dowskiego ukazanego w centrum obrazu w złotolitej ferezji22, zapinanej na dyskretne 
guzy i pętlice od pasa w górę i założonej na żupan, a nie tylko narzuconej na ramiona, 
jak to było modne później. Rękawy żupana są wąskie, zgodnie z modą początku XVII w. 
Poprawne są również rękawy ferezji – długie niemal do ziemi i nie rozcięte pionowo, jak 
rękawy osiemnastowiecznego kontusza, a tylko nie wszyte do połowy na ramionach, co 
również pozwalało na ich dekoracyjne zwieszenie. Zachowana jednak w zbiorach Domu 
Jana Matejki i uszyta na zlecenie artysty ferezja23 krojem i sposobem wykończenia tylko 
powierzchownie nawiązuje do mody siedemnastowiecznej, gdyż żadne oryginalne obiek-
ty mogące posłużyć za wzór nie przetrwały do naszych czasów24.

W późniejszych obrazach historycznych Matejko jednak zatracił tą pierwotną, wi-
doczną w Kazaniu Skargi czystość stylową i wolał ją zastąpić bogactwem rekwizytów, 
głównie oryginalnych zabytków, które nie zawsze pasowały do przedstawianej epoki bądź 
sytuacji. Jest to zwłaszcza widoczne w scenach z epoki średniowiecza, takich jak Bitwa 
pod Grunwaldem (1878), czy Dziewica Orleańska (1886). W odniesieniu do XVII w. 
artyście udało się dotrzeć również do większej ilości oryginalnych obiektów z epoki, które 
z drobiazgowością ukazywał na płótnie obok rekwizytów późniejszych. Tak więc w Sobie-

19 O zbiorach rysunków i kolekcjach ubiorów malarzy historycznych pisałam w pracy doktorskiej: A. Straszewska, Warsztat 
kostiumologiczny malarza historycznego  na przykładzie Jana Matejki w kontekście sztuki europejskiej i polskiej 2 połowy XIX wieku, pra-
ca doktorska napisana w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie pod kierunkiem prof. UW dr hab. Anny Sieradzkiej, Warszawa 
2009 (mps). 
20 Kolekcja artysty zachowana niemal w całości jest przechowywana w Muzeum Domu Jana Matejki w Krakowie.
21 Zbiór Brandta przekazany po I wojnie światowej do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w znacznej części  
uległ zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego. Lepiej zachowało się uzbrojenie już przed wojną przekazane do Mu-
zeum Wojska Polskiego.
22 Ferezja – męskie okrycie wierzchnie noszone w Polsce w XVI-XVII w.; mogło być luźne lub lekko dopasowane i miało 
długie dekoracyjne rękawy, stojący kołnierz (w odróżnieniu od szerokiego kołnierza delii) oraz zapięcie na guzy i pętlice.
23 Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki – nr inw. IX/4.018.
24 Pewną szansę na odtworzenie kroju delii i ferezji z końca XVI i początku XVII w. może dać analiza zachowanych w Mu-
zeach na Węgrzech wierzchnich ubiorów węgierskich tzw. mente, które w tym okresie wywarły znaczny wpływ na ubiory 
polskie.   
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skim pod Wiedniem (1883) obok żupana z XVII w.25 pojawia się szustokor26 z XVIII w.27 
czy tureckie buty z XIX w.28 Z kolei w Ślubach Jana Kazimierza (1893) obok siedemna-
stowiecznego watowanego żupana Stanisława Żółkiewskiego ze zbiorów Czartoryskich 
w stroju królowej Ludwiki Marii Matejko namalował osiemnastowieczną spódnicę29, 
a hetmana polnego koronnego Stanisława Lanckorońskiego przyodział w dziewiętnasto-
wieczną efektowną, haftowaną złotym sznureczkiem kobiecą suknię albańską30.

Dziewiętnastowieczne wschodnie ubiory chętnie przedstawiał też w swoim malar-
stwie historycznym Józef Brandt, który miał ich w swoich zbiorach kilkadziesiąt. Artysta 
ten stworzył niezwykle sugestywną wizję siedemnastowiecznych wojen Rzeczpospolitej 
z Turkami i Kozakami. Choć też pod względem kostiumologicznym należy na nie pa-
trzeć z dużą ostrożnością, zwłaszcza jeśli chodzi o ubiory Kozaków i Turków, gdyż są 
one pokazane zgodnie z powszechnym w XIX w. przekonaniem o niezmienności mody 
wschodniej. Malarz ten natomiast wnikliwiej przestudiował zagadnienie siedemnasto-
wiecznego ubioru i uzbrojenia polskiego. Nie poddał się całkowicie stworzonemu przez 
dziewiętnastowiecznych batalistów mitowi skrzydlatej polskiej husarii. W scenach bitew 
i kampanii wojennych dość często, choć nie zawsze31, przedstawiał żołnierzy tej formacji 
bez skrzydeł32, czyli tak jak według najnowszych badań w rzeczywistości walczyli33.  

Ubiory historyczne, w tym siedemnastowieczne, były w XIX w. – epoce histo-
ryzmu, również bardzo popularne na wszelkich balach i imprezach kostiumowych. 
W Niemczech i Monarchii Austro-Węgierskiej z okazji ważnych rocznic organizowano 
tłumne pochody kostiumowe, na które znani artyści projektowali stroje w duchu rene-
sansu i baroku. Należał do nich m.in. słynny Festzug zorganizowany w 1879 r. w Wiedniu 
dla uczczenia srebrnych godów pary cesarskiej. Oprawę pochodu i kostiumy uczestników 
inspirowane modą północnego renesansu z czasów Dürera i modą barokową z epoki 
Rubensa projektował uczeń Piloty’ego, jeden z najsłynniejszych ówczesnych malarzy hi-
storycznych Hans Makart34. Pochody te można uznać za prekursorskie w stosunku do 
dzisiejszych imprez rekonstrukcyjnych. 

25 Chodzi tu żupan wiązany z osobą Stanisława Daniłowicza i datowany na ok. 1640 r., zapewne jednak pochodzący dopiero 
z końca XVII w. (Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki – nr inw. IX/4.281).
26 Szustokor (fr. justaucorps – przylegający do ciała), noszony od ok. 1660 r. do połowy XVIII w. nieodcinany w talii, górą 
dopasowany, długi do kolan męski ubiór wierzchni bez kołnierza, którego poły boczne w XVIII w. były znacznie poszerzo-
ne. 
27 Ubiór ten nie trafił do zbiorów Domu Jana Matejki. Prawdopodobnie jest to ten sam obiekt, który obecnie stanowi wła-
sność PAU i jest przechowywany jako depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie (zob. M. Gutkowska-Rychlewska, Hi-
storia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, il. 674 a, b).
28  Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki – nr inw. IX/4.354/1-2.
29 Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki – nr inw. IX/4.111.
30 Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Jana Matejki – nr inw. IX/4.269.
31  Skrzydlata husaria jest przedstawiona na wczesnym obrazie artysty Bitwa pod Wiedniem (1873, Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie).
32 M. in. Walka o turecki sztandar (1882, Muzeum Narodowe w Krakowie), Składanie sztandarów (lata 80. XIX w., własność 
prywatna), Powrót z Wiednia (lata 80. XIX w., własność prywatna).
33 W. Głębowicz, Skrzydła husarskie – prawda i legenda, [w:] Wojny Północne w XVI-XVIII wieku: w czterechsetlecie bitwy 
pod Kircholmem, red. B. Dybaś, A. Ziemlewska, Toruń 2007, s. 281-288.
34 R. Kassal-Mikula, Der Festzug über die Ringstraße, [w:] Hans Makart. Malerfürst 1840-1884, Katalog wystawy w Historisches 
Museum der Stadt Wien, Wien 2000, s. 241-244.
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Projektowanie kostiumów na zabawy i pochody nieobce było również polskim 
artystom. W 1908 r. w przygotowania do inscenizacji związanej z odsieczą wiedeńską 
zaangażował się Wojciech Kossak. Został on poproszony o dopilnowanie kostiumów hi-
storycznych oddziału polskiej skrzydlatej husarii z Sobieskim na czele, która stanowiła 
część grupy historycznej obrazującej drugie oblężenie Wiednia w 1683 r. i brała udział 
w pochodzie jubileuszowym zorganizowanym z okazji 65. rocznicy panowania cesarza 
Franciszka Józefa. Sam artysta wystąpił jako król w zamówionym w Krakowie żupanie 
i zbroi z rodzinnej kolekcji, a jak wspomina szczególny nacisk położył na zaopatrzenie 
wszystkich skrzydeł husarskich w odpowiednie pióra35. Z kolei w 1883 r. w trzechset-
ną rocznicę bitwy wiedeńskiej jego ojciec Juliusz Kossak na balu kotylionowym w Su-
kiennicach wystąpił w przebraniu Jana III Sobieskiego prowadząc do poloneza pisarkę 
historyczną Antoninę Domańską, autorkę książki „Paziowie króla Zygmunta”, przebra-
ną w suknię barokową w stylu kostiumów projektowanych przez Makarta36. Natomiast 
polski ubiór Kossaka pokazuje dość stereotypowe wyobrażenie o męskim stroju polskim 
z XVII w., składającym się z żupana i narzuconej na ramiona delii, w tym wypadku zbyt 
wąskiej i krótkiej, która ponadto w czasach Sobieskiego wyparta była już przez kontusz, 
w jakim w rzeczywistości król wystąpił pod Wiedniem37. 

Wiadomo też, że sam Jan Matejko projektował kostiumy dla uczestników balu 
maskowego na cześć Zyblikiewicza w Sukiennicach w 1881 r. Niestety same projekty, 
które trafiły do zbiorów hr. Stanisławowej Tarnowskiej38, a także stroje nie zachowały się 
do dzisiaj. Matejko, podobnie jak wielu mu współczesnych malarzy historycznych, często 
przebierał również portretowane osoby w kostiumy historyczne z XVI i XVII w., m.in. 
sportretował on w 1873 r. Józefa Ciechońskiego39 w stroju inspirowanym Portretem Sta-
nisława Tęczyńskiego Tomasza Dolabelli (przed 1634)40. W jego skład wchodziła nałożona 
i zapięta od pasa w górę na ozdobne guzy, a nie narzucona na ramiona podbita futrem 
delia z dekoracyjnie zwieszonymi rękawami, do dzisiaj bardzo rzadko rekonstruowana.

Malarze historyczni, którzy rządzili masową wyobraźnią widzów i kształtowali ich 
wyobrażenia o modzie dawnych epok, utrwalili obraz polskiego siedemnastowiecznego 
szlachcica w żupanie i narzuconej na ramiona delii, a osiemnastowiecznego w żupanie, 
kontuszu i czapce konfederatce. Ten wyraźny podział jest jeszcze dzisiaj bardzo silny 
wśród grup rekonstrukcyjnych.  

Sto lat później wielki wpływ na myślenie o siedemnastowiecznym kostiumie pol-
skim  wywarły kolejne ekranizacje Trylogii Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jerzego Hof-
fmana: Pan Wołodyjowski z 1968 r. i czarnobiały serial Przygody Pana Michała z 1969 r. 
z kostiumami projektowanymi przez Lecha Zahorskiego, następnie Potop z 1974 r., 

35 W. Kossak, Wspomnienia, wstęp i opracowanie K. Olszański, Warszawa 1973, s. 263-265.
36 Para fotografii Kossaka i Domańskiej w strojach z tego balu autorstwa Walerego Rzewuskiego została wystawiona na 149 
Aukcji Sztuki Dawnej i Antyków w Domu Aukcyjnym Rempex 23 września 2009 r. Fotografie zostały na odwrociu opisane 
przez córkę pisarki – Marię Domańską: „Juliusz Kossak / jako Sobieski na / balu kotylionowym / w Sukiennicach 1883 r. / 
prowadził Moją Matkę do poloneza”.
37 A. Sieradzka, Sarmatyzm i Francuszczyzna – ubiory Króla Jana III Sobieskiego i jego rodzimy, [w:] „Terra Sarmatica”, Warszawa 
2006 (Wolne Wykłady), s. 64.
38 M. Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka od r. 1861 do końca życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, oprac. 
K. Nowacki, I. Trybowski, Kraków 1993, s. 219.
39  Muzeum Śląskie, Katowice.
40 Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu.
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dla którego kostiumografem była Magdalena Tesławska i w końcu Ogniem i mieczem 
z 1999 r., w którym za kostiumy odpowiadali Magdalena Tesławska i Paweł Grabarczyk. 
Wszystkie trzy filmy w swoim czasie budziły podziw wspaniałością kostiumów, choć każ-
da część inaczej pokazuje modę XVII w. i na co innego kładzie nacisk. Kostiumy w Panu 
Wołodyjowskim były jeszcze dość teatralne, świeże, jak „spod igły” – przez co dzisiaj mogą 
wydawać się najmniej wierne epoce, choć w wielu wypadkach nie są gorsze niż współcze-
sne rekonstrukcje. W dwóch kolejnych częściach Magdalena Tesławska położyła nacisk 
na drapieżny realizm, najdalej posunięty w Ogniem i mieczem, gdzie szczególnie chętnie 
stosowała np. grube zgrzebne tkaniny. 

Z punktu widzenia wierności epoce każda z trzech części ma swoje wady i zale-
ty. W Panu Wołodyjowskim uderza dzisiaj zwłaszcza doskonałe krawiectwo i perfekcyjne 
dopasowanie żupanów do sylwetki, co było jedną z najważniejszych zasad europejskiego 
krawiectwa od schyłku średniowiecza. Rękawy i kołnierze są idealnie wszyte i mają dobre 
proporcje. Również zachodzące na dłonie charakterystyczne dla mody siedemnastowiecz-
nej wypustki tzw. „psie uszy”41 mają odpowiednią wielkość, nie odstają i nie przeszkadzają 
noszącemu ubiór. O dziwo także kobiece suknie, zwłaszcza strój Krzysi, krojem najlepiej 
ze wszystkich trzech części odpowiadają modzie epoki, choć już dobór tkanin i koronki 
powodują efekt sztuczności. Ubiory w Panu Włodyjowskim są jednak dość schematyczne. 
Brakuje noszonych już w tym czasie kontuszy, a Basia i Krzysia występują w kontusi-
kach rodem z XIX w. Podobnie delie powtarzają wzorce i fasony wypracowane jeszcze 
przez dziewiętnastowiecznych projektantów kostiumów historycznych. Produkcja filmu 
ponadto zbiegła się z wydaniem epokowego dzieła Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej Hi-
storia ubiorów z 1968 r. – tym samym już od początku film oparty był na nieaktualnym 
stanie wiedzy.

W kolejnych częściach filmowej Trylogii uwaga kostiumografów koncentrowała się 
na malowniczości i bogactwie detalu. Już w Potopie ilość różnorodnych ubiorów, a także 
wprowadzenie wzorzystych – choć niezbyt historycznych – tkanin, bogatej biżuterii oraz 
dużej ilości prostych, mocno zużytych i podniszczonych ubiorów ludu czy wojskowych, 
daje wrażenie dużego realizmu, a tym samym złudzenie prawdy historycznej, podobnie 
jak to miało miejsce w malarstwie Matejki. Nie przeszkadza, że w wielu wypadkach fa-
sony ubiorów są niezgodne z modą epoki, detale mają złe proporcje, a wielu bohaterów 
nosi kontusze z wylotami oparte na osiemnastowiecznych, a nie siedemnastowiecznych 
wzorach. Tutaj najprawdopodobniej kostiumograf Magdalena Tesławska wykorzystała 
najnowsze badania Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej, która w swej Historii ubiorów po 
raz pierwszy dobitnie wykazała, że kontusze były noszone już w 2. ćw. XVII w.42 Jednak 
zachowane w zbiorach polskich oryginalne obiekty pochodzą dopiero z XVIII w., więc 
tylko takie wykroje zamieściła ona w swej książce43 i one to posłużyły najprawdopo-
dobniej przy opracowywaniu kostiumów dla bohaterów Potopu. Już jednak wspaniały 
srebrzysty żupan Janusza Radziwiłła skrojony jest według zamieszczonego u Gutkowskiej 

41  „Psie uszy” – zachodzące na dłoń wykończenia rękawów w formie języków, charakterystyczne dla węgierskich dołoma-
nów i polskich żupanów w XVII w. 
42 M. Gutkowska-Rychlewska, dz. cyt., s. 519.
43 Tamże, rys. 23 na s. 829 (kontusz-czechman z poł. XVIII w.) i rys. 24 b na s. 826 (kontusz, po 1760 r.).
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wykroju stroju z ok. 1640 r.44 W filmie brakuje natomiast charakterystycznych reprezen-
tacyjnych delii z dużymi futrzanymi kołnierzami na ramionach, które nosili bohaterowie 
Pana Wołodyjowskiego i które pojawiają się na powrót w Ogniem i mieczem. Potop jest też 
jedynym filmem z serii, gdzie fryzura głównej bohaterki jest oparta na wzorach z epoki, 
a jej makijaż jest stosunkowo dyskretny, choć sam typ urody grającej Oleńkę Małgorzaty 
Braunek odbiega od barokowego ideału, kiedy preferowano okrąglejsze kształty, śnieżno-
białą cerę, migdałowe oczy i ciemne włosy. 

W Ogniem i mieczem również położony jest nacisk na detale, np. fryzury i zarost. 
Pojawiają się np. popularne wśród Kozaków kosmyki na wygolonej głowie, tzw. osełedce, 
choć oni sami są ubrani w typowe stroje osiemnastowieczne, składające się z żupanów, 
szerokich hajdawerów i krótkich przepasanych kontuszy z dekoracyjnymi wylotami. 
Spośród Kozaków jedynie Chmielnicki ubrany jest w delię i kołpak wzorowane na jego 
siedemnastowiecznym graficznym wizerunku, który posłużył również za wzór przy cha-
rakteryzacji hetmana45. Spośród typowych detali wzorowanych na modzie epoki, projek-
tanci kostiumów często też wprowadzali szamerowania na piersiach, charakterystyczne 
dla siedemnastowiecznych ubiorów wojskowych. W Ogniem i mieczem, podobnie jak 
w Potopie, położony został też nacisk na realizm i różnorodność.

Niezależnie od stopnia wierności historycznej wizja XVII w. wykreowana przez 
twórców Potopu oraz Ogniem i mieczem jest na tyle przekonująca, że to właśnie dzięki 
tym filmom przeciętny Polak ma nie tylko pewną wiedzę na temat ubiorów w Polsce 
w tej epoce, ale też niezachwianą pewność, że moda tego czasu tak właśnie wyglądała. 
Obrazuje to m.in. dyskusja na forum „Internetowej bazy filmowej”: „Kostiumy w Potopie 
są genialne, wręcz do perfekcji przypominają stroje z epoki. I jak aktorzy je noszą! Jakby 
w nich chodzili na co dzień. Hoffman jest zresztą z tego znany, bardzo dba o wiarygod-
ność kostiumologiczną swych filmów. Nawet w słabym Ogniem i mieczem, kostiumy 
wyglądały wspaniale, wprost iskrzyły się bogactwem dopracowanych szczegółów.”46

Należy jednak pamiętać, że kostium filmowy podporządkowany jest specyficznym 
prawom i kostiumograf może brakujące informacje o kształcie dawnej mody zastąpić 
inwencją artystyczną, aby pokazać też to, czego nie wie. Musi też wszystkim kostiumom 
nadać pewną spójną koncepcję wizualną i nagiąć się do gustów współczesnego odbiorcy, 
który ocenia kostiumy i charakteryzację poprzez pryzmat współczesnego ideału urody. 
Inne wyzwania stoją natomiast przed współczesnymi rekonstruktorami historyczny-
mi, dla których priorytetem i celem jest możliwie najwierniejsze odtworzenie pewnych 
aspektów życia w dawnych wiekach. Na ile jest to oczywiście możliwe pozostaje kwestią 
otwartą. Jest to raczej proces polegający na dążeniu do nieosiągalnej nigdy w pełni dosko-
nałości, a granica wciąż się przesuwa wraz z postępem badań naukowych. W odniesieniu 
do mody XVII w. w Polsce pierwszym podstawowym problemem, z którym borykają się 
rekonstruktorzy zajmujący się tą epoką, wydaje się brak odpowiednich publikacji, które 
by poprowadziły wykonawców strojów polskich „za rękę” podczas pracy krawieckiej, ana-
logicznych chociażby do najsłynniejszych opracowań angielskiej badaczki Janet Arnold, 
publikującej wykroje ubiorów historycznych z muzealnych kolekcji, uzupełnione o dane 

44 Tamże, il. 591, rys. 20 na s. 826 (wykrój).
45 W. Hondius, Portret Bohdana Chmielnickiego, miedzioryt, 1651.
46 http://fdb.pl/film/81-potop/temat/11354-o-kurcze.
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dotyczące techniki wykonania47. Pod tym względem w uprzywilejowanej sytuacji znaj-
dują się polskie grupy zajmujące się średniowieczem, a więc epoką, gdy w całej Europie 
moda była jednolita, gdyż mogą korzystać z dostosowanych do ich potrzeb wydawnictw 
obcojęzycznych, takich jak popularny Medieval Tailor’s Assistant Sarah Thursfield48. Stąd 
też zapewne ogólny poziom strojów średniowiecznych w Polsce w ostatnich latach bar-
dzo się podniósł, a niektórzy wyspecjalizowani krawcy i krawcowe szyją ubiory w dużej 
mierze odpowiadające dzisiejszemu stanowi wiedzy. 

W przeciwieństwie do średniowiecza moda w Polsce w XVII w. miała odrębny 
charakter od mody zachodniej, więc literatura obca jest tu tylko częściowo przydatna. 
Choć wydaje się, że np. w odniesieniu do mody kobiecej jest ona zdecydowanie za mało 
wykorzystywana i więcej jest dobrych rekonstrukcji ubiorów męskich, podczas gdy ko-
biecych w zasadzie nie ma. Na najwyższym poziomie stoi też rekonstrukcja ubiorów 
wojskowych. Choć często ogólny poziom imprez historycznych poprawiają uczestnicy 
cudzoziemscy przebrani w ubiory zachodnioeuropejskie. Dobrym przykładem może być 
przegląd wojsk w odbywającej się corocznie imprezie Vivat Vasa! – inscenizacji bitwy,  
jaką w 1629 r. stoczyły pod Gniewem wojska Zygmunta III Wazy z armią Gustawa II 
Adolfa Wazy49. Szczególnie dobrze prezentują się regimenty jednolicie odziane w zachod-
nie sukienne dublety i pludry, m.in. też rodzimy żółty regiment piechoty z Gniewa50. 
Z polskich wojsk dobre wrażenie sprawia spójnie odziana i uzbrojona husaria, pozbawio-
na zgodnie z prawdą historyczną skrzydeł. 

Bardziej przypadkową zbieraninę stanowiła natomiast głośna krakowska insceni-
zacja bitwy wiedeńskiej w 2008 r., gdzie wielu uczestników, w tym również reprezentu-
jących formacje zachodnie, nosi ubiory o przynajmniej pół w. wcześniejsze. Dotyczy to 
również samego króla, który według historycznych przekazów ubrany był w niebieski 
kontusz sukienny i jedwabny biały żupan, a nie delię, która już była wtedy ubiorem sta-
roświeckim. W inscenizacji bitwy wiedeńskiej brakuje natomiast zupełnie powszechnych 
w tym czasie kontuszy. Wynika to po części z tego, że forma wczesnego kontusza nie jest 
polskim rekonstruktorom znana, gdyż jedyny zachowany kontusz z końca XVII w. znaj-
duje się  w zbiorach sztokholmskich i choć został on szczegółowo opracowany, poświęco-
ny mu artykuł  Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej opublikowany jest w trudno dostępnym 
szwedzkim czasopiśmie naukowym „Livrustkammaren”51. 

Analizując poszczególne elementy ubiorów polskich z bliska, uderza zwykle ich 
niedopracowanie, powierzchowne wykończenie, a często też niewłaściwy krój. W dużej 
mierze może to wynikać z braku odpowiednich opracowań. Wprawdzie poza książką 

47 Obok licznych artykułów J. Arnold opublikowała 4 tomy Patterns of Fashion: 1. Cut and construction of women’s clothing, 
1660-1860, London 1964 (1972, New York 1977); 2. Englishwomen’s Dresses and Their Construction C.1860-1940, London 1966 
(1972, New York 1977); 3. The Cut and Construction of Clothes for Men and Women 1560-1620, London 1985 (1986); 4. The Cut and 
Construction of Linen Shirts, Smocks, Neckwear, Headwear and Accessories for Men and Women c. 1540-1660, London 2008.
48 S. Thursfield, Medieval Tailor’s Assistant: Making Common Garments 1200-1500, Bedford 2001 (2007). Kolejnym wydaw-
nictwem, które może wzbogacić obraz rekonstruowanej obecnie mody średniowiecznej jest świeżo wydane naukowe opra-
cowanie niemieckie, w którym autorka zamieszcza też katalog zachowanych oryginalnych obiektów: K. Kania, Kleidung Im 
Mittelalter, Köln-Wien [u.a] 2010. 
49 http://www.zamek-gniew.pl/vivatvasa/
50 http://www.zamek-gniew.pl/index.php?mod=more&idsel=79
51 M. Gutkowska-Rychlewska, En alderdomlig polsk langrock „kontusz” i Livrustkammaren, „Livrustkammaren”, t. 11, nr 10, 
1969, s. 267-269.
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Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej w ostatnich dziesięcioleciach przybyło publikacji na 
temat rodzimej mody, ale nie odpowiadają one dostatecznie na zapotrzebowania ruchu 
rekonstruktorskiego. Należą do nich m.in.: Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej 
Ireny Turnau z 199152 i Ubiory w Polsce. Materiały III sesji Klubu Kostiumologii i Tka-
niny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wydane 
w 1994 r.53 Są to jednak dość hermetyczne książki naukowe, pozbawione praktycznie 
dobrej jakości ilustracji i szczegółowych instrukcji na temat zasad kroju i szycia. Niezna-
ne wcześniej wykroje podają natomiast mało znane opracowania znalezisk grobowych, 
takie jak m.in. Małgorzaty Grupy Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XVIII wieku z kościoła 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu z 2005 r.54 i Anny Drążkow-
skiej Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku z 2008 r.55 Brakuje w nich 
jednak obrazowego przedstawienia sposobu szycia i wykończenia ubiorów. Te i inne wy-
dawnictwa naukowe podają tylko cząstkowe informacje, które nie składają się na pełny 
obraz mody XVII stulecia. Brakuje zwłaszcza zachowanych przykładów bielizny i spodni 
noszonych do stroju polskiego56. Szansę na ich rekonstrukcję w przypadku koszul stwarza 
jednak porównanie kroju zachowanych zabytków zachodnioeuropejskich z dziewiętna-
stowiecznymi koszulami noszonymi do ubiorów ludowych, które zachowały tradycyjny 
porównywalny z siedemnastowiecznym fason, a do mody późniejszej nawiązują jedy-
nie sposobem wykończenia i fasonem kołnierza. Podobnie badania porównawcze kro-
ju tureckich szarawarów, od których wywodziły się spodnie szlachty noszone w 2. poł. 
XVII w., z różnymi typami spodni ludowych mogą pozwolić na wyłonienie najbardziej 
pierwotnych fasonów, które przeszły z warstw wyższych do stroju ludowego i przetrwały 
w niemal niezmienionej formie. 

Jednak nawet w odniesieniu do lepiej znanych wierzchnich ubiorów brakuje wy-
dawnictwa, które z jednej strony zawierałoby dobre zdjęcia zachowanych polskich żupa-
nów z XVII w. i ich detali, uzupełnionych o wybór portretów i malarstwa siedemnasto-
wiecznego przybliżających sposób noszenia i dodatki. Zwłaszcza, że w wielu wypadkach 
rekonstruktorzy bazują jedynie na ikonografii i wykrojach, nie czytając dostępnej lite-
ratury, co pomogłoby uniknąć błędów. Przykładem tego jest charakterystyczny ubiór 
piechoty wybranieckiej z końca XVI i początku XVII w. znany z przedstawienia na Rolce 
Sztokholmskiej (pocz. XVII w.)57 i tzw. Tablicy gołuchowskiej (ok. 1620)58. Ubiór ten 
jest powszechnie rekonstruowany, choć w wielu wypadkach błędnie. Można było by tego 
uniknąć dzięki opisowi w znanej książce Marii Gutkowskiej-Rychlewskiej, który brzmi 
następująco: Polskie ubiory piechoty to błękitne delie sukienne bez kołnierzy z krótkimi ręka-

52 I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991.
53 Ubiory w Polsce. Materiały III sesji Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Histo-
ryków Sztuki, Warszawa, październik 1992, red. A. Sieradzka, K. Turska, Warszawa 1994.
54 M. Grupa, Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, 
Toruń 2005.
55 A. Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008. 
56 Najstarsze zachowane polskie spodnie typu hajdawery, wywodzące się z mody wschodniej, zostały wydobyte podczas 
wykopalisk grobowych w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubnie, pochodzą jednak dopiero z  XVIII w. (A. Drąż-
kowska, dz. cyt., s. 88, il. 34).  
57 Zamek Królewski w Warszawie.
58 Autor nieznany, Wzornik ubiorów szlachty polskiej (tzw. Tablica gołuchowska), ok. 1620, Muzeum Narodowe w Poznaniu.
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wami sięgające niżej kolan, z żółtawą podszewką widoczną na odwiniętych połach. Pod delią 
widoczne są niebieskie krótkie żupany z wysokimi w tyle kołnierzami59. Wielu, choć nie 
wszyscy, współczesnych piechurów na ogół nie ma żupanów i zakłada delie bezpośrednio 
na koszule. Kołnierzyk żupana jest natomiast uznany za kołnierzyk delii. Poprawna su-
kienna rekonstrukcja jest też do obejrzenia w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
Z kolei przy rekonstrukcji reprezentacyjnej delii z szerokim futrzanym kołnierzem szcze-
gólnie modne są krótkie szerokie rękawy, jakie po raz pierwszy pojawiły się w ekranizacji 
Ogniem i mieczem, a które w rzeczywistości dodawane były jedynie do delii bez kołnierza. 
Niespecjalnie też w przypadku strojów polskich dostrzeżone są różnice między ubiorami 
z początku i końca XVII w., choć przeszły one w tym czasie znaczną ewolucję. Często 
zdarza się, że ci sami rekonstruktorzy w tych samych strojach biorą udział w insceniza-
cjach bitwy pod Kłuszynem (1610), następnie bitwy Wazów (1626) oraz kilkadziesiąt lat 
późniejszej odsieczy wiedeńskiej (1683).

W skrajnych wypadkach stroje uszyte według historycznych wykrojów wyglądają 
jak swoja własna karykatura. Jednak nawet w wierniejszych rekonstrukcjach dopasowa-
nie ubioru do ciała i kształtowanie sylwetki nie w pełni oddają historyczny wzorzec. 
Często ubiory są zbyt krótkie, a przy tym za szerokie. Najpowszechniejszym, choć może 
drobnym  błędem jest sposób wszywania rękawów przy żupanach, które na ramionach 
są układane w zakładki lub marszczone, co zresztą rekonstruktorzy mogli podpatrzeć już 
w Potopie. Ułatwia to dopasowanie rękawa do wycięcia pachy, ale nie ma uzasadnienia hi-
storycznego. Często też zachwiane są proporcje kołnierza, który odstaje od szyi, tworząc 
spory dekolt w nieestetyczny sposób ukazujący koszulę. Z kolei „psie uszy” przykrywają 
całą dłoń, nadmiernie przeszkadzając. Bardzo popularne wśród rekonstruktorów są też 
szerokie szarawary, które źle wyglądają w zestawieniu z krótszym żupanem, gdyż w rze-
czywistości noszone były dopiero w okresie, gdy preferowano dłuższe, sięgające kostek 
ubiory wierzchnie. Wielu rekonstruktorów chętnie też stosuje różnorodne materiałowe 
pasy inspirowane pasem kontuszowym i wiązane w fantazyjne węzły ze zwisającymi koń-
cami. W XVII w. jeśli noszono złotolite wschodnie pasy, były one wąsko złożone bez 
eksponowania zakończeń. 

Największą bolączką polskich rekonstruktorów są tkaniny, czy raczej ich brak. 
Współczesny polski przemysł włókienniczy nie dostarcza bowiem materiałów wzorzy-
stych, które by odpowiadały wzorcom siedemnastowiecznym, mało jest też gładkich 
tkanin z włókien naturalnych, takich jak jedwabie i wełny. Dość powszechnie wyko-
rzystywane są produkowane u nas lniane płótno i sukno, niekiedy też ręcznie tkane. 
Natomiast twórcy ubiorów siedemnastowiecznych niemal całkowicie zapominają o tafcie 
i atłasie, w XVII w. bardzo popularnych. Preferują natomiast szantung o „gruzełkowatej” 
powierzchni, która dawniej uznana byłaby za wadliwą. Gładkie tkaniny są jednak nie-
wystarczające w odniesieniu do epoki, gdy jedwabnictwo europejskie przeżywało czasy 
świetności, a tkaniny wzorzyste zachwycały bogactwem deseni. W Polsce ponadto w uży-
ciu były też tkaniny wschodnie. Jedne i drugie często przetykane metalowymi nićmi. 
Ogromny koszt, jakiego wymagałoby ich odtworzenie, powoduje że przynajmniej na 
razie są one niemal całkowicie niedostępne. 

59 M. Gutkowska-Rychlewska, dz. cyt., s. 415.
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Rekonstruktorzy sięgają w zastępstwie po łatwo dostępne tkaniny wzorzyste, które 
z reguły nie spełniają kryteriów wierności historycznej, a często też są niebyt harmonijnie 
zestawione pod względem kolorystyki. Wiedza jednak na temat dawnych tkanin wzorzy-
stych jest na tyle uboga, że każdy wzór choć trochę przypominający dawne motywy, jest 
akceptowalny. Stąd też często paradne żupany i delie szyte są ze sztywnych syntetycznych 
tkanin zasłonowych czy obiciowych o bogatych wzorach, które są zbyt grube na ubiory 
spodnie. Brakuje też polskojęzycznych, dobrze ilustrowanych publikacji poświęconych 
historii tkanin odzieżowych60, które umożliwiłyby lepsze rozpoznawanie wzorów.

Ubiory z tkanin o bogatych deseniach niejednokrotnie też zakładane są podczas 
odtwarzania działań wojennych, choć w swoim czasie były zbyt cenne, aby niszczyć je 
w walce. Podczas walki noszono zgrzebniejsze odzienie z sukna i płótna. Droższe ubiory 
jedwabne starannie przechowywano i zakładano na specjalne okazje, potem przekazując 
w spadku. Dbano przy tym o estetyczny wygląd stroju odświętnego. Polscy rekonstruk-
torzy lansują jednak styl niedbały – niedopięte guziki, rozchełstane na piersiach żupany 
i byle jak zawiązane pasy. Najprawdopodobniej jest to wpływ wizji wykreowanej przez 
ekranizacje Ogniem i Mieczem oraz Potopu, gdzie Kmicicowi odzianemu w kosztowny 
żupan kompani pomagają wytrzeźwieć wylewając wiadro wody na głowę. Stąd też przy 
rekonstrukcji ubiorów ważne jest, by zwrócić większą uwagę na kwestie dawnej obycza-
jowości.

Przy wszystkich tych niedociągnięciach wydaje się jednak, że na dzień dzisiejszy 
dużo doskonalsza rekonstrukcja polskiej mody siedemnastowiecznej nie jest możliwa. 
Przedstawiona analiza błędów i niedociągnięć pozwala zwrócić uwagę na problemy, które 
powinny zostać podjęte jak najprędzej w badaniach naukowych. Pokazuje też, jak pilnie 
potrzebna jest rzetelna popularyzacja istniejącego stanu wiedzy kostiumologicznej. 

60 W niedawno wydanej książce J. Chruszczyńskiej i E. Orlińskiej-Mianowskiej, Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla 
kolekcjonerów, Warszawa 2009; jedwabne tkaniny wzorzyste, używane również jako tkaniny odzieżowe omówione zostały 
tylko jako jeden z aspektów, obok kobiernictwa, hafciarstwa, czy kilimkarstwa.
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mieszkańców wsi lubelskich

2

Pożywienie w życiu człowieka nigdy nie służyło tylko i wyłącznie do zaspakajania 
głodu. Obok biologicznych spełniało również funkcje kulturowe i społeczne. Za po-
średnictwem pożywienia można było podkreślić szczególny charakter danego dnia, np. 
ważne wydarzenia rodzinne, gospodarcze czy religijne. Pamiętano przy tym zawsze by 
posiłek świąteczny czy obrzędowy różniły się od tych codziennych. Potrawy odgrywały 
istotne znaczenie nie tylko w obrzędach, ale także w wierzeniach, praktykach religijno-
magicznych, lecznictwie ludowym czy folklorze. Pożywienie spełniało także ważną rolę 
społeczną, gdyż pozwalało na wzmacnianie i wyrażanie więzi społecznych, gościnności, 
hojności czy bogactwa. W niniejszej pracy szerzej zajmę się funkcją społeczną, gdyż to 
ona wyraźniej ukaże nam znaczenie pożywienia w życiu codziennym mieszkańców wsi.

Nawyki kulinarne chłopów były kształtowane przez rozliczne procesy historyczne, 
społeczne i oczywiście warunki geograficzne, które narzucały, a także nierzadko ogra-
niczały rodzaje uprawianych roślin czy hodowanych zwierząt. Miało to o tyle istotne 
znaczenie, że dawniej pokarmy przygotowane były głównie z produktów pochodzących 
z własnego gospodarstwa.

Pożywienie wiejskie do niedawna wyróżniało się minimalizmem konsumpcyjnym, 
co związane było między innymi z samowystarczalnością wsi oraz z faktem, że niektóre 
produkty były przeznaczane na sprzedaż, takie jak np. mało, sery, jajka. Nadto potrawy 
te były często jednostajne, i mało urozmaicone, co z kolei należy tłumaczyć niskim po-
ziomem umiejętności kulinarnych i stosunkowo małą ilością produktów, jakie gospodyni 
miała do wykorzystania, a także niewielką ilością czasu na ich wykonanie. Ponadto więk-
szość przygotowywanych potraw miało roślinny charakter, gdyż dawniej mało hodowano 
zwierząt na ubój i nie znano odpowiednich sposobów konserwacji mięsa. Wiele potraw 
wykonywanych była także sezonowo, co związane były z wegetacją danych płodów rol-
nych. Jedną z ostatnich właściwości pożywienia wiejskiego jest rygoryzm konsumpcyjny, 
który dotyczył zachowywania naznaczonych przez tradycję nakazów i zakazów. Odnosiły 
się one nie tylko do przestrzegania rozlicznych postów, ale dotyczyły one także zaka-
zu spożywania czy przygotowywania określonych potraw w pewne dni1, czy przez dane 

1  A. Kowalska-Lewicka, Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. A Biernacka, 
B. Kopczyńska-Jaworska, A Kutrzeba-Pojnarowa, W. Paprocka, t. 1, Wrocław 1976, s. 353-378
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osoby np. kobiety ciężarne nie mogły piec chleba czy kisić kapusty, gdyż swoim stanem 
mogła niekorzystnie wpłynąć na ich przygotowanie. 

Przestrzeganie postów było w dużej mierze związane z nauką Kościoła, która na-
kazywała zachowywanie ich w każdą środę, piątek i sobotę, Wielki Post, Adwent, a także 
przed każdym ważniejszym świętem kościelnym. W tych dniach nie spożywano nabiału, 
a słoninę i sadło zastępowano olejem przygotowanym z nasion lnu czy konopi, starano 
się także ograniczać ilość spożywanych posiłków. Tym samym zachowywanie postów sta-
nowiło możliwość zaoszczędzenia jedzenia, którego na wsi nigdy nie było za dużo. Szcze-
gólnie brakowało go na przednówku, kiedy to zazwyczaj kończyły się zapasy pożywienia 
zebranego jesienią. 

Jedzenie w dni powszednie na wsi przygotowywano najczęściej z przetworów zbo-
żowych (mąki i kasze), nabiału i niewielkiej ilość warzyw (brukiew, rzepa, ziemniaki, 
groch, fasola, soczewica, buraki, ogórki, włoszczyzna, cebula, czosnek). Z owoców spo-
żywano głównie jabłka, gruszki, śliwki oraz owoce leśne (jagody, borówki, maliny, żura-
wina). Nadto w okresie wiosennym i letnim posiłkowano się produktami pozyskanymi 
ze zbieractwa, takimi jak szczaw, lebioda, pokrzywa czy grzyby. Napoje przygotowywano 
z liści malin, poziomek, mięty, ziela dziurawca, kwiatów lipy czy rumianku. Tam gdzie 
znajdowały się zbiorniki wodne czy lasy, mieszkańcy wsi często starali się wzbogacać 
swoje pożywienie o złowione ryby czy upolowaną zwierzynę leśną. Niestety ta forma 
zdobywania pożywienia była nielegalna w tych czasach i uważana za kłusownictwo, gdyż 
tereny te należały do właścicieli ziemskich, którzy tylko w niewielkim stopniu pozwalali 
chłopom korzystać z tych dóbr. Inne produkty takie jak sól, cukier, przyprawy były na-
bywane w karczmach, a później w sklepach.

 Z tych składników przygotowywano dwa typy potraw: płynne polewki i zagęsz-
czone bryje (np. prażucha, zw. także kuleszą) oraz kasze i kluski, (do których zaliczymy 
także gotowane i pieczone pierogi, pyzy), a w późniejszym czasie także potrawy z ziem-
niaków (gotowanych czy tartych) oraz z kapusty i te przygotowane z grochu i fasoli. 

Potrawy wykonywane, na co dzień były, zatem łatwe w przygotowaniu, tanie i mu-
siały być sycące. W dni powszednie pożywienie składało się ze śniadania, obiadu i kolacji. 
Maria Syrbal wspomina, że rano [jadano] ziemniaki czy taki barszcz czysty w kubeczkach 
czy miskach był. I siadało sie dookoła na tych stołeczkach i stawiało sie na takim taborecie 
i tak dookałaśmy obsiadali i tak jedliśmy z jednego. […] Na obiad to takie różne zupy, pierogi 
zazwyczaj, kapuśniak czy barszcz. Kapuśniak to nazywali dziadowska zupa. Bo tak wszystko 
było ponarzucane. Warzywa wszystkie i kapuste do tego i często gotowana była do tego taka 
zacierka. […] Na kolacje było coś z obiadu, często chleb z mlekiem, pierogi sie w piecu piekło 
z jabłkami, z kaszy jaglanej, gryczanej i to z mlekiem – kroiło się na kawałki2. Kiedy było 
dużo pracy w polu bywało, że gospodyni przygotowywała jedną potrawę na cały dzień, 
którą rano i wieczorem jadano na gorąco. Wszystkie te posiłki spożywano przy niedużym 
taborecie, do którego dostawiano mniejsze stołeczki, na których siadali rodzice, a dzieci 
najczęściej stały koło nich. Wszyscy jedli z jednej miski i każdy posiadał swoją drewnia-
ną łyżkę. W wielu rodzinach wiejskich, przyjęta była także zasada, że obfitsze posiłki 
spożywały osoby wykonujące ciężkie prace w gospodarstwie i im należne były lepsze 

2 MS, ur. 1943, Policzyzna. Wszystkie przytaczane wywiady przeprowadzono w 2010 r. Przechowywane są w Archiwum 
Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie
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kąski z miski. Uwidacznia się tym samym pewna panująca w rodzinie hierarchia. Przy 
zastawionym stole zasiadano tylko podczas ważniejszych świąt religijnych i uroczystości 
rodzinnych. Ten zwyczaj zachował się na Lubelszczyźnie do połowy XX w.

Ilość, częstotliwość oraz skład przygotowywanego jedzenia zależała także od majęt-
ności danej rodziny, stanowił tym samym wskaźnik jej zamożności i prestiżu we wsi. 

Do kolejnych komponentów funkcji społecznej wymienić należy pomoc sąsiedzką, 
która polegała między innymi na pożyczaniu produktów żywnościowych w różnych sytu-
acjach życiowych. Jak na przykład zabrakło tylko w danym momencie określonego artyku-
łu można się było zapożyczyć u bogatszego sąsiada, nawet na dłuższy czas, aż do zebrania 
nowych płodów. Z czasem, jak wspominają respondenci, zaprzestano przestrzegać dawnej 
zasady, że pożyczony produkt należało oddać zawsze z procentem, czyli naddatkiem. 

Pomoc sąsiedzka polegała również na przekazywaniu jedzenia w formie darów. 
Następowało to w kilku sytuacjach. Przede wszystkim, kiedy dana rodzina straciła cały 
dobytek np. z powodu pożaru, wtedy tak zwanym pogorzelcom każdy, kto mógł przekazy-
wał różne produkty spożywcze. W takiej sytuacji sołtys wyznaczył i wozem jeździł, kiedyś to 
wozem i końmi po wsi, jeździł jeden gospodarz. To tam każdy czy ziemniaki czy zboże dał 3. 
Produktów tych taka poszkodowana rodzina nie musiała już oddawać, gdyż był to wyraz 
współczucia i życzliwości dla nich od mieszkańców wsi i naturalny gest współdziałania 
i współżycia4.

Z różnymi formami obdarowywania się członków lokalnej społeczności możemy 
się jeszcze dziś spotkać podczas obrzędów dorocznych i rodzinnych. Dawniej gdy urodzi-
ło się dziecko nosiło się mąkę, kaszę, mydło, cukier, żeby miało słodkie życie. Mydło, żeby się 
myło, całe życie czyste takie miało swoje jakieś takie przepowiednie takie, takie były warunki. 
Tak kasze, mąkie kiedyś się nosiło, no to tak już nawet te kobiety ze wsi przychodzili jedna 
tam drugie to niosły na takie odwiedziny dziecka. To żeby miało, co jeść, żeby mu nie brakło. 
No to takie były zwyczaje kiedyś, a teraz [...] niesie się pieniążek, żeby nie brakło pieniążków 
pod główkę się kładło5. Dawniej, jak położnica leżała w połogu to ktoś z najbliższej rodziny 
czy sąsiadki przynosiły jedzenia dla niej i jej rodziny. Czyniono tak wiedząc, że nie ma 
ona na tyle siły by przygotować rodzinie odpowiedni posiłek. 

Przed weselem również zbierano różne produkty spożywcze. Miało to miejsce mię-
dzy innymi w południowo-zachodniej części woj. lubelskiego. Mawiano tam wówczas, że 
chodzi się po kweście (Piotrawin), chweście (Giełczew, Ratoszyn), a czyniły tak najczęściej 
panny z biednych rodzin. Otrzymywały one wtedy zazwyczaj chleb, mąkę, kaszę, jajka, 
a czasami także parę groszy. W Żerdzi chodziły prosiętnice, które przy zapraszaniu gości 
zbierały datki na wesele i roznosiły w zamian kawałek sera i chleba. Zwyczaj ten przetrwał 
jeszcze do początków XX w. W Borysowie chodziły po prosiątkach młoda i druhna, które 
od zaproszonych gości dostawały zboże lub pszenicę, a w Gołębiu mawiano prosięta na 
gości, którzy w czwartek przed weselem przynosili placki i mąkę. W tych wsiach,  przy 
ponownym zapraszaniu gości zanoszono im stuliny, czyli kawałki chleba i sera. W obec-
nych czasach nadal praktykowany jest zwyczaj przynoszenia przez rodzinę i sąsiadów 
produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania potraw weselnych, szczególnie 

3 ZK, ur. 1948, Bujanica.
4 K. Zawistowicz-Adamska, Żywe tradycje współdziałania na wsi, Łódź 1948, s. 14.
5 CzS, ur. 1941, Jeziorno.
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wtedy, kiedy rodzina sama organizuje przyjęcie. Nadto goście weselni, dawniej jak i dziś, 
przynoszą także młodym prezenty, tylko że wcześniej były one znacznie skromniejsze, 
np. kawałek płótna, para prosiąt. Pod koniec wesela następował bardzo ważny moment 
dzielenia korowaja pomiędzy wszystkich gości i muzykantów. Ten szczególny gest był for-
mą podziękowania wszystkim gościom za przybycie i za otrzymane od nich dary. Współ-
cześnie wychodzący goście również otrzymują kawałek ciasta i tort zapakowane w spe-
cjalne plastikowe opakowania. A w ostatnich czasach wprowadzony został jeszcze jeden 
zwyczaj przygotowywania osobnych, drobnych prezentów dla gości weselnych, które 
układane są przy każdym nakryciu na stole. Mogą to być np. migdały, drobne pieniądze 
czy słodycze w niewielkim woreczku. 

Podczas obrzędów dorocznych wielokrotnie spotykamy się z obdarowywaniem, 
chociażby w trakcie kolędowania zimowego i wiosennego, gdzie gospodarz wręczał ko-
lędnikom tzw. kolędę, czyli jedzenie lub drobny datek za otrzymane życzenia. W dniu 
św. Grzegorza dzieci zbierały jajka dla nauczyciela, któremu w ten sposób chciały zapła-
cić za jego pracę. W północnej części regionu w dniu Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny obdarowywano się wcześniej przygotowanymi ciastkami w kształcie bron, sier-
pa, pługa, co miało zapewnić urodzaj. W Wielkanoc natomiast przy różnych okazjach 
obdarowywano się kolorowymi pisankami. Otrzymywali je przybyli do domu goście; 
panienki kawalerom wręczały je, by wyrazić swoje uczucia, a czasami by wykupić się od 
polania wodą w lany poniedziałek; pisanki wręczały także matki chrzestne wszystkim 
swoim chrześniakom; obdarowywano nimi żebraków przed kościołami, aby modlili się 
za dusze zmarłych6. Pod kościołem gorącymi potrawami Rusini obdzielali również że-
braków w Zaduszki, jeszcze w XIX w., a także zanosili je na groby zmarłych, by w ten 
sposób zapewnić duszy wieczny odpoczynek (w Chełmie miało to miejsce na cmentarzu 
prawosławnym podczas specjalnej procesji jeszcze pod koniec lat 70. XX w.). 

Przekazywanie darów, jak stwierdza Ludwik Krzywicki zawsze w swojej fazie po-
czątkowej było objawem życzliwości i pomocy, następnie pociągało za sobą przymusowy obo-
wiązek wzajemności 7, co z kolei przyczyniało się do zacieśniania więzi pomiędzy członka-
mi danej społeczności. Stanowiło także możliwość do okazania sobie pomocy wzajemnej, 
która najlepiej realizowana jest właśnie w małych grupach lokalnych. 

Sąsiedzi i rodzina wspierali się również podczas prac polowych i gospodarczych 
np. przy żniwach, młóceniu zboża, wykopkach, kiszeniu kapusty czy darciu pierza. W ta-
kich sytuacjach dwie czy trzy rodziny współpracowały, żeby szybciej zakończyć pracę na 
danym polu czy przy konkretnej pracy, gdzie potrzebna była większa liczba osób. Za 
udzieloną wówczas pomoc zawsze odwdzięczano się odpowiednim poczęstunkiem. Jak 
wspomina jedna z respondentek: Na wieczór, jak sie skończyło, no zależni jak sie młóciło 
dwa, trzy dni to tam kto. To tam był już ten poczęstunek, jakiś alkohol i znów tam coś na 
kolacje, jakieś coś tam z obiadu zostało czy tam coś doładowała. Czasami z obiadu to kapu-
śniak, czy jakieś jajka i czasem tam wędliny troche. To różne to było jak tam, kto mógł 8.

6 J. Adamowski, M. Tymochowicz, Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru woj. lubelskiego (próba słownika), [w:] Dziedzictwo 
kulturowe Lubelszczyzny. Kultura ludowa, Lublin 2001, s. 53.
7 Pamiętniki chłopów, seria 1, wstęp L. Krzywicki, Warszawa 1935, s. 208.
8 ZK, ur. 1948, Bujanica.
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Jedzenie mogło także stanowić formę zapłaty za wykonaną pracę. Kiedy biedniej-
sza ludność najmowała się do prac polnych, często brała pod uwagę czy ich nowy pra-
codawca daje dobre jedzenie, bo jak mawiano – lepiej się wówczas pracuje. Także przy 
zatrudnianiu określonych fachowców, np. cieśli i jego pomocników, gospodyni musiała 
zapewnić jedzenie przez cały dzień. Natomiast zawsze na koniec prac ciesielskich or-
ganizowano wiankowe zwane także glajchowe, podczas którego zawieszano na szczycie 
pierwszej pary krokwi wiechę, a wszyscy obecni zapraszani byli na specjalny poczęstunek9. 
Zwyczaj ten do dzisiaj jest na wsi przestrzegany, tak jak zapewnienie przez gospodynię 
jedzenia dla zatrudnianych robotników, którzy np. zajmują się remontem domu czy zbie-
raniem owoców w sadzie. 

Poprzez pożywienie można było także dać wyraz gościnności, która dawniej rzą-
dziła się określonymi prawami, np. jeśli ktoś wszedł do izby, kiedy domownicy spoży-
wali posiłek, był na niego zawsze zapraszany10, zgodnie z przysłowiem Gość w dom Bóg 
w dom. Gościnność okazywana była także podczas różnych uroczystości rodzinnych czy 
świąt, na które zapraszano nie tylko rodzinę, ale także najbliższych sąsiadów oraz osoby 
cieszące się szacunkiem całej wsi. Wypadało w takiej sytuacji wykazać się zamożnością 
i na niczym nie oszczędzać. Podawano w ten czas mięso i lepsze potrawy – odpowied-
nie na daną uroczystość. Na wesele, które zawsze było ważnym wydarzeniem w życiu 
rodziny, pojawiali się tak zwani nieproszeni goście, określani także jako sienni goście 
(Komorów Majoracki, Strupin Duży), zaporozcy (Tuchanie, Orzechów, Lubień, Stawki, 
Dołhobrody), czeladź (wsie ukraińskie), kościelnicy, kościelne (Ratoszyn, Rudno, Wojcie-
chów, Chrzanów, Sosnowica, Wielkolas, Izabelmont), wieczorowi (Giełczew), futryniarze 
(Wielkolas, Izabelmont), pasierby (Sosnowica, Rudno, Dąbia Nowa, Stara Wieś, Krasew, 
Wola Osowińska, Wyryki, Drelów), obozowce (Zawieprzyce), przydany (Baraki), surowce 
(Malinie). Przychodzili oni w trakcie zabawy, aby przez parę minut potańczyć z gośćmi 
weselnymi, a także poczęstować się jedzeniem weselnym. Taki rodzaj zachowania był 
społecznie akceptowany, rodzina czekała na nich z wcześniej przygotowaną dodatkową 
ilością jedzenia, a czasami wykonywane były przy tej okazji specjalne pieśni np. Dajcie 
nam swacho syra11. Wszelkiego rodzaju uczty stanowiły zatem wyjątkową okazję pozwa-
lającą wszystkim zaproszonym najeść się do syta, co w dni powszednie nie zawsze było 
możliwe, a także udowodnić swoją zamożność. Taka ostentacyjna konsumpcja jest nadal 
typowa dla mieszkańców wsi, którzy uważają, że ślub nie może się odbyć bez wesela, a im 
jest większe tym prestiż rodziny wzrasta. Aktualne jest, zatem powiedzenie: postaw się, 
a zastaw się. 

Zaprezentowane funkcje społeczne ukazały, jak istotnym zagadnieniem w życiu 
mieszkańców tradycyjnej wsi było pożywienie, które może dostarczyć badaczom wiele cie-
kawych informacji nie tylko o stosunkach społecznych, ale także o kulturze danej grupy.

Istotne zmiany w codziennym pożywieniu mieszkańców wsi lubelskich dokonały 
się dopiero w drugiej połowie XX w., kiedy to pojawiło się znacznie więcej niż do tej pory 
różnych produktów spożywczych i przypraw. Pożywienie, podobnie jak inne dziedziny 

9 Z. Staszczak, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim (w XIX i XX wieku), „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 24, 
Wrocław 1963, s. 182-183.
10 S. Poniatowski, Etnografia Polski, [w:] Wiedza o Polsce, Warszawa 1932, s. 317.
11 SH, ur. 1933, Lubień. 
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życia wiejskiego w tym czasie uległo procesowi urbanizacji i unifikacji. Zaczęto także 
przywiązywać znacznie większą wagę do tego z czego jest przygotowana dana potrawa, 
jak smakuje i jak wygląda, dzięki czemu jedzenie mieszkańców wsi stało się bardziej 
urozmaicone i smaczne. Zwiększyła się znacząco konsumpcja mięsa, a zmniejszyła rzod-
kwi, brukwi, kapusty czy kaszy. Z końcem XX w. powszechne stało się przygotowywanie 
potraw pochodzących z innych regionów kraju czy krajów. Uwidoczniło się tym samym 
większe zindywidualizowanie potrzeb współczesnego społeczeństwa wiejskiego. Zaistnia-
łe zmiany i wzrost poziomu życia przyczynił się także do zacierania różnic między wyży-
wieniem codziennym i świątecznym, a nawet obrzędowym.

Współczesne jedzenie w dużym stopniu zatraciło swój wiejski charakter, a tak zwa-
ne potrawy tradycyjne czy regionalne obecnie pojawiają się najczęściej na stołach pod-
czas świąt kościelnych czy rodzinnych. Możemy ich pokosztować także coraz częściej na 
różnych konkursach kulinarnych, festynach lokalnych i oczywiście w restauracjach, które 
w swoim menu mają kuchnię regionalną. Trzeba jednak pamiętać, że proponowane tam 
jadło chłopskie zaliczymy do potraw świątecznych, gdyż jak to zostało ukazane w powyż-
szym tekście, codzienne jedzenie na wsi było stosunkowo skromne i mało urozmaicone. 
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„Zapomniana cywilizacja” czyli co wiedzą 
uczniowie o kulturze materialnej wsi

2

O pożytkach płynących ze współpracy między muzeami a nauczycielami historii 
nie trzeba nikogo przekonywać. Często my – nauczyciele ograniczamy się jednak do or-
ganizowania wyjść do muzeów na różnego rodzaju wystawy albo do odwiedzania zabyt-
ków architektury przy okazji wycieczek szkolnych. Wtedy zapoznajemy się z konkretnym 
tematem lub obiektem. Dzięki muzeom i obiektom muzealnym poznajemy historię, wy-
twory kultury, nabywamy pewną wrażliwość estetyczną.

Przypominając sobie sposób prezentowania historii wsi, łatwo dojdziemy do wnio-
sku, że jej nie było – była za to historia chłopów jako grupy społecznej.

Jeśli przejrzymy podręczniki do nauczania historii z lat 1944-1989, stwierdzimy, 
że dzieje wsi nie miały takiego szczęścia u narratorów, jak historia robotników. Ich obraz 
latami służył jedynie zilustrowaniu i potwierdzeniu idei marksizmu (pisano np. o bez-
względnym wyzysku i eksploatacji mas chłopskich przez wielkich obszarników)1. Siłą rzeczy 
priorytetem było ukazywanie upośledzenia ekonomicznego tej grupy społecznej. Suge-
stywne były zwłaszcza opisy wyglądu fizycznego mieszkańców wsi: wychudli o pochylonych 
plecach, ścigani za zbiegostwo, karani cieleśnie, porównywani byli do wynędzniałych nie-
wolników. Zamieszczano też opisy mizernych, urągających wszelkim normom warun-
ków bytowania rodzin chłopskich. 

Niekiedy poszerzano charakterystykę warstwy chłopskiej, opisując jej stosunek do 
ojczyzny. Chętnie przeciwstawiano postawy chłopów i szlachty (na przykład gotowość 
włościan do walki o wolność kraju podczas potopu szwedzkiego) z upadkiem uczuć pa-
triotycznych wśród magnaterii. 

Dobór i sposób przedstawiania faktów miał sugerować wielkie przywiązanie chło-
pów do wyznawanej przez nich religii (powstanie ukraińskie, zemsta górali za zbezczesz-
czenie klasztoru  jasnogórskiego podczas potopu szwedzkiego)2.

1 Por. B. Baranowski, S. Krakowski, S. Siuchniński, Podręcznik historii średniowiecznej, red. S. Zajączkowski, Warszawa 1949, 
s. 15.
2 M. Dłuska, Z naszych dziejów. Podręcznik historii dla szkoły powszechnej, red. W. Moszczeńska, Warszawa 1947, s. 161-162, 
165-168, 170, 177, 179-180; W. Hoszowska, T. Szczechura, W. Tropaczyńska-Ogarkowa, Było to dawno. Opowiadania z dziejów 
ojczystych dla IV klasy szkoły powszechnej, Warszawa 1946, s. 149 i następne.
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Stopniowo rozbudowywano wątek, w którym opisywano konflikt między chło-
pami a szlachtą3. Najbardziej jaskrawe wyobrażenia o wsi i jej mieszkańcach kreowano 
w radzieckich podręcznikach do nauki historii powszechnej, wprowadzonych do użytku  
w polskich szkołach w 1951 r4. Miały one wręcz karykaturalny charakter. Ponieważ opisy 
wsi umieszczano w tekście tuż za obrazami świata panów feudalnych i rycerzy – uzyski-
wano pożądany kontrast stanu posiadania i warunków życia. W podręczniku Ewgie-
nija Kosminskiego Historia wieków średnich pana charakteryzowano jako gwałtownego, 
brutalnego, często pijanego człowieka, który mógł zawsze zbić, skrzywdzić, poniżyć chłopa. 
Reakcją na takie zachowanie, jak nas przekonywał autor, była nienawiść poddanych, 
którzy patrzyli z nienawiścią nad górujący nad wsią zamek – straszne gniazdo drapieżnika 
– feudała. Dlatego nie pozostawali bierni: przechowywali u siebie łuki i strzały, potrafili 
także chwycić za siekiery i kosy5. Tyle Kosminski. W podobnym tonie warunki życia na 
wsi opisywały autorki podręczników do nauki historii Polski: chłopi wyglądali nędznie, 
twarze mieli blade, oczy przygasłe. Pracowali ponad siły pełni nienawiści do pana, lub dalej: 
lud wiejski rozumiał swą krzywdę, nieraz już zrywał się do walki przeciw panom6. Uczucie 
to miało się zwiększać wraz z rozwojem feudalizmu. I tu przekonywano czytelników, że 
chłopi byli świadomą swych interesów grupą społeczną. Według innego autora radziec-
kiego, chłopi polscy byli w najgorszej sytuacji bytowej7. Stąd często wymieniane w pod-
ręcznikach bunty chłopskie. Powstanie ukraińskie i Kostki Napierskiego również miały 
być sprawiedliwą walką o wyzwolenie spod jarzma pańszczyźnianego8. Miały one miejsce 
ponieważ „opór mas ludowych” miał wzrastać. Doszło do tego, że za postępową formę 
walki uznano zbójnictwo9.

Wraz z pojawieniem się proletariatu chłopi przestali być w narracjach podręczni-
kowych przedstawiani jako siła najbardziej postępowa. Ich „świadomość klasowa” była na 
tym etapie rozwoju społecznego oceniana jako niedostateczna. Przez niektórych autorów 
określani byli jako grupa nieoświecona, hołdująca czarom i zabobonom. Ludność chłop-
ską dzielono wyraźnie w opisach na biednych i bogatych. Proces opisywania podzia-
łów i konfliktów wewnątrz samych warstw (pisano o bogaczach, kułakach i proletariacie 
wiejskim) jest najbardziej charakterystyczny dla lat 1956-196610. Zauważano, że mizerię 
życia na wsi pogłębiały daniny na rzecz klasztorów11. 

Programy nie przewidywały zaznajomienia uczniów z kulturą materialną czy 
duchową wsi, jej tradycjami. Podobne założenia nie były potrzebne, przykłady życia 
i pozycji chłopów miały potwierdzać słuszność wybranej przez Polskę drogi i idee mark-
sistowskie. 

3 Por. B. Baranowski, S. Krakowski M. Siuchniński, dz. cyt., s. 242-246, 250, 251, 259, 303-306, 320, 323, 332.
4 Zarządzenie Ministra Oświaty z 16 czerwca 1951 r. w sprawie instrukcji programowej i podręcznikowej, „Dziennik Urzę-
dowy Ministerstwa Oświaty”. 
5 E. Kosminskij, Historia wieków średnich, Warszawa 1957, s. 41- 51, 86-87, 95-98, 121- 122, 150- 156, 198-199.
6 M. Dłuska, J. Schoenbrenner, Historia dla klasy IV, Warszawa 1956, s. 41-49.
7 Por. A. Jefimow, Historia Nowożytna 1642-1870, Warszawa 1954, s. 41.
8 M. Dłuska, J. Schoenbrenner, dz. cyt., s. 11, 17- 22, 41- 49, 59-69, 74-80, 102, 114-116.
9 Por. H. Michnik. L. Mosler, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1961, s. 263.
10 Por. H Katz, Historia powszechna nowożytna (1789- 1870), Warszawa 1961; a także: Historia dla klasy X, red. T. Łebkowski, 
Warszawa 1967.
11 Por. W Hoszowska, Opowiadania z dziejów Polski, cz. I (do 1505 r.), Warszawa 1958, s. 51.
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Poniżej zastanowimy się, jaki przekaz historyczny dotyczący dziejów wsi możemy 
spotkać współcześnie.

Jeśli przyjrzymy się współczesnym programom czy podręcznikom nauczania histo-
rii, łatwo zauważymy, że ich autorzy starają się ukazać młodym ludziom historię Europy 
i ukształtować europejską tożsamość. W nauczaniu i narracji historycznej próbuje się 
przybliżyć dzieje ludzkości, opierając się na uchwyceniu cech cywilizacyjnych: społecz-
ności Starożytnego Wschodu, państw basenu Morza Śródziemnego, świata arabskiego, 
wreszcie średniowiecznej Europy. Dlatego posłużymy się tu przykładami z podręczników 
do nauczania historii w szkole podstawowej. 

Pierwsze opisy przedmiotów używanych przez chłopów spotykamy w narracji przybli-
żającej podział ról ludności w okresie średniowiecza, kiedy autorzy rozróżniają zajęcia ludności 
miejskiej i wiejskiej. Najczęściej widzimy umieszczone ilustracje przedstawiające pracę chło-
pów i krótkie opisy ich zajęć12. Nieco więcej informacji i zdjęć można spotkać np. w podręcz-
niku G. Wojciechowskiego dla klasy piątej13. W tekstach tych autorzy charakteryzuję chłopów 
jako grupę społeczną, wyodrębniając ją spośród innych warstw przede wszystkim na podsta-
wie zajęć i obowiązków. O kulturze wsi piszą autorzy narracji historycznych przeznaczonych 
dla klas czwartych14. Jest to związane z programem upowszechniania historii regionalnej. 
Znajdujemy tu fotografie i opisy tradycji ludowych15. W największym stopniu tradycjami 
regionalnymi zajęli się autorzy serii W mojej małej ojczyźnie. W skład serii wchodzą zeszyty: 
Pomorze, Warmia i Mazury, Mazowsze i Podlasie, Małopolska, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Wiel-
kopolska, wydawnictwa „Demart”.

Wydaje się zatem, że materiał zawarty w podręcznikach przybliża dzieciom rzeczy-
wistość polskiej wsi, zwłaszcza jej kulturę i tradycje ludowe. Czy tak jest w istocie? 

Postanowiłam przeprowadzić krótkie ankiety. Moim założeniem było sprawdzenie 
jakie są wyobrażenia uczniów o przedmiotach materialnych spotykanych na wsi, w prze-
ważającej części o tych, które są wymieniane w opisach umieszczanych w podręcznikach 
do nauki historii.

Ze względu na charakter poleceń (rozpoznawanie nazw przedmiotów i ich prze-
znaczenia, oznaczenie epoki, w której mogły być wykorzystywane; a także pytanie o zna-
ne tradycje wsi) zdecydowano się przeprowadzić badania w pierwszych klasach gim-
nazjalnych. Moim zadaniem było uwierzytelnienie wiedzy uzyskanej po kursie historii 
w szkole podstawowej. W ankietach umieszczono najczęściej występujące w narracjach 
pojęcia: np. cep, sierp, brona.

Kolejnym zadaniem było odgadnięcie przez uczniów nazw przedmiotów umiesz-
czonych na fotografiach. Podobnie jak poprzednio – były to obiekty podstawowe, po-
wszechnie używane na wsi: żarna, trojaki i pług. Dodatkowo dla sprawdzenia możliwości 
wiązania skojarzeń umieszczono tu widełki – „wiłki”.

12 Por.: M. Błaut, Moja Historia. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Straszyn 2007, s. 8; 
a także M. Błaut, H. Chamczyk, I. Miklikowska, Moja historia. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły pod-
stawowej, Straszyn 2007, s. 78; 
13 G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję Cię historio!, klasa V, Poznań 2000, s. 144-145.
14 Por.: B. Szeweluk-Wyrwa, W. Surdyk-Fertsch, Historia i społeczeństwo. Człowiek i jego cywilizacja. Dzień dobry historio klasa 4, 
Poznań 2000, s. 48-53; M. Błaut, H. Chamczyk, I. Miklikowska, Moja historia…, s. 34-41.
15 Tamże; por. także: W. Surdyk-Fertsch, B. Szeweluk-Wyrwa, My i historia. Historia i społeczeństwo dla IV klasy szkoły podsta-
wowej, Warszawa 2002, s. 37.
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Uczniowie zostali poproszeni o rozpoznanie nazwy i przeznaczenia tych przedmio-
tów. Mieli również zastanowić się nad epoką, w której z nich korzystano. 

Wykorzystano tu eksponaty, będące własnością Muzeum Wsi Lubelskiej. Były to 
fotografie:

Żarna obrotowe, nazwa gwarowa:  
„żarnowiec”. Wykonanie: około 1900 r.

Chałupa z Gozdu Lipińskiego, ekspozycja stała. 
Muzeum Wsi Lubelskiej.

Trojaki. Wykonanie: koniec XIX w.
Chałupa z Urzędowa. Muzeum  

Wsi Lubelskiej.

Pług, nazwa gwarowa: „samochód”.
Brak datowania. Chałupa z Korytkowa Dużego, 

ekspozycja stała. Muzeum Wsi Lubelskiej.

Widełki żelazne, nazwa gwarowa „wiłki”.
Wykonanie: przełom XIX i XX w.

Chałupa z Korytkowa Dużego, ekspozycja stała. 
Muzeum Wsi Lubelskiej.
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Ostatnie zadanie wiązało się ze sprawdzeniem wiedzy i wyobrażeń uczniów na te-
mat tradycji ludowych w Polsce. Poproszono ich o podanie wybranej formy świętowania 
na wsi, oraz krótką jej charakterystykę. 

W ankietach znalazły się też wiadomości o płci i miejscu zamieszkania ankieto-
wanych, z podziałem na miasto i wieś. Ankiety przeprowadzono na początku września 
2010 r. w wybranym losowo gimnazjum lubelskim.

Część wyników ankiet przedstawiono w poniższych tabelach, z rozróżnieniem na 
płeć i miejsce zamieszkania respondentów. 

Tabela 1

Płeć – K
Miejsce 
zamiesz-

kania
Miasto Wieś

Kategoria Rozpoznanie 
nazwy

Rozpoznanie
przeznaczenia

Rozpoznanie 
epoki (czasu 

wstępowania)

Rozpoznanie 
nazwy

Rozpoznanie 
przeznaczenia

Rozpoznanie 
epoki (czasu 

występowania)

+ – + – + – + – + – + –
żarna 0 45 12 33 0 45 0 9 3 6 0 9

trojaki 0 45 10 35 0 45 0 9 4 5 0 9

pług 0 45 35 10 0 45 0 9 4 5 0 9

widełki 0 45 0 45 0 45 0 9 0 9 0 9

Tabela 2

Płeć – M
Miejsce 
zamiesz-

kania
Miasto Wieś

Kategoria Rozpoznanie 
nazwy

Rozpoznanie
przeznaczenia

Rozpoznanie 
epoki (czasu 

wstępowania)

Rozpoznanie 
nazwy

Rozpoznanie 
przeznaczenia

Rozpoznanie 
epoki (czasu 

występowania)

+ – + – + – + – + – + –
żarna 0 45 14 31 2 43 0 8 2 6 0 8

trojaki 0 45 7 38 2 43 0 8 5 3 0 8

pług 0 45 18 37 2 43 0 8 8 0 0 8

widełki 0 45 1 44 2 43 0 8 0 8 0 8
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Analizując zatem wyniki ankiet dostrzegamy, że znajomość przedmiotów użytku 
domowego jest bardzo nikła. Najgorzej wygląda problem znajomości nazw, pojęć – 
uczniowie absolutnie nie byli w stanie ich podać. Jest to najpewniej związane z faktem, 
że przedmioty – a co za tym idzie – i ich nazwy nie pojawiają się w dzisiejszej mowie. 
Pojęcia te zostały już zapomniane i wyparte ze świadomości młodych ludzi. Nieco 
lepiej wygląda sprawa z odgadnięciem przeznaczenia rzeczy wyobrażonych na fotogra-
fiach. Nie są one używane na co dzień – a zatem wiedza o ich przeznaczeniu została 
nabyta, w sposób nazwijmy to „sztuczny” przez edukację. W zależności od tego, czy 
ślad informacji o przedmiocie pozostał silny, czy słaby – takie pozostało i wyobrażenie 
o jego przeznaczeniu.

Analizując odpowiedzi poprawne i niepoprawne dochodzimy do wniosku, że 
wiedza ta jest bardzo płytka i jeśli nie zostanie skorygowana i utrwalona – zostanie za-
pomniana. Uczniowie nie posiedli świadomości o minionej rzeczywistości. Odgadują 
przeznaczenie przedmiotów przez podobieństwo do znanego im świata współczesnego. 
Na poparcie tej tezy niech posłużą przykłady błędnych odpowiedzi.

Żarna – rozpoznawano mylnie jako narzędzie do: młócenia zboża, do robienia 
masła, a nawet brano za warsztat tkacki (!), najczęściej zaś za koło garncarskie.

Trojaki – wydawałoby się, że tu nie będzie większych problemów z rozpoznaniem 
przeznaczenia – a jednak; brano je za pojemnik na: ziarno, wodę, mleko, oliwę (!), miód 
pitny, najczęściej – za naczynie na … przyprawy.

Pług – bodaj najczęściej występujący w narracji historycznej przy okazji opisu zmia-
ny sposobów uprawiania roli. I rzeczywiście – najczęściej odgadywano jego poprawne 
przeznaczenie. Według części respondentów był jednak urządzeniem do: przędzenia wełny, 
określanym też jako „coś do siana”, mylonym z broną lub branym za … przyczepę.

Widełki, zwane „wiłki” – w moim zamyśle – odgadnięcie do czego służyły miało 
być najtrudniejszym zadaniem i tak było w istocie. Zamierzałam sprawdzić jednak, czy 
wyobraźnia dzieci połączona z ich wiedzą o dawnym życiu na wsi naprowadzi ich na 
dobrą odpowiedź (zdjęcie specjalnie skadrowano w ten sposób, aby widać było część 
pieca i stojącego na nim garnka). Niestety, zadanie to okazało się zbyt trudne. Dzieci 
brały „wiłki” za widły (jedynie kilka przypadków), kołowrotek, „coś do robienia pod-
ków”, do spędzania bydła, do znakowania krów, do zaprzęgania konia, do wyciągania 
chleba (choć przy takim kształcie przedmiotu jest to zupełnie niemożliwe!), w końcu 
za pogrzebacz.

Jedynie w dwu przypadkach określono wiek przedmiotów widocznych na zdję-
ciach podając XIX-XX w. W trzydziestu trzech przypadkach opowiedziano się za średnio-
wieczem, w trzech za starożytnością, w dziewięciu za czasami prehistorycznymi, w trzech 
za nowożytnością i w końcu w jednym –  za epoką brązu.

W ankiecie zapytano również uczniów, czy widzieli kiedyś: cep, sierp i bronę 
–  narzędzia podstawowe w rolnictwie. Wśród ankietowanych dziewcząt mieszkających 
na wsi (dziewięciu) cep widziały 3 osoby, sierp – 7, bronę – 5 osób. Wśród dziewcząt 
mieszkających w mieście (czterdzieści pięć), odpowiednio: 28, 41 i 15.

Wszyscy chłopcy (ośmiu) mieszkający na wsi widzieli cep i sierp, tylko dwóch nie 
widziało brony. Spośród mieszkańców miasta (czterdziestu pięciu chłopców) bronę wi-
działo 22 osoby, cep – 33, a sierp – 35. 
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Największą trudnością okazała się jednak kategoria „tradycje ludowe” . W około 
80% przypadków dzieci nie potrafiły podać żadnej odpowiedzi. Kiedy już decydowano 
się na wymienienie jakiejś tradycji ludowej, bardzo często mylono ją z codziennymi 
zajęciami chłopów, wymieniając takie czynności, jak: pasanie krów i świń, produkowa-
nie swojskiego jedzenia, ganianie za fajerką, hodowla zwierząt, picie piwa, chodzenie do 
karczmy, chodzenie na plotki; czy zupełnie absurdalne: jeździectwo (wymienione przez 
dwie osoby).

Poprawnymi odpowiedziami były: puszczanie wianków, malowanie chałupy na nie-
biesko, gdy była tam panna na wydaniu, dożynki (wymienione w zaledwie trzech przy-
padkach), malowanie jajek, robienie palm wielkanocnych, andrzejki, śmigus-dyngus (wybór 
czterokrotny). Dwoje uczniów napisało, że chłopi tylko ciężko pracowali, a po pracy cho-
dzili spać. 

Wiedza na temat tradycji ludowych jest nikła, o ile nie przerażająca.
Innym problemem jest zauważona i wspomniana przeze mnie wcześniej trudność 

z rozpoznaniem przedmiotu, z przypomnieniem sobie nazwy - pojęcia.
Tymczasem w narracji historycznej przeznaczonej dla szkół spotykamy opisy 

prac polowych, czy zajęć gospodarskich bez prób wyjaśnienia tychże pojęć, często 
nie ma źródeł ikonograficznych je obrazujących. W podręczniku autorstwa Bogu-
miły Szeweluk-Wyrwy i Wiesławy Surdyk-Fertsch: Historia i społeczeństwo. Człowiek 
i jego cywilizacja. Dzień dobry historio! dla klasy czwartej czytamy: Do uprawy pól 
wykorzystywano kosy, brony, pługi, sierpy. Młócono cepami16. Notatkę tę zilustrowano 
ryciną przedstawiający chłopów z kosami. Podpis pod rysunkiem brzmi: „Chłopi przy 
sianokosach. Części metalowe narzędzi były wykonane z żelaza”. Na obrazku dziecko 
widzi chłopa z kosą, ale napis nie informuje go o tym bezpośrednio. Nigdzie też nie 
znajdujemy ilustracji przedstawiającej opisane w narracji narzędzie (cep)17. Oczywi-
ście jesteśmy świadomi, że materiał zawarty w podręcznikach – zarówno faktogra-
ficzny, jak i ikonograficzny opiera się na pewnych uogólnieniach –  nie jest możliwe 
zawarcie w nim zbyt wielu szczegółów. Gabaryty podręczników byłyby wtedy nie do 
przyjęcia. 

W opisach minionej rzeczywistości zawartych w podręcznikach pojawia się za-
tem szereg pojęć, które zwłaszcza na pierwszym etapie edukacji historycznej, muszą być 
precyzyjnie wytłumaczone. Bez tego warunku nie można mówić o pełnym zrozumieniu 
dawnej rzeczywistości. Nie można jej opisywać, nie rozumiejąc pojęć. Na tym etapie 
przyswajania faktów z przeszłości ważne jest, aby uświadomić dzieciom minione realia, 
tak aby pojawiły się faktyczne, prawdziwe a nie wyimaginowane dowolnie, wyobrażenia 
o minionej rzeczywistości historycznej.

Niniejsze rozważania mają, w zamyśle autorki, zachęcić nauczycieli historii do od-
ważniejszej współpracy z muzeami skansenowskimi, zwrócić większą uwagę nauczycieli 
na korzyści jakie daje edukacja powiązana z praktycznym oglądem czy pokazem. O tym, 
że właśnie pokaz jest wartościowszą formą przekazywania wiedzy –  przekonaliśmy się 
przy okazji pytania o „wiłki” – kiedy dzieci widząc przedmiot i jego otoczenie nie były 
w stanie odgadnąć jego przeznaczenia. Ta niezaprzeczalna potrzeba posiłkowania się eks-

16 B. Szeweluk-Wyrwa, W. Surdyk-Fertsch, dz. cyt., s. 154.
17 Por. M. Błaut, H. Chamczyk, I. Miklikowska, Moja Historia…, s. 78.
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ponatami muzealnymi ma również na celu ożywienie i urealnienienie suchych książko-
wych opisów dawnych zajęć chłopów oraz samych przedmiotów materialnych – narzędzi 
i sprzętów używanych na wsi. 



137

Katarína Račeková, Ľubica Packová-Zahradárová / Muzealnictwo na gruncie gimnazjum...

Katarína Račeková 
Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze

Ľubica Packová-Zahradárová 
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Muzealnictwo na gruncie gimnazjum  
o.o. Pijarów w Nitrze

2

Gimnazjum o.o. Pijarów w Nitrze założono w 1701 r. Była to piąta szkoła tego 
zakonu na naszych obszarach. W czasie swojej 218-letniej egzystencji jako instytucji ko-
ścielnej w wielkim stopniu przyczyniło się ono do rozwoju szkolnictwa gimnazjalnego na 
Słowacji – w latach 1701-1919 ponad tysiąc nauczycieli zapewniło możliwość kształcenia 
około stu tysiącom uczniów1. Poza podwyższaniem poziomu wykształcenia Gimnazjum 
pozytywnie oddziaływało również na życie kulturalne mieszkańców Nitry i okolic: szkol-
ne przedstawienia teatralne czy wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie kongre-
gacji mariańskiej cieszyły się popularnością wśród lokalnej społeczności. W XIX w. do 
tych organizowanych form współpracy szkoły i mieszkańców Nitry dołączyła również 
aktywność kolekcjonerska.

Do głównych promotorów aktywności kolekcjonerskich należeli profesorowie 
gimnazjum. Powodów, jakie ich ku temu wiodły, było kilka: poza swoim osobistym zan-
teresowaniem konkretną dziedziną kolekcjonerstwa na pewno była to też chęć wykorzy-
stania swoich zbiorów jako pomocy naukowych. Jednocześnie możemy jednak łączyć 
zainteresowanie kolekcjonerstwem z tendencjami narodowoodrodzeniowymi XIX w., 
gdy szukanie własnej tożsamości miało pomagać kształceniu świadomości narodowej. 
Z tego powodu zainteresowanie pierwszych profesorów – kolekcjonerów kierowało się 
ku pamiątkom historycznym2.

Pierwszym znanym kolekcjonerem antyków był Alexander Kucserik, który w gim-
nazjum działał z początku jako nauczyciel (w latach 1834-38, 1851-52, 1858-60) a w la-
tach 1853-1858 jako dyrektor szkoły. Przedmiotem jego zainteresowania była numizma-

1 Liczba nauczycieli patrz J.Valach, Piaristi v Nitre vo fondoch Štátneho oblastného archívu v Nitre 1699-1950, [w] 300 rokov 
piaristov v Nitre (1701-2001). Zborník prejavov z odborného historického sympózia k 300. výročiu založenia piaristického kolégia v Nitre, 
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, Nitra 2001, s. 63. Całkowita liczba uczniów gimnazjum wynosiła 97 519. 
Patrz: I. Csösz, A kegyes-tanitó-rendiek nyitrán, Nyitra 1879, s. 907.
2 Pierwszy udokumentowany kolekcjoner wśród profesorów Alexander Kučerík był postrzegany jako dyrektor „gimna-
zjum słowackiego”, ponieważ w latach 1850-1860 w pierwszych czterech klasach Gimnazjum o.o. Pijarów w Nitrze używano 
poza niemieckim również języka słowackiego.
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tyka. Jego kontynuatorem został sukcesor Alexandra Kucserika na stanowisku dyrektora, 
Eduard Kapronczay (tak samo najpierw nauczyciel gimnazjum w latach 1851-1858). 
Kapronczay zasłużył się klasyfikacją i skatalogowaniem kolekcji, która w tym czasie za-
wierała już 600 monet o większej lub mniejszej wartości historycznej3.

Największy rozkwit kolekcjonerstwa miał jednak miejsce po przyjeździe Ignáca 
Gonda-Opatrilla. Ten, pochodzący z morawskiego Holešova profesor, dał podstawy pod 
budowanie szkolnego i później żupnego4 muzeum w Nitrze. Jak sam pisze: …W związku 
z moim zamiłowaniem do antyków i starych przedmiotów rzemieślniczych, jak i do wszyst-
kiego, co dotyczy dziejów ludzkości, już z początkiem 1872 r., gdy przybyłem do Nitry z wła-
snym zbiorem 900 monet i kilkoma ciekawymi przedmiotami, miałem nadzieję, że w Nitrze, 
która jest bogata w historię, mój zbiór jeszcze się powiększy i wysiłek kolekcjonerski zostanie 
nagrodzony5.

Natychmiast po przyjeździe dyrektor gimnazjum Imrich Csösz zlecił mu zarządza-
nie szkolną kolekcją numizmatyczną, do której profesor Gond ofiarował również własne 
najbardziej wartościowe egzemplarze.

W następnych latach zbiór był nadal dopełniany przede wszystkim dzięki pro-
fesorom gimnazjum, mieszczanom, nitrzańskim kanonikom i innym dygnitarzom ko-
ścielnym. Godny uwagi jest fakt, że aktywnością kolekcjonerską udało się zainteresować 
również biskupa nitrzańskiego Augusta Roskoványi – założyciela biblioteki diecezjalnej 
w Nitrze. Biskup Roskoványi ofiarował na rzecz zbioru gimnazjalnego dwie sztuki srebr-
nych monet pamiątkowych i dwa medale brązowe6.

Aby zbiór mógł służyć celom naukowym, był po zrewidowaniu i uporządkowaniu wy-
stawiony w skrzyni, wykonanej na zlecenie przez stolarza Jozefa Kováčika za 40 złotych7.

Do jej najbardziej wartościowych eksponatów należały:
155 sztuk rzymskich monet miedzianych, przede wszystkim z okresu panowania •	
cesarzy Konstantyna i Waleriana.
61 sztuk węgierskich monet srebrnych z okresu panowania Ferdynanda II, Ferdy-•	
nanda III, Leopolda I i Marii Teresy.
23 sztuki węgierskich monet miedzianych.•	
25 sztuk austriackich monet srebrnych, przede wszystkim z okresu panowania ce-•	
sarzy Leopolda I, Józefa I, Karola VI i Franciszka I.
19 sztuk austriackich monet miedzianych.•	
28 sztuk pamiątkowych medali miedzianych.•	

3 Katalog zbioru monet Eduarda Kapronczaya zawierał imienny wykaz wszystkich darczyńców, wśród których najlicz-
niejszą grupę stanowili nauczyciele gimnazjum o.o. Pijarów. I. Gond, A nyitrai r. k. főgymnasium nyitramegye régiséggyűjte-
ménye. „Nyitrai Közlöny”, roč. III, 1878, č. 14, s. 3.
4 Żupa – nazwa jednostki administracyjnej.
5 I. Gond, A nyitrai…, „Nyitrai Közlöny”, roč. III, 1878, č. 14, s. 3.
6 Biskup Roskoványi był znany ze swojego zamiłowania do pamiątek i kolekcjonerstwa. Sam poświęcał się kompleto-
waniu cennych książek, które w liczbie 80 000 tomów udostępnił publiczności w 1885 r. i większość z nich do dziś tworzy 
podstawę funduszu Biblioteki Diecezjalnej w Nitrze. Patrz: I. Gond, A nyitrai…, roč. III, 1878, č. 15, s. 3; Š. Cserenyey, Pa-
mätnosti nitrianskeho biskupstva od roku 1500, Trnava, SSV, 1993, s. 270; L. Belás, Stodesaťročná diecézna knižnica (1885- 1995), 
„Nitra. Kultúrno- spoločenský mesačník“, roč. XIX, 1995, č. 11, s. 26-28.
7 Jak przytacza profesor Gond „…piękne wystawienie przedmiotów dużo lepiej oddziałuje na odczucia obserwatora ... 
i dlatego wzór wykonania pierwszej skrzyni przejęliśmy z muzeum narodowego …“ Przedmioty do wystawy pomogli 
skompletować studenci gimnazjum Michal Latkóczy, Jozef Stigliczy i Karol Tagányi. Patrz: A nyitrai r. k. főgymnasium 
nyitramegye régiséggyűjteménye, „Nyitrai Közlöny”, roč. III, 1878, č. 14, s. 3.
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5 sztuk pamiątkowych medali srebrnych.•	
54 sztuk miedzianych monet francuskich, hiszpańskich, włoskich, angielskich, •	
niemieckich, polskich i rosyjskich.
1 moneta turecka.•	
1 czterofrankówka austriacka.•	

Razem kolekcja zawierała 372 sztuk pozycji numizmatycznych.
Jednocześnie zbiór szkolny zaczął się też wzbogacać o inne ciekawe przedmioty, 

przede wszystkim znaleziska archeologiczne, które profesorowi Gondowi udało się odzy-
skać przy okazji budowy infrastruktury miasta. Podczas brukowania ulicy Podzámskiej 
w 1874 r. znaleziono metalowe naczynie wykorzystywane przez miejscowych wędrow-
nych handlarzy. W 1785 r. podczas prowadzonych wykopów fundamentowych na ulicy 
Ďurčianskiej odkryto naczynia brązowe. Miejscem jednego z najbardziej wartościowych 
znalezisk był Horný Palánok, gdzie podczas prowadzonych wykopów fundamentowych 
Dużego Seminarium zostały znalezione wartościowe przedmioty ceramiki słowiańskiej, 
naczynia rzymskie, duża ilość żelaznych przedmiotów pochodzących z okresu średnio-
wiecza itp., które zostały umieszczone w kolekcji szkolnej w 1876 r.8

Pasją kolekcjonerską wyróżniali się również studenci Gimnazjum – np. w roku szkol-
nym 1873/74 wśród darczyńców na rzecz kolekcji szkolnej zapisanych jest pięciu uczniów 
8. roku, siedmiu uczniów 7. roku, piętnastu uczniów 6. roku, sześciu uczniów 4. roku, któ-
rzy ofiarowali cenne monety, medale, stare książki, ale też starożytną broń, jak np. Michal 
Latkóczy, student 7. roku gimnazjum, albo miecz z 1848 r. (Pavol Adamovics, uczeń 4. 
roku gimnazjum). Kolejnych 43 studentów ofiarowało stare srebrne albo miedziane mone-
ty. Fascynacja studentów kolekcjonerstwem przejawiała się również w pomocy przy klasyfi-
kowaniu zbiorów, porządkowaniu eksponatów, katalogowaniu itp9.

Lokalną społeczność udało się włączyć do prac głównie po 1876 r. Przy okazji 
wystawy historycznych zabytków w Budapeszcie w 1876 r. między eksponatami poja-
wiły się również przedmioty ze zbiorów nitrzańskiego gimnazjum o.o. Pijarów. Chociaż 
jego udział był skromny, profesorowi Gondowi udało się dzięki starannemu wyborowi 
pokazać to, co najcenniejsze – fajansowy dzban z rysunkiem ptaków, fajansowe naczynie 
miarkowe z 1651 r. i akwarelowe malowidło zoborskiego klasztoru z 1691 r., a wszystkie 
pochodziły z darów mieszkańców Nitry10.

Ekspozycja pamiątek z naszych okolic odniosła wielki sukces i dzięki wzmiance 
o niej w 52. numerze z 24 grudnia 1876 r. miejscowego czasopisma Nyitrai Közlöny uda-
ło się spopularyzować kolekcjonerstwo również między mieszkańcami Nitry. Do tej pory 
zbiory wzbogacali, poza już wspominanymi, głównie rodzice studentów studiujących 
w gimnazjum, po 1876 r. ofiarodawstwo stało się prawie kwestią prestiżu wśród miesz-
kańców Nitry. Lista darczyńców i darowanych przedmiotów była regularnie publikowa-
na w nitrzańskim tygodniku „Nyitrai Közlöny” podczas całego 1877 r.11

8 A. Števko, Formovanie myšlienky múzejníctva na pôde Piaristického gymnázia v Nitre, [w:] 300 rokov…, s. 95-96.
9 I. Gond, A nyitrai r. k. főgymnasium nyitramegye régiséggyűjteménye, „Nyitrai Közlöny”, roč. III, 1878, č. 15, s. 3.
10 A. Števko, dz. cyt., s. 96.
11 I. Csösz, Részletes, névszerinti kimutatás a nyitrai r. kath. főgymnasiumi segély- egylet javára gyűjtött adománykról, „Nyitrai 
Közlöny”, roč. I, 1876, č. 52, s. 2. Listę darczyńców razem z podziękowaniem publikował prawie w każdym numerze „Ny-
itrai Közlöny” w latach 1876-78 profesor Ignác Gond.
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Zbiór gimnazjalny rozrastał się i na jego przechowywanie potrzeba było coraz wię-
cej miejsca, dlatego pod kierunkiem administratora zbioru Ignáca Gonda szkoła zleciła 
stolarzowi Kováčikovi wykonanie kolejnych trzech drewnianych skrzyń. Kosztów związa-
nych z utrzymywaniem zbiorów nie dało się jednak pokrywać ze środków kolegium, dla-
tego z inicjatywy profesora Gonda ci, którzy nie mogli wspomóc kolekcji jakimś cennym 
przedmiotem, mogli na utrzymywanie szkolnego zbioru ofiarować kwotę pieniężną12.

Dary pieniężne wahały się od kilku krajcarów po setki złotych i lista ofiarodawców 
była też publikowana na łamach „Nyitrai Közlöny”13.

W tym czasie również zmienił się charakter kolekcji. Podczas gdy w połowie 
XIX w. zawierała przede wszystkim eksponaty archeologiczno-numizmatyczne, to pro-
fesor gimnazjum Adam Biringer zainicjował jej rozszerzenie w kierunku przyrodoznaw-
czym. Np. w 1878 r. od żupnego lekarza i znanego ornitologa Jozefa Nagya-Chrenóciho 
otrzymał zbiór ptaków. Pijar Viliam Rappensberger oddał do funduszu przyrodoznaw-
czego bardzo rzadką kolekcję ślimaków14.

Szeroki zakres wyników kolekcjonerstwa możemy dokumentować wg stanu „ko-
lekcji antyków”, która w 1878 r. obejmowała następujące przedmioty:

średniowieczne kamienne narzędzie, przedmioty i naczynia 39 sztuk,•	
starożytne brązowe przedmioty, klejnoty i broń  39 sztuk,•	
egipskie klejnoty i posążki bogów    8 sztuk,•	
naczynia z okresu rzymskiego    5 sztuk,•	
bronie średniowieczne i nowożytne    23 sztuk,•	
ostrogi średniowieczne i nowożytne    14 sztuk,•	
nowożytne ślusarskie przedmioty mistrzowskie•	
i rzemieślnicze wyroby z metalu    16 sztuk,•	
klejnoty nowożytne     14 sztuk,•	
naczynia z różnych okresów     40 sztuk,•	
porcelana chińska      1 sztuka,•	
inne naczynia      4 sztuki,•	
szklane przedmioty z XVIII wieku    11 sztuk,•	
wyroby drewniane      6 sztuk,•	
rzeźby i inne wyroby     17 sztuk,•	
rolki pergaminowe i części ksiąg    42 sztuki,•	
stemple papierowe      32 sztuki,•	
stemple drukowane     27 sztuk,•	
kolekcja pieczęci      170 sztuk,•	

12 W „Nyitrai Közlöny” z 5 maja 1878 r. Ignác Gond pisze, że już w 1874 r. konieczna była organizacja zbiórki pieniędzy, 
ponieważ „... eksponaty nie były odpowiednio umieszczone i skoro się tak powieliły, że pierwsza gablota nie wystarczała, 
kazano wykonać nowe.” Z zebranych pieniędzy kupiono nie tylko gabloty, ale część pieniężnych ofiar była wykorzystana do 
zakupu nowych przedmiotów muzealnych.
13 Np. w 1876 r. zbiór gimnazjalny wspomogło piętnastu darczyńców kwotą 296 florenów. Natychmiast w pierwszym nu-
merze „Nyitrai Közlöny” z dnia 1 stycznia 1877 r. wszystkim darczyńcom podziękował sam dyrektor Gimnazjum Imrich 
Csösz.
14 I. Gond, A nyitrai r. k. főgymnasium nyitramegye régiséggyűjteménye, „Nyitrai Közlöny”, roč. III, 1878, č. 12, s. 1-2. Inwentarz 
zbioru przyrodoznawczego zachował się dopiero z 1915 r. w dwóch egzemplarzach w ŠoBA Nitra, Fond Piaristi v Nitre, 
Inv. č. 483, A nyitrai r. k. főgymnasium Természetrajzi Gyűjteményének Léltára az 1915 évtől kendve folytatólag. Múzeumi 
hézi példány.
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zbiór znaczków pocztowych    1 album,•	
zbiór monet      1 500 sztuk,•	
zbiór banknotów      43 sztuki.•	

Profesorowie gimnazjum zdawali sobie sprawę ze znaczenia kolekcji dla potrzeb 
kształcenia studentów, i jednocześnie dla oświaty w szerszym sensie, dlatego dyrektor 
Gimnazjum Imrich Csösz zdecydował się udostępnić zbiory szerokiej publiczności. Jak 
napisano w nitrzańskiej gazecie: ... celem tej starożytnej kolekcji przedmiotów artystycznych 
i rzemieślniczych jest pokazanie kwitnącej kultury ludzi. Ten zbiór uszlachetnia gust i otwie-
ra drogę dla rzemieślniczego i artystycznego rozwoju ...15.

Udostępnienie kolekcji i jednoczesne otwarcie muzeum dla publiczności odbyło 
się 26 maja 1878 r. Zwiedzający byli zaproszeni do oglądania ekspozycji wystawionych 
w dwóch pomieszczeniach szkoły w każdą niedzielę i święta od godziny 15 do 18. Opro-
wadzaniem zajmowali się profesorowie gimnazjum.

Wydarzenie to zakończyło proces rozwoju małej szkolnej numizmatycznej kolekcji 
w publicznie dostępne muzeum, które stało się poprzednikiem założonego w 1900 r. 
żupnego muzeum w Nitrze.

15 I. Csösz, Oficiálne otvorenie zbierky starožitností Nitrianskej župy na nitrianskom katolíckom gymnáziu pre verejnosť, „Nyitrai 
Közlöny“, roč. III, 1878, č. 21, s. 2.
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2

Zainteresowanie historią nauki i techniki ma w Polsce długą tradycję. Już 
w XVIII wieku dostrzegano wartości płynące z poznawania elementów myśli twórczej 
człowieka. Przedmiot nazywany historią nauk, umiejętności i rzemiosł pojawił się w pro-
gramach nauczania szkół Komisji Edukacji Narodowej i miał się stać narzędziem do 
lepszego poznawania współczesności oraz doskonalenia osobowości uczniów. Przepis Ko-
misji Edukacji Narodowej na szkoły wojewódzkie z 1774 r. sytuował go w ramach naucza-
nia historii, obok nauki o medalach, nauki o starożytności oraz historii naturalnej. Jego 
treści miały także być integralną częścią wykładów przedmiotów nauki obowiązkowej. 
Pomysłodawcami umieszczenia w programie szkolnym nauki historii i techniki byli An-
toni Popławski, Grzegorz Piramowicz i Ignacy Potocki1. Jak wskazuje Czesław Majorek, 
dla twórców programu duże znaczenie miało ukazanie uczniom ewolucji i historycznego 
podłoża zachodzących na ich oczach oświeceniowych przemian. W 1776 r. G. Piramo-
wicz w uwagach dotyczących instrukcji szkolnej podkreślał utylitarne znaczenie przed-
miotu: Wiadomości o naukach, kunsztach i rzemiosłach dadzą znajomość, jako nauki 
i sztuki na świecie się zaczęły, jak rosły, upadały i wskrzeszone bywały. Z nich człowiek 
dobrze urodzony wiedzieć będzie, w którym się miejscu, w któ rym kraju rzecz jaka do uży-
wania publicznego i domowego lepiej robi, ostrzeże się od oszukania i zdzierstwa kupców, 
rzemieślników, przychodniów. Poznanie takowe w wielu obywatelach wzbudzi i okaże im 
łatwą drogę mienia w swoim kraju po trzebnych i pożytecznych rękodzieł z rozsądnym ro-
zeznaniem i wybieraniem tych, które się z potrzebą i materiałów krajowych dostarczeniem 
zgodzą, od tych, co zbytkowi i okazałości tylko z wielkim wydatkiem, a małą korzyścią słu-

1 Cz. Majorek, Historia nauk, kunsztów i rzemiosł w szkołach Komisji Edukacji Narodowej [w:] Dzieje nauczania historii nauki i hi-
storii techniki w Polsce, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław 1982, s. 32-33.
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żą, nauczy polepszać i doskonalić fabryki już w kraju ustanowione2. Komisja Edukacji Na-
rodowej podjęła także próbę wydania specjalnego podręcznika historii sztuk, kunsztów 
i rzemiosł. Praktyka nauczania dziejów myśli twórczej była kontynuowana, jednak już 
w bardzo ograniczonej formie, również w różnych typach szkół w XIX w. Od drugiej 
połowy XIX w. stała się także elementem edukacji pozaszkolnej, pojawiała się bowiem 
w kursach akademickich dla kobiet, otwartych wykładach uniwersyteckich, odczytach 
i czasopismach3.  

Współcześnie obserwowanie rozwoju nauki, a przede wszystkim techniki, stało się 
rzeczą powszechną. Dzięki rozwojowi środków masowego przekazu, na bieżąco można 
śledzić dokonujący się postęp techniczny, nowe wynalazki i odkrycia. Również szkoła, 
której zadaniem jest wszechstronny rozwój ucznia, łączący w sobie elementy działalno-
ści intelektualnej, emocjonalnej i praktycznej, daje obecnie uczniom możliwość użyt-
kowania nowych technologii w procesie uczenia się. Umożliwia codzienną obserwację 
zachodzących zmian, aktywne włączenie się w nie. Jednak to oswojenie współczesnych 
społeczeństw z wszechobecną technologią niesie ze sobą pewne konsekwencje. Jedną 
z nich jest brak refleksji nad historią techniki. Dla wielu uczniów określone wynalazki 
istniały zawsze. Dlatego też dzisiejsza edukacja historyczna, w której pojawiają się ele-
menty zarówno tak niekiedy abstrakcyjnego obszaru, jakim bywa nauka, jak również tak 
konkretnego – jak technika, winna uzupełniać i upowszechniać wiedzę o myśli twórczej 
człowieka. Ukazywać genezę zjawisk i procesów związanych z postępem technicznym 
i naukowym, rozwojem myśli i innowacji. 

Od 2014 r. w szkołach ponadgimnazjalnych obowiązywać będzie nowa podstawa 
programowa, w której umieszczono przedmiot „Historia i społeczeństwo”. Jak wskazuje 
ustawodawca: Celem zajęć jest pokazanie uczniowi zainteresowanemu naukami matema-
tycznymi i przyrodoznawstwem, że wiedza humanistyczna może stanowić klucz do rozumie-
nia świata współczesnego i pomaga w autoidentyfikacji w świecie4. W ramach przedmiotu 
pojawiają się takie wątki tematyczne jak: nauka oraz język, komunikacja i media. W ich 
zakres weszły wymagania stawiane uczniowi: charakteryzowanie dorobku greckiej nauki 
w zakresie filozofii, geometrii, fizyki, astronomii i medycyny, wyjaśnianie przyczyn trwa-
łości idei uniwersyteckiej, charakteryzowanie instytucji nowożytnej nauki, dziedzictwa 
XIX-wiecznej fascynacji postępem, charakteryzowanie kulturowych i społecznych kon-
sekwencji upowszechniania druku w epoce nowożytnej, kultury masowej społeczeństwa 
XIX-wiecznego, nowych form przekazu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem pra-
sy, reklamy oraz fotografii5.

Jednak już teraz warto wśród uczniów upowszechniać wiedzę na temat historii, na-
uki i techniki. Tym bardziej, że daje ona niezwykle szerokie możliwości działania nauczy-
cielowi i jego podopiecznym, działań w ramach których można wykorzystywać zarówno 
środki dostępne w szkołach, substancję architektoniczną miast, a także zabytki zgroma-
dzone w muzeach czy skansenach. Współczesne muzea i skanseny już dawno przestały 
być martwymi zbiorami osobliwości. Gromadzą zabytki przeszłości, zbierają okazy twór-

2 Tamże, s. 37.
3 J. Dybiec, Nauczanie historii nauki w szkolnictwie 1864-1918, [w:] Dzieje nauczania historii nauki…, s. 175.
4 Podstawa programowa z komentarzami. Edukacja historyczna i obywatelska, t. 4, Warszawa, s. 81.
5 Tamże, s. 61-63.
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czości człowieka i przyrody, kolekcjonują dzieła sztuki, by spełniać szereg funkcji w życiu 
zbiorowym społeczeństwa. Muzea przekształciły się w ożywione placówki naukowo-ba-
dawcze i oświatowe. Są doskonałym miejscem do prowadzenia działalności edukacyjnej. 
Podobnie jak szkoły, aktywnie uczestniczą w przekazywaniu wiadomości i tradycji o wa-
lorach wychowawczych6. Zbiory muzealne i zabytki historyczne w środowisku natural-
nym mają ogromną rolę w kształtowaniu wyobrażeń odtwórczych w procesie uczenia się 
historii. Nawiązywanie do materiału spostrzeżeniowego i wyobrażeniowego pozyskanego 
przez uczniów na lekcji w muzeum pozwala kształtować wyobrażenia historyczne. Dzię-
ki temu wiadomości wyniesione z lekcji w muzeum zostaną utrwalone i przekształcone 
w procesie myślenia. Przestrzeń muzeum, jego atmosfera, ekspozycja stanowią szerokie 
pole do działań edukacyjnych. Dla uczniów i nauczycieli muzea i skanseny stanowią 
bezcenne źródło informacji o kulturze pokoleń. Bez względu na to, czy jest to muzeum 
sztuki, historyczne, techniczne, regionalne, biograficzne, czy też dom pamiątkowy, wy-
korzystanie jego zbiorów daje ogromne korzyści poznawcze. Największym walorem eks-
pozycji muzealnej jest to, że stanowi ona zbiór oryginalnych przedmiotów związanych 
z określonymi fragmentami historii. Więcej korzyści może przynieść kontakt uczniów 
z zabytkiem, aktywne poznawanie ekspozycji, niż oglądanie najlepszych zdjęć, filmów 
czy przedmiotów w klasie. W ekspozycji muzealnej mamy bowiem do czynienia nie z po-
jedynczymi zabytkami lub ich przypadkowym zbiorem, lecz z całością stanowiącą prze-
myślany i usystematyzowany zbiór przedmiotów ilustrujących konkretne zagadnienie7. 

Mając na uwadze te wartości, opracowałyśmy projekt mający na celu przybliżyć 
uczniom Zespołu Szkół Technicznych myśl techniczną naszego regionu oraz umożliwić 
zetknięcie się z żywą historią. Środkowe Nadodrze dysponuje ciekawymi i oryginalny-
mi placówkami muzealnymi, których zbiory mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy 
o dziejach techniki i nauki. Do projektu włączyłyśmy ekspozycje muzealne Muzeum 
Ziemi Lubuskiej oraz wystawy poświęconej dziejom „Polskiej Wełny” – nieistniejącej już 
dzisiaj fabryki, która działała przez ponad 150 lat, a także Parowozowni w Wolsztynie. 
Ziemie, które zostały objęte projektem znajdowały się w okresie XIX-wiecznej rewolucji 
naukowo–technicznej na terytorium Prus, a następnie Niemiec. Obszar ten wykracza 
poza granice dzisiejszego województwa lubuskiego (jednak Wolsztyn przez ponad 20 lat 
znajdował się na obszarze województwa zielonogórskiego). Ponadto niezwykłość ekspo-
zycji prezentowanej w muzeum i skansenie, zachęcała do włączenia miejscowości do pro-
jektu, a zarazem pozwoliła go uatrakcyjnić.

Projekt został podzielony na cztery części, z których każda obejmowała powiązane 
ze sobą zagadnienia rozwoju techniki i nauki. Punktem wyjścia były zajęcia lekcyjne 
poświęcone rewolucji naukowo-technicznej na świecie. Uczniowie poznali ogólne proce-
sy związane z omawianym zjawiskiem oraz najważniejsze odkrycia i wynalazki. Podczas 
realizacji poszczególnych zadań korzystali z różnorodnych źródeł dostępnych w wydaw-
nictwach o tematyce regionalnej, w bibliotece wojewódzkiej oraz Internecie. Szczególnie 
cenną pozycją są Listy o Śląsku autorstwa Johna Quincy Adamsa8, szóstego prezydenta 

6 E. Adamska, Aspekty wychowawcze na lekcjach historii, „Wiadomości Historyczne”, nr 2, 1981, s. 108.
7 P. Unger, Jak zwiedzać muzea z pożytkiem dla uczniów, „Wiadomości Historyczne”, nr 1, 1973, s. 28-29.
8 J.Q. Adams, Listy o Śląsku, Wrocław–Warszawa 1992.
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Stanów Zjednoczonych, który w okresie pełnienia obowiązków ambasadora w Prusach, 
odbył liczne podróże po terytorium państwa. 

Druga część projektu objęła zagadnienia związane z rozwojem zielonogórskiego 
przemysłu w XIX w. i opierała się na wystawach w dawnej fabryce „Polskiej Wełny” 
oraz wykorzystaniu części zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej9. Placówka ta powstała na 
bazie niemieckiego Heimatmuseum w 1922 r., jako instytucja polska istnieje od 1946 r. 
Zbiory umieszczono w budynku pochodzącym z 1889 r. Dla poznania dziejów techniki 
ogromne znaczenie ma dział winiarski, przekształcony w Muzeum Wina. Gromadzi ono 
urządzenia przeznaczone do produkcji wina, szkło użytkowe, fotografie przedstawiające 
obchody winobrania. Dział ten tworzy 1450 muzealiów10. Drugim działem uzupełniają-
cym wiedzę o rozwoju techniki jest ekspozycja dotycząca historii miasta. 

Do końca XVIII w. Zielona Góra słynęła z produkcji sukna oraz z uprawy winoro-
śli. Sukiennictwo rozwijało się prężnie – w roku 1800 w mieście było 638 majstrów, 306 
czeladników i 90 uczniów pracujących na 630 ręcznych krosnach tkackich. W latach 20. 
XIX w. liczba mistrzów osiągnęła maksimum – 841, by w kolejnych latach szybko spadać, 
np. w 1822 było ich już tylko 590, a w 1833 r. - 14011. Zielonogórskie sukno było nie 
najlepszej jakości, a jego produkcja była mało wydajna. Jednak osiągnięcia rewolucji na-
ukowo-technicznej pozwoliły na usprawnienie produkcji poprzez zastosowanie nowych 
technologii, między innymi mechanicznych krosien tkackich. Mechanizację produkcji 
upowszechniał sam władca – Fryderyk Wilhelm II, który w 1797 r. podarował cecho-
wi sukienniczemu w Zielonej Górze maszynę przędzalniczą12. Potentatem sukienniczym 
w mieście stał się Jeremias Sigismund Förster posiadający 30 maszyn przędzalniczych13. 
Tak pisał o przedsiębiorcy J.Q. Adams: W jego manufakturze pracują najnowocześniejsze 
maszyny przędzalnicze sprowadzane z Anglii. Użytkuje maszyny do przędzenia i gręplowa-
nia wełny. Rocznie produkują tu dwadzieścia pięć tysięcy sztuk sukna w czterech gatunkach, 
z których najlepszy dorównuje angielskiemu14. W 1832 r. w mieście rozpoczęła inwestycje 
belgijsko-angielska spółka Charlesa i Johna Cockerwillów, która wykupiła tereny przy 
dzisiejszej ulicy Wrocławskiej, na których postawiono nowoczesne zakłady włókiennicze. 
Fabryka, w której zamontowano pierwszą w mieście przędzalnię wełny o napędzie paro-
wym, spłonęła 10 maja 1833 roku15. Tereny po spalonej fabryce wykupił syn Jeremiasa 
– Friedrich Förster i stworzył na nich własną linię produkcyjną sukna. Dbałość o pracow-
ników, dla których przedsiębiorca założył Kasę Chorych oraz Kasę Opieki Emerytalnej 

9 Zob. A. Cincio, Historia Muzeum w Zielonej Górze, „Rocznik Lubuski”, Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na Środkowym 
Nadodrzu, t. 31, 2005; tenże, Tradycje winiarskie Zielonej Góry jako atrakcja turystyczna Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 
[w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. A. Toczewski, Zielona Góra, 2006; Muzea zielonogórskie, red. A. Toczewski, 
Zielona Góra 1966; www.zgora.pl/muzeum
10 Muzeum Ziemi Lubuskiej posiada wśród propozycji lekcji muzealnych tematy związane z historią techniki i rzemio-
sła zielonogórskiego: Winiarskie tradycje Zielonej Góry i regionu, Działalność Towarzystwa Rzemieślników Polskich 
w Zielonej Górze w latach 1898-1935, Dzieje zielonogórskiego sukiennictwa, Zielonogórski pieniądz zastępczy 
w pocz. XX w.
11 Z. Bujkiewicz, Rozwój przemysłu i rzemiosła w Zielonej Górze w pierwszej Polowie XIX wieku, „Studia zielonogórskie”, 
red. A.  Toczewski, t. 9, Zielona Góra 2003, s. 48.
12 Tamże, s. 51.
13 G. Wyder, Friedrich Gottlob Förster [w:] Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 74-
75.
14 J. Q. Adams, dz. cyt., s. 35-36.
15 Z. Bujkiewicz, dz. cyt., s. 52.
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i Pomocy zaskarbiła mu wdzięczność pracowników. Jednak w 1873 r. na skutek krachu 
finansowego założonego przez Förstera Towarzystwa Komandytowego fabryka upadła 
i przeszła w ręce angielskich właścicieli Oldroyda i Blakeleya16. Ta z kolei została znacjo-
nalizowana podczas I wojny światowej. W 1915 r. powstała „Niemiecka Manufaktura 
Wyrobów Wełnianych”, w skład której m.in. weszły przędzalnia, tkalnia, wykańczalnia 
tkanin, magazyny i pomieszczenia socjalne17. Od 1946 do 1999 r. zakłady działały pod 
nazwą Zakładów Przemysłu Wełnianego „Polska Wełna”.

Ryc. 1. Dawne zakłady „Niemieckiej Manufaktury Wyrobów Wełnianych” (od 1946 r. Zakłady Przemysłu Wełnia-
nego „Polska Wełna”) oraz winnice na Wzgórzu Winnym w Zielonej Górze, Widok współczesny, fot. A. Roszak.

Prężnie rozwijało się również winiarstwo. Na początku XIX w. areał upraw wi-
norośli obejmował 700 ha18. Na skalę przemysłową produkcję wina rozpoczęto dopiero 
w roku 1825. Oprócz winnic i winiarni zaczęły w mieście powstawać także zakłady pro-
dukujące szampany. W 1828 r. powstała spółka trzech przedsiębiorców – Friedricha Got-
tloba Förstera, Karla Samuela Häuslera i Friedricha Augusta Gremplera, która produko-
wała szampany w oparciu o miejscowy surowiec. Inni przedsiębiorcy jak Albert Buchholz 
i Heinrich Raetsch produkowali koniaki i winiaki, które zdobywały liczne nagrody na 
targach międzynarodowych19. 

16 G. Wyder, dz. cyt., s. 76-81.
17 J. P. Majchrzak, Na tropach Zielonej Góry. Opowieści o mieście, Zielona Góra 1993, s. 101-106.
18 Tamże, s. 48, 63.
19 Z. Bujkiewicz, dz. cyt. s. 57-58.
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Ryc. 2. Pocztówka jako świadectwo winiarskiej przeszłości miasta. Pocz-
tówka (litografia) z motywem winnego grona, z obiegu, 1900 r. Zbiory 
własne - M.Szymczak.

Zadania przeznaczone dla uczniów w tej części projektu  koncentrowały się na opi-
sanej powyżej problematyce rozwoju przemysłu w Zielonej Górze na przełomie XIX 
i XX w. Punktem wyjścia była analiza Listów o Śląsku Johna Quincy Adamsa dotyczących 
miasta i na tej podstawie zdobycie informacji o powstających w mieście zakładach prze-
mysłowych. Posiłkując się dostępną literaturą oraz ikonografią (między innymi dawny-
mi pocztówkami i fotografiami) uczniowie stworzyli obraz ekonomicznej strefy miasta 
z przełomu XIX i XX w. Analiza występujących w XIX w. w mieście branż rzemieślników, 
pozwoliła na poznanie wielu zawodów, które dziś są uważane za ginące lub już nieistnie-
jące. Uczniowie poznali problemy, z jakimi borykali się ówcześni przedsiębiorcy i zwró-
cili uwagę na to, że proces uprzemysławiania nie był powszechnie uważany za korzystny. 
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Mimo wysiłków miejscowych przedsiębiorców, produkcja rzemieślnicza przez długi czas 
przeważała nad fabryczną, a postępy w zakresie uprzemysłowienia były bardzo wolne 
i częstokroć hamowane przez niekorzystną koniunkturę.  

Kolejna część projektu objęła wycieczkę do Parowozowni w Wolsztynie, swoistego 
muzeum starych parowozów, które nadal obsługuje ruch planowy pociągów parowych. 
Głównymi celami funkcjonowania obiektu są: ochrona zabytków kolejnictwa oraz pro-
pagowanie turystyki kolejowej. Zabytkowe składy kolejowe znajdowały miejsce w paro-
wozowni wraz z ich wycofywaniem z ruchu kolejowego. Najcenniejszym zabytkiem jest 
parowóz „Piękna Helena”, najszybszy parowóz produkowany w pierwszej Polskiej Fabry-
ce Lokomotyw w Chrzanowie. Skansen, oprócz zabytkowego taboru, prezentuje również 
infrastrukturę parowozową oraz sprzęt ratownictwa technicznego. Część eksponowanych 
w skansenie taborów nadal jest użytkowanych na trasach do Zbąszynka, Leszna, Pozna-
nia. Trasy przejazdu również posiadają wartość historyczną20.

Natomiast idea powstania muzeum pojawiła się po roku 1989, gdy zaczęto wyco-
fywać mniej opłacalne linie kolejowe w kierunku Sulechowa i Nowej Soli. Z likwidowa-
nych stacji zwożono do Wolsztyna wyposażenie tych obiektów. Coraz większe zaintereso-
wanie gromadzonymi przedmiotami spowodowało starania o utworzenie w Wolsztynie 
skansenu, przeznaczonego głównie dla miłośników kolei. Dzięki wsparciu Zachodniej 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Poznaniu udało się przystosować budynek ko-
lejowej straży pożarnej. Wraz z napływającymi ciągle eksponatami ekspozycję powięk-
szano o kolejne sale. Na ten cel wykorzystano pieniądze i wpływy ze sprzedaży biletów 
wstępu do Parowozowni oraz uruchamianych pociągów „retro”21. 

Eksponaty muzeum zostały w ten sposób podzielone tak, by ukazywały historię 
kolejnictwa w regionie. Wśród najcenniejszych przedmiotów znajdują się:

oryginalny zachowany plan rozbudowy parowozowni – hali postojowej – z 4-stano-  –
wiskowej na 8-stanowiskową - zatwierdzony w roku 1909 przez Królewską Pruską 
Dyrekcję Kolei Państwowej, 
oryginalna pocztówka francuska z roku 1937, wydana z okazji wystawy światowej  –
przedstawiająca nagrodzony Grand Prix polski parowóz Pm 36-1, 
zbiór torowych latarni sygnałowych,  –
zbiór stempli z zamkniętych stacji kolejowych na liniach wokół Wolsztyna,  –
zbiór pruskich dokumentów kolejowych jak telegramy służbowe, dokumentacje  –
biur wagonowych, wykazy wagonów datowane od roku 188722. 
Wystawę uzupełniają zbiory modeli kolejowych, z dioramą przedstawiającą frag-

ment stacji Wolsztyn w skali 1:87. 
Zadaniem uczestników projektu było wyszukanie informacji na temat sieci kolejo-

wej na ziemiach Środkowego Nadodrza, sporządzenie map ilustrujących etapy jej budo-
wy, zbieranie informacji na temat infrastruktury kolejowej: mostów, dworców, zakładów 
produkujących wagony na ziemiach regionu. Uczniowie zwiedzając zabytkowe wagony 
mogli poczuć się jak XIX-wieczni podróżni, podróżujący nieraz w dalekich od komforto-
wych warunkach i w dużo wolniejszym niż współczesne tempie. 

20 www.parowozowniawolsztyn.pl
21 Tamże.
22 Tamże.
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Ostatnia część projektu wprowadzała do niego wątek biograficzny. Bohaterem tego 
cyklu zajęć stał się człowiek – zarówno zwykły robotnik, jak i bogaty przemysłowiec. Po-
stacią, na której skupili się uczniowie był Georg Beuchelt urodzony w 1852 r. w Zwickau. 
Beuchelt w wieku 28 lat stał się właścicielem firmy „Fabrik für Brückenbau und Eisenkon-
struktionen Beuchelt” (Fabryka Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych Beuchelt). 

Ryc. 3. Panorama Zakładu Beuchelt & Co. w 1910 roku, 
źródło: http://www.zastal.pl/

Początkowo w fabryce produkowano maszyny rolnicze. Jednak już wkrótce rozpoczę-
to produkcję wagonów kolejowych – krytych towarowych i pasażerskich. Chlubą zakładu 
stały się produkowane jako pierwsze w Niemczech wagony typu Pullmann23. Poza Niem-
cami tabor kolejowy sprzedawany był do Austrii, Brazylii, Danii, Turcji, Rosji i Włoch 
oraz kolonii niemieckich w Afryce. Inną dziedziną produkcji podjętą przez Beuchelta były 
mosty, hale dworcowe, semafory, bocznice, wieże ciśnień oraz łodzie. Powołane specjalnie 
w tym celu Biuro Konstrukcyjne, kierowane przez Oskara Thomasa zaprojektowało między 
innymi Most Cesarski we Wrocławiu (obecny Most Grunwaldzki), most Królowej Luizy 
w Memel, mosty w Poznaniu, Gorzowie, Frankfurcie, Berlinie, Kłodzku, dworzec w Po-
znaniu, hale dworcowe w Berlinie – Friedrichstrasse, Frankfurcie nad Odrą, Legnicy. Inny-
mi konstrukcjami stalowymi wykonanymi przez fabrykę Beuchelta były: kopuła Ateneum 
i Palmiarnia w Bukareszcie, konstrukcje stalowe dla berlińskiej kolejki nadziemnej i pod-
ziemnej, zadaszenie wrocławskiego zoo. Fabryka Beuchelta wybudowała w latach 1876 
- 1926 łącznie 94 mosty w biegu Odry oraz 403 na terenie całych Niemiec. W 1903 r. 
fabryka wygrała przetarg na budowę linii kolejowej Damaszek – Bagdad24. Georg Beu-
chelt pełnił w mieście również znaczące funkcje polityczne. Przez wiele lat zasiadał w ra-
dzie miejskiej, był  przewodniczącym Związku Konserwatywnego w Zielonej Górze oraz 
Okręgowego Związku Kombatantów i Wojska. Między rokiem 1899 a 1913 był wybierany 

23 J. P. Majchrzak, dz. cyt., s. 115. 
24 G. Wyder, Georg Beuchelt (1852-1913) [w:] Znani zielonogórzanie…, s. 27-29. 
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do Reichstagu z okręgu wyborczego Zielona Góra – Kożuchów. W chwili jego śmierci 
w roku 1913, firma zatrudniała ponad 2 tysiące robotników i była jedną z największych 
tego rodzaju w Rzeszy25. W swoim testamencie przeznaczył 50 tys. marek na budowę ko-
ścioła ewangelickiego (dzisiejszy kościół katolicki pw. Najświętszego Zbawiciela). Budowę 
świątyni rozpoczęto w 1915 r. a ukończono w 1917 r. 26 

Ryc.4. Most ruchomy z podnoszonym przęsłem w Nowej Soli. Wybudowany w 1927 r. Projektantem 
i wykonawcą konstrukcji była firma „Beuchelt & Co”, fot. M. Szymczak.

Ryc. 5. Most kolejowy w Stanach koło Nowej Soli (642 m). Wybudowany przez firmę „Beuchelt & Co”. 
Widok na przęsło nurtowe o długości 100 m, fot. A. Roszak.

25 Tamże, s. 30-31.
26 Gazeta wieku. XX wiek w Zielonej Górze i okolicach, red. A. Łukaszewicz, Zielona Góra 2002, s. 17.
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Uczniowie w tej części projektu ocenili wpływ rewolucji naukowo-technicznej 
na życie codzienne mieszkańców Zielonej Góry. Wędrując pieszo po mieście poznawali 
codzienne trasy robotników idących do pracy w fabryce. W oparciu o dostępne infor-
macje oraz zabytki miasta, stworzyli obraz Zielonej Góry na przełomie wieków – willi 
przemysłowców, kamienic czynszowych, domów rzemieślników. Wprowadzenie wątku 
biograficznego pozwoliło młodzieży ocenić wartość osobistego zaangażowania w rozwój 
i funkcjonowanie przedsiębiorczości oraz ukazać możliwości angażowania się w dzia-
łalność społeczną i samorządową. Młodzież, opracowując biografię Beuchelta poznała 
przedsiębiorcę, który był nie tylko świetnym organizatorem i inżynierem, ale również 
zaangażowanym społecznikiem i działaczem miejskim, który uzyskiwane dochody prze-
znaczał na rozwój gospodarczy i kulturalny miasta. 

Zaproponowany projekt pozwolił młodzieży lepiej poznać sposoby produkcji 
dwóch podstawowych dla miasta gałęzi gospodarki – sukna i wina. Dał możliwość przyj-
rzenia się sposobom ich transportu, a także osiągnięciom ówczesnej techniki komunika-
cyjnej. Wprowadzenie wątku biograficznego pozwoliło młodzieży ocenić warunki życia 
ówczesnych robotników oraz przemysłowców i ich rodzin. Dzięki wędrówkom po mie-
ście lepiej poznali jego substancję architektoniczną, docenili wartość zabytków XIX i XX-
wiecznej architektury fabrycznej.  Projekt przyczynił się także do rozwinięcia u uczniów 
poczucia przynależności regionalnej, wskazania związku między przeszłością a teraźniej-
szością miasta i regionu. 
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Magdalena Mącik
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Specyfika edukacji historycznej w miejscu 
atrakcyjnym turystycznie na przykładzie 

Muzeum Zamek w Janowcu

2

 Muzeum Nadwiślańskie ma siedem oddziałów o dość wyraźnie zaznaczonych 
profilach działalności1. Jednym z nich jest Muzeum Zamek w Janowcu, które – nieco 
na przekór nazwie – umożliwia zwiedzanie nie tylko XVI-wiecznych ruin magnackiej 
siedziby, ale również niewielkiego skansenu, w skład którego wchodzą dwór z Moniaków 
pod Urzędowem z lat 70-tych  XVIII wieku, spichlerz z Podlodowa z II połowy XIX w., 
XIX-wieczne: lamus z Kurowa i stodoła z Wylągów oraz niewielki domek z Puław z lat 
20-tych XX w.2 Ta niejednorodność oddziału muzealnego ma podłoże nie tylko histo-
ryczne, ale zaakcentowana jest też w terenie – skansen położony jest około 200 metrów 
od zamku, w głębi parku i poza okresem zimowym jest z zamku zupełnie niewidoczny. 
Obie części muzeum różni otaczający krajobraz. Zamek położony jest na skraju stromej 
skarpy i rozpościera się z niego widok na Małopolski Przełom Wisły3, natomiast skansen 
leży na płaskim terenie z widokiem na pola i las.

 Muzeum, oprócz gromadzenia i zabezpieczania zbiorów, ustawowo zobowiązane 
jest do przekazywania wiedzy historycznej lub wiedzy z innej dziedziny oraz kształtowa-
nia upodobań estetycznych4. Odbiorcą edukacyjnej roli muzeum jest każdy zwiedzający, 

1  W jego skład wchodzą oddziały: Muzeum Zamek w Janowcu, Kamienica Celejowska, gdzie przede wszystkim eksponowane jest 
malarstwo związane z Kazimierzem i jego historią, Muzeum Sztuki Złotniczej promujące długą historię polskiego złotnictwa, Muzeum 
Przyrodnicze skupione w swojej działalności na historii naturalnej i biologii Małopolskiego Przełomu Wisły, Dom Marii i Jerzego Kunce-
wiczów (tzw. Kuncewiczówka), którego pracownicy zajmują się upowszechnianiem literatury, Grodzisko Żmijowiska ukazujące wczesno-
średniowieczne stanowiska archeologiczne Kotliny Chodelki i Muzeum Czartoryskich w Puławach upamiętniające rodzinę, która ponad 
200 lat wcześniej utworzyła pierwsze w Polsce muzeum.
2  J. Żurawski, Zamek w Janowcu nad Wisłą. Ruina, jej konserwacja i zagospodarowanie, „Notatnik Janowiecki”, nr 13/2003-2004, s. 86.
3  H. Mącik, Świadomość wartości zabytku i oczekiwania wobec zamku jako obiektu turystycznego na przykładzie zamku w Janowcu [w:] 
Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka, red. M. Lewicka, Lublin-Warszawa 2008, s. 284. W 2007 roku autor artykułu 
przeprowadził wśród zwiedzających muzeum ankietę mającą na celu zbadanie ich wiedzy ogólnej o zabytkach i ocenę Muzeum Zamek w Ja-
nowcu. Na pytanie, co zrobiło na zwiedzających największe wrażenie najczęściej padała odpowiedź – „widok rozpościerający się z zamku”.
4  Definicja według ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., nr. 5, poz. 24 z późn. zm.): Art. 1. 1. Muzeum jest 
jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kultural-
nego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, 
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i este-
tycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
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choć nie jest to edukacja sensu stricto, a naturalny proces poznawczy wynikający z kontak-
tu z eksponatami i sposobu ich opracowania. Edukacja jednak z reguły ukierunkowana 
jest na dzieci i młodzież. Tak też jest w Janowcu, gdzie wiek adresatów zawiera się prze-
dziale od 6 do 20 lat. 

Specyfiką okolic Kazimierza Dolnego jest jego ogromna popularność i pewnego ro-
dzaju sezonowość ruchu  turystycznego. Jest to miasteczko znane w całym kraju, stąd duża 
różnorodność odwiedzających, którzy po pokonaniu znacznej odległości chcą zobaczyć jak 
najwięcej, a w ten sposób trafiają również do Janowca, gdzie spodziewają się wyłącznie zam-
ku. Skansen z reguły jest niespodzianką, do której niestety zdarza się, że nie docierają5. 

Rocznie Muzeum Zamek w Janowcu odwiedza około 60 tysięcy turystytów, z cze-
go około 1500 bierze udział w zajęciach edukacyjnych (liczba lekcji rocznie waha się 
pomiędzy 30 a 50)6. Grupa ta stanowi doskonały przekrój wszystkich odwiedzających 
muzeum – dzieci i młodzież pochodzą zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowo-
ści z terenu całej Polski7.

Niemal połowa przeprowadzonych zajęć ma odbiorców z Lubelszczyzny i południo-
wo-zachodniej części województwa mazowieckiego. Większość uczestników pochodzi jed-
nak z terenu całej Polski. Najczęściej nie są to pojedyncze klasy jednolite wiekowo, lecz dość 
przypadkowy zbiór chętnych do wzięcia udziału w wycieczce. Najczęściej rezerwacji lekcji 
dokonują nauczyciele, ale zdarza się również, że wyjazd organizuje i opracowuje jego pro-
gram biuro podróży. Istnieje kilka biur z okolic Warszawy regularnie korzystających z oferty 
muzeum, która oprócz edukacji zawiera także rozrywkę w postaci ogniska. 

5  Nadal, wśród wielu osób pokutuje przeświadczenie, że sztuka ludowa często nie zasługuje na miano sztuki i nie jest warta uwagi 
i ochrony. Co ciekawe te same osoby niejednokrotnie na co dzień stykają się z popularnym ostatnio etno-designem i tam inspiracje płynące 
z ludowej naiwności nie są dla nich drażniące. Na szczęście niechęć do eksponatów etnograficznych nie dotyczy najmłodszych, którzy 
często ze znacznie większym entuzjazmem podchodzą do prostej maselnicy niż XVIII-wiecznego portretu.
6  Wszelkie wykorzystane w artykule dane dotyczące edukacji w Muzeum Zamek w Janowcu pochodzą z lat 2007-2009.
7   H. Mącik, Świadomość... .

Fot. 1. Warsztaty etnograficzne 2008. Pokaz pracy przy krosnach w wykonaniu 
Zofii Trzcionkowskiej, fot. Hubert Mącik.
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Problemem wynikającym z turystycznego charakteru muzeum jest również wiel-
kość grup chcących wziąć udział w zajęciach edukacyjnych. Przeważnie są one zbyt duże 
(ok. 50-osobowe, co doskonale wpisuje się w moduł autokarowy) jak na możliwości prze-
prowadzenia zajęć przez jedną osobę, co niestety owocuje tym, że część lekcji  przypomi-
na w znacznym stopniu zwiedzanie z przewodnikiem, gdyż bezpośredni kontakt zarówno 
wzrokowy, jak i werbalny jest utrudniony na otwartym terenie, gdzie odbywa się większa 
część zajęć. A kontakt taki jest wskazany w przypadku, gdy prowadzący chce zaintereso-
wać odbiorcę tym, co prezentuje i poznać jego zdanie na ten temat. Z reguły zwiedzający 
przybyli z daleka mają ściśle określony czas na zapoznanie się z ofertą muzeum, a po-

dyktowane jest to napiętym programem wycieczki. Rezerwujacy lekcję nie oczekują zbyt 
szczegółowych informacji historycznych o miejscu, niekiedy nawet podczas rozmowy 
telefonicznej wprost sugerują, by atmosfera w czasie zwiedzania bardziej sprzyjała zaba-
wie niż nauce. Podejście takie niepotrzebnie infantylizuje młodzież i prawdopodobnie 
podyktowane jest doświadczeniem z klasycznymi zajęciami edukacyjnymi w miejskich 
muzeach, gdzie lekcje mają charakter stacjonarny, a tym samym przypominają zajęcia 
w szkole. Natomiast w Janowcu taka forma niemal nie występuje, co podyktowane jest 
chociażby wspomnianą różnorodnością obiektów udostępnionych do zwiedzania i ko-
niecznością przebywania na świeżym powietrzu pomiędzy zwiedzanymi obiektami. Jed-
nak lekcje dla grup przybyłych z innych części Polski mają nieco „lżejszy” charakter, gdyż 
ich adresatów nie wiąże z Janowcem żadna więź a wiedzę zdobytą powinni wykorzystać 
w celu porównania z historią i zabytkami swojej okolicy, co niejednokrotnie ma miejsce 
już podczas lekcji muzealnej, gdyż dzięki wcześniejszej rezerwacji edukator ma możliwośc 
przygotowania się i wyszukania analogii i różnic pomiędzy tym co dzieci już dobrze znają 
a tym, z czym dopiero zetkną się w czasie zajęć.

Nieco inaczej wyglądają spotkania z okoliczną młodzieżą, której szerzej można 
przedstawić historię lokalną i związane z nią osoby i wydarzenia, np. dzieje przyjaźni 

Fot. 2. Warsztaty etnograficzne 2008. Spotkanie z rzeźbiarzem ludowym Zyg-
muntem Kozakiem, fot. Hubert Mącik.
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między Firlejami a Janem Kochanowskim związanym z niedaleką Sycyną i Czarnolasem. 
Takie grupy z reguły mają więcej czasu i mogą pozwolić sobie na dwie wizyty, dzięki cze-
mu w czasie jednej lekcji skupią się na zamku a podczas następnej na skansenie.

Najczęstszą formą edukacji jest lekcja. W Muzeum Zamek w Janowcu trwa ona 
około półtorej godziny, w ramach której przez około 45 minut realizuje się szczegółowo 
jeden z 10 tematów, a w pozostałym czasie zwiedza się obiekty niezwiązane z tematem. 
Istnieje również możliwość opracowania i przeprowadzenia innego tematu lekcji związa-
nego z zamkiem, dworem i zbiorami etnograficznymi. Takie zajęcia, choć niezbyt często, 
mają jednak miejsce, czego przykładem jest konspekt lekcji zamieszczony w aneksie.

Proponowane tematy lekcji dla szkół podstawowych:
1. „Na szlacheckim dworze” – historia i architektura dworu szlacheckiego na pod-

stawie późnobarokowego dworu z Moniak.
2. „Z wizytą we dworze” – życie codzienne mieszkańców dworu, obyczaje i polska 

szlachecka gościnność.
3. „Między historią a legendą” – dzieje Zamku w Janowcu i związane z nim legendy. 
4. „Dawne życie ludności Powiśla” – zapoznanie z życiem ludności chłopskiej na 

podstawie zbiorów etnograficznych eksponowanych w spichlerzu na terenie zespołu zam-
kowego w Janowcu.

5. „Polski strój szlachecki” – specyfika stroju polskiego w czasach nowożytnych.
W tej grupie wiekowej największą popularnością cieszy się temat dotyczący legend. 

Oprócz poznania historii Czarnej Damy i nieszczęsnego kuchcika, dzieci, podczas oglą-
dania manierystycznego ołtarzyka ze św. Jerzym i słuchania życiorysu, demaskują smoka, 
którego święty pokonał – był to zwykły krokodyl. W ten sposób najmłodsi przekonują 

Fot. 3. Warsztaty etnograficzne 2008. Zajęcia przy kole garncarskim, fot. Hubert 
Mącik.
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się, że w każdej legendzie jest ziarno prawdy, trzeba tylko znaleźć właściwy klucz by do 
niej dotrzeć. Niejednokrotnie takiej lekcji towarzyszy „spotkanie z duchem”8 i zajęcia 
plastyczne w plenerze. 

Proponowane tematy zajęć dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
1. „Śladami Firlejów, Tarłów i Lubomirskich” – wpływ kolejnych rodów magnac-

kich na architekturę zamku w Janowcu. Lekcja prowadzona w oparciu o zachowane 
mury i makiety.

2. „Renesans i manieryzm w Polsce – Santi Gucci i jego działalność w Janowcu 
i okolicach” - omówienie cech stylowych renesansu i manieryzmu na przykładzie zamku 
w Janowcu, zachowanych eksponatów i kopii nagrobków renesansowych Mikołaja i Pio-
tra Firlejów oraz manierystycznych Andrzeja Firleja i jego żony Barbary.

3. „Polski dwór” – omówienie architektury polskich dworów na przykładzie dwo-
ru z Moniak i prezentacji przedstawiających inne dwory.

4. „Zamek w Janowcu – twierdza i rezydencja” – omówienie architektury i urzą-
dzeń obronnych oraz udogodnień mieszkalnych nowożytnych rezydencji na przykładzie 
zamku w Janowcu.

5. „Życie między dwoma brzegami” – Wisła jako oś życia mieszkańców okolic 
Janowca i Kazimierza Dolnego9.

Wśród młodzieży, a raczej ich opiekunów, najchętniej wybierany jest temat do-
tyczący dworu, co podyktowane jest lekturą Pana Tadeusza na lekcjach języka polskiego 
i szukaniem odniesień do realiów tam opisanych.

Zdecydowanie najwięcej wiedzy można przekazać w czasie cyklu zajęć, kiedy to 
możliwa jest do ukazania np. ciągłość historyczna pewnych zwyczajów, czy też ich róż-
norodność w zależności od tego, do której warstwy społecznej należał gospodarz przed-
stawionego domostwa. Wówczas dziecko, nawet to najbardziej nieśmiałe, oswaja się 
z miejscem i prowadzącym, biorąc czynny udział w lekcji. Kilka takich cyklicznych spo-
tkań odbyło się z dziećmi z miejscowego zespołu szkół i ze Szkoły Podstawowej z Góry 
Puławskiej.

Muzeum otwarte jest przez cały rok, jednak większość lekcji ma miejsce późną 
wiosną. Sezonowość edukacji wpływa również na jej jakość. W okresie wycieczkowym 
(maj-czerwiec), gdy jednego dnia zdarzają się trzy lekcje jedna po drugiej, edukator traci 
siłę głosu i czuje się nieco wyczerpany, co niestety może skutkować pewną monotonno-
ścią podczas ostatnich zajęć. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że osoba odpowiedzialna za 
edukację w muzeum zajmuje się również pracami czysto merytorycznymi, takimi jak 
opieka nad zbiorami czy organizacja wystaw.

W maju 2008 roku w muzeum miały miejsce warsztaty etnograficzne finansowane 
z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Ini-
cjatyw Lokalnych. Podczas czterech dni trwania wzięło w nich udział około 800 uczniów, 
z czego ponad 500 w ramach zarezerwowanych wcześniej grup. Zajęcia odbywały się 

8  Pod hasłem „spotkanie z duchem” kryją się dodatkowe atrakcje dla najmłodszych uczestników zajęć edukacyjnych. W rolę miej-
scowego ducha Czarnej Damy wciela się jedna z pracownic muzeum. Zamaskowana i przebrana w czarną suknię pojawia się w różnych 
częściach zamku, by następnie spotkać się z dziećmi i odpowiaadać na ich pytania.
9  „Życie między dwoma brzegami” to jednocześnie tytuł wystawy fotografii, na podstawie której powstał informator zawierający dwa 
artykuły: J. Litwina, Szkutnictwo w okolicy Kazimierza Dolnego i H. Soleckiej, O ekspozycji etnograficznej słów kilka; [w:] Życie między 
dwoma brzegami, red. H. Mącik, M. Popłońska, Janowiec nad Wisłą 2007. 
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w stodole z Wylągów i na świeżym powietrzu. Dzieci i młodzież spotkali się z garnca-
rzem, rzeźbiarzem, plecionkarką, tkaczkami i ludowym zespołem obrzędowym. Oprócz 
rozmów z twórcami uczniowie mogli własnoręcznie spróbować swoich sił „w starciu” 
z dawnymi narzędziami i technikami. Dzieci aktywnie włączały się w nietypową, wręcz 
egzotyczną dziś zabawę, jaką było dla nich lepienie garnka10 czy praca przy warsztacie 
tkackim. Dopiero w praktyce okazywało się ile zręczności i siły potrzeba, by wykonać, 
zdawałoby się, prosty przedmiot. Nie tylko rękodzieło było udziałem uczestników – dzie-
ci miały możliwość posłuchania muzyki ludowej w wykonaniu zespołu obrzędowego 
Kalina z Puszna Godowskiego. Grupa oprócz muzyki zaprezentowała również proces 
obróbki lnu i wyrób masła w maselnicy. Dzieci czesały len, przędły nici na kołowrotku, 
a potem mogły spróbować wiejskiego chleba z prawdziwym masłem. Różnice między-
pokoleniowe są dziś szczególnie widoczne, dlatego dla wielu młodych ludzi nie tylko 
kontakt z dawnymi narzędziami był czymś nietypowym, ale również słuchanie opowieści 
o czasach, gdy niemal w każdym domu stały krosna, a aby posłuchać muzyki nie wystar-
czyło włączyć płyty. Zainteresowanie historią kultury materialnej, dawnymi technikami 
i nieużywanymi dziś narzędziami było ogromne. Dzieci stykają się z elektroniką na każ-
dym kroku, z reguły nie myślą o tym, jak powstały rzeczy wokół nich i dopiero w takich 
sytuacjach mają możliwość zastanowić się, że przeszłość to nie tylko puste nieco abstrak-
cyjne słowo, ale że kryją się za nim konkretni ludzie. Widzą, że kiedyś, mimo braku ener-
gii elektrycznej i zaawansowanych technologii, ludzie potrafili sobie radzić tworząc nie 
tylko proste narzędzia, ale też znacznie bardziej skomplikowane i trudniejsze w obsłudze, 
jak warsztat tkacki. W czasie zwiedzania spichlerza dzieci otrzymują zadanie znalezienia 
wiertarki. Choć bormaszyna jest podpisana, jej nazwa nic dzieciom nie sugeruje11. Gdy 
już dowiedzą się, że urządzenie przypominające łuk, służyło do wiercenia dziur, trudność 
sprawia im wyobrażenie sobie jak to działało. Po zapoznaniu się z dawnymi narzędziami 
dzieci nabierają więcej szacunku dla ich autorów. 

Warsztaty spotkały się z dużym entuzjazmem wśród odbiorców, również twór-
com przyniosły sporo satysfakcji z kontaktu z bardzo dobrze nastawionymi do ich pracy 
dziećmi.

Muzea skansenowskie pielęgnują kulturę ludową ostatnich 150 lat. Powstały by 
zabezpieczać obiekty, ukazywać historię danego miejsca, ludzi, sposobu i warunków ży-
cia, rozwoju techniki, stroju, estetyki i kultury. W skansenie janowieckim ekspozycje 
umieszczone są w dwóch obiektach – we dworze z Moniaków i spichlerzu z Podlodowa. 
Wystawa dworska ukazuje wnętrza, w których w dość naturalny sposób widoczne jest 
nagromadzenie przedmiotów zbieranych przez kilka pokoleń. Eksponowane meble po-
chodzą z okresu II połowy XVIII wieku po czas międzywojenny. Dwór w swoim charak-
terze jest mało „muzealny” – wielu rzeczy można w nim dotykać, chodzi się po dywanach 
i niewiele w nim miejsc niedostępnych, odgrodzonych sznurkiem. Dzięki temu powstaje 
tam atmosfera budząca w dzieciach skojarzenia ze współczesnymi domami. Z kolei w spi-
chlerzu jest wystawa etnograficzna. Główną atrakcją dla turystów są łodzie, które kilka-

10  Praca przy kole garncarskim jest stosunkowo najlepiej znanym przez dzieci i młodzież zajęciem w ramach tzw „ginących zawodów”. 
Blisko połowa uczestników lekcji miała kiedyś możliwość lepienia garnka, a nawet w jednej ze szkół był piec do wypału ceramiki.
11  Niekiedy zdarza się, że dzieciom słowo bormaszyna kojarzy się ze stomatologiem i borowaniem zębów, co już jest połową sukcesu, 
ponieważ przez analogię można dojść do wiercenia dziur w drewnie, czyli tego, do czego narzędzie to służyło.
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dziesiąt lat temu pływały po Wiśle. Piętro spichlerza zajmują drobne sprzęty codziennego 
użytku i tam też  zaaranżowana została izba mieszkalna, co spowodowane jest brakiem 
chałupy chłopskiej w skansenie. Poza kilkoma łodziami, m.in. najstarszą dłubanką i jed-
nym z dwóch charakterystycznych promów do przewozu bydła, znajdujących się w zbio-
rach muzealnych w Polsce, w Janowcu zobaczyć można też duży zbiór tkanin ludowych, 
z których najstarsze pochodzą z lat 20-tych XX wieku. W czasie lekcji poświęconych 
życiu Powiśla dzieci i młodzież najbardziej zaciekawieni są krypą, czyli dawnym promem. 
Spowodowane jest to nie tylko znacznymi rozmiarami łodzi, ale przede wszystkim zdję-
ciami ukazującymi codzienny transport bydła z jednego brzegu na drugi łodziami takimi 
jak ta będąca już eksponatem muzealnym. 

 Muzeum Zamek w Janowcu jest miejscem atrakcyjnym turystycznie. Ma to 
swoje plusy i minusy. Z jednej strony nie ma możliwości szczegółowego nauczania hi-
storii, jednak istnieje duża szansa na zainteresowanie przeszłością nawet tych najbardziej 
niechętnych odbiorców w sposób niemal niezauważalny przez nich, a więc najbardziej 
skuteczny – poprzez zabawę. 

Aneks
Konspekt lekcji „Polski strój szlachecki”
Czas trwania: 45 minut
Miejsce: sala edukacyjna na zamku
Odbiorca: dzieci w wieku 7-12 lat (szkoła podstawowa), grupa maksymalnie 25- 
-osobowa
I. Metody lekcji:

Metoda podająca – wykład ilustrowany slajdami.•	
Metoda aktywizująca – wykorzystanie poznanej terminologii podczas wypełniania •	
kart ćwiczeniowych i przebierania się w kopie strojów.

II. Środki dydaktyczne:
Rzutnik multimedialny.•	
Laptop.•	
Karty do wypełnienia przez ucznia.•	
Kopie strojów staropolskich.•	

III. Struktura lekcji:
Czynności organizacyjne – wzajemne poznanie się.•	
Sprawdzenie stanu wiedzy na temat historii ubiorów (stopień precyzji zadawanych •	
pytań uzależniony wiekiem uczniów).

IV. Podanie nowego materiału:
Część I (podająca) – prezentacja slajdów z portretami staropolskimi i zdjęciami •	
grup rekonstrukcyjnych. Wprowadzenie terminologii: kontusz, pas kontuszowy, 
żupan, kołpak.
Część II (ćwiczenie) – wypełnienie karty poprzez uzupełnienie brakujących infor-•	
macji, dla najmłodszych pokolorowanie rysunku.

V. Utrwalenie nowego materiału i podsumowanie lekcji – w ramach utrwalenia lekcji za-
bawa w przebranie się w strój historyczny po uprzednim jego skompletowaniu zgodnym 
z informacjami zdobytymi w czasie lekcji.
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Konspekt lekcji „Wycinanka lubelska”  
– lekcja została zrealizowana na życzenie jednej z grup

Czas trwania: 45 minut.
Miejsce: spichlerz z Podlodowa, sala edukacyjna.
Odbiorca: dzieci w wieku 7-10 lat (klasa I-III szkoły podstawowej), grupa optymalnie 
15-osobowa, maksymalnie 25-osobowa.
I. Metody lekcji:

Metoda podająca – wykład ilustrowany slajdami.•	
Metoda aktywizująca  – praca nad własną wycinanką.•	

II. Środki dydaktyczne:
Rzutnik multimedialny.•	
Laptop.•	
Oryginalne wycinanki lubelskie.•	
Nożyce do strzyżenia owiec.•	
Papier kolorowy.•	
Nożyczki.•	

III. Struktura lekcji:
Czynności organizacyjne – wzajemne poznanie się.•	
Sprawdzenie stanu wiedzy na temat wycinanki.•	

IV. Podanie nowego materiału:
Część I (podająca) – prezentacja kilku oryginalnych wycinanek lubelskich z lat •	
60-tych XX wieku. Nauka załamywania papieru i pokaz, z użyciem nożyc do strzy-
żenia owiec, sposobu powstawania wycinanek w przeszłości. Wykazanie cech cha-
rakterystycznych dla wycinanki lubelskiej (centralność, monochromatyczność)
Przedstawienie slajdów z wycinankami z innych regionów Polski i wykazanie róż-•	
nic pomiędzy nimi. 
Część II (ćwiczenie) – praca nad własną wycinanką inspirowaną wycinanką lubel-•	
ską.

V. Utrwalenie nowego materiału i podsumowanie lekcji – w ramach zapamiętania lekcji 
konkurs na „najbardziej  lubelską” wycinankę.
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Piotr Górajec
Muzeum Pałac w Wilanowie

Edukacja muzealna a rekonstrukcja historyczna 
- rola, miejsce i przyszłość rekonstrukcji 

historycznej w muzeum rezydencjonalnym, 
na przykładzie działań i planów  
Muzeum Pałacu w Wilanowie

2

Wstęp
W światowych muzeach, zwłaszcza rezydencjonalnych, ale także w rozmaitych 

skansenach, parkach tematycznych coraz większą rolę odgrywać zaczyna rekonstrukcja 
historyczna. Trend ten stał się szczególnie zauważalny w ostatnich latach, gdy dotarł on 
również do Polski. 

Muzealna moda na rekonstrukcję historyczną, jak wiele innych trendów obecnych 
dziś w polskich muzeach, przyszła do naszego kraju z Europy Zachodniej, gdzie od lat już 
chyba nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania miejsc tradycji i dziedzictwa historycznego 
bez wsparcia, jakie zapewnia rekonstrukcja w zrozumieniu i interpretacji historycznych 
faktów, upamiętnieniu zdarzeń czy też, a może właśnie przede wszystkim, w przeżywaniu 
historii. Za kolebkę tego trendu z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać można Wielką 
Brytanię. To tamtejsze rezydencje, chcąc zwiększyć swoją atrakcyjność i przyciągnąć rze-
sze turystów, przed kilkunastoma laty zaczęły żyć niejako życiem swoich twórców i zało-
życieli. Sztandarowym przykładem jest położony w hrabstwie Suffolk zamek Kentwell. 
Ta wspaniała budowla z czasów dynastii Tudorów do lat siedemdziesiątych XX w. była 
jedynie zaniedbaną, popadającą w coraz większe zapomnienie ruiną. Wówczas to nowi 
właściciele postanowili przywrócić temu miejscu dawny blask, tworząc z niego sztandaro-
wą atrakcję turystyczną regionu. W ich zamyśle, poza samą rekonstrukcją i konserwacją 
budowli, najważniejszym elementem całego planu był program, który dziś nazwalibyśmy 
edukacyjnym. Miał on zapewnić temu niezwykłemu miejscu środki i podstawę do dalszej 
egzystencji i rozwoju. Programem tym była rekonstrukcja historyczna1.

 Twórcy projektu postanowili odtworzyć najważniejszy i najbardziej charaktery-
styczny dla tego miejsca okres, a mianowicie czasy panowania dynastii Tudorów. Od tej 

1  Więcej informacji http://www.kentwell.co.uk/
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pory zamek Kentwell żyje rytmem dni i wydarzeń mających miejsce w XVI w. Codziennie 
odtwarzane i prezentowane są kolejne sceny i fakty z przeszłości zamku, a przybywający 
tu turyści mogą na własnej skórze doświadczyć, czym było życie przed ponad 400 laty2.

W latach dziewięćdziesiątych XX w. Kentwell postanowiło rozszerzyć nieco re-
pertuar rekonstrukcji historycznej. Działanie to miało na celu odświeżenie programu, 
ponowne przyciągnięcie turystów oraz rozszerzenie oddziaływania na inne niż skoncen-
trowane na wieku XVI grupy miłośników historii i rekonstrukcji historycznej. Wśród 
podejmowanych w rezydencji tematów pojawiła się II Wojna Światowa3.

Oprócz Kentwell także inne brytyjskie muzea podejmują zagadnienia związane 
z rekonstrukcją historyczną. Warto tu wymienić choćby należące do grupy Historical 
Royal Palaces londyńskie rezydencje Hampton Court i Tower. W obu tych miejscach 
spotkamy rekonstruktorów historycznych i programy odnoszące się do czasów życia 
króla Henryka VIII. Poznamy panujące na dworze obyczaje, obejrzymy przedstawienia 
odnoszące się do biografii mieszkańców, weźmiemy udział w rekonstrukcjach wydarzeń 
militarnych i wojennych. Innymi słowy możemy osobiście poczuć atmosferę tamtych dni 
i wziąć udział w historii4.

Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii rekonstrukcja historyczna nie jest jedynie utożsa-
miana i zarezerwowana dla rezydencji, muzeów na wolnym powietrzu, zamków i pałaców. 
Wiele muzeów o innych, bardziej klasycznych profilach właśnie w ten sposób postano-
wiło formować programy edukacyjne. Sztandarowym przykładem jest Royal Armouries 
w Leeds. To nowoczesne, powstałe przed kilkunastoma laty muzeum jest filią londyńskiej 
Tower. To tu, w tym położonym w północnej części Anglii mieście, prezentowane są 
gigantyczne zbiory dawnego uzbrojenia i militariów. Kolekcja obejmuje przegląd uzbro-
jenia od czasów prehistorycznych po współczesne. Jej trzon stanowią militaria związane 
z okresem, gdy w Anglii kształtowała się i umacniała monarchia, czyli ze średniowieczem. 
Do tego właśnie okresu odwołuje się również najważniejsza część prowadzonego przez 
muzeum programu rekonstrukcyjnego5. 

Program edukacyjno-rekonstrukcyjny przygotowany przez Leeds przytłacza i za-
chwyca. Gość, odwiedzając muzeum może wziąć udział w pojedynkach rycerskich, obej-
rzeć turniej czy pokazy tresury zwierząt myśliwskich, ale także zajrzeć na zaplecze i zo-
baczyć, w jaki sposób dawne uzbrojenie czy stroje były wykonywane. Co ciekawe, całość 
projektu realizowana jest w centrum nowoczesnego miasta, w niezwykle nowoczesnym 
budynku muzeum, co nawet w najmniejszym stopniu nie oddala klimatu historii śre-
dniowiecznej Anglii.

Jednak rekonstrukcja historyczna to nie tylko domena Wielkiej Brytanii. Swoje 
projekty prowadzą także muzea francuskie takie jak Chambord czy Wersal. Rekonstruk-
torów można spotkać także w austriackim Carnuntum – to oni wcielają się w zamieszku-
jących te ziemie przed wiekami Rzymian. Każde z tych i wielu innych miejsc ma swoją 
własną odrębną tematykę, swój styl i inne wydarzenia, do których odnosi się w progra-
mach rekonstrukcyjnych. Każde na swój sposób jest inne, ciekawe i wartościowe. Każ-

2  Tamże.
3  Tamże.
4  Więcej na http://www.hrp.org.uk/
5  Więcej na http://www.royalarmouries.org/home
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demu natomiast przyświeca jedna nadrzędna idea. Jest nią dążenie do prawdy historycz-
nej, do jej wiernego odtworzenia, dzięki czemu widzowie muzealni w łatwiejszy sposób 
zrozumieć będą mogli dane miejsce i jego specyficzną problematykę. Dzięki temu mogą 
oni doskonale wczuć się w jego klimat, czyli po prostu przeżyć historię bezpośrednio, nie 
ograniczając się jedynie do słuchania lub czytania o niej.

Mówiąc o rekonstrukcji historycznej nie sposób pominąć jej całościowego, po-
zbawionego kompromisów ujęcia. Taki sposób patrzenia na problem, charakterystyczny 
jest dla amerykańskich muzeów i miejsc historycznych. Tu bardzo często nie ma kom-
promisów. Jeżeli podejmowany jest temat rekonstrukcji jakiegoś zdarzenia, np.: bitwy, to 
jest on przeprowadzony w najdrobniejszych detalach. W tym wypadku zarówno broń, 
mundury, jak i zaplecze danego wydarzenia, niczego nie udaje. Rekonstrukcja ponownie 
jest tym wydarzeniem a widzowie przez rekonstruktorów często traktowani są jako przy-
padkowi świadkowie, gapie obserwujący, a tym samym biorący udział w bitwie. Jeszcze 
bardziej drobiazgowo i spektakularnie podchodzą Amerykanie do rekonstrukcji życia 
codziennego. Sztandarowym przykładem jest tu miasteczko Williamsburg – pierwsza 
stolica Stanów Zjednoczonych.

 W tym wypadku postanowiono w sposób całościowy odtworzyć życie w mieście 
z czasów, gdy powstawały Stany Zjednoczone. Dlatego też w wydzielonej strefie najstar-
szej, historycznej części tej niedużej położonej w Wirginii miejscowości wprowadzone 
zostały pewne sankcje i ograniczenia, mające na celu stworzenie odpowiedniego klimatu. 
Wstrzymano tu ruch samochodowy, budynkom przywrócono dawny wygląd, a miesz-
kańcy, czy też wyszkoleni rekonstruktorzy historyczni zaczęli nie tyle odgrywać historię, 
co żyć zgodnie z jej wytycznymi. Natomiast widzowie odwiedzający to miejsce stali się 
niejako statystami i bezpośrednimi uczestnikami opowiadanej tu historii. Sam Williams-
burg natomiast z podupadającej prowincjonalnej mieściny przekształcił się bardzo szyb-
ko w jedną z największych atrakcji turystycznych wschodniego wybrzeża USA6.

Trzy poziomy rekonstrukcji historycznej
Mówiąc o rekonstrukcji historycznej, zwłaszcza tej jej odmianie którą spotkać moż-

na w muzeach na całym świecie, warto zastanowić się nad poziomem jaki powinna ona 
reprezentować, aby jej zastosowanie w programach edukacyjnych niosło za sobą wartości 
edukacyjne, poznawcze i aby nie stała się ona jedynie karykaturalnym, zniekształconym 
odbiciem prawdy historycznej. Kwestie te są niezwykle istotne przy podejmowaniu dzia-
łań rekonstrukcyjnych, zwłaszcza dlatego, że dobra rekonstrukcja historyczna, niosąca ze 
sobą walory poznawcze nie jest tania. Dlatego też działania te należy planować starannie, 
tak aby posiadane środki zostały wykorzystane jak najefektywniej. 

W muzealnej rekonstrukcji historycznej wyróżnia się trzy podstawowe poziomy. 
Są to: rekonstrukcja tła, rekonstrukcja użytkowa i rekonstrukcja całkowita, zwana też 
żywą interpretacją. W zależności od poziomu zmieniają się materiały, wierność odwzoro-
wania, dbałość o detale, metody wykonania poszczególnych elementów stroju, uzbrojenia 

6  Więcej na http://www.williamsburgva.gov/ oraz http://www.history.org/
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czy sztafażu używanego w tworzonych później programach edukacyjnych. W komplet-
nym programie wszystkie one są obecne i wszystkie mają swoje miejsce i zastosowanie.

Podstawową i najprostszą formą zastosowaną w rekonstrukcji jest tzw. rekonstruk-
cja tła7. Pod tym pojęciem rozumiane jest jedynie powierzchowne podejście do rekon-
strukcji, której efekty obserwowane są z daleka. W tym wypadku mniejsze znaczenie ma 
np. dobór materiałów użytych do rekonstrukcji strojów, dbałość o detale czy metody hi-
storycznego wykonania. Przygotowane w ten sposób elementy służą jedynie do tworzenia 
klimatu historycznego, są elementem scenograficznym.

Rekonstrukcja użytkowa, drugi poziom wtajemniczenia, stanowi natomiast głów-
ny element pokazów i programów rekonstrukcyjnych. W tym wypadku ważna jest już 
dbałość o wykonanie poszczególnych elementów, ich historyczne pochodzenie. Są one 
wykorzystywane jako główny element wszelkich pokazów, „pracują na siebie”. Z tego 
względu materiały wykorzystywane przy wykonaniu tych elementów muszą być trwałe 
i odporne na zużycie, a przy tym posiadać jak najlepsze umocowanie w ramach prawdy 
historycznej, do prezentacji której służą.

Trzeci, najwyższy poziom stanowi żywa interpretacja. Jest to metoda niezwykle 
kosztowna, szczególnie w zakresie odtwarzania dawnych strojów, broni czy wyposaże-
nia, gdyż dbałość o szczegóły jest tutaj największa. Prawidłowo wykonana rekonstrukcja 
tego typu to nie tylko precyzyjnie odtworzony przedmiot, wykonany z odpowiednich 
materiałów, odpowiednio zdobiony itd., ale też, a może przede wszystkim, odtworzony 
cały proces technologiczny stosowany przy jego wyrobie. Sam fakt wykonawstwa hi-
storycznego, z zastosowaniem rękodzieła, technik artystycznych, wyrobu półproduktów 
(tkanie i farbowanie materiałów) jest tu równie istotny co sam przedmiot rekonstrukcji. 
Rekonstrukcja tego poziomu, ze względu na koszty, ma miejsce niezwykle rzadko, a jej 
zastosowanie oprócz waloru poznawczego i wizualnego podczas pokazów ma również 
znamiona badania naukowego, które służy odtworzeniu całych procesów zachodzących 
w przeszłości w danej dziedzinie życia.

Kierunki rekonstrukcji historycznej w muzeach
We współczesnych muzeach, w tym także w polskich, wyróżnić można kilka kie-

runków, w których rozwija się rekonstrukcja historyczna. Pierwszym z nich jest nie-
wątpliwie próba odtworzenia warunków życia w przeszłości w danym miejscu. Na tym 
polu swoich sił próbują przede wszystkim muzea rezydencjonalne oraz skanseny. Ten ro-
dzaj rekonstrukcji polega na przywoływaniu najbardziej charakterystycznych dla danego 
miejsca aspektów życia w przeszłości. Dla pałaców są to np: rekonstruktorzy odgrywający 
sceny dworskie, militarne itd. W skansenach mogą to być: inscenizacje prac polowych 
i gospodarskich. Zawsze i w każdym przypadku odnoszą się one do okresu historycznego 
najbardziej charakterystycznego dla danego miejsca, jego genius loci. Elementy rekon-
strukcyjne tworzą swoiste tło edukacyjne. Sceny odgrywane są w pewnej powtarzającej 
się sekwencji lub momentach kulminacyjnych i uczestniczy w nich widownia muzealna. 

7 Cała stratyfikacja nazewnicza oraz metody podejścia do projektów rekonstrukcyjnych przedstawione w niniejszym ar-
tykule stanowią odwzorowanie metodologii rekonstrukcyjnej stosowanej przez pracowników Royal Armouries w Leeds, jak 
również w Muzeum Pałacu w Wilanowie.
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Dzięki temu widzom łatwiej jest poznać i zrozumieć historię związaną z danym miej-
scem, poznać dawne życie, obyczaje itd. W przypadku skansenów może to być rekon-
strukcja życia wiejskiego wraz z całym niezbędnym zapleczem gospodarskim i żywym 
inwentarzem.

Kolejnym ważnym polem, na którym rozwija się muzealna rekonstrukcja histo-
ryczna są eventy historyczne. Są to na ogół imprezy plenerowe przedstawiające wybrane 
istotne wydarzenie z przeszłości danego miejsca, np.: rekonstrukcja bitwy pod Grunwal-
dem, czy też wyjazd Sobieskiego pod Wiedeń z Wilanowa, czy też cykl imprez związa-
nych z porami roku organizowanych, np.: w skansenie w Sierpcu – żniwa, wykopki itp. 
Są to wydarzenia powtarzalne, cykliczne, gromadzące na ogół dużą rzeszę widzów.

Kolejną ważną grupę działań o charakterze rekonstrukcji historycznej stanowią 
„Przemysły kulturowe”. Są to na ogół działania o charakterze warsztatowym, twórczym 
mające na celu odtworzenie i przywrócenie do funkcjonowania dawnych zawodów oraz 
zanikających umiejętności i metod wytwórstwa stosowanych dawniej przez człowieka. 
Oczywiście, aby ta forma rekonstrukcji miała sens, dana instytucja nie powinna zajmo-
wać się wszystkim. Ważny jest odpowiedni dobór prowadzonych przemysłów kulturo-
wych. Dobór uzasadniony historycznymi uwarunkowaniami i specyfiką danego miejsca. 
I tak np. w skansenach znaleźć się mogą wszelkie typowe dla dawnej wsi warsztaty takie 
jak kowalski, rymarski, garncarski itd. W dawnych pałacach mogą być to warsztaty arty-
styczne lub rzemieślnicze pracujące na utrzymanie mieszkańców rezydencji – drukarnia, 
mincernia, ale też, gdy przy pałacu istniał niegdyś folwark, wiele warsztatów o charakte-
rze wiejskim. Przemysły kulturowe posiadają jeszcze jedną zaletę. Oprócz niewątpliwych 
wartości poznawczych i edukacyjnych niosą ze sobą spory potencjał ekonomiczny, a to 
dzięki sprzedaży wytwarzanych w warsztatach przedmiotów.

Czwartą grupę wśród programów rekonstrukcji historycznej podejmowanych 
przez muzea stanowią wszelkie projekty badawcze i badania historyczne. Są one najmniej 
widoczną i najmniej widowiskową częścią programu rekonstrukcyjnego. Jednak dla jego 
prawidłowego funkcjonowania są niezbędne. W ich skład wchodzą wszelkie badania ar-
chiwalne, bibliograficzne oraz ikonograficzne. To one dają podstawę do prawidłowych 
działań rekonstrukcyjnych. Dzięki nim możliwe staje się wykonanie wiernych replik stro-
jów, broni, mebli. Ich analiza pozwala także na planowanie i przygotowywanie konkret-
nych projektów, pisanie scenariuszy eventów historycznych, analizę i prezentację życia 
w dawnych czasach. 

Projekty badawcze stanowią także wartość samą w sobie. Zapewniają rozwój pro-
gramu naukowego muzeum. Pozwalają też na większe zaangażowanie miłośników histo-
rii, wywodzących się często z widowni, w opracowywaniu i przygotowywaniu kolejnych 
projektów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu otwartej, warsztatowej formy projektów 
badawczych, jak to ma miejsce np. w przypadku projektu „Młodzieżowe Zespoły Muze-
alne” prowadzonego przez Muzeum Pałac w Wilanowie.
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Rekonstrukcja historyczna w Muzeum Pałacu w Wilanowie
Swój program rekonstrukcji historycznej posiada również Muzeum Pałacu w Wi-

lanowie. Powstał on w toku formowania nowego programu edukacyjnego wprowadzane-
go w życie na przestrzeni ostatnich 7 lat. 

Wilanów, dawna rezydencja króla Jana III Sobieskiego i jego rodziny, jest miejscem 
wprost stworzonym do działań rekonstrukcyjnych. Przekonać się o tym może każdy, kto 
choć raz odwiedził to niezwykłe miejsce. Przechadzając się po pałacowych komnatach, 
po urokliwych zakątkach ogrodów, można poczuć tutejsze genius loci – ducha miejsca, 
nierozerwalnie związanego z czasami i tradycją Jana III. Dlatego też przygotowując nową 
odsłonę programu edukacyjnego bardzo dużą rolę w jego kształtowaniu miała rekon-
strukcja historyczna.

Pierwszą rekonstrukcją historyczną, jaka powstała w Wilanowie jest program 
„Terra Sarmatica – ziemia Sarmatów”. W bezpośredni sposób odnosi się on do trady-
cji związanej z Janem III, królem – Sarmatą. To właśnie ten fragment historii dawnej 
Rzeczypospolitej jest dla Wilanowa najistotniejszy, stanowi o jego tradycji. I z tego dzie-
dzictwa czerpie projekt „Terra Sarmatica”, koncentrując się na odtwarzaniu realiów życia 
w XVII-wiecznej Polsce. Zwłaszcza życia najbogatszej części warstwy szlacheckiej oraz 
realiów panujących na królewskim dworze. 

Projekt „Terra Sarmatica” ma charakter wieloaspektowy. W jego ramach muzeum 
realizuje inne, mniejsze programy szczegółowe rekonstrukcji historycznej. Odnoszą się 
one bezpośrednio do różnych obszarów XVII-wiecznego życia. Są to projekty mające na 
celu odtworzenie dawnej historii militarnej i obyczaju wojskowego, np. „chorągiew kró-
lewicza Aleksandra”, który to obejmuje kompletną rekonstrukcję strojów, broni, wyposa-
żenia i obyczaju wojskowego chorągwi husarskiej. W jego ramach prowadzone są badania 
historyczne mające na celu jak najwierniejsze odwzorowanie szczegółów poszczególnych 
elementów rekonstrukcji. Równolegle z opracowaniem i wykonaniem poszczególnych 
elementów i detali muzeum prowadzi szkolenia rekonstruktorów w zakresie szermierki, 
musztry oraz XVII-wiecznych obyczajów wojennych. Następnie adepci szkoleń wykorzy-
stywani są przez muzeum do bezpośredniego odtwórstwa historycznego podczas warszta-
tów edukacyjnych. Pomagają nam również w budowie odpowiedniego XVII-wiecznego 
klimatu na muzealnych imprezach. 

W ramach projektu prowadzone są również badania nad innymi aspektami życia. 
Należą do nich m. in. kuchnia staropolska (wydawnictwo i projekt „Compendium Fer-
culorum”), programy rekonstrukcji muzycznej (koncerty muzyki dawnej), kursy i po-
kazy dawnych tańców dworskich, planowane są również kursy szermiercze otwarte dla 
muzealnej widowni, warsztaty i kursy krawiectwa historycznego, itd. Generalnie projekt 
„Terra Sarmatica” w swoim zamyśle stanowi dla nas zaplecze doświadczalne i poligon na-
ukowy, dzięki któremu uzyskujemy coraz większą możliwość odtwarzania mechanizmów 
funkcjonowania dawnego wilanowskiego świata. Docelowo doświadczenia i efekty pro-
gramów, wypracowane i zdobyte w ramach tego projektu, doprowadzić mają do po-
wstania całościowego i stałego programu edukacyjnego, który będzie żył i funkcjonował 
rytmem wilanowskiego pałacu.

Oprócz projektów o charakterze naukowym i popularnonaukowym w muzeum re-
alizowane są działania rekonstrukcyjne o charakterze pokazowym. Programy te pomagają 
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naszym widzom lepiej zrozumieć i poznać Wilanów Jana III. Nam samym pozwalają na 
wykorzystanie w praktyce badań prowadzonych w ramach projektów rekonstrukcyjnych. 
Imprezy plenerowe z udziałem rekonstruktorów historycznych odbywają się w muzeum 
kilka razy do roku. Pretekstem do ich organizacji są przede wszystkim daty wydarzeń 
historycznych, z którymi są one powiązane, tj. rocznice bitwy pod Wiedniem, wymarszu 
królewskiego orszaku na wyprawę wiedeńską, czy też bardziej kameralne, jak imieni-
ny króla Jana. Pokazy rekonstrukcji historycznej są też nieodzownym elementem Nocy 
Muzeów. W najbliższej przyszłości Muzeum Pałac w Wilanowie planuje rozwinięcie pro-
gramu pokazów i imprez rekonstrukcji historycznej. Obecnie pracujemy nad projektem 
stworzenia toru do pokazów konnych oraz strzelnicy łuczniczej, na której przyszli adep-
ci braci rycerskiej mogliby zdobywać pierwsze szlify w rzemiośle wojennym. Pokazy te 
planujemy organizować w stałym rytmie przez cały czas trwania sezonu turystycznego 
(maj-wrzesień).

Kolejnym polem rekonstrukcji historycznej eksplorowanym przez Wilanów są 
przemysły kulturowe. Pod tym pojęciem kryją się warsztaty dawnych zawodów rzemieśl-
niczych funkcjonujących niegdyś na dworze królewskim oraz na terenie należącego do 
rodziny Sobieskich folwarku. Obecnie realizowane są projekty warsztatów drukarskiego, 
mincerskiego i kowalskiego. W najbliższej przyszłości dołączą do nich kolejne – koron-
czarski, garncarski, papierniczy. 

Przemysły kulturowe stanowią niezwykle istotny potencjał rekonstrukcyjny mu-
zeum. Są one niewątpliwą kopalnią programów edukacyjnych, pomagają poznać i zro-
zumieć życie w przeszłości. Ale nie tylko. Stanowią doskonałe zaplecze wytwórcze przed-
miotów niezbędnych w innych programach i projektach, a także – co niezwykle istotne 
– pozwalają na generowanie konkretnego zysku (sprzedaż wytwarzanych pamiątek) po-
zwalającego na rozwój warsztatów, oraz całego programu rekonstrukcyjnego i edukacyj-
nego.

Rekonstrukcja historyczna a przyszłość  
programów edukacyjnych w muzeach

Przedstawione pokrótce kierunki działań rekonstrukcyjnych Muzeum Pałacu 
w Wilanowie składają się w zamyśle twórców poszczególnych programów na całościo-
wy projekt mający w dłuższej perspektywie czasu przywrócić rezydencji króla Jana III 
dawny blask, nie tylko w warstwie samego zabytku i zgromadzonych w nim dzieł sztuki, 
ale także życia jego mieszkańców. Całość projektu została tak skonstruowana, że efekt 
finalny, widoczna dla widza inscenizacja, czyli interpretacja historii jest zaledwie jednym 
z elementów całego złożonego procesu badawczego.

Takie podejście do problemu zostało przyjęte przez nas nie przypadkowo. Dzię-
ki niemu zyskujemy pewność, że prezentowane przez nas zdarzenia, zachowania rekon-
struktorów, ich wygląd, wypowiadane kwestie stanowią realne odzwierciedlenie XVII-
wiecznej rzeczywistości. Są jej projekcją zbliżoną w najwyższym możliwym, wynikającym 
z badań stopniu, do prawdy historycznej. W swojej pracy staramy się – w miarę możliwo-
ści unikać – skrótów i uproszczeń. Chcemy, aby nasze działania nie były jedynie teatral-
ną inscenizacją, dążymy do wiernego odtwarzania realiów. Oczywiście należy pamiętać, 
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że 100% wierność oryginałowi nigdy nie zostanie osiągnięta – zmieniły się realia świata, 
część mechanizmów jego funkcjonowania sprzed 300 lat jest już nie do odtworzenia, 
część (higiena) byłaby dziś trudna do zaakceptowania. Jednak wierzymy, że podejmo-
wane przez nas wysiłki, jakby nie było interpretacji historii w różnych aspektach jej 
odtwórstwa, pomagają muzealnej widowni na lepsze zrozumienie rządzących nią praw 
i regulujących ją mechanizmów.

Nurt rekonstrukcji historycznej jest coraz popularniejszy we współczesnym mu-
zealnictwie. Jest on również wynikiem wyjścia naprzeciw oczekiwaniom muzealnej wi-
downi. Widowni, dla której „nudne” podpisy pod muzealnymi gablotami są niewystar-
czającym zastrzykiem wiedzy. Widowni, która aby zrozumieć, musi „przeżyć”. I właśnie 
rekonstrukcja, a właściwie interpretacja historii, pozwala jej tego przeżycia doświadczyć. 
Jest to gra na emocjach, uczuciach, a jednocześnie działanie dydaktyczne, w sposób naj-
prostszy, bo bezpośrednio odwołujący się do przeżycia doświadczeń, tłumaczący zawiłe 
nieraz historyczne fakty. Dlatego też muzea, chcąc się rozwijać, zdobywać nowych wi-
dzów nie powinny tego narzędzia lekceważyć.

Dróg i możliwości danych przez rekonstrukcję historyczną jest wiele. Zapewniają 
one bardzo różnorodne możliwości oddziaływań edukacyjnych, posiadają także intere-
sujące z perspektywy muzeum możliwości ekonomiczne. I tylko od samego muzeum, 
pomysłu zatrudnionych w nim edukatorów zależy, jak potencjał ten zostanie wykorzy-
stany. Czy rekonstrukcja będzie tylko prostą, okazjonalną zabawą w przebieranie, czy też 
stanie się solidnym, wielowątkowym, bogatym programem edukacyjnym, wymagającym 
od widzów nieraz aktywnego, twórczego w nim uczestnictwa. 



171

Tomasz Szajewski / Edukacyjne, rekonstrukcyjne i poznawcze aspekty programów...

Tomasz Szajewski
Muzeum Pałac w Wilanowie

Edukacyjne, rekonstrukcyjne i poznawcze aspekty 
programów „Młodzieżowe Zespoły Muzealne” 

i „Chorągiew Królewicza Aleksandra”  
w ramach projektu edukacji indywidualnej  

„Terra Sarmatica” w Muzeum Pałacu w Wilanowie

2

Czym jest program „Terra Sarmatica”?
„Terra Sarmatica” jest głównym projektem edukacji indywidualnej w Muzeum 

Pałacu w Wilanowie. Przedsięwzięcie to opiera się w swoich założeniach na rezydencji 
królewskiej w Wilanowie, a głównym jego wątkiem tematycznym jest osoba Jana III So-
bieskiego – Salvatora chrześcijaństwa, który jako typowy przedstawiciel Sarmatów mówił 
o sobie: Civitus Polonus. Całościowy projekt został opracowany w latach 2005-2006 
przez autora tego artykułu, a wdrożono go stopniowo do realizacji w latach następnych. 
Dodatkowym plusem jest to, że od 2005 r. Muzeum Pałac w Wilanowie współpracuje 
z grupą rekonstrukcyjną PPST Liga Baronów, realizując bezprecedensowy program mu-
zealnej rekonstrukcji „Terra Sarmatica”. 

Projekt w założeniach miał powodować zwiększone zainteresowanie kulturą naro-
dową. Poprzez bezpośrednie oddziaływanie na społeczność ludzką program „Terra Sar-
matica” wywołał wielopoziomowe pozytywne zmiany w otoczeniu materialnym Muzeum 
oraz w sferze świadomości ludzkiej.

Liczne zajęcia z zakresu nauczania, pokazy i prezentacje historyczne, warsztaty te-
matyczne przyczyniły się do wzbogacenia oferty edukacyjnej i kulturalnej Muzeum. Pro-
pozycja udziału skierowana została do szerokiego grona odbiorców programów opartych 
na silnym fundamencie historycznym.

Liczne pokazy historyczne, żywe obrazy i happeningi przyczyniają się obecnie do 
aktywizacji ruchu turystycznego w rejonie Wilanowa. Jest to osiągane stopniowo poprzez 
uatrakcyjnienie walorów turystyczno-historycznych jako bazy dla rekonstrukcji elemen-
tów żywej historii. Zwiększająca się popularność Muzeum wśród publiczności stworzyła 
także nowe, nie znane dotąd możliwości dla lokalnych rzemieślników i wytwórców.
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Edukacyjno-historyczna prezentacja faktów związanych z dziejami Warszawy jako 
stolicy jednego z najpotężniejszych państw XVII w. Europy, poprzez badanie przeszłości 
przekute w dobrą rekonstrukcję historyczną, w kontekście paneuropejskim, pozwoliła na 
pełniejsze zrozumienie historii ojczystego kraju. Podniosło to ogólny poziom edukacji 
społecznej, przeciwstawiając się dotychczasowym trendom konsumpcyjnej bezmyślności. 
Warto tu zauważyć, że ten nurt jest zbieżny i porównywalny z programami rekonstruk-
cyjnymi w Europie Zachodniej (np. Wielkiej Brytanii, Austrii czy Francji).

Poprzez rekonstrukcję zachęcamy i przygotowujemy dzieci oraz młodzież do ak-
tywnego uczestnictwa w poznawaniu obyczajów, kultury i historii jako elementu kształ-
tującego nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Jest to pozytywny przykład spędzania 
wolnego czasu, pozwalający ustrzec tę grupę wiekową od zagrożeń cywilizacyjnych (nar-
kotyki, używki, upadek obyczajów, przestępczość itp.). Dzięki badaniu zabytków muze-
alnych młodzież poznała namacalnie istotne związki między historią państwa i narodu 
a dziejami lokalnych ośrodków kulturalno-politycznych, tzw. „małych ojczyzn”, w kon-
tekście ówczesnej polityki państw europejskich. Podjęta została również próba syntetycz-
nej oceny Wilanowa jako głównego ośrodka politycznego w I Rzeczpospolitej.

Poprzez zrekonstruowanie armatury husarskiej mogliśmy ukazać młodzieży bogac-
two i złożoność polskiego dziedzictwa kulturowego w kontekście stosunków międzyna-
rodowych i kulturowych z ówcześnie wiodącymi państwami oraz wzajemnych odniesień 
kulturowych. Jest to także próba znalezienia wpływów i reminiscencji sarmatyzmu pol-
skiego w baroku europejskim. Rekonstrukcja armatury husarskiej oraz technik XVII-
wiecznej jazdy i walki konnej wraz z wyposażeniem bojowym oraz wojskowych rzędów 
końskich dla wybranego okresu historycznego jazdy polskiej jest przyczynkiem do fak-
tycznego zbadania jej funkcjonalności i przydatności w terenowych warunkach eksplo-
atacyjnych w kontekście weryfikacji z memuarystyką żołnierską z XVII w. 

Program ma także wpływ na rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez udział ww. 
zrekonstruowanych oddziałów w imprezach o charakterze rocznicowym, patriotycznym 
i odtwórczym na terenie całego kraju i Europy (Święto Flagi, Dni Wilanowa, Imieniny 
Króla Jana oraz impreza plenerowa towarzysząca wystawie „Amor Polonus” itp.). Przed-
sięwzięcia związane z programem „Terra Sarmatica” przyczyniają się do propagowania 
nowych idei, zabawy i edukacji w ramach historycznej rekonstrukcji i interpretacji, jako 
alternatywnego sposobu pożytecznego spędzania wolnego czasu, a więc nowej pozytyw-
nej wartości.

Przewidziane jest wielotorowe tworzenie nowych miejsc pracy w ww. programie, 
co oznacza pobudzanie miejscowej przedsiębiorczości w kontekście turystyczno-histo-
rycznym.

Program „Terra Sarmatica” został podzielony na mniejsze projekty, dające możli-
wość świadomego wyboru ulubionych elementów. Realizacja projektu jest prowadzona 
wielotorowo:

Edukacja popularno-naukowa i prace badawczo naukowe;1. 
Żywa interpretacja i rekonstrukcje historyczne;2. 
Zajęcia fakultatywne praktyczne i wykłady.3. 
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Integralną częścią Ziemi Sarmatów są projekty: „Młodzieżowe Zespoły Muzealne” 
i „Chorągiew Królewicza Aleksandra”. Projekt „Terra Sarmatica” zawiera jeszcze więcej 
podprogramów („Teki Wilanowskie” – „Drukarnia Królewska”, „Królewski Mincerz”, 
„Kuźnia Królewska”, „Wolne Wykłady”, „Warsztaty Kostiumologiczne”, „Glossarium 
Alte Rerum Polonorum” i „Internetowa Encyklopedia Sarmacka”) lecz nie będę się obec-
nie na nich koncentrował. Omówię pokrótce dwa wymienione wcześniej programy.

Słowo o programie: „Młodzieżowe Zespoły Muzealne”.
Cele i zadania młodzieżowych zespołów dokumentacyjnych to sporządzenie moż-

liwie pełnej dokumentacji zabytków muzealnych dotyczących polskiego sarmatyzmu, 
szeroko pojęta edukacja patriotyczna młodzieży, wytworzenie ducha pracy zespołowej, 
edukacja poprzez zabawę. 

Skład zespołu: kurator muzealny, pedagog, kierownik zespołu (uczeń), sekretarz 
zespołu (uczeń), członkowie zespołu (uczniowie), a wśród nich: fotograf i rysownik ze-
społu.

Zasada działania zespołów dokumentacyjnych:
„Młodzieżowe Zespoły Muzealne” (w skrócie „MZM”) są tworzone w oparciu 

o pracowników lokalnych muzeów, nauczycieli – tworzących kadrę kierowniczą zespo-
łów. Pozostali członkowie zespołów składają się z ochotników (wolontariuszy) wybiera-
nych spośród uczniów i studentów. Zespoły przeważnie działają w swych miastach ma-
cierzystych lecz jego członkowie mogą pracować w całym kraju i poza jego granicami.

Wyniki prac zespołów są przesyłane tuż po zakończeniu prac w formie elektronicz-
nej do Muzeum Pałacu w Wilanowie do Działu Edukacji.

Zasady ogólne funkcjonowania projektu:
„MZM” pracują przez cały rok szkolny, uczestnicząc tym samym w całorocznym 

konkursie wiedzy o Sarmacji. Wyniki prac zespołów w formie raportów posłużą do kon-
struowania: planów dokumentacyjnych do stworzenia kopii armatury husarskiej, a także 
kompletnej encyklopedii wiedzy o sarmatyzmie, zwanej „Internetową Encyklopedią Sar-
macką”.

Ponadto: stworzenia kompletnego katalogu zbiorów sarmackich, działającego 
w jednym z programów, a używanego przez muzea do celów naukowo-dydaktyczno- 
-badawczych.

Pod koniec roku szkolnego ma miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy ze-
spół dokumentacyjny. Zazwyczaj młodzież otrzymuje nagrody rzeczowe w postaci ksią-
żek i albumów a najlepsi aparaty fotograficzne. Każdorazowo „MZM” działają w porozu-
mieniu z dyrekcjami muzeów i w oparciu o umowy i regulaminy obowiązujące w danych 
muzeach np. porozumienie z Muzeum Wojska Polskiego.

Słowo o projekcie: „Chorągiew Królewicza Aleksandra”
Husaria polska od momentu swego powstania zawsze była zjawiskiem wyjątko-

wym. Zarówno w pierwszym okresie swej militarnej świetności, gdy orężnie broniła 
niezawisłości Rzeczpospolitej, jak i w czasach zaborów, gdy trwała jedynie na kar-
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tach książek i w duszach Polaków, a tym samym służyła pokrzepieniu serc. Husaria 
zawsze i wszędzie kojarzyła się z pięknem, bogactwem i potęgą. Skrzydlaci jeźdźcy 
porównywani byli do idealnego archetypu doskonałego, boskiego wojownika. Zjawi-
sko to zawsze wywoływało u Polaków dumę narodową. Do dziś przypisuje się temu 
rodzajowi jazdy polskiej niemal legendarne znaczenie. Do takiego postrzegania tej 
najwspanialszej kawalerii europejskiej przyczyniły się burzliwe czasy rozbiorów Rzecz-
pospolitej. Niewątpliwie w utrwaleniu tego wizerunku wielki udział miały literacka 
twórczość Sienkiewicza, a także malarskie przedstawienia Bacciarellego, Bellotta, Or-
łowskiego, Matejki, Kossaków, Brandta czy Batowskiego. Wielokrotnie próbowano 
także rekonstruować husarię w pełnym wyposażeniu. Jednakże próby te, ze względu 
na swoisty charakter (defilady, komercyjne rewie konne i film), zawsze kończyły się 
fiaskiem. Najczęściej rekonstrukcje te bliższe były karykaturze niż prawdzie historycz-
nej. Dość powiedzieć, że pomimo dużego zasobu wiadomości, nie udało się dotych-
czas ze skutkiem pozytywnym zrekonstruować w sposób pełny i prawdziwy armatury 
husarskiej. W związku z tym powstał projekt „Chorągiew Królewicza Aleksandra” 
mający za zadanie odtworzenie maksymalnie wiernie historycznego wyposażenia hu-
sarskiego z okresu Jana III Sobieskiego. Aby tego dokonać, należało najpierw od nowa 
w sposób analityczny skatalogować i przebadać zachowane zabytki oraz opracować 
syntetycznie istniejące źródła. Należało przy tym odrzucić sentymenty narodowe 
i usunąć przekłamania, najczęściej filmowe oraz potoczne i nieprawdziwe opinie. Po-
wstała w ten sposób kwerenda naukowa stała się przyczynkiem do zrekonstruowania 
wolnej od przekłamań armatury husarskiej. Kilka kompletów wyposażenia bojowego 
i konnego już funkcjonuje w Muzeum Pałacowym w Wilanowie pod umowną nazwą 
„Chorągwi Królewicza Aleksandra” – roty husarskiej istniejącej w czasach Jana III. 
Dowódcą tej jednostki był doskonały kawalerzysta, porucznik królewski Zygmunt 
Zbierzchowski – autor słynnej pierwszej szarży pod Wiedniem. Zrekonstruowane 
uzbrojenie służy obecnie celom edukacyjnym, poznawczym i naukowym. Pozwoliło 
to w pełni zweryfikować i uzupełnić dotychczas zebrane informacje na temat husarii. 
Stało się także przyczynkiem do opracowania kompletnej encyklopedii staropolskie-
go uzbrojenia wojskowego z XVI-XVIII wieku. Takie funkcjonowanie w Muzeum 
„oddziału wojskowego” jest wreszcie świetnym narzędziem dydaktycznym, służącym 
nauce i edukacji młodzieży. Muzealna chorągiew rekonstrukcyjna składająca się z za-
wodowców, specjalistów i amatorów, pasjonatów historii, którzy dosiadają pięknych 
rumaków. Jest wreszcie barwnym, ciekawym i pożytecznym elementem uroczystości 
rocznicowych. Do dziś bowiem husaria pozostaje w świadomości zarówno Polaków, 
jak i obcokrajowców najwspanialszą kawalerią świata! Jazda polska stała się pomostem 
kulturowym, przenoszącym najwspanialsze europejskie wartości kulturowe (np. etos 
rycerski) ze średniowiecza do baroku, oświecenia oraz wprost do czasów dzisiejszych. 
Husaria bowiem razem z jazdą pancerną przyczyniła się do powstania nowoczesnych 
wojsk kawaleryjskich – ułanów. Husaria powstała na styku Orientu i Okcydentu 
jednocześnie była elementem konsolidującym najwspanialsze zdobycze kulturowo-
estetyczne zarówno Europy, jak i cywilizacji Wschodu. Dlatego też wymaga od nas 
poznania na nowo i skatalogowania zasobów posiadanej wiedzy, a także poznania jej 
w aktywny (odtwórczy) sposób. Należy wykonać te zadania, aby zachować i propa-
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gować dla potomności tę wspaniałą europejską wartość kulturową, jaką była niegdyś 
husaria. Właśnie temu celowi służy projekt „Chorągiew Królewicza Aleksandra”.

Działania podejmowane w ramach projektu:
Stworzenie zespołu rekonstrukcyjnego projektu – wykonano; –
Stworzenie zespołu przygotowującego część edukacyjną projektu – wykonano; –
Zebranie dokumentacji armatury husarskiej w oparciu o źródła i zabytki muzealne  –
– w trakcie wykonywania;
Pozyskanie stajni i zaplecza lokalowego – obecnie nad tym pracujemy; –
Zebranie zespołu rzemieślników zdolnych do wykonania armatury husarskiej; –
Produkcja ekwipunku husarskiego – wykonano; –
Poszukiwanie i dobór (brakowanie) odpowiednich koni do celów rekonstrukcyjno-  –
-kawaleryjskich – w planach;
Zakup lub wypożyczenie (dzierżawa) koni – w planach; –
Zatrudnienie zawodowych masztalerzy – w planach; –
Stworzenie programu rekonstrukcyjno-edukacyjnego i pokazowego dla szerokiej  –
publiczności – ten etap już wykonano;
Stworzenie programu szkoleniowego dla jednostki kawaleryjskiej (jazda konna,  –
łucznictwo, fechtunek) – ten etap wykonano;
Szkolenie husarskie kadry i wierzchowców – w planach.  –
W ciągu 3 lat realizacji obydwóch współdziałających ze sobą projektów skatalogo-

wano ok. 180 zabytków militarnych (większość z okresu II poł. XVII w). Dzięki temu 
wykonano od podstaw 5 kompletów zbroi husarskich dokładnie wzorowanych na arte-
faktach muzealnych, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, że są oryginałami 
z epoki. Wykonano też cztery komplety uprzęży końskich wraz z dywdykami. Obecnie 
pracujemy nad wykonaniem czterech kulbak polskich i kompletu kopii husarskich wy-
drążonych w środku. W planach mamy też piąty komplet rzędu końskiego (rotmistrzow-
ski) oraz chorągiew i znak hetmański. Wykonane kopie armatury husarskiej służą w co-
dziennych zajęciach z młodzieżą w dalszym procesie edukacyjnym. 

Dotychczas w Muzeum Pałacu w Wilanowie dzięki temu zrealizowano następujące 
założenia: 

Wzbogacono ofertę kulturalną, która rozwija potencjał edukacyjny Muzeum. –
Wzrósł poziom edukacji społecznej i nastąpiła aktywizacja ruchu turystycznego  –
w Wilanowie.
Stworzyliśmy obecnie nowe możliwości dla lokalnych rzemieślników i wytwórców,  –
przydatne przy tworzeniu przemysłów kulturowych.
W Wilanowie wyrosła nowa idea zabawy i edukacji, czyli alternatywnego sposobu  –
pożytecznego spędzania wolnego czasu.
Dzięki projektowi „Chorągiew Królewicza Aleksandra”, na przykładzie Jana III  –
i jego towarzyszy broni, mogliśmy nauczyć młodzież nowych niepowtarzalnych 
wartości patriotycznych. Młodzi ludzie uczestniczący w projekcie mogli poznać 
i od nowa zinterpretować styl życia staropolskiego, nieco zapomnianego już dzisiaj. 
Uczniowie zapoznali się z pozytywnymi cechami obywatelskimi tak pożądanymi 
w nowoczesnym społeczeństwach europejskich, takimi jak: Amor Patriae, Amor 
Familiae, Amor Feminae (ideał Sarmaty – ziemianina), verbum nobile – honor 
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żołnierza (wojowniczość, waleczność i rycerskość) oraz przywiązanie do sielskości 
codziennego prostego życia dobrodusznego gospodarza, ojca wielodzietnej rodzi-
ny, kochającego męża i uroczego kochanka.

Innym walorem edukacyjnym jest strój staropolski, który był swoistym wyróżni-
kiem XVII wiecznego Sarmaty, a obecnie stanowi zespół cennych pamiątek narodowych. 
Ubiory i splendory czyli moda polska – żupan, kontusz, kołpak, karabela, buty polskie, 
pasy kontuszowe, fryzura i wąsy – zjawisko nigdzie indziej na świecie niespotykane, szla-
checka godność i uniżoność, sposób bycia – powitania, toasty, czapkowania – to spuści-
zna po przodkach, z którą zapoznali się uczestnicy projektu.

Także charakterystyczna staropolska religijność, wręcz dewocyjność i obrona wiary 
katolickiej Polonia Ante Muralis Christianorum w warunkach ciągłych wojen, ale i spe-
cyficzne traktowanie z respektem wrogów kultury łacińskiej, również stanowiły atrakcję 
projektu. Ten zespół zachowań zupełnie zapomniany dziś był niezwykle atrakcyjny dla 
młodzieży i powodował wiele ciekawych dyskusji i wniosków pobudzających do dalszych 
przemyśleń.

Specyficzny język i pojęcia sarmackie: konfederacja, zajazd, rokosz, warchoły i szu-
brawcy, pasje i zamiłowania sarmackie: do życia w luksusie i przepychu (niespotykane 
nigdzie indziej rezydencje, pałace i dwory), konie, charty, ptaszki oraz polityka – gry i in-
trygi sejmowe i dworskie – to także ciekawa tematyka. Styl życia Sarmaty – rozrzutność, 
gest i pomysłowość na autoreklamę – śmierć sarmacka i pogrzeb sarmacki Castrum Do-
lorum, sztuka biesiadowania, picia i żartowania – familiarność – to kolejne zagadnienia 
poruszane na naszych spotkaniach.

Tolerancja religijna i brak kompleksów są niewątpliwie uniwersalnymi wartościa-
mi, ważnymi w dzisiejszej zintegrowanej Europie.

Reasumując, dzięki zastosowaniu nowoczesnych interaktywnych doświadczalnych 
technik rekonstrukcyjno-edukacyjnych przekazujemy młodzieży wszystkie wartości co-
dziennego życia staropolskiego, takie jak: poczucie tożsamości narodowej, które pozwala 
Polakom identyfikować się z kręgiem kultury łacińskiej. Kompletny zespół kulturowo-
artystyczny, filozoficzny, symboliczno, etyczny i religijny był powiązany nierozerwalnie ze 
sposobem bycia i stylem życia staropolskich Sarmatów. 

Powyższe cechy są uniwersalne, pozytywne, a także zbieżne z wartościami euro-
pejskimi. Polska kultura sarmacka była i jest jedynym autentycznie polskim produktem 
kulturowym, z którego powinniśmy być dumni. Jest naszym dziedzictwem narodowym 
i spuścizną po wielu pokoleniach Polaków. Jest to również wkład Polski i Polaków do 
europejskiej kultury. A więc kultura staropolska z XVI-XVII w. powinna być głównym 
eksportowym produktem kulturowym – wizytówką Rzeczpospolitej w Europie XXI wie-
ku i na świecie. Wskażę na pewną analogię – sarmatyzm z czasów Jana III można obecnie 
porównać do kultury japońskich samurajów – co jest najlepszym przykładem na to, jak 
z mało znanej lokalnej formacji kulturowej zrobić gigantyczny ogólnoświatowy prze-
mysł kulturowy, zarabiający rocznie miliony dolarów. Oczywiście ten trend jest obecny 
w światowej pop kulturze i doskonale się sprzedaje przynosząc wielomilionowe zyski. 

Młodzież uczestnicząca w obu tych programach, dzięki osobistemu udziałowi 
i namacalnemu doświadczalnemu uczestnictwu, mogła poznać te aspekty życia codzien-
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nego w dawnej Rzeczpospolitej, które tu wymieniłem. Podsumowując wypada stwier-
dzić, że dzięki powyższym projektom oferta Muzeum Pałacu w Wilanowie jest bogatsza 
i atrakcyjniejsza dla typowego zwiedzającego.
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Edukacja muzealna jako trening empatii
 
 

 „... historia dzieli,  
ale opowiadanie historii  

buduje bliskość.”
Eginald Schlattner1

2

Wśród różnych koncepcji pracy popularyzatorskiej w muzeach skansenowskich na 
pierwszy plan wysuwa się działalność edukacyjna służąca przybliżaniu realiów i wartości 
dawnego życia codziennego poprzez różne formy prezentacji – od ekspozycji skansenow-
skiej samej w sobie – do licznych prób jej ożywiania. Każde muzeum, jako szczególne 
miejsce pamięci, także etnograficzne, może stać się miejscem ćwiczebnym dla rozwijania 
empatii w stosunku do mieszkańców minionego czasu, historii ich codziennego życia, jak 
i też do eksponatu – przedmiotu o swoistej biografii, świadka przeszłości2. 

W programach edukacyjnych muzeów skansenowskich przeważają zajęcia z zakre-
su tzw. „etnografii doświadczalnej” umożliwiające aktywne uczestnictwo uczniów: zajęcia 

1 E. Schlattner, Fortepian we mgle, Czarne 2009, s. 397.
2 Na temat roli muzeów patrz: S. Bednarek, Przeszłość jeszcze raz. Wprowadzenie, „Kultura Współczesna”, nr 1, 2010; 
J. Byszewski, M. Parczewska, Projektowanie sytuacji twórczych, Warszawa 2004; J. Clair, Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, 
Gdańsk 2009; Dziecko w świecie tradycji, red. B. Dymara, W. Korzeniowska, F. Ziemski, Kraków 2002; Edukacja regionalna, red. 
A.W.  Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006; Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, 
red. S. Bednarek, Wrocław 1999; J. Gajda, Pedagogika kultury w zarysie, Kraków 2006; J. Górska-Siwiec, Interaktywność ekspo-
zycji muzealnych na przykładzie wystawy „Życie codzienne wsi. Jaś i Mania zapraszają do działania”, Funkcjonowanie muzeów skan-
senowskich w Polsce: stan obecny i przewidywane kierunki transformacji. Ogólnopolska Konferencja Skansenowska Kluki–Łeba 2003 r., 
„Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 8, 2005, s. 115-119; W. Jakubowski, Edukacja i kultura 
popularna, Kraków 2001; D. Jankowski, Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2006; Konferencje muzealne w Kolbuszowej 
i Pile – rok 2003, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, nr 7, 2004; W. Kuligowski, Antropologia 
współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007; J. Muszyńska, T. Okoniewska, Formy popularyzacji kultury ludowej 
jako uzupełnienie ekspozycji na przykładzie Parków Etnograficznych w Toruniu, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym 
Powietrzu w Polsce”, nr 4, 2002, s. 85-94; Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007; Mu-
zeum w służbie człowieka, [w:] Materiały IX Konferencji Generalnej ICOM Paryż-Grenoble 1971, Polski Komitet Narodowy ICOM, 
Poznań-Warszawa 1972; A. Szpociński, Współczesna kultura historyczna, „Kultura Współczesna”, nr 1 (63), 2010, s. 9-17.
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domowe i gospodarskie, pokazy i warsztaty rzemieślnicze, rękodzielnicze, kulinarne, teatr 
obrzędowy, różnorodne prezentacje muzyczne łączone z nauką tańca i śpiewu, a nawet 
formy happeningowe zmierzające ku wywołaniu kreatywnej ekspresji ze strony współ-
uczestnika. Tworzenie unikalnych form przywołujących klimaty dawnego życia wsi, wy-
bór ich tematyki wydaje się być nieograniczony a przestrzeń skansenu stwarza dla tych 
przedsięwzięć sugestywną scenerię i asumpt do narracji wywołującej iluzję uczestniczenia 
w zdarzeniach z przeszłości. Trend ten mający w literaturze przedmiotu nazwę „muzeum 
aktywne” trafnie określa Witold Przewoźny: Muzeum, w którym realność zgromadzonych 
przedmiotów miesza się z iluzją uczestniczenia w ich odkrywaniu, poznawania ich tajemnic, 
staje się nowoczesnym medium realizującym marzenia pokoleń muzealników pasjonatów. 
Marzenia o muzeum, które jest nie tylko manifestem posiadania, miejscem snobistycznych 
wzlotów, ale przestrzenią aktywizowania ludzkiej wrażliwości i wyobraźni3. Współczesne 
muzealne formy przekazu wpisują się w nurt kultury historycznej wizualnej odchodzącej 
od kultury historycznej intelektualnej charakterystycznej dla XX w., zamkniętej w prze-
kazach, które należało interpretować…4. Zanik tej formy obcowania z przeszłością budzi 
wątpliwości historyków, bo doświadczana przeszłość dostarcza przede wszystkim doznań 
estetycznych, (…) przeszłość staje się błahostką, zjawiskiem lżejszego kalibru5, ale może tym 
należy tłumaczyć zauważalną społecznie eksplozję zainteresowań przeszłością, która poja-
wia się wraz z nasilającą się dominacją tego typu kultury?6

Liczne formy zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla różnych grup odbiorców, re-
alizowanych w skansenie, łączy wypracowana przez lata formuła umożliwiająca unikalne 
przeżycie kontaktu z przeszłością. Muzealny gość ulega wrażeniu wejścia w odmienny świat 
dzięki temu, że w zaaranżowanych sytuacjach wielozmysłowo poznaje dawne przedmioty 
codziennego użytku i ich funkcjonowanie, narzędzia i ich przeznaczenie, a także towarzy-
szące pracy i codziennej trudnej egzystencji wierzenia i magię, normujące życie społeczne 
zwyczaje i rytuały, świadectwa estetyki i duchowości mieszkańca dawnej wsi, odświętne 
ubiory, gry, zabawy, muzykę, śpiew, taniec, instrumenty, dawne smaki. Poznaje nieistnieją-
ce już przejawy życia społecznego, wchodzi w relacje z pojawiającymi się podczas spotkania 
przebranymi postaciami, próbuje się utożsamiać z niegdysiejszymi mieszkańcami chaty czy 
regionu, wchodząc w role członków wiejskiej rodziny czy społeczności. 

Niezwykle ważna w trakcie realizacji tych spotkań jest relacja między odbiorcą 
a nadawcą – pracownikiem muzeum. Edukator angażuje widza w swoisty teatr pozwalający 
mu utożsamić się choć na chwilę z człowiekiem, który żył w tej konkretnej chacie 100 lat 
temu, odczuć, co przeżywał, jak się mógł zachowywać, postępować w tych konkretnych 
realiach. Czegóż wymaga taka muzealna gra? Otóż na pewno empatii tak ze strony prowa-
dzącego, jak i uczestnika, czyli umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych lu-
dzi, także z innej przestrzeni i innego czasu. O empatii ciekawie mówi Janusz Byszewski: By 
współodczuwać, trzeba się zjednoczyć z rzeczą lub osobą, którą pragniemy zrozumieć. Ale sztuka 
współodczuwania dotyczy nie tylko sytuacji z osobami nam bliskimi, dotyczy też, a może przede 

3 W. Przewoźny, Edukacyjna rola muzeów, [w:] Edukacja regionalna, red. A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warsza-
wa 2006, s. 134.
4 A. Szpociński, dz. cyt., s. 16.
5 Tamże.
6 Tamże.
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wszystkim, ludzi i spraw nam odległych, wręcz obcych, innych, trudnych do zaakceptowania 
oraz że …empatii, należącej do świata emocji, powinna towarzyszyć refleksja, należąca do sfery 
rozumu7. W tym miejscu przydatna także wydaje się być definicja empatii sformułowana 
przez Martina Hoffmana, która mówi, że: najważniejszym warunkiem reakcji empatycznej 
jest zaangażowanie procesów psychicznych sprawiających, że dana osoba odczuwa emocje, które 
bardziej pasują do sytuacji innej osoby, niż jej własnej8. Empatheia po grecku znaczy odczucie 
i jako pierwszy na gruncie psychologii pojęcie to zastosował Theodor Lipps, który rozwinął 
problem empatii, uzasadniając, że ludzie dzięki empatii doświadczają piękna przedmiotów9. 
Ten aspekt rozumienia empatii także ma znaczenie w kontekście efektów etnograficznej 
edukacji opierającej się na kolekcjach z zakresu estetyki i sztuki ludowej, muzyki, literatury 
– wytworów kultury duchowej.

Analizując wartość uczestniczenia w formach edukacji muzealnej, należy zastano-
wić się, jakie walory niesie taki kierunek popularyzacji ekspozycji skansenowskiej. Wa-
lor poznawczy wydaje się być oczywisty, choć nieuniknioną sztuczność przy tego typu 
wyreżyserowanych wydarzeniach, wielu muzealników nadal traktuje nieufnie, upatrując 
wartość tylko w milczącej kontemplacji muzealnego eksponatu, nieruchomej wystawy. 
Aby w pełni czerpać w ten sposób z ekspozycji, trzeba być odbiorcą dojrzałym do ta-
kiej formy kontaktu z przeszłością zaklętą w eksponacie o określonym kontekście histo-
rycznym, artystycznym, socjologicznym, religijnym, etnologicznym itd. Dla tej grupy 
odbiorców muzeum może pozostać „muzeum statycznym” i o takim odbiorcy należy 
w muzeum pamiętać i zostawić mu z szacunkiem przestrzeń do kontemplacji. Oferta 
edukacyjna „aktywna” pozostaje do dyspozycji szkół i grup odbiorców nastawionych na 
atrakcyjną formę, gwarantującą możliwość ekspresji: słownej, muzycznej, plastycznej, 
inscenizacyjnej, ruchowej. Wartość muzealnej edukacji leży w wychodzeniu naprzeciw 
nowym potrzebom społecznym oraz w tym, że często poprzez zabawę pozwala niepo-
strzeżenie przekroczyć niewidzialne drzwi do wiedzy. Zaciekawienie, zachwyt nieznanym 
dotąd przedmiotem, wzruszenie opowiadaną historią, emocje związane z poznawaniem 
nowego, niecodzienna sceneria wystawy sprzyja treningowi postawy empatycznej. Em-
patia pozwala w odbiorze treści historycznych zachować wrażliwość na los człowieka. 
Warto, dla dobra nas wszystkich dziś i w przyszłości, zadbać o rozwijanie empatii u mło-
dego pokolenia, co może mieć miejsce podczas spotkania z historią codziennego życia 
w przestrzeni ekspozycji etnograficznej. 

Analizując dotychczasowe wydarzenia edukacyjne w toruńskim skansenie pod kątem 
treningu empatii, daje się wskazać liczne formy przekazu treści etnograficznych, których 
wydźwięk w odbiorze uczestników wskazywał na osiągnięcie założonego celu. Na pewno 
należą do nich zrealizowane w przestrzeni skansenu happeningi przygotowane na Europej-
skie Noce Muzeów ( We wsi licho nie śpi 2008, Przyjdź Chochole na wesele 2009). 

Oferta edukacyjna dla młodszych klas zawiera kanon tematów realizowanych 
w skansenach. Analiza scenariuszy ujawnia pewne stałe elementy: lektury baśni, bajek, 
legend, dyskutowanie o sposobie rozumienia i słuszności przysłów, utożsamianie się z ro-
lami członków rodziny wiejskiej poprzez omawianie, działanie, odtwarzanie codziennych 

7 J. Byszewski, M. Parczewska, Projektowanie sytuacji twórczych, Warszawa 2004, s. 112.
8 M. Hoffmann, Empatia i rozwój moralny, Gdańsk 2006, s. 38.
9 J. Nazar, Empatia i jej związek z cechami osobowości nauczyciela, „Zeszyty Naukowe”, Uniwersytet Gdański 1990, nr 151, s. 27.
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czynności przy użyciu kopii eksponatów, przeżywanie podziwu dla sposobów radzenia 
sobie z codziennymi problemami bytowymi, ludzkie dążenie do upiększania codziennej 
egzystencji, porównywanie realiów dawnych z dzisiejszymi, połączone z działaniami pla-
stycznymi, ruchowymi, muzycznymi. To wszystko, jako elementy dydaktyki muzealnej, 
wiedzie młodego odbiorcę do uruchomiania jego wyobraźni, wzmacniania wrażliwości 
i empatii. Tematy realizowane w naszym skansenie, które cieszą się niezmiennym zainte-
resowaniem szkół, jako związane z programem nauczania w młodszych klasach i podczas 
których dzieci bardzo mocno angażują się w działanie, rozmowę, otwierają się emocjo-
nalnie, wczuwają się w proponowane role, to: Dawne zabawy i zabawki dzieci wiejskich, 
Jak to na Kujawach ładnie, Historia glinianego garnka, Len cienki na koszule i sukienki, 
Upiecz mi się chlebie, W dawnej szkole wiejskiej, 100 lat temu w chłopskiej zagrodzie. 

Znacznie rzadziej z naszej oferty korzystają klasy IV-VI szkoły podstawowej i gimna-
zja. Oferujemy im rozszerzone wersje tematów zajęć dla klas młodszych o pojęcia i zagad-
nienia związane z regionami etnograficznymi leżącymi w obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego, omawianie tła wydarzeń historycznych, realiów życia codziennego pod zabo-
rami (germanizacja i rusyfikacja) i po odzyskaniu niepodległości, szkolnictwa, zagadnień 
samowystarczalności rodziny chłopskiej i jej statusu materialnego, znaczenia uwłaszczenia. 
Rozszerzeń tematycznych dokonuje się w zależności od poziomu klasy i przedmiotu na-
uczania. Sięgamy także po lektury szkolne. Ciekawym przykładem zajęć był temat oparty 
na noweli H. Sienkiewicza Janko Muzykant, który realizowany w skansenie nabierał zu-
pełnie innej siły oddziaływania na ucznia, ujawniając jego zdolności właśnie do empatii. 
Z doświadczenia rodzicielskiego, jak i z rozmów z nauczycielami, wynika, że dla współcze-
snego ucznia bardzo trudne w odbiorze tak ze względu na język, jak i treści, są nowele Ko-
nopnickiej, Sienkiewicza czy Prusa. Zaproponowano nauczycielom zajęcia na temat Janka 
Muzykanta, która podobnie jak Antek Prusa stanowią niemal gotowe scenariusze do zajęć 
w Parku Etnograficznym. Forma ta spotkała się z żywym odbiorem uczestników, którzy 
wykazywali naprawdę dużą dozę empatycznego utożsamiania się z bohaterem. Oto frag-
ment scenariusza (aut. Maria Pokrzywnicka) przebiegu zajęć edukacyjnych10.

Realia etnograficzne w noweli Janko Muzykant H. Sienkiewicza
Cele: przybliżenie uczniom realiów życia wiejskiego w XIX w., przedstawienie okrutnego 
losu wiejskiego ubogiego dziecka – „odmieńca”; budzenie wrażliwości uczniów poprzez 
wprowadzenie ich w realia życia i świat wyobraźni bohatera uzdolnionego muzycznie; 
zachęcenie uczniów do korzystania z oferty muzealnej jako wycieczki w przeszłość a także 
drogi do lepszego rozumienia innych ludzi i siebie samego.

Przebieg zajęć:
Kurna chata z Lasek – opowieść o warunkach życia w tej chacie, z odniesieniami 1. 
do życia Janka Muzykanta, które toczyło się w pobliżu zabudowań dworskich (ku-

10 Patrz także, M. Pokrzywnicka, Działalność edukacyjna Muzeum Etnograficznego w Toruniu, „Rocznik Muzeum Etnograficz-
nego w Toruniu” (dalej RMET), t. 2, 1999, s. 255-261; tejże, Polubić muzeum. Na dobry początek – zajęcia edukacyjne, RMET, t. 3, 
2007, s. 183-194.
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jawski spichlerz dworski), demonstracja wybranych eksponatów, których odpo-
wiedniki występują w noweli (warząchew, dwojaki, miejsce do spania – prycza ze 
słomą, odzież itp.).
Kuźnia2.  – pytanie, skąd wiemy, że we wsi z noweli była kuźnia (Kowalowa pomaga-
ła przyjść na świat Jankowi), dźwięki z kuźni, które mogły dobiegać do uszu Janka 
– demonstracja i próby: uczniowie stukają młotkami w różne kowadła – wybijanie 
różnych rytmów; rozmowa: Czy Janko mógłby terminować u kowala? Czy był dość 
silny? – ocena stanu zdrowia Janka na podstawie opisu jego odżywiania się.
Podwórze zagrody kujawskiej – zabudowania gospodarcze i ich przeznaczenie, roz-3. 
mowa z uczniami na temat rodzajów pracy, którą Janko mógłby wykonywać w tym 
gospodarstwie: rąbanie drew, czerpanie i noszenie wody (nosidła do wody – próba 
użycia), wypędzanie bydła na pastwisko (przymierzanie ubioru pastuszka), pasa-
nie gęsi, prace przy obrządku zwierząt, praca w polu itp., przy okazji omówienie 
losu sierot i biedoty wiejskiej, której sukcesem życiowym często było zostanie pa-
robkiem u bogatszego gospodarza (stajnia, prycza i dobytek parobka stajennego); 
prezentacja nagrań (odgłosy z gospodarstwa wiejskiego, głosy zwierząt, śpiew pta-
ków), co tak niezwykle oddziaływało na wyobraźnię Janka Muzykanta.
Kuchnia w chacie kujawskiej: opowieść o wiejskim jadle, którego zapachy były 4. 
katuszą dla wiecznie głodnego Janka, żywiącego się surową marchwią, brukwią 
(kosztowanie kawałeczków surowej brukwi).
Ogródek przed chatą – namiastka ogrodu, przez który zakradał się Janko w księży-5. 
cową noc do kredensu (wyjaśnienie nazwy kredens) po wymarzone skrzypce.
Izba odświętna: porównanie wyposażenia tej izby z wnętrzem chaty kurnej i z wa-6. 
runkami bytowania w biedzie, opisanymi w noweli: głód, praca dziecka ponad siły, 
zła jakość pożywienia, choroby, brak możliwości nauki, brak perspektyw rozwoju, 
okrucieństwo otoczenia wobec osoby odróżniającej się od innych, brak wrażliwości 
społecznej właścicieli dworu z noweli. Przy okazji wzmianka prowadzącej o au-
tentycznym przykładzie pozytywnym: Dworze w Nawrze na Ziemi Chełmińskiej 
i jego postępowych, światłych właścicielach – rodzinie Szczanieckich (pokazanie 
kilku zdjęć scen z życia dworu przed wojną), wspólne poczynienie odniesień do 
szans uzdolnionych dzieci we współczesnej Polsce; demonstracja instrumentów 
ludowych, z którymi bohater noweli mógł mieć styczność żyjąc na wsi: fujarka, 
okaryna, skrzypki, basetla; przezwisko Muzykant jako drwina otoczenia, opowieść 
o pozycji społecznej wiejskich grajków i innych „odmieńców” i ich roli (muzyka 
towarzyszyła mieszkańcom wsi w chwilach radości i zabawy, ale np. nie wpuszcza-
no dawniej muzykantów do kościoła), odtworzenie fragmentu nagrania muzyki 
dworskiej, przebranie się jednego z uczniów w lnianą zgrzebną koszulę i słomiany 
kapelusz (markowanie przez ochotnika gry na gontowych skrzypkach), wspólna 
zabawa onomatopeiczna w formie improwizacji melodyczno-rytmicznej z wyko-
rzystaniem tekstów-cytatów z noweli. W tym celu podział klasy na dwie grupy, 
jedna (dziewczynki), to skrzypce, które cienko grają: Będziem jedli, będziem pili, 
będziewa się weselili!, druga (chłopcy), to basy: Jak Bóg dał, jak Bóg dał, jak Bóg 
dał. Po zabawie rozmowa: Czym była gra na skrzypkach dla Janka Muzykanta? 
Czy muzyka i inna sztuka jest nam potrzebna w życiu? Poruszenie tematu dostępu 
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do nauki, możliwości rozwoju talentu dziecka dawniej i dziś. Rola fundacji Janka 
Muzykanta. Kto dziś może rozwijać swoje uzdolnienia i w jaki sposób? Podawanie 
przez uczniów pomysłów na Mój plan rozwoju kariery Janka Muzykanta i zapis naj-
ważniejszych słów w kolumnie na dużym arkuszu papieru. Na zakończenie: rozda-
nie małych kartek z prośbą o pisemną anonimową krótką wypowiedź: Chciałbym/
chciałabym zrobić karierę jako… Tego typu wypowiedzi młodych uczestników za-
jęć często potem wykorzystywane są w dyskusjach ze studentami uczestniczącymi 
w wykładach na temat edukacyjnej działalności muzeum.

Współpraca ze szkołami średnimi w naszej praktyce wymaga specjalnej oferty i sta-
rań z naszej strony. Przykładem takiej dobrej praktyki może być projekt edukacyjny 
(autorstwa Marii Pokrzywnickiej) Poznajemy kulturę żydowską skierowany do uczniów 
czterech szkół średnich. Wpisał się doskonale w kontekst Europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego 2008 i obchodów innych ważnych dla narodu żydowskiego i pol-
skiej kultury rocznic: 40. rocznica Marca 68, 65. rocznica Powstania w Gettcie War-
szawskim, 60. rocznica powstania państwa Izrael oraz 775–lecia nadania praw miejskich 
Toruniowi w związku z wielokulturowością wpisaną w historię naszego miasta. Poprzez 
czynny udział i zaangażowanie emocjonalne młodzieży wprowadzał uczestników w przy-
stępny, atrakcyjny sposób w problematykę i konieczność dialogu między kulturami. Uka-
zywanie dziedzictwa kultury żydowskiej z nieodłączną tematyką martyrologiczną to także 
przyczynek do kształtowania empatii u młodych ludzi. Poszczególne elementy zrealizo-
wanego z powodzeniem Projektu, to:

Shalom – plastyczne spotkania z kulturą żydowską 1. – ogłoszony we wrześniu konkurs 
plastyczny i wystawa w Muzeum (podczas debaty w grudniu).
Między dwoma światami – niewidzialna granica istnienia 2. 27 października – wykład 
interaktywny dr Justyny Słomskiej dla uczestników projektu, wystawka ekspona-
tów związanych z kulturą żydowską.
Świat milczał wobec Holocaustu –3.  2 grudnia debata oksfordzka w Muzeum mię-
dzy reprezentacjami uczniowskimi V LO i Gimnazjum i Liceum Akademickiego 
UMK. 
Wieczór kultury żydowskiej 4. – 6 grudnia impreza finałowa projektu. W programie: 
wykład interaktywny o świętach żydowskiej rodziny Szabas i Chanuka – Anna Jo-
dłowiec-Dziedzic (Stara Synagoga, Kraków); Recital i warsztat pieśni żydowskich: 
Urszula Makosz z Zespołem, Kraków oraz towarzyszące prezentacje przygotowane 
przez uczniów ze szkół średnich biorących udział w projekcie: inscenizacja Świę-
to Chanuka w moim domu wg I.B. Singera, Gimnazjum i Liceum Akademickie 
UMK; tradycyjne gry chanukowe dreidł i kwitłech, Zespół Szkół Inżynierii Środo-
wiska; gazetka jednodniówka poświęcona historii Żydów w Toruniu, opr. V LO; 
degustacja kugla, tradycyjnej potrawy chanukowej, Zespół Szkół Gastronomicz-
no-Hotelarskich; SHALOM – plastyczne spotkania z kulturą żydowską – dostępna 
wystawa prac uczniowskich.
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Fot. 1. Wystawa Shalom 2008,  
fot. D. Kunicka.

Kolejną formą prezentacji dziedzictwa kultury wsi, wywołującą żywy, empatyczny 
odbiór, są często organizowane na zamówienie różnych grup Spotkania z polską kulturą 
ludową. Ten bardzo pojemny tytuł imprez w skansenie dla uczniów i studentów zagra-
nicznych (wymiany młodzieżowe w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach wyż-
szych a także różnych organizacji pozarządowych) pozwala na elastyczne dobieranie treści 
i metod w zależności od charakteru i zainteresowań danej grupy. 

Poniżej – przykładowy scenariusz (aut. Maria Pokrzywnicka) jednej z wersji takich 
spotkań, która gwarantowała uczestnikom kreatywną partycypację prowadzącą do em-
patycznego odbioru prezentowanych treści wspólnych w historii Polski i Holandii, jak 
poznanie odmienności kulturowej. Zajęcia według tego scenariusza dla dwóch grup mło-
dzieży licealnej z Holandii – gości LO X w Toruniu, odbyły się 10 i 12 września 2002 r.

Spotkanie z polską kulturą ludową
Cele: przekazanie minimum wiedzy o cechach charakterystycznych budownictwa i realiach 
życia mieszkańców dawnej polskiej wsi; integracja młodzieży wokół kulturowych punktów 
stycznych; budzenie empatycznych reakcji poprzez odkrywanie splotów w historii obu na-
cji (osadnictwo olęderskie) i historii kultury Europy (muzyka Chopina).
Przebieg zajęć:

Powitanie i krótka informacja o Muzeum (udział tłumacza). 1. 
Spacer po skansenie – ogólna charakterystyka ekspozycji.2. 
Lapidarium – ekspozycja nagrobków ewangelickich i menonickich – krótkie wpro-3. 
wadzenie do tematu osadnictwa holenderskiego na ziemi chełmińskiej (przenika-
nie się kultury polskiej i holenderskiej, tolerancja religijna i współegzystencja wy-
znaniowa, praca w zakresie ujarzmiania rzeki i wykorzystywania gruntów wzdłuż 
Wisły pod osadnictwo „olęderskie”.
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Zwiedzenie zagrody kujawskiej – omówienie przeznaczenia poszczególnych bu-4. 
dynków; zabawy kopiami dawnych wiejskich zabawek, m.in. próby chodzenia na 
szczudłach, toczenia kijem obręczy od beczki czy fajerki na drucie; rozmowa o ulu-
bionych zabawach z dzieciństwa.
Wnętrze chaty kujawskiej – gospodyni w stroju regionalnym wita w progu gości 5. 
chlebem i solą; opowieść o wybranych zwyczajach kujawskich dotyczących zdob-
nictwa wnętrza: sposób zdobienia ścian, mebli i okien, charakterystyczna ozdoba 
w postaci pająka itd. Wycinanie przez uczniów firanki z białego papieru z wzorem 
tulipana (tulipan – wspólne dziedzictwo kulturowe obu nacji). Prezentacja stroju 
ludowego: gospodarza i gospodyni oraz panny i kawalera – przymierzanie przez 
uczniów elementów odzieży. Krótkie omówienie weselnego zwyczaju oczepin oraz 
prezentacja nagrań muzyki kujawskiej – ochotnicy ruszają do tańca (przy okazji 
rozszerzenie tematyki lekcji o motywy ludowe w muzyce F. Chopina); poczęstunek 
wiejskim chlebem z masłem.
Podwórze przed chatą – niespodzianka w postaci prezentacji kujawskiego sposobu 6. 
zdobienia obejścia przez wysypywanie wzorów piaskiem oraz próba samodzielnego 
wspólnego sypania wzorów przez uczniów – pamiątki swego pobytu w Muzeum; 
wspólna fotografia przy wykonanym dziele i pożegnanie.

  
Fot. 2. Spotkanie z polską kulturą ludową, 2002,  

fot. M. Kosicki.

Szczególne znaczenie w kształtowaniu empatii poprzez uczestnictwo w wydarzeniu 
muzealnym miała Europejska Noc Muzeów 2009 Przyjdź Chochole na wesele! Autorkami 
scenariusza były: Maria Pokrzywnicka i Teresa Okoniewska.

Realizacja tego wydarzenia przemawia za stwierdzeniem, że: Edukacja kulturalna 
jest skutecznym remedium na bierność, konsumpcjonizm, reproduktywność, wtórność i inne 
mankamenty współczesnego uczestnictwa w kulturze tylko wtedy, gdy przekracza barierę wer-
balnej perswazji i potrafi przeciwstawić konsumpcjonizmowi czynny udział jednostki w au-
tentycznie twórczym życiu kulturalnym, stającym się jej pasją i imperatywem osobistym11. 

11 D. Jankowski, dz. cyt., s. 42.
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Impreza ta zaowocowała znacznym wzrostem frekwencji w zajęciach i entuzjastycznymi 
opiniami o działalności Muzeum.

Ze względu na brak miejsca przytoczony zostanie tylko najistotniejszy fragment 
scenariusza – przebieg korowodu w skansenie. Program nocnej imprezy 16/17 maja 
2009 r. zaczęło się zwiedzaniem wystawy Andrzej Wajda. Etnograficzny remanent z pro-
jekcją filmu Wesele w reżyserii A. Wajdy. Następnie Kapela krakowska poprowadziła 
korowód do skansenu. Tu korowód przejęła Radczyni, głośno zachęcając wszystkich do 
drogi na wesele. Przy rozstajnym krzyżu siedział Dziad – Żebrak z wyciągniętą ręką pro-
szący nachalnie i skutecznie o jałmużnę. Pod pierwszą z chat na ławeczce siedziała przy-
tulona para Starych Gospodarzy, nawiązujących dialog z publicznością. Między chatą 
a wiatrakiem krążyło i straszyło Widmo. Przy studni Jakub Szela, pobrudzony krwią, 
z siekierą w ręku, powtarzał: Dajcie bracie kubeł wody: ręce myć, gębę myć, suknie prać – nie 
będzie znać...!, a w pobliżu widoczny był kosz pełen obciętych głów. Z podwórza mijanej 
kolejnej zagrody dobiegało rżenie konia (nagranie), a podcień pobliskiej chaty stanowił 
miejsce dynamicznej scenki małżeńskiej Gospodarza i Gospodyni w strojach krakow-
skich: przecież pora iść na wesele a on nie może wstać, bo już pijany, przed weselem! W oko-
licy smolarni grupa młodych Krakowiaków, swawolących w zaroślach. Słychać śmiechy, 
piski... Przy płocie zgorszona Guślarka w łachmanach, z koszem ziół, odczyniała uroki, 
mamrotała jakieś zaklęcia, przeganiała niecierpliwie uczestników. W oświetlonej izbie, 
w oknie następnej chaty widać było Kasię (naśladującą słynną scenkę z filmu). Między 
palcami jednej ręki trzymała kwaszony ogórek, kiełbasę i kieliszek wódki, nagabywała 
przechodzących i częstowała zakąską. A przed chatą Żyd i Ksiądz pogrążeni w przyjaznej 
pogawędce, zagadywali uczestników korowodu w charakterystyczny dla każdej postaci 
sposób. Z kuźni widać było blask paleniska i gorączkowy ruch postaci w sukmanach 
z kosami w rękach, do uszu dobiegało dźwięczenie młotów. Przy drodze zaś pojawiał się 
nagle spoza drzew Wernyhora, który donośnym głosem wygłaszał wybrane fragmenty 
słynnego monologu z dramatu Wyspiańskiego, który to prowokował uczestników do 
nawiązywania dialogu, zadawania pytań. Jednak korowód, dzięki konsekwentnej ani-
macji, uparcie przesuwał się dalej. Oto światła w oknach kolejnej chaty, skąd dobiega-
ła skoczna muzyka. Wewnątrz widoczny ścisk, weselisko, tańce; goście zachęcani przez 
członków zespołu Młody Toruń ruszyli do tańca przed chatą w rytm krakowiaków i obe-
rków. Wśród tańczących pojawił się Ksiądz, bratający się z wszystkimi, namawiający do 
spowiedzi i pouczający o obyczajnym zachowaniu. Artysta Młodopolski w pelerynie 
i w berecie, z pędzlem i paletą, wymawiając słowa „z francuska” nakłaniał do zamówienia 
portretu. Gdy między zagrodą a spichlerzem trwała w najlepsze weselna zabawa, Poeta 
i Rachela wymknęli się z chaty i udali się w kierunku wiatraka, wspięli się niepostrze-
żenie po schodach na wiatraczny ganek. Snop światła wydobył z mroku niezwykłą parę 
(zawodowi aktorzy) wysoko na ganku majestatycznej budowli. Zaskoczony tym wido-
kiem rozbawiony tłum ucichł a w dal popłynęły słowa (tu było konieczne nagłośnie-
nie) dialogu Racheli i Poety. Gdy aktorzy skończyli kwestię, wraz z nimi wołano coraz 
głośniej: przyjdź, Chochole na wesele! Nagle, przedzierając się przez tłum, wpadł na plac 
zdesperowany Jasiek, wykrzykując swoją kwestię o zgubieniu tak pełnego symboliki zło-
tego rogu, po czym padł wyczerpany na ziemię. Zabrzmiała muzyka Czesława Niemena 
z filmu Wesele. Jednocześnie, jakby chciał ruszyć do tańca, zaczął obracać się powoli, 
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majestatycznie, podświetlony budynek wiatraka. Wokaliza Niemena z ekranizacji Wajdy 
rozlegająca się w ciemności nocy w scenerii skansenu, wywoływała u odbiorców i w nas 
samych dreszcz emocji. I wtedy „ożył” Chochoł, i otępiały, z badylem w ręku, naśladując 
grę na skrzypcach, drgnął z miejsca a publiczność podjęła charakterystyczny, kulmina-
cyjny chocholi taniec, do którego „ruszył” nawet wiatrak. Jak przewidywaliśmy, zrobiło 
to na uczestnikach niesamowite wrażenie. Gdy wybrzmiała muzyka Niemena, włączyła 
się Kapela, podjęła smętnie ton, wiodąc Chochoła i postępujący za nim korowód ku 
wyjściu. Animatorzy zaczęli śpiewać a goście wtórowali: Miałeś chamie złoty róg... Po dro-
dze mijano siedzącego pośrodku drogi w „matejkowskiej pozie” milczącego Stańczyka, 
usadowionego w fotelu na wprost wyjścia, oświetlonego silnym światłem, pod tablicą 
z tekstem – gorzkim cytatem z Wesela: Domek mały, chata skąpa: Polska, swoi, własne łzy, 
Własne trwogi, zbrodnie, sny, Własne brudy, podłość, kłam; Znam, zanadto dobrze znam. 
Słowa te i wcześniejsze sceny prowokowały uważnego gościa do głębszej refleksji nad 
polską narodową historią. Były brawa i słowa podziękowań za to niezwykłe, niespodzie-
wane przeżycie. Happening ów stanowił przykład niepowtarzalnej sytuacji, którą można 
określić mianem treningu wrażliwości, empatycznego reagowania, dziejącego się podczas 
wspólnego przeżywania w Muzeum tematyki historycznej, znanej z lektury wybitnego 
dzieła literackiego i jego ekranizacji.

 
Fot. 3. Europejska Noc Muzeów 2009, fot. S. Jasiński.

Ciekawą perspektywę dla dalszej działalności edukacyjnej otwiera w naszym Mu-
zeum nowa stała ekspozycja etnograficzna Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej 
pogranicza od Kujaw do Bałtyku 1850-1950. Wystawa ta stanowi rewelacyjny prolog do 
zajęć warsztatowych w skansenie. Ekspozycja licząca 1364 obiektów została wzbogacona 
o prezentacje multimedialne wkomponowane w ciąg narracyjny wystawy. Tematyka zajęć 
edukacyjnych na tej wystawie wydaje się być nieograniczona ze względu na bogactwo pre-
zentowanych zagadnień zgrupowanych tematycznie w osiem działów: Natura i historia, 
Bliskie ciału, Rytm życia, Praca, Jak świętowano i w co wierzono, W wolnym czasie, Nowe 
horyzonty, Poszukiwanie piękna. Obecnie cała nasza energia skierowana jest na przybliża-
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nie potencjału edukacyjnego wystawy nauczycielom. Z tych kontaktów powinna naro-
dzić się oferta edukacyjna godząca potrzeby szkół i nasze wyobrażenia o możliwości roz-
wijania empatii w relacji uczeń-historia-muzeum jako ważnego czynnika gwarantującego 
pomyślny rozwój społeczny ucznia. Pierwszą z realizowanych propozycji na wystawie 
są zajęcia dla najmłodszych klas Odkrywamy tajemnice życia pradziadków. W skansenie 
rozpoczęły się od września 2010 zajęcia z nowego tematu gwarantujące interaktywność: 
Dzień jak co dzień w chłopskiej zagrodzie. 

Permanentnym celem pracy edukacyjnej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu 
jest stworzenie takiej oferty, by nauczyciele jak najczęściej wracali z uczniami do mu-
zeum, na owe skrzyżowanie jakiejś przestrzeni z jakimś czasem12, gdzie na każdego czeka 
atrakcyjne opowiadanie o historii, kształtujące wrażliwość i empatię – tak ważne czynniki 
dla rozwoju moralnego młodego człowieka.

12  J. Clair, dz. cyt., s. 43.
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Monika Sabljak
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Nie święci (Prusowie) garnki lepią.  
Modelowe warsztaty najstarszej historii  

i kultury regionu

2

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku jest jedną 
z największych placówek muzealnych na wolnym powietrzu w Europie. Jego powstanie 
zainicjowano w 1909 roku w Królewcu, gdzie przy lokalnym ogrodzie zoologicznym 
zaplanowano ekspozycję drewnianej zabudowy wiejskiej pochodzącej z terenów prowin-
cji Prusy Wschodnie1. W 1913 roku nastąpiło otwarcie Ostpreußische Heimatmuseum, 
w którym zaprezentowano 22 obiekty architektury. Oprócz architektury wiejskiej XVIII 
i XIX w. w Dorfmuseum mieściły się także dwa obiekty z czasów przedkrzyżackich: gro-
dzisko i kurhan z wczesnej epoki brązu2. Niewielkie zasoby areału ziemi oraz względy 
polityczne skutkowały decyzją o przeniesieniu całej ekspozycji do Olsztynka. Transloka-
cję zapoczątkowaną w 1938 roku, kontynuowano do roku 19423. Na terenie Olsztynka 
znalazła się między innymi skrzynia kamienna z kurhanu, lecz nie wiadomo czy była 
to ta sama, która funkcjonowała w Królewcu, czy na miejscu odtworzono nową. Nie 
zrekonstruowano grodziska, choć z dokumentacji wynika, iż były takie plany. Skrzynia 
została postawiona w miejscu, które początkowo znajdowało się na uboczu zabudowań 
architektury wiejskiej, jednak z biegiem lat i wraz z rozrastaniem się terenu Muzeum 
oraz wzrastającą liczbą obiektów znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie XIX-wiecznej 
chałupy ze wsi Kaborno, pow. Olsztyn, gm. Purda. Brak opisu obiektu sprawił, iż na nie-
których planach Muzeum z lat 70-tych i 80-tych XX w. była ona opisywana jako „jama”. 
Równocześnie w działalności Muzeum całkowicie pominięto okres przedkrzyżacki.

Dziś jednym z zadań statutowych MBL-PE w Olsztynku jest edukacja regionalna, 
w związku z czym w ofercie Muzeum znaleźć można szereg warsztatów oraz lekcji muzeal-
nych związanych tematycznie z kulturą materialną, duchową oraz historią regionu Warmii, 
Mazur i Powiśla. Jednak od początku funkcjonowania Muzeum i jego działalności eduka-
cyjnej brakowało lekcji/warsztatów poruszających zagadnienia związane z okresem przed-

1 F. Klonowski, Park etnograficzny w Olsztynku, Olsztyn 1966, s. 8.
2 R. Dethlefsen, Führer durch das Ostpreußische Heimatmuseum, Königsberg 1913, s. 7-8.
3 J. Cygański, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Olsztynek 1987, s. 3; Muzeum Budownictwa Ludowego–Park Etno-
graficzny w Olsztynku. Przewodnik, red. M. Poniewski, E. Obrębska, J. Wieczerzak, E. Wrochny, Olsztynek 2010, s. 3.
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krzyżackim, czyli najstarszą znaną historią tych ziem. Co ciekawe w „Programie ścieżki edu-
kacyjnej dla szkoły podstawowej i gimnazjum” w treściach szczegółowych lekcji o tematyce 
regionalnej nie znalazły się zagadnienia związane z najstarszą historią regionu4.

W 2007 roku Muzeum rozpoczęło współpracę z Towarzystwem Naukowym Pru-
thenia – grupą skupiającą głównie historyków i archeologów podejmujących w swoich 
badaniach tematykę bałtyjską. Wtedy to powrócono do planów rekonstrukcji pruskie-
go grodziska na tzw. „Górze Czarownic” – naturalnie wyniesionym obszarze na terenie 
MBL, co jest głównym celem współpracy z Towarzystwem. Miejsce to ma służyć jako te-
ren tzw. „żywego muzeum”, gdzie w sezonie letnim przedstawiane będzie życie codzienne 
plemion pruskich we wczesnym średniowieczu oraz gdzie zwiedzający będą mogli wziąć 
udział we wszystkich prezentowanych czynnościach. W 2007 roku zorganizowano wy-
kopaliska archeologiczne w celu zbadania tego obszaru, który to w źródłach niemieckich 
i na powojennych mapach określany był jako wczesnośredniowieczne grodzisko pruskie. 
Badania, prowadzone w ciągu dwóch sezonów, wykazały ślady osadnictwa, jednak nie 
wczesnośredniowiecznego, jak wcześniej sądzono, a z IV–III w. p. n. e., tzn. z okresu 
kultury kurhanów zachodniobałtyjskich. Było to osiedle wysoczyznowe, z funkcją schro-
nieniową i prawdopodobnie zasiedlane tylko podczas zewnętrznego zagrożenia5.

W związku z powrotem do rozwijania działalności upowszechniającej także naj-
dawniejsze dzieje Warmii i Mazur w 2008 roku do oferty edukacyjnej MBL dodano lek-
cję muzealną pt.: „Prusowie – dawni mieszkańcy Warmii i Mazur”. Podczas niej uczest-
nicy poznają dzieje Prusów, ich obyczaje i religię oraz historię ich podboju przez Zakon 
Krzyżacki. Zajęcia prowadzone są z pokazem slajdów i zrekonstruowanych elementów 
kultury Prusów – glinianych naczyń, strojów, krajek, ozdób oraz amuletów. Wzbogacono 
również ofertę zajęć plastycznych o warsztaty garncarskie pt.: „Nie święci garnki lepią...”. 
W czasie zajęć uczestnicy lepią z gliny naczynia według własnej inwencji twórczej, jed-
nak z zastosowaniem techniki używanej przez pruskie plemiona – metodą wałeczków6. 
Celem jest zapoznanie się z podstawowymi technikami garncarstwa ręcznego, poznanie 
właściwości gliny i możliwości twórczych, jakie ona stwarza. Oferta skierowana jest do 
grup zorganizowanych, jest dobrym uzupełnieniem szkolnej edukacji regionalnej, a zaję-
cia są dostosowane poziomem do grupy wiekowej uczestników.

Warsztaty garncarskie z założenia miały być warsztatami rekonstrukcji średnio-
wiecznej ceramiki pruskiej. Uczestnicy mieli dostawać wcześniej wzory kształtów 
i zdobień takich naczyń i kierując się wskazówkami instruktora próbować ulepić ich 
kopie. Taka forma warsztatów ma jednak sens tylko wtedy, jeśli może być poprzedzona 
wstępem z zarysowaną historią Prusów oraz technologią prymitywnego garncarstwa. 
Niestety grupy odwiedzające skansen najczęściej nie dysponują tak dużą ilością cza-
su, często zachodzi potrzeba skracania lekcji czy warsztatów już i tak okrojonych do 
minimum. W zdecydowanej większości przypadków grupy zamawiają jedną z wyżej 
wymienionych lekcji, nie istnieje więc możliwość pełnego przybliżenia uczestnikom 

4 R. Kirzeniewska, E. Świtalski, Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Program ścieżki edukacyjnej dla 
szkoły podstawowej i gimnazjum, Toruń 2003.
5 M. Hoffmann, P. Godlewska, Sprawozdanie z drugiego sezonu badań archeologicznych osiedla wysoczyznowego z wczesnej epoki 
żelaza w Olsztynku, stan. III, gm. loco, woj. warmińsko-mazurskie, materiał niepublikowany.
6 Ł. Okulicz–Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX – XIII w.), Warszawa 1983, s. 140.
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historii i kultury Prusów. W takiej sytuacji naczynia powstające na warsztatach garn-
carskich mają formę dowolną, jedynie metoda lepienia jest narzucana, przy czym za-
wsze w początkowej fazie warsztatów następuje wyjaśnienie pochodzenia owej metody. 
Natomiast lekcja o Prusach pozostaje tylko teoretyczna, oprócz zrekonstruowanych 
elementów kultury materialnej, które są pokazywane uczestnikom, teoria nie jest po-
parta praktyką.

Scenariusz lekcji „Prusowie – dawni mieszkańcy Warmii i Mazur”:
Cele:

Poznanie kultury kurhanów zachodniobałtyjskich (KKZB) jako przodków póź-•	
niejszych Prusów7.
Poznanie historii, życia codziennego i religii plemion pruskich do czasu podboju •	
przez Zakon Krzyżacki8.
Poznanie przebiegu podboju, ukazanie życia Prusów po podboju do czasu zaniku •	
języka pruskiego pod koniec XVII w.9

Środki dydaktyczne:
Rzutnik multimedialny, komputer, ekran, zrekonstruowane elementy kultury ma-•	
terialnej Prusów: naczynia gliniane, urny, krajki, tabliczki tkackie, amulety, naszyj-
niki, rozcieracz do zboża, wełna owcza, len, stroje, igły kościane itp.

Metody: burza mózgów, wykład, prezentacja multimedialna, pokaz zrekonstruowanych 
elementów kultury materialnej Prusów, rozmowa nauczająca.

Forma zajęć: zbiorowa.

Przebieg lekcji:
Powitanie:1. 

„Burza mózgów” na temat: „Kim byli Prusowie, gdzie i kiedy żyli?”.•	
Skąd dowiadujemy się o KKZB i Prusach?:2. 

Wyjaśnienie pojęć źródeł archeologicznych i historycznych.•	
Zwrócenie uwagi na problem niepiśmienności Prusów i wyjaśnienie jego zna-•	
czenia.
Dla liceum – wymienienie najważniejszych źródeł historycznych opisujących •	
różne aspekty życia pogańskich Prusów (np. przekaz Wulfstana, kronika Piotra 
z Dusburga, kronika Simona Grunaua, dzieło Mathiasa Praetoriusa).

KKZB, Aestorum gentes – rodowód Prusów:3. 
Cechy charakterystyczne kultury kurhanów zachodniobałtyjskich.•	
Od Estów do Prusów (Tacyt, Wulfstan, Dusburg – problem nazewnictwa •	
w źródłach).

7 J. Okulicz, Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 247–335.
8 A. Fischer, Etnografia dawnych Prusów, Gdynia 1937.
9 Ł. Okulicz–Kozaryn, Dzieje Prusów, Wrocław 1997, s. 337–498.
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Historia Prusów do czasu zakończenia podboju krzyżackiego:4. 
Ziemie pruskie w ostatnim okresie niezależności, podział plemienny.•	
Wyprawy łupieżcze do ziemi chełmińskiej i na Mazowsze.•	
Pierwsze misje chrześcijańskie w Prusach (św. Wojciech, bp Chrystian) i ich •	
skutek.
Sprowadzenie Krzyżaków i rozpoczęcie chrystianizacji krzyżackiej.•	
Podbój krzyżacki: pierwsze powstanie pruskie, podpisanie traktatu dzierzgoń-•	
skiego, drugie powstanie pruskie i zakończenie podboju.
Podsumowanie: eksterminacja narodu czy wprowadzenie nowej wiary? Zagad-•	
nienie podwójnej religii: deklarowane chrześcijaństwo i kultywowanie wiary 
przodków.

Życie codzienne Prusów:5. 
Miejsce lokowania osad pruskich, znaczenie lasów, jezior, bagien.•	
Charakter pruskiej zagrody: dom, wyposażenie, budynki gospodarcze.•	
Model rodziny.•	
Uprawa roli, znaczenie konia.•	
Rzemiosła: tkactwo, garncarstwo.•	

Zarys pogańskich wierzeń Prusów:6. 
Kult przyrody – główny aspekt wierzeń Prusów (znaczenie drzew, kamieni, •	
pól, lasów, zjawisk atmosferycznych).
Główni bogowie.•	
Kult zmarłych.•	

Zakończenie:7. 
Dlaczego Prusowie nie przetrwali jako oddzielna grupa etniczna?•	
Moment i powód zaniku języka pruskiego.•	

Cele lekcji zostały zapisane w sposób tradycyjny, co uwarunkowane zostało cza-
sem i percepcją uczniów z różnych etapów edukacyjnych. Przewidywany czas lekcji to 
1,5 h zegarowej dla klas liceum oraz 1 h zegarowa dla szkół podstawowych i gimna-
zjum. Podczas zajęć z młodszymi dziećmi część historyczna jest skracana do niezbędne-
go minimum, a więcej czasu poświęca się na oglądanie i omawianie elementów kultury 
materialnej. 

Jak już wyżej wspomniano, żadna z tych lekcji z osobna nie jest rozwiązaniem 
idealnym. Chcąc najpełniej przedstawić historię i kulturę rdzennych mieszkańców dzi-
siejszego województwa warmińsko–mazurskiego w sposób ciekawy dla dzieci należałoby 
połączyć te dwie formy zajęć i przeprowadzić kilkuetapowe warsztaty, podczas których 
uczestnicy stopniowo poznawaliby życie codzienne Prusów i mieliby możliwość przez 
chwilę przenieść się w czasie, odtwarzając oryginalnymi metodami wybrane rzemiosło. 
Przeszkód, które nie pozwalają grupom zapisać się na takie kilkuetapowe warsztaty jest 
wiele. Główną jest przeważnie brak funduszy na wykupienie większej ilości lekcji w mu-
zeum. Kolejna to brak czasu – kilkukrotne przychodzenie na lekcje muzealne w czasie 
zajęć szkolnych utrudnia realizowanie programu w szkole, przeprowadzenie warsztatów 
po lekcjach jest z kolei negatywnie odbierane przez uczniów, a co za tym idzie lekcja mu-
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zealna jest wtedy traktowana jako zło konieczne i dzieci nie wykazują chęci współpracy.  
Dodatkowo większość grup trafiających do MBL to grupy przyjezdne, spoza wojewódz-
twa, bądź z jego części leżących w sporej odległości od Olsztynka. Odwiedzają one Mu-
zeum w ramach wycieczek szkolnych czy kolonii, ich pobyt jest krótki i jednorazowy 
– nie ma więc możliwości poprowadzenia kilkudniowych warsztatów. Z kolei dla lokal-
nych szkół skansen jest czymś już tak dobrze znanym, że oferta dłuższych warsztatów nie 
wydaje się atrakcyjna, choć jest to oczywiście podejście błędne. 

Mimo tych wszystkich trudności istnieje jednak grupa, która w styczniu 2010 r. 
nawiązała współpracę z MBL i z którą udało się przeprowadzić pełne warsztaty najstar-
szej historii i kultury regionu. Jest to grupa z Klubu Integracji Społecznej działająca 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku i skupiająca dzieci z rodzin 
korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu „Nie święci garnki lepią” 
finansowanego przez Urząd Miasta i Gminy Olsztynek w czasie ferii zimowych 2010 
można było zrealizować cykl takich warsztatów. Składały się one z czterech spotkań. 
Podczas pierwszego (27 I 2010) dzieci poznały historię i kulturę Prusów, dodatko-
wo omówione zostały metody pracy archeologa, wyjaśniono pojęcia: wykop, warstwa 
kulturowa, obiekt archeologiczny, znalezisko, przedstawiono wyniki badań na „Górze 
Czarownic” na terenie skansenu oraz w pobliskiej wsi Jemiołowo. Elementem spra-
wiającym, iż wykład stał się żywy były wspomniane już elementy kultury materialnej 
Prusów, z którymi dzieci mogły się zapoznać, natomiast główną atrakcją okazało się 
mierzenie strojów pruskich. Na koniec każdy z uczestników musiał narysować szczegół 
związany z zajęciami. Kolejnego dnia (28 I 2010) uczestnicy zostali zapoznani z wła-
ściwościami gliny, sposobami jej pozyskiwania, prymitywnymi metodami lepienia, su-
szenia i wypału ceramiki. Ponieważ dla wszystkich  uczestników było to nowe doświad-
czenie, pierwsze naczynia miały kształt dowolny i były tylko próbą przed tworzeniem 
rekonstrukcji naczyń pruskich. Trzecie spotkanie (29 I 2010) już w całości poświecone 
było ceramice pruskiej. Na początku zajęć zostały przedstawione jej charakterystyczne 
kształty oraz ornamenty zdobnicze, po czym uczestnicy przeszli do odtwarzania po-
szczególnych form. W rogu sali ustawiono ekran, na którym przez cały czas trwania 
warsztatów wyświetlane były rysunki przedstawiające ową ceramikę, co ułatwiało pracę 
i utrwalało zdobyte wcześniej informacje. Ostatnie spotkanie, po niemal tygodniowej 
przerwie (4 II 2010), było powtórzeniem wiadomości i kolejnym wprawianiem się 
w rzemiośle garncarstwa. Powstały prace sporych rozmiarów, wykonane poprawnie, 
zgodnie z instrukcjami, nadające się do wypału. Ponieważ miało się to odbyć w zre-
konstruowanym wczesnośredniowiecznym glinianym piecyku w plenerze, czynność tę 
odłożono do wakacji. Wtedy to miał miejsce ostatni etap projektu. Naczynia, które nie 
popękały podczas wysychania, zostały wypalone bezpośrednio w ogniu i żarze – meto-
dą używaną od początków garncarstwa. Pierwotnie wypalano naczynia w tzw. dołach 
ogniowych, w których rozpalało się ognisko. Naczynia były stopniowo wsuwane we 
wcześniej uzyskany żar, a dół wykopany w ziemi lepiej utrzymywał wysoką temperaturę 
niezbędną do utwardzenia gliny. Piecyk jest jednokomorowy, co oznacza, że palenisko 
znajduje się w głównej komorze pieca, a to sprawia, iż wypał w nim odbywa się tą samą 
metodą, której używano w pradziejach. Efekt takiego wypału znacząco różni się od 
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tego w profesjonalnym piecu garncarskim. Naczynia z tego pierwszego mają niejedno-
lity kolor, a miejsca, do których nie dochodził tlen, wypalają się na czarno.

Podstawową trudnością w trakcie trwania projektu był zróżnicowany wiek uczest-
ników (7–15 lat). O ile w części praktycznej (lepienie naczyń) nie stanowiło to większego 
problemu, to przy omawianiu historii, kultury czy wierzeń było nie lada wyzwaniem. 
Wywód trzeba było prowadzić w taki sposób, aby był zrozumiały dla wszystkich słu-
chaczy. Dodatkowo uczestnikami były dzieci pochodzące ze środowisk zdegradowanych 
społecznie, często nie posiadające umiejętności pracy w grupie, o dużym potencjale in-
telektualnym i manualnym, ale braku umiejętności skupienia się na jednej określonej 
czynności. Mimo to podanie informacji w przystępnej i atrakcyjnej formie, przeplatane 
czynnościami takimi jak mierzenie strojów czy rysowanie, stosowanie sporej ilości krót-
kich przerw przyniosło dobre i wymierne efekty w postaci stworzonych naczyń, a przede 
wszystkim zdobytej i utrwalonej wiedzy. Poza tym, co było niezwykle ważne, zajęcia te 
poprzez jasno postawiony cel, który ostatecznie udało się zrealizować, dodały uczestni-
kom wiary we własne możliwości i pokazały, iż dzięki wytrwałości i systematycznej pracy 
cel może osiągnąć każdy.

Warsztaty te pokazały, iż dopiero poprzez wieloetapowość i różnorodną formę 
zajęć można przekazać dzieciom wiedzę na temat najstarszej historii regionu w sposób 
kompletny i przede wszystkim ciekawy. Uczestnicy warsztatów odbywających się w cza-
sie ferii zimowych przychodząc na zupełnie inne zajęcia w czasie wakacji 2010, czyli po 
niemalże pół roku, doskonale pamiętali większość zagadnień poznanych zimą, wykazy-
wali zainteresowanie sektorem pruskim powstającym aktualnie w skansenie oraz bardzo 
chętnie wzięli udział w kolejnych warsztatach garncarskich. Taka reakcja jest dowodem 
na to, iż zastosowana forma zajęć trafia do odbiorców, a najlepszym sposobem na długie 
zapamiętanie nowych informacji jest łączenie teorii z praktyką. Dlatego uruchomienie 
„żywego muzeum” jako miejsca, gdzie każdy będzie mógł spróbować sił w niektórych śre-
dniowiecznych rzemiosłach, a przy okazji zaczerpnąć nieco wiedzy może stanowić dużą 
atrakcję. Obecnie w MBL rozbudowywany jest sektor archeologiczny, gdzie powstaje 
„Osada Amalang”. Do tej pory wybudowano pierwszą jej część, tzw. „osadę ogniową” 
– wyobrażenie wczesnośredniowiecznej pruskiej osady rzemieślniczej, opartej na wy-
nikach szeregu badań archeologicznych stanowisk z tego okresu. Będzie ona zalążkiem 
kompleksu, w skład którego wejdzie jeszcze gródek obronny oraz podgrodzie mieszkal-
ne. Już teraz w „osadzie ogniowej” podczas różnego rodzaju imprez funkcjonuje „żywe 
muzeum” cieszące się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów. Strefą sakralną 
parku archeologicznego będzie zespół zrekonstruowanych kurhanów, z których pierwszy 
już funkcjonuje – jest to odtworzony kurhan z b. Sorthenen (Półwysep Sambijski) ze 
skrzynią kamienną, o której była mowa na początku artykułu. Wraz z rozbudową kom-
pleksu będzie można wzbogacać ofertę lekcji muzealnych prowadzonych w terenie. Po-
kazy dawnych rzemiosł i czynności życia codziennego staną się świetnym zobrazowaniem 
teorii, co sprawi, że zajęcia z  historii okresu przedkrzyżackiego będą jeszcze ciekawsze 
i bardziej atrakcyjne10. 

10 A. Przybył, Region w pradziejach. Edukacyjna rola poznania dziedzictwa archeologicznego, [w:] Edukacja regionalna, red. 
A. W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska, Warszawa 2006, s. 167.
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Fot. 1. Kurhan z b. Sorthenen, Półwysep

Sambijski, obecnie Primorsk, 
Obwód kaliningradzki.

Fot. 2. Osada Amalang, w budowie.

        

Fot. 3. Warsztaty ”Nie święci garnki lepią”, 
styczeń 2010.

Fot. 4. Wypał garnków, sierpień 2010.
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Polski szlachcic i chłop – lekcja muzealna 
z wykorzystaniem eksponatów Parku 

Etnograficznego Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni 

Rola skansenów, czyli „muzeów na wolnym powietrzu”, w edukacji historycznej 
jest nieoceniona. Są one nie tylko źródłem wiedzy, ale spełniają również istotne kształcące 
i wychowawcze funkcje1. Przede wszystkim uczą szacunku dla tradycji ludowej. Umoż-
liwiają również, jak słusznie zauważył Adam Suchoński, realizację trudnej na gruncie 
edukacji historycznej drogi uczenia się poprzez działanie2. Bezdyskusyjne walory wyko-
rzystywania skansenów w nauczaniu historii powinny stanowić zachętę dla nauczycieli 
uczących tego przedmiotu do włączenia ich w „codzienność” pracy szkolnej. 

Zacznijmy od przybliżenia definicji skansenu i krótkiej historii jego powstania. 
Termin ten oznacza, iż mamy do czynienia z taką instytucją, w której obiekty archi-
tektoniczne i pewne tradycyjne urządzenia, traktowane jako eksponaty, znajdują się na 
otwartej przestrzeni3. Idea gromadzenia obiektów architektury na wydzielonym obszarze 
otwartej przestrzeni, wraz z ich tradycyjnym wyposażeniem i otoczeniem, sięga II połowy 
XIX w. Za bezpośredniego twórcę tego typu muzeów uważa się szwedzkiego etnografa 
Artura Hazeliusa, założyciela Muzeum Etnograficznego w Sztokholmie, przemianowane-
go wkrótce w Muzeum Nordyckie4. W Polsce za początek myśli skansenowskiej można 
uznać ekspozycję oryginalnej chałupy małopolskiej na Powszechnej Wystawie Światowej 
w Wiedniu w 1873 r., przygotowanej przez pracowników muzeum we Lwowie. Jed-
nakże inicjatorami pierwszego muzeum skansenowskiego na polskich terenach byli Teo-
dora i Izydor Gulgowscy, którzy wykupując chatę kaszubską i wyposażając jej wnętrze 
otworzyli w 1906 r. we Wdzydzach Muzeum „Chaty Kaszubskie”, stanowiące podwaliny 

1  E. Zacharyasz, Kształtowanie się idei skansenowskiej i powstanie pierwszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Górnoślą-
ski Park Etnograficzny w Chorzowie – walory dydaktyczne ekspozycji muzealnej typu skansenowskiego [w:] Rola edukacji regionalnej 
w kształtowaniu postaw patriotycznych, Siemianowice Śląskie 2007, s. 43; F. Midura, Muzeum jako źródło wiedzy o regionie, [w:] Rola 
edukacji…, s. 34.
2  A. Suchoński, Funkcje edukacyjne skansenów na przykładzie Kilonii-Molfsee i Muzeum Wsi Opolskiej Opole-Bierkowice, [w:]  Mu-
zea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak i M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 44. 
3  J. Czajkowski, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, Rzeszów-Sanok 1984, s. 5. 
4 A. Gólski, Zarys historyczny powstania muzeów skansenowskich w Europie i ich klasyfikacja, [w:] Muzea skansenowskie w Polsce. 
„Biblioteka Muzeum Rolnictwa w Szreniawie”, t. 2, 1972, s. 15. Artur Hazelius w 1885 r. zakupił pierwszą chatę przenosząc 
ją na wyspę Djurgaarden w Sztokholmie. Z uwagi na wzniesienie pokryte szańcami (po szwedzku skansen) nowe muzeum 
nazwano skansenem; A. Szura, Park etnograficzny w Tokarni, Kielce 1985, s. 5; J. Sieraczkiewicz, J. Święch, Skanseny. Muzea na 
wolnym powietrzu, Olszanica 1999, s. 5. 
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Kaszubskiego Parku Etnograficznego5. Ten typ muzealnictwa, któremu za podstawowy 
cel wyznaczono prezentację zabytków i pamiątek z dziedziny historii i kultury regionu, 
przetrwał do dziś i jest kontynuowany przez placówki naukowe i organizacje społecz-
ne spełniając, jak wspominano, istotne poznawcze, kształcące i wychowawcze funkcje. 
W regionie świętokrzyskim muzeum skansenowskie (Park Etnograficzny) ulokowane 
zostało we wsi Tokarnia, k. Chęcin, na blisko siedemdziesięciohektarowej przestrzeni 
obejmującej rozległe wzniesienie leżące w zakolu Czarnej Nidy. Park powstał w 1976 r. 
Autorem jego projektu i merytorycznym konsultantem został prof. dr hab. Roman Rein-
fuss. W założeniu twórcy skansen miał ukazać obraz typowej zabudowy wsi tradycyjnej, 
z uwzględnieniem jej społecznego zróżnicowania, reprezentacji podstawowych typów 
zagród, przeglądu podstawowych form architektonicznych, z punktu widzenia funkcjo-
nalnego, materiałowego i konstrukcyjnego. Ponadto – stanowić przegląd budownictwa 
przemysłowego (młyny wodne, wiatraki, kuźnie), uwzględnić budownictwo użytecz-
ności publicznej (szkoła wiejska, karczma), sakralne oraz wielkiej własności ziemskiej 
(dwór z zabudowaniami folwarcznymi)6. Współczesny wygląd skansenu wskazuje na to, 
że większość spośród tych postulatów udało się zrealizować. 

Z całą pewnością Park Etnograficzny w Tokarni jest miejscem inspirującym do 
przeprowadzenia ciekawych lekcji, m.in. z historii. Jedno z haseł, które w odniesieniu do 
tego przedmiotu zaproponowano w nowej podstawie programowej7 do realizacji w szko-
le podstawowej, brzmi: Polski szlachcic. Po omówieniu tego zagadnienia uczeń powinien 
umieć opisać działalność gospodarczą polskiej szlachty, używając takich pojęć jak: fol-
wark, pańszczyzna, kmiecie, spichlerz, spław rzeczny Wisłą do Gdańska. Niewątpliwie 
jest to trudne i skomplikowane słownictwo. Poza tym niełatwo w murach szkoły wytłu-
maczyć dzieciom zależność i różnice w stylu życia szlachty i chłopów. Wizyta w Parku 
Etnograficznym w Tokarni może być świetną okazją do powtórzenia, usystematyzowania 
i uzupełnienia wiadomości z tego zakresu8. Na przykładzie dwóch wybranych obiektów 
dworu z Suchedniowa i chałupy z Bielin oraz zgromadzonych w nich eksponatów uczeń 
będzie mógł ocenić warunki życia obu klas społecznych, poznać zajęcia szlachty pol-
skiej i chłopów oraz zrozumieć zależność ekonomiczną między nimi. Dodatkową atrak-
cję stanowi znajdujący się na terenie skansenu spichlerz dworski ze Złotej Pińczowskiej. 
Zwiedzając ten obiekt można przybliżyć uczniom sposób przechowywania zboża i opisać 
kierunki i metody jego transportu. 

5  A. Szura, Park etnograficzny, s. 7-8; S. Brzostowski, Z dziejów parków etnograficznych (skansenów) w Polsce, [w:] Muzea skanse-
nowskie…, s. 55. 
6 G. Czerwińska, Obiekt w skansenie jako dokument, [w:] Dziedzictwo kulturowe Regionu Świętokrzyskiego. Materiały pokonfe-
rencyjne, Kielce 2007, s. 92; Park Etnograficzny w Tokarni. Informator, Kielce, b.r. w., s. 3. Do najciekawszych obiektów należą: 
dwór z Suchedniowa, spichlerz ze Złotej, kościół z Rogowa, wiatrak z Grzmucina, organistówka z Bielin pełniąca obecnie rolę 
apteki, sklepik i pracownia krawiecka, dom szewca z Daleszyc, zagrody z Bielin, Radkowic i Sukowa, a także chałupy z Ro-
kitna, Ślęzan, Bronkowic, Siekierna, Chrobrza i Świątnik, młyn z Parszowa, zagroda z Kaliny, Szczepanowic, Sierzaw, domy 
z Ćmielowa, Wąchocka i Szydłowa i inne; T. Dzikowski, Park Etnograficzny w Tokarni. Informator turystyczny, Kielce 1999, s. 3; 
http://www.mwk.com.pl/index.php?id=26. Informacja z dnia 11 maja 2010 r.
7  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Podstawa programowa przedmiotu 
Historia i społeczeństwo. II etap edukacyjny: klasy IV-VI, s. 31-32. 
8  W podstawie programowej temat ten odnosi się do dziejów nowożytnych, okresu „złotej wolności szlacheckiej” w Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów.
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Jak słusznie zauważył Piotr M. Unger, zdobywanie wiedzy za pośrednictwem eks-
pozycji muzealnej jest trudną i wymagającą dużego wysiłku drogą poznania9. Zapropo-
nowana przeze mnie lekcja muzealna to z całą pewnością jedna z wielu możliwych do 
zastosowania form i metod pracy w tego typu instytucjach. Poprzez krótką charakterysty-
kę zwiedzanych obiektów, przedstawioną na tle historii Polski, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dziejów społeczno-gospodarczych i przy wykorzystaniu aktywizujących metod 
nauczania (praca pod kierunkiem, pogadanka, drama)10, zapraszam uczniów na ciekawą 
przygodę intelektualną. Interesujące uzupełnienie lekcji stanowią karty pracy.

Temat lekcji: Polski szlachcic i chłop – lekcja muzealna z wykorzystaniem eksponatów Parku 
Etnograficznego Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Hasła programowe:
Polski szlachcic
Uczeń:

charakteryzuje obowiązki szlachcica wobec państwa używając pojęć sejm, sejmik, 1. 
pospolite ruszenie
opisuje działalność gospodarczą polskiej szlachty używając pojęć: folwark, pańsz-2. 
czyzna, spichlerz, spław rzeczny – Wisłą do Gdańska.

Korelacja z innymi przedmiotami
Język polski – uczeń tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach – związane 
z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; tworzy wypowiedzi pisemne, 
m.in. proste sprawozdanie, np. z wycieczki11.
Edukacja artystyczna i kulturalna:
Plastyka – uczeń określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dzie-
łami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestni-
czy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na 
ich rzecz. Podejmuje działalność twórczą, posiłkując się takimi środkami wyrazu plastycz-
nego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni12.

9  P. M. Unger, Wybrane zasady dydaktyczne wykorzystywania muzeów w nauczaniu historii, [w:] Muzea i archiwa w edukacji 
historycznej, red. S. Roszak i M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 10. 
10  Pogadanka to planowo i celowo prowadzona rozmowa nauczyciela z uczniami, prowadząca do uporządkowania i zro-
zumienia nowo poznanych faktów i innych elementów procesu dziejowego. Należy do najstarszych słownych, dialogowych 
metod pracy dydaktycznej. Znana była już Sokratesowi. Zob. J. Mazur, Pogadanka, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys 
encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 274; Praca pod kierunkiem to metoda polega-
jąca na samodzielnej pracy uczniów, prowadzonej pod kierunkiem nauczyciela w oparciu o różnorodne środki dydaktyczne. 
Zainteresowanie tą metodą w Polsce sięga okresu 20-lecia międzywojennego. Wykorzystywana była w praktyce szkolnej m.in. 
przez Ewę Maleczyńską. Zob. J. Maternicki, Polska dydaktyka historii 1918-1939. Materiały i komentarz, Warszawa 1978, s. 300; H. 
Wójcik-Łagan, Praca pod kierunkiem, [w:] Współczesna dydaktyka..., s. 297-298. Drama wywodzi się z założeń „nowego wychowa-
nia” (pierwsze trzydziestolecie XX w.). To interdyscyplinarna metoda dydaktyczno–wychowawcza polegająca na nauczaniu 
przez działanie. Jest rodzajem zajęć, podczas których problem rozwiązuje się poprzez uczestnictwo w improwizowanej fikcji 
dydaktycznej na określony te mat, wykorzystując zmysły, wyobraźnie, ruch i mowę; zob. W. E. Kozłowska, Drama, [w:] Współ-
czesna dydaktyka…, s. 40; zob. też: P. Trojański, Drama w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne”(dalej „WH”), nr 5, 1995, 
s. 286–295; J. Wójcicki, Drama historyczna w szkole podstawowej, „WH”, 1997, nr 2, s. 111-112; J. Krasoń, Drama jako metoda oparta 
na kreacji uczniów, „WH”, nr 3, 2001, s. 184-185; W. Gołygowska, Drama sprecyzowana, „WH”,nr 4, 2004, s. 244-248. 
11  Podstawa programowa przedmiotu język polski. II etap edukacyjny: klasy IV-VI, s. 31. 
12  Tamże, s. 38.
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Cele szczegółowe:
Uczeń:

powtarza i uzupełnia pojęcia: szlachta, folwark, pańszczyzna, kmiecie, spichlerz, •	
spław rzeczny Wisłą do Gdańska,
przypomina i systematyzuje informacje o obowiązkach chłopów względem szlachty,•	
przypomina i uzupełnia wiadomości o sposobie przechowywania i transportu zbo-•	
ża w dawnej Polsce,
wspomina o najważniejszych miastach – portach handlowych w Polsce,•	
rozpoznaje wybrane elementy kultury materialnej szlachty i chłopów,•	
uzupełnia informacje dotyczące życia codziennego szlachty i chłopów w XIX w.,•	
dostrzega postęp w życiu społeczno-gospodarczym i kulturze materialnej człowieka •	
na przestrzeni dziejów.

Typ lekcji: wycieczka ukierunkowana na powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowa-
nie materiału.
Metody i techniki pracy: opowiadanie, opis, praca pod kierunkiem nauczyciela/pra-
cownika muzeum, pogadanka, techniki dramowe.
Środki dydaktyczne: karty pracy, eksponaty muzealne, autorskie podkładki, ułatwiające 
wypełnianie kart pracy, wykonane przez dzieci w czasie zajęć plastycznych. 
Przebieg zajęć:
Faza przygotowawcza: Objaśnienie trasy zajęć, poinformowanie o zasadach zachowania 
się w terenie i w zwiedzanych obiektach, przydzielenie materiałów do pracy (kart pracy). 
Faza realizacyjna:

Stanowisko nr 1
Dwór z Suchedniowa 

Fot. 1. Dwór z Suchedniowa. Park Etnograficzny w Tokarni. Muzeum Wsi Kieleckiej.  
Źródło: Archiwum Muzeum Wsi Kieleckiej. 
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Począwszy od wieku XVI, dwór był w Polsce najbardziej reprezentatywną rezyden-
cją szlachecką. W ciągu wieków ulegał licznym architektonicznym prze mianom. W końcu 
wieku XVIII i na początku XIX, pod wpływem architektury klasycystycznej, ustalił się typ 
prostego budynku parterowego bądź piętrowego z por tykiem lub kolumnowym gankiem 
przed wejściem i sienią na osi. Obok kościoła i karczmy stał się charakte rystycznym elemen-
tem krajobrazu wsi polskiej.

Budynek dworu z Suchedniowa został wzniesiony w XIX w. (niektórzy, jak 
J. Łagow ski, przyjmują datę: 1859 r., inni np. T. Dzikowski, rok 1812). Zbudowano 
go na rzucie w kształcie podkowy. Składa się z korpusu głównego i dwóch alkierzowych 
przybudówek. Przed frontem znajduje się, charakterystyczny dla XIX wiecznej architek-
tury dworskiej, ko lumnowy ganek. Układ wnętrz jest dwutraktowy, wielopomieszczenio-
wy, z sienią umiesz czoną centralnie za gankiem. Zachowano tradycyjny podział wnętrz 
na gospodarcze, znajdu jące się na lewo od głównego wejścia, oraz mieszkalno-reprezenta-
cyjne, w których skupiało się życie rodzinne i towarzyskie właścicieli. Zwiedzający wcho-
dzą głównym wejściem, do którego prowadzi reprezentacyjny podjazd. W części repre-
zentacyjnej dworu (wejście z sieni na prawo) eksponowane są wnętrza: salonu, sypialni, 
gabinetu, bawialni i jadalni. Przez sień przechodzi się do części gospodarczej dworu. 
Ekspozycja obejmuje kuchnię ze spiżarnią oraz pokój dla służby13. 

Przed wejściem do obiektu warto przypomnieć uczniom, iż stan szlachecki wyod-
rębnił się ze średniowiecznego rycer stwa i do okresu rozbiorów Polski w XVIII w., był 
on najbardziej dominującą siłą poli tyczną i gospodarczą w państwie. Zamożność szlachty 
opierała się na folwarkach, dużych go spodarstwach rolnych lub rolno-hodowlanych, pro-
dukujących głównie na zbyt, w którym po sługiwano się pracą chłopów (kmieci). Dwór 
w ciągu wieków ulegał licznym architektonicz nym przemianom, a zwiedzany typ budyn-
ku pochodzi z XIX w. Oprowadzający po dworze pracownicy skansenu uzupełnią wie-
dzę uczniów o życiu codziennym polskiej szlachty, ich strojach, wyposażeniu mieszkań, 
pożywieniu, a przede wszystkim rozrywkach, w postaci zjazdów rodzinnych, spotkań 
towarzyskich, polowań, podróży, itd. Ciekawym pomysłem na powtórzenie i usystema-
tyzowanie wiadomości uczniów zarówno z lekcji szkolnej, jak i muzealnej może być 
wykorzystanie jednej z technik dramowych, np. wywiad historyczny (improwizowana 
rozmowa w rolach) albo „wejście” w rolę („wcielenie się” w określoną postać historyczną, 
np. szlachcica lub chłopa)14. 

13  J. Łagowski, Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni k. Chęcin. Dwór z Suchedniowa. Ekspozycja wnętrz z II 
połowy XIX w.; Archiwum Muzeum Wsi Kieleckiej, Wyposażenie wnętrza dworu polskiego z II połowy XIX w., sygn. 1/431 b, s. 5; 
T. Dzikowski, Park Etnograficzny..., s. 33. 
14  Wywiad, zwany w Anglii „gorącym krzesłem”, może być prowadzony przez grupę z jedną osobą, w parach lub z kil-
koma osobami. Na „gorącym krześle” może zasiąść również nauczyciel lub pracownik muzeum. Popularnym wariantem 
jest wywiad z określoną postacią historyczną, np. polskim szlachcicem. Odpowiednio przygotowany i ukierunkowany przez 
nauczyciela uczeń kreuje postać szlachcica, a pozostali uczniowie (również przygotowani do swych ról) pełnią rolę dziennika-
rzy. Lekcja przyjmuje formę konferencji prasowej, na której dziennikarze pytają szlachcica o jego życie i działalność. W pod-
sumowaniu uczniowie z pomocą nauczyciela wyciągają wnioski z lekcji. Postać szlachcica lub szlachcianki może wykreować 
również nauczyciel lub pracownik muzeum. Zob. M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009, s. 158. 
W technice dramowej, jaką jest „wejście w rolę”, uczeń na podstawie posiadanych wiadomości ma wejść w rolę wybranej przez 
siebie postaci historycznej. Zob. Wybór lekcji historii metodą dramy, red. B. Blei, Toruń 1998, s. 7.
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Stanowisko nr 2
Zabytkowa chałupa z Bielin

Chałupa pochodzi z II połowy XVIII w. (1789 r.). Pierwszym znanym z nazwiska 
jej właścicielem był od 1851 r. Szymon Domagała, zamożny rolnik, który miesz kał tam 
z siedmioosobową rodziną. Składa się ona z trzech części – sieni, komory i izby. Wypo-
sażenie wnętrza, charakterystyczne dla połowy XIX w. jest bogate. Można tu odnaleźć 
unikatowe łóżka o dekorowanych snycersko zagłówkach, bogatą kolekcję ręcznie malo-
wanych mis fa jansowych, krosno, maglownice z wałkiem i kijanką, kołyskę dla dziecka, 
ubrania, obrazy świętych, ozdobny stół z figurką świętych. W komorze znajdują się liczne 
naczynia zasobowe – beczki dłubane w pniu, ple cione z korzenia sosnowego lub słomy. 
W sieni usytuowano odtworzony warsztat wytwórcy gontów. Sporą przestrzeń zajmują 
gotowe już gonty. W chacie z Bielin można również zoba czyć przykłady ludowego garn-
carstwa, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej ceramiki użytkowej15.

Na podwórze zagrody wiedzie typowa świętokrzyska brama16. Zwiedzając chatę 
z Bielin warto przypomnieć uczniom, że na ziemiach polskich naj liczniejszą warstwą 
społeczną byli chłopi (kmiecie). Od XIII w. obowiązywała ich tzw. pańszczyzna, polega-
jąca na przymusowej pracy na rzecz właściciela ziemskiego, wykonywa nej w zamian za 
uzyskany przydział gruntu. Początkowo pańszczyzna stanowiła kilka dni w roku pracy na 
roli oraz różne powinności i posługi na rzecz pana.

Fot. 2. Chałupa z  Bielin. Park Etnograficzny w Tokarni. Muzeum Wsi  
Kieleckiej. Źródło: Archiwum Muzeum Wsi Kieleckiej. 

Od XIV w. wymiar pańsz czyzny stopniowo wzrastał. Dodatkowo chłopi musieli pła-
cić tzw. dziesięcinę na rzecz Kościoła. Warto wspo mnieć, że w XIX w., a więc w okresie 
gdy Polska utraciła niepodległość i znajdowała się pod zwierzchnictwem ościen nych państw, 

15  Współcześnie ludowe garncarstwo zanika, a wraz z nim bogata wiedza na temat form i zdobnictwa naczyń glinianych. Na terenie 
województwa świętokrzyskiego w ostatnich działających ośrodkach pracują jeszcze mistrzowie, potrafiący „wytoczyć” tradycyjną 
ceramikę użytkową. Środki pozyskane przez Muzeum Wsi Kieleckiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiły 
zakupienie do zbiorów zestawów naczyń wykonanych przez garncarzy. Ich twórcy starali się odtworzyć i zachować dawne formy, 
kształty, kolorystykę i zdobnictwo. Zob. Muzeum Wsi Kieleckiej. Ceramika ludowa Kielecczyzny. Formy i zdobienia, Kielce 2008, s. 3. 
16  Archiwum Muzeum Wsi Kieleckiej, Scenariusz wnętrza zabytkowej chałupy z Bielin, sygn. 1/922, s. 4-6; T. Dzikowski, Park 
Etnograficzny..., s. 50-51. 



205

Anita Młynarczyk-Tomczyk / Polski szlachcic i chłop – lekcja muzealna...

dokonała się ważna reforma, najwcześniej w zaborze pruskim. Tam w I połowie XIX w. znie-
siono pańszczyznę, a chłopi uzy skali pełną własność ziemi, którą dotychczas użytkowali.

Chłopów charakteryzowała specyfika warunków życia, obyczajów i tradycji. Przewa-
żająca ilość rodzin chłopskich zamieszkiwała jedną izbę, która spełniała wiele funkcji. Była 
miejscem przygotowywania i spożywania posiłków, spania, wykonywania różnych prac do-
mowych oraz spotkań towarzyskich. Ustawienie sprzętów w chacie chłopskiej warunkowało 
usytuowanie drzwi, ogniska i tzw. „świętego kąta” – pradawnego miejsca kultowego. Do XIX 
w. przeważały tzw. „kurne chaty”, które nie posiadały kominów. Ogień pa lono na otwartym 
palenisku, a dym snuł się po izbie, uchodząc np. przez otwarte drzwi. Za rządzenia wydawane 
przez władze administracyjne w poł. XIX  w., nakazujące budowę komi nów, znacznie zmie-
niły warunki życia mieszkańców oraz wygląd wnętrz17. 

Warto również z uczniami zajrzeć do innych chat. W pobliżu chaty z Bielin znajduje 
się chałupa z Bronkowic (dom zielarki wiejskiej, z końca XVIII w.) oraz chata z Sukowa 
(warsztat plecionkarza, z 1774 r.). Chałupa ta należy do najstar szych zachowanych wiejskich 
budowli drewnianych przeniesionych na teren skansenu. Warto również zobaczyć dom wiej-
ski z Daleszyc, w którym odtworzono dawny warsztat szewski oraz chałupę z Rokitna z 1805 
r. W chacie tej, dla uzyskania pełnego obrazu życia i pracy rodziny wiejskiej, zaprezentowano 
warsztat stolarski rzemieślnika zajmującego się wyrobem mebli ludowych. 

Stanowisko nr 3
Spichlerz dworski z Rogowa/Złotej Pińczowskiej 

Spichlerze polskie jako całość stanowiły na przestrzeni dziejów (od XIII do XIX w.) 
odrębną pozycję rodzimej spu ścizny w dziedzinie architektury, z własną historią i specy-
ficznym podłożem ekonomicznym. Obiekty te można po dzielić na dwie kategorie, 
a mianowicie: spichrze przeła dunkowe i magazynowe. Tę drugą grupę stanowiły przede 
wszystkim spichrze wiejskie, folwarczne (dworskie) i przyklasztorne. 

Fot. 3. Spichlerz z Rogowa/Złotej Pińczowskiej. Park  
Etnograficzny w Tokarni. Muzeum Wsi Kieleckiej.  

Źródło: Archiwum Muzeum Wsi Kieleckiej. 

17  Meble, które mają duszę. Meblarstwo ludowe na Kielecczyźnie – korzenie kultury, Tekst i wybór il. E. Szot-Radziszewska, Kielce 
2007, s. 9.
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Spichlerz w Złotej, jako budynek gospodarczy przeznaczony do przechowywania zbo-
ża, został wzniesiony w 1719 r. Fundatorem był ówczesny właściciel dóbr Złota – Eliasz Wo-
dzicki. Należy on do najbardziej interesujących i wyjątkowo pięknych osiemnastowiecz nych 
obiektów architektonicznych o charakterze gospodarczym. Wyróżniają go następujące cechy: 
dwukondygnacyjność, jednotraktowy układ pomieszczeń z sienią na osi poprzecznej i we-
wnętrzna komunikacja18.

Oglądając spichlerz uczniowie, z pomocą nauczyciela, powinni przypomnieć so-
bie, że rozwój tego typu budownictwa miał zasadniczo dwa główne cele. Po pierwsze było 
to gromadzenie zapasów zboża na potrzeby własne, ewentualnie na sprzedaż, zarówno 
przez gospodarstwa chłopskie, jak i dworskie (folwarczne), a także przez miasta oraz orga-
nizacje państwowe i kościelne (np. klasztory). Drugim powodem budowy spichlerzy był 
tranzyt zbożowy, umożliwiający funkcjonowanie międzynarodowego handlu zbożem. 
Taki rzeczny spływ to warów nazywano flisem, a trudniących się nim flisakami. Ponieważ 
najważniejszym i najwięk szym ośrodkiem portowym w dawnej Polsce był Gdańsk, to 
w naturalny sposób najważniej szą drogą wodną stała się Wisła. Największe miasta, które 
były mijane po drodze z Krakowa do Gdańska to: Sandomierz, Kazimierz nad Wisłą, 
Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz. 

Zwiedzając wnętrze spichlerza można zobaczyć ekspozycję kuźni kowalskiej z Boro nic, 
w której zgromadzono nie tylko wyposażenie: dmuchawę kowalską, miech kowalski, kowadła 
itd., ale również wytwarzane tam wyroby. Ponadto we wnętrzu spichlerza można obejrzeć 
przykłady meblarstwa ludowego na Kielecczyźnie. Znajduje się tam stała ekspozy cja, pt. Me-
ble, które mają duszę. Meblarstwo ludowe na Kielecczyźnie – stolarze, warsztaty, wyroby19.

Karta pracy nr 1 (dotyczy stanowiska nr 1)

1. Uzupełnij tabelę:

Podaj, jaką nazwę nosi zwiedzane 
przez cie bie miejsce i z którego 
wieku pochodzi? 

Narysuj wybrany przez ciebie 
eksponat

18  M. Imiołek, Muzeum Wsi Kieleckiej, Spichlerz Dworski ze Złotej Pińczowskiej, bp.; T. Dzikowski, Park Etnograficzny...,  
s. 40-41. 
19  Rzemiosło stolarskie na Kielecczyźnie posiada udokumentowane historycznie tradycje cechowe. W miastach do XVII w. 
samodzielny cech stolarski istniał jedynie w Kielcach, natomiast najstarsze wspólne organizacje cechowe działały w Wiślicy, 
Opocznie i Małogoszczy. Wiejscy stolarze byli zazwyczaj drobnymi rolnikami zajmującymi się, w czasie wolnym od pracy 
w gospodarstwie, produkcją mebli na zbyt i dla ludności miejscowej. Zwykle nie posiadali wymaganych kwalifikacji zawodo-
wych, a rzemiosła uczyli się od najmłodszych lat w warsztacie ojca lub innego rzemieślnika. Okres upowszechniania się mebli 
stolarskiej roboty na Kielecczyźnie przypada na połowę XIX i pocz. XX w. Do wyrobu mebli stosowano drewno miękkie, 
najczęściej powszechnie dostępną sosnę. Szerzej zob.: Meble, które mają duszę..., s. 5, 14.,15. 
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2. Nazwij widoczne na zdjęciach eksponaty i napisz, do czego służyły

     

                                

………………………………………    ………………………………………

………………………………………    ………………………………………

3. Napisz trzy zdania na temat sposobu spędzania wolnego czasu przez polską szlachtę 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Karta pracy nr 2 (dotyczy stanowiska nr 2)

1. Uzupełnij tabelę:

Podaj, jaką nazwę nosi zwiedzane przez 
cie bie miejsce i z którego wieku pochodzi 

Uzupełnij mapę mentalną odprowadzając, w tym samym kolorze, jaki umieszczono 
na schemacie  „gałęzie” - skojarzenia, związane z życiem i działalnością polskiego chło-
pa, 
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Mapa mentalna (mind map, mapa myśli, mapa pojęciowa, mapa mózgu) – for-
ma graficznego (wizualnego) opracowania i przedstawienia wybranego przedmiotu lub 
zagadnienia

Karta pracy nr 3 (dotyczy stanowiska nr 3)

1. Uzupełnij tabelę:

Podaj, jaką nazwę nosi zwiedzane przez 
cie bie miejsce i z którego wieku pocho-
dzi?

Jaką funkcję pełnił zwiedzany przez cie-
bie obiekt? 

Wypisz trzy znajdujące się w obiekcie 
ekspo naty, które twoim zdaniem prze-
znaczone były dla dzieci i napisz, czym 
one różnią się od dzisiejszych artykułów 
dla najmłodszych?
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Z jakiej ekspozycji pochodzą widoczne 
na zdjęciu przedmioty?

Karta pracy nr 4 (podsumowanie wycieczki. Zadania do wykonania w klasie, po 
powro cie z wycieczki, lub w domu.)

Napisz w 5 zdaniach sprawozdanie z pobytu w wybranym przez ciebie obiekcie
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Wyjaśnij znaczenie słów:
Szlachcic – ……………………………………………………………………………

Kmieć – ………………………………………………………………………………

Folwark – ……………………………………………………………………………

Spichlerz – ……………………………………………………………………………

Pańszczyzna – …………………………………………………………………………

Spław Wisłą do Gdańska – ……………………………………………………………
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3. Wymień trzy najważniejsze twoim zdaniem cechy wyróżniające stan szlachecki, 
spośród innych stanów w Polsce

– ………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………

4. Uzupełnij luki w tekście

Szlachta jako stan wyodrębniła się ze średniowiecznego ……………………………. . 
Jej zamożność opierała się na …………………………, w którym posługiwano się 
pracą ………………………… . Obowiązywała ich tzw. …………………… polega-
jąca na przymusowej pracy na rzecz właściciela ziemskiego, wykonywanej w zamian za 
…………………………………… . Przecho wywanie zboża i jego eksport ułatwiały 
……………………………. Spływ towarów nazy wano ………………………, a trud-
niący się nim to ………………………… . Najważniejszą drogą wodną była ........  .
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Anna Chabros
Zespół Szkół Technicznych w Puławach

Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie

2

Powstanie styczniowe jest tym z powstań, o którym najczęściej mówi się na lekcjach  
historii, języka polskiego czy religii. Skupię się na treściach analizowanych w szkole po-
nadgimnazjalnej na zajęciach historii. Gros klas realizuje program w zakresie podstawo-
wym, co oznacza, że 5 godzin jest rozdysponowane na 3 lata nauki. Czas, jaki nauczyciel 
może poświęcić na tematykę powstania styczniowego jest bardzo krótki, właściwie jest to 
1 godzina lekcyjna. Dopiero dwie godziny umożliwiają analizowanie treści dotyczących 
wydarzeń w regionie, w moim wypadku na Lubelszczyźnie, ale to oznacza przesunięcia 
czasowe w innych tematach, a tak naprawdę skracanie ich, bo znacznemu zmniejszeniu 
uległ czas nauczania historii w wyniku reformy szkolnictwa.

Alojzy Zielecki regionalizm nazywa dziedziną, z jakiej wyrosła nauka historycz-
na, przypominając m.in. Herodota, Tukidydesa, Nestora czy Janka z Czarnkowa jako 
tych, którzy spisali dzieje lokalne i regionalne. Wykazuje, jak proces edukacji regional-
nej umożliwia doskonalenie schematów poznawczych w uczeniu się spostrzeżeniowym 
i wyobraźniowym, co przekłada się na rozumienie pojęć, wyciąganie wniosków z faktów 
historycznych, logiczne myślenie. Autor pisze nauczyciel działania własne i uczniów po-
winien projektować z uwzględnieniem celów nauczania, dobranych środków dydaktycznych, 
lokalnych warunków nauczania, własnych sprawności metodycznych i umiejętności pracy 
umysłowej uczniów, gotowości innych nauczycieli wspomagania jego zamierzeń1.

O potrzebie nauczania historii regionalnej dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać. 
Regionalizm jako ruch społeczny powstał na zachodzie Europy, pojęcie to po raz pierw-
szy zostało użyte we Francji w 1874 roku przez Leona de Burlusee Pernsisa. Idea szybko 
rozprzestrzeniła się na Europę. Już w XIX wieku na Śląsku w niemieckich szkołach uczo-
no wiedzy o „Heimatkunde” – lokalnej ojczyźnie2.

Za pierwszego polskiego autora poradnika z metodyki nauczania historii regio-
nalnej uważa się Pawła Bobka, działacza PSL, bliskiego współpracownika Wincentego 
Witosa3.

1 A. Zielecki, Regionalizm w reformowanej szkole polskiej, „Wiadomości Historyczne” (dalej „WH”), nr 2, 2001, s. 83.
2 Tamże, s. 82-89. 
3 K. Dyba, Ojczyzna prywatna w szkolnej edukacji historycznej, „WH”, nr 4, 1992, s. 222-227.
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Reforma programowa z 1933 roku, zwana jędrzejewiczowską nakazywała naucza-
nie historii regionalnej. Wprowadzono niemal obowiązek opracowywania monografii 
miejscowości, kronik lokalnych i szkolnych.

W okresie powojennym programy nie uwzględniały obowiązku realizowania historii 
lokalnej, dopiero w 1958 r. instrukcja programowa sugerowała, aby nauczanie odbywało 
się w myśl zasady „od bliższego do dalszego”, czyli od historii regionu do historii Polski.

Jednak widoczne zmiany w nauczaniu regionalnym wprowadziła dopiero ścieżka 
edukacyjna „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie” zawarta w podsta-
wie programowej z 1999 roku, czyniąc tę ścieżkę priorytetem międzyprzedmiotowym.

Regionalizm pasjonował mnie od szkoły podstawowej, kiedy to porządkując groby 
żołnierzy obcych armii walczących przeciw sobie w czasie I wojny światowej na Lubelsz-
czyźnie uświadomiłam sobie, że moja Mała Ojczyzna też mieści się w historii „Dużej” 
Ojczyzny. To zaowocowało zainteresowaniem historią regionalną, a potem regionali-
zmem jako takim.

W pracy z młodzieżą ponadgimnazjalną wciąż zauważam, że młodzi ludzie zapy-
tani o patrona ulicy, przy której mieszkają, zaskoczeni odpowiadają, iż nie wiedzą kim 
był i dlaczego jego imieniem nazwana jest ulica. To często staje się pretekstem do polece-
nia zebrania informacji o konkretnych osobach, nazwach czy wydarzeniach. Uczniowie 
docenieni przez nas za wkład pracy, pochwaleni, zwykle wykonują polecenie dobrze, 
czasem nawet bardzo dobrze, przynoszą zdjęcia, dokumenty, materiały dotyczące wska-
zanej kwestii. Tego typu lekcje staram się realizować z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem,  
uzgadniając, co kto przygotowuje, jak i kto będzie to realizował. Okres przygotowań jest 
traktowany jako czas konsultacji. Praca w niewielkich, tj. 2-3 osobowych grupach spraw-
dza się najlepiej. Uzgadniam też kolejność prezentowania, bo to korzystnie wpływa na 
porządek lekcji i wykorzystanie czasu.

W mojej szkole od roku dysponujemy kilkoma pracowniami, w których możemy 
przedstawić prezentacje multimedialne. Doceniam dobrodziejstwo tak realizowanych 
lekcji, w czasie których zadowoleni są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Prezentu-
jemy wybrane zdjęcia na dużym ekranie, zamiast kserowanych z książek, np.: obrazy 
Artura Grottgera, podobizny czy fotografie wybranych powstańców. Materiały można 
i należy wykorzystać na języku polskim, w celu utrwalenia wiedzy uczniów.

W ramach przygotowań do realizacji tematyki powstania styczniowego można po-
rozumieć się z nauczycielem religii, aby przeprowadził lekcję o dwu świętych: Albercie 
Chmielowskim i Rafale Kalinowskim. 

Brat Albert Adam Chmielowski (1845-1916) – patron Puław, w 1862 roku zo-
stał studentem wydziału mechanicznego Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego 
w Puławach i jako 18-letni student poszedł walczyć w powstaniu, początkowo w oddziale 
Leona Frankowskiego, potem pod komendą Mariana Langiewicza. Konsekwencją bitwy 
pod Miechowem była amputacja nogi i wyrok zesłania na Syberię, który rodzinie udało 
się odwołać. Wykształcony za granicą malarz poświęcił swe życie ubogim i odrzuconym 
społecznie. 

Ojciec Rafał Józef Kalinowski (1817-1906) – to inżynier, profesor inżynierii i ofi-
cer w carskim wojsku, po wstąpieniu do organizacji powstańczej minister wojny w rzą-
dzie powstańczym na Litwie, w końcu szef tego rządu. Po upadku powstania aresztowany 
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i skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat katorgi, m.in. w Usole, Nerczyń-
sku, Irkucku. Po powrocie z zesłania wychowawca, późniejszego błogosławionego, sale-
zjanina Augusta Czartoryskiego. W wieku 42 lat wstąpił do klasztoru karmelitów bosych. 
Umierał w Wadowicach w sławie świętości.

Przybliżenie tych postaci, ich jakże różnych życiorysów i ról w tym zrywie oraz póź-
niejszych losów da młodzieży możliwość głębszego poznania przebiegu powstania stycznio-
wego, jego następstw w życiu obu późniejszych świętych, jako przedstawicieli epoki.

Kiedy młodzież jest już zaznajomiona z losami dwu powstańców, przeprowadzam 
lekcję o powstaniu styczniowym na Lubelszczyźnie. Młodzież w 2-3 osobowych zespo-
łach, w oparciu o wskazane artykuły, przygotowuje krótkie informacje na temat: 

Lublin na koniec 1862 r. liczył 20 tys. ludności, z czego 9 tys. to Polacy, był dużym •	
skupiskiem młodzieży patriotycznej – około 1,6 tys.
Uroczyste ogólnopolskie obchody rocznic unii lubelskiej i horodelskiej w roku •	
18614.
14 października 1861 r. wprowadzenie stanu wojennego w Królestwie Polskim.•	

Po tym wstępie 3 uczniów przedstawia graficznie strukturę konspiracyjną guber-
ni lubelskiej, w której obszarze znajdowały się dwa województwa: lubelskie i podlaskie. 
Tu padają nazwiska obu naczelników wojewódzkich podległych Komitetowi Centralne-
mu Narodowemu, odpowiednio: ksiądz Baltazar Paśnikowski i Teodor Jasiński oraz na-
stępcy księdza Kazimierza Gregorowicza. Zwracamy też uwagę na komisarza podległego 
KCN – Leona Frankowskiego. Dążę do zebrania informacji o pochodzeniu i zawodach 
spiskowców oraz ich liczebności, która na koniec 1862 r. w województwie lubelskim 
wynosiła około 4 tysięcy a w podlaskim – 5 tysięcy5.

Wtedy zespół uczniów prezentuje wiedzę o sprzysiężeniu studentów w Puławach 
w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym liczącym 474 osoby, wśród których 
był wspomniany już Adam Chmielowski, a także późniejszy malarz Maksymilian Gie-
rymski oraz Bolesław Prus, mieszkający w tym czasie w Puławach z babką – Marcjanną 
Trembińską6. Młodzież bazuje na pracach M. Strzemskiego i S. Pacia7 oraz Puławskim 
słowniku biograficznym. Informacje są referowane i pokazywane na ekranie, wzbogacone 
podobiznami najbardziej znanych postaci. Ta część prezentacji może być przedstawiona 
w formie graficznej, np. portrety istotnych dla tematu osób. To wydać by się mogło 
bezproduktywne działanie powoduje, iż uczniowie przyswajają sobie nie tylko treści, ale 
i wizerunki osób, a to jest bardzo ważne ze względu na dzisiejszą formę matury. Dobrze 
wykonane materiały zachowuję i wykorzystuję wielokrotnie.

Wracając do „Puławiaków”, jak nazywa puławskich studentów-powstańcow  
S. Pać8, na mapce Królestwa Polskiego kolejny zespół uczniów pokazuje ich szlak po-

4 S. Strumph-Wojtkiewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1973, s. 41-43.
5 Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, oprac. Z. Bieleń, Lublin 1985, s. 7-10.
6 H. Mącznik, J. Mącznik, Puławski słownik biograficzny, t. 2, 2000, s. 227-228. 
7 M. Strzemski, Instytucje naukowe w Puławach, [w:] Puławy dawne i nowe, Lublin 1987, s. 170; S. Pać, Kartki z dziejów Puław 
i okolic w latach 1791-1864, [w:] Puławy dawne…, s. 144; S. Pać, Powiśle puławskie w powstaniu styczniowym 1863 r., Puławy 2003, 
s. 19.
8 Tamże, s. 35.
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wstańczy, opatrując komentarzem kwestię podziałów tej grupy partyzanckiej oraz końca 
jej działania pod Słupczą 8 lutego 1863 roku9. 

Zarówno szlak powstańczy, jak i okoliczności aresztowania Leona Frankowskiego 
pozwalają na pokazanie, w jaki sposób i kto organizował oddziały powstańcze, kto je wy-
posażał i jak funkcjonowały. Tu wykorzystuję krótkie fragmenty pamiętników powstańców, 
np. opis „Ćwieków”10, pozyskiwanie broni i amunicji od Rosjan, szycie butów przez Żydów 
z Kazimierza Dolnego dla oddziału „Puławiaków” czy Heydenreicha-Kruka11. Ze źródeł 
wyłania się obraz braku organizacji i subordynacji w oddziałach, marnotrawienie zapału 
młodych, kłótnie i prywata dowódców, heroizm młodych powstańców. Nie sposób zosta-
wić tej kwestii bez komentarza, zwykle czynię analogię do czasów współczesnych. Przydaje 
się to później zarówno na lekcjach historii jak i wiedzy o społeczeństwie.

Kolejnym zagadnieniem prezentowanym przez zespół uczniów jest udział i rola 
kobiet w powstaniu, chodzi o tzw. kurierki a wśród nich były: Emilia Cieszkowska12, Iza-
bela Grzymała13, Lucyna Żukowska14 i Henryka Pustowójtówna15. Uczniowie powinni 
dowiedzieć się o bohaterstwie kobiet, które mając wybór, zdecydowały się na działalność 
w warunkach wojennych, która to dotychczas kobiecie nie przystawała. Przewoziły broń, 
amunicję, listy, rozkazy i pieniądze.

Po przedstawionej kwestii następuje prezentacja, w porządku chronologicznym, 
najbardziej znanych i znaczących bitew powstania na Lubelszczyźnie. Zwykle są to:

Chruślina – 4 sierpnia 1863, płk. Michał Heydenreich-Kruk, –
Żyrzyn – 8 sierpnia 1863,  płk. M. Heydenreich-Kruk, –
Fajsławice – 24 sierpnia 1863, Karol Krasiński, Herman Wagner, Józef Rucki, –
Panasówka – 3 września 1863, Kajetan Cieszkowski-Ćwiek i Marcin Borelowski- –
Lelewel,
Batorz – 6 września 1863, K. Cieszkowski-Ćwiek, M. Borelowski-Lelewel (zginął). –
W działaniach bitewnych, gdzie stroną są Polacy, przyjęłam zasadę oznaczania jej 

plusem lub minusem, dla łatwiejszego zapamiętywania i porządkowania wiedzy, po czym 
zapisujemy na tablicy, uczniowie w zeszytach: nazwę miejscowości, datę wydarzenia, do-
wódców i ewentualnie ważne informacje.

Omawianie działań wojennych odbywa się z wykorzystaniem atlasów historycz-
nych. Od lat stosuje trzyczęściowy Atlas historyczny do szkoły średniej wydawnictwa De-
mart16. Każdą z wybranych bitew przedstawia inny zespół uczniowski, omawiając podają 
faktografię, trzymając się powyższej zasady, przybliżają też podobiznę dowódcy powstań-
ców i cytują krótkie fragmenty pamiętników, dla zilustrowania obrazu bitwy. W trakcie 
czytania pamiętników na ekranie pojawiają się obrazy kilku scen bitewnych.

Jeśli względy czasowe nie pozwalają mi na taką wersję ukazania walk powstań-
czych na Lubelszczyźnie, to ograniczam się krótkiej informacji bez pamiętników, ale nie 

9 Tamże, s.32-35. 
10 S. Brykczyński, Moje wspomnienia r. 1863, Warszawa 1960, s. 62-65.
11 S. Pać, Powiśle Puławskie…., s. 46-47
12 Tamże, s. 61.
13 Groby uczestników powstania…, s. 24.
14 Tamże, s. 42
15 H. Mącznik, J. Mącznik, Puławski słownik biograficzny, t. 2, s. 233-234.
16 J. Tazbir, Atlas historyczny, szkoła średnia 1815-1939, Wydawnictwo Demart, Warszawa 2000, wyd. I, s. 7. 
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w przypadku bitwy pod Żyrzynem, tę przedstawiamy obowiązkowo, tu decyduje lokalny 
patriotyzm. Pokazujemy widok pomnika na cześć powstańców, umieszczonego przy tra-
sie Warszawa-Lublin w Żyrzynie i cytujemy pamiętniki17. Staram się zwracać uwagę na 
to, czy i jak upamiętniono te wydarzenia sprzed prawie półtora wieku, którzy dowódcy 
mają „swoje ulice”.

Ostatnią z zasadniczych kwestii, którą tym razem przedstawiam sama jest:
narada wyższych dowódców powstańczych w Krakowie w połowie września 1863 •	
roku; plany wobec Lubelszczyzny przewidywały uczynienie z regionu bazy wy-
padowej do rozszerzenia powstania, wzmocnionej oddziałami litewskimi pod do-
wództwem Walerego Wróblewskiego (dotarły do okolic, Żydzi kazimierscy uszyli 
im buty), gen. Józef Hanke-Bosak wizytował oddziały w związku z w/w planami, 
a w Puławach u rusznikarzy chciał uruchomić produkcję armatek18,
dekret dyktatora Romualda Traugutta z 15 grudnia 1863 r. Lubelszczyzna miała •	
tworzyć I korpus powstańczy, na czele z gen. M. Heydenreichem, plan nie zreali-
zowany z powodu klęski w okolicach Kocka, chory dowódca wyjechał za granicę 
w końcu grudnia 1863 roku,
ostatnie bitwy na Lubelszczyźnie rozegrały się w maju 1864 r. koło Zamościa, •	
Łęcznej i Lubartowa,
bilans powstania w obu województwach Lubelszczyzny to 18 miesięcy walk z roze-•	
granymi 244 bitwami i potyczkami. 

Tę ostatnią kwestię wzbogacam zdjęciami z informacjami o mogiłach powstań-
czych i pomnikach upamiętniających walki, bądź uczestników powstania styczniowego. 
Są to:

na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie: 1. 
wspólna mogiła powstańców 1863 r.,•	
mogiła Leona Frankowskiego straconego przez powieszenie, prochy ekshumo-•	
wano i przeniesiono w 1916 r.,
mogiła kurierki Izabeli Grzymały;•	

tablica pamiątkowa w klasztorze O.O. Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym;2. 
pomnik upamiętniający bitwę pod Żyrzynem. 3. 
Dopełnieniem jest lista 19 osób z Lubelszczyzny zesłanych na Sybir19. 

Konsekwencje powstania omawiam w odniesieniu do wszystkich ziem polskich, 
w szczególności Królestwa Polskiego, ale czynię to już na kolejnej lekcji. Utrwalenie 
powstania na Lubelszczyźnie odbywa się poprzez wykonanie krzyżówek, zwykle daję 
uczniom półtora do dwu tygodni na wykonanie zadania. Prace są oceniane, najlepsze 
zachowuję na wzór dla innych klas, wykorzystuję też do utrwalenia wiedzy. W sprawdzia-

17 B. Deskur, Dla moich wnuków, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie, Lublin 1966, s. 113-116; J. S. Linierski, Pamiętnik. 
Fragment z lat 1861-1864, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie…, s. 16; A. Migdalski, Wspomnienia rotmistrza kawalerii 
narodowej z 1863/1864 roku, [w:] Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie…, s. 189-191, 196, 212-213.
18  Groby uczestników powstania…, s. 15; S. Pać, Powiśle puławskie…, s. 63-65.
19  Groby uczestników powstania…, s. 52.
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nie zawsze daję zagadnienia z realizowanej tematyki regionalnej, co też wpływa na utrwa-
lenie analizowanych treści. Przyznaję, że lubię realizować na lekcjach historię regionalną, 
czynię to chętnie, na tzw. doraźnych zastępstwach, również w klasach, w których nie 
uczę. Naturalnie wtedy scenariusz lekcji dostosowuję do sytuacji, bo materiały gromadzę 
już od lat. Z moich obserwacji wynika, że młodzieży też podoba się zbieranie i nabywanie 
wiedzy z przeszłości swojej Małej Ojczyzny. Danuta Koniczka-Śliwińska uważa, że celem 
edukacji regionalnej jest kształcenie postaw i umiejętności, które są niezbędne do świa-
domej aktywności we własnym środowisku, pomaga we współtworzeniu własnego regio-
nu20. Jest to oczywiste, bo bez poczucia przynależności i związku z własnym regionem 
nie będziemy czuli potrzeby czynienia czegokolwiek na jego rzecz. Znajomość historii 
własnego regionu połączona z aktywnością w jego rozwoju nobilituje w oczach otoczenia, 
ale i mobilizuje do działania. 

Reasumując, realizacja tematu „Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie” dla 
uczniów naszego regionu jest uzasadniona z powodów poznawczych i wychowawczych. 
Myślę, iż wielu uczniom te wydarzenia pozwalają zobaczyć historię nie jako skostniałą, 
nudną naukę, ale jako część życia przodków. Zauważam też, że mimo takich samych 
zasadniczych treści lekcje różnią się, bo znaczący wpływ na ich przebieg mają uczniowie, 
ich praca, zaangażowanie i udział. 

20  D. Konieczka-Śliwińska, Edukacja regionalna w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, „WH”, nr 2, 2004, s. 116-119.
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Pomysł powstania Muzeum Multimedialnego zrodził się wiosną 2009 roku. W re-
alizacji tej idei bardzo pomogły fundusze unijne pozyskane w ramach projektu „Zinte-
growany system promocji jako podstawa rozwoju sektora turystycznego w Gminie Opole 
Lubelskie”. Ze względu na bogatą historię oraz tradycje rzemieślnicze, jakie rozwijały 
się w miasteczku od połowy XVIII w., sprawą bezsporną był motyw przewodni nowo 
powstającego Muzeum. Najodpowiedniejszym miejscem na ten cel okazała się dawna 
strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. Świetlica ta, usytuowana w centrum Opola Lu-
belskiego, od wielu lat była związana z historią miasteczka, a ponadto przestrzeń jaką 
zapewniała, w pełni odpowiadała wymogom zaplanowanej ekspozycji. 

Muzeum Multimedialne zajmuje salę o powierzchni około 150 m2. Została ona 
podzielona za pomocą plansz informacyjnych na dwie części: ekspozycyjną oraz wykła-
dową. Część wykładowa stworzona została z myślą o różnego rodzaju wykładach, od-
czytach, lekcjach muzealnych, spotkaniach autorskich. Jest ona również odpowiednią 
przestrzenią do realizacji wystaw czasowych.

Merytorycznym opracowaniem ekspozycji Muzeum Multimedialnego zajął się 
historyk sztuki, Hubert Mącik, pracownik Urzędu Miejskiego. Podstawowym założe-

Katarzyna Ruta / Muzeum Multimedialne w Opolu Lubelskim

Fot. 1. Lekcja muzealna dla przedszkoli -wy-
stawa czasowa „Franciszek Paduch -malarstwo 
i rzeźba” IX 2010, fot. Justyna Łukasiewicz.

Fot. 2. Zajęcia plastyczne w Muzeum Multimedial-
nym, „Barokowe putta z masy solnej” I 2011,  
fot. Katarzyna Ruta.



218

Katarzyna Ruta / Muzeum Multimedialne w Opolu Lubelskim

niem było wykorzystanie różnego rodzaju mediów, stąd przymiotnik „multimedialne” 
w nazwie Muzeum. Oczywiście, nie zabrakło typowej, stałej ekspozycji muzealnej, która 
dostarcza odbiorcy różnorodnych wrażeń, pozwala na bezpośredni kontakt z zabytkiem 
sztuki. Eksponaty znajdujące się w Muzeum uświadamiają fizyczność przedmiotu, jego 
rozmiar, materiał czy ręczne wykonanie. 

W skład stałej ekspozycji muzealnej wchodzą dwa kompletne, w pełni oryginalne 
warsztaty rzemieślnicze: tkacki oraz szewski. Warsztaty te, zaaranżowane zostały w spe-
cjalnie przeznaczonej na ten cel przestrzeni, aby widz miał świadomość ich skali, rozpla-
nowania i znaczenia w miasteczkowym domostwie.

Warsztat tkacki pochodzi z drugiej połowy XIX w. Wszystkie eksponaty związane 
z tematem tkactwa i sukiennictwa zgromadzone zostały dzięki uprzejmości mieszkań-
ców Opola Lubelskiego oraz wsi z naszego regionu. W naszym warsztacie znajdują się 
krosna poziome oraz przedmioty niezbędne przy obróbce wełny, lnu i konopi. Poprzez 
eksponaty takie jak kołowrotek, motowidła, szczotki, wrzeciona, gotowe nici barwione 
i naturalne staramy się przybliżyć młodemu człowiekowi zapomniane rzemiosła, wyparte 
przez zaawansowane technologie i produkcję masową. Sam warsztat z pewnością nie zro-
bi na zwiedzającym wrażenia. Dopiero w połączeniu z jego historią opowiedzianą przez 
przewodnika, surowcem i gotowym materiałem nabiera znaczenia, nie jest abstrakcyjny. 
By lepiej uświadomić młodym ludziom znaczenie takiego warsztatu na polskiej wsi lub 
w miasteczku i jego wpływ na całe domostwo, w tle warsztatu tkackiego umieściliśmy 
tapetę z wnętrzem typowej izby, w jakiej warsztat był zwykle rozkładany. Eksponaty two-
rzą spójną całość. Staciwa umieszczone w kontekście nabierają znaczenia, a sama praca 
na warsztacie staje się bardziej zrozumiała.

Odtworzyliśmy również warsztat szewski. Do Muzeum przeniesiony został kom-
pletny warsztat pracy opolskiego szewca, działającego do połowy lat 90. ubiegłego stulecia. 
Warsztat tego rzemieślnika również umieszczony został w kontekście miejsca. W warsztacie 
znajdują się różnorodne narzędzia, materiały do wyrobu obuwia, kopyta drewniane i żeliw-
ne, prawidła oraz łaciarka, typowa szewska maszyna do szycia. Na zgromadzonych ekspo-
natach, elementach z każdego etapu pracy jesteśmy w stanie pokazać młodym ludziom jak 
żmudną pracą jest wykonanie zwykłego buta. Ponadto, z myślą o najmłodszych gościach 
naszego Muzeum, w nawiązaniu do warsztatu pracy szewca-rzemieślnika, stworzona została 
interaktywna gra pod tytułem „Warsztat szewskiej pasji”. Podczas trwania gry, młody czło-
wiek wciela się w pomocnika szewca w jego pracowni. Ma zadania do wykonania, zdobywa 
nowe umiejętności, pokonuje trudności. Zaczyna od wydania odpowiedniej pary butów 
baletnicy, piłkarzowi czy płetwonurkowi. Gra łączy elementy sprawnościowe i logiczne. 
Rozwija umiejętność kojarzenia faktów z nowo poznanymi w Muzeum elementami. Gra 
rozszerza nabytą w Muzeum wiedzę, kształtuje umiejętność korzystania z nowego źródła 
wiedzy, jakim jest ekspozycja muzealna. Podczas trwania gry, dzieci mogą dostrzec iden-
tyczne przedmioty z jakimi miały kontakt w warsztacie szewskim. Przypominają sobie, 
czym jest kopyto szewskie, szydło, młotek. Zapamiętują z czego można zrobić podeszwę, 
a jaki materiał nada się na cholewkę buta. Nowo nabyta wiedza jest utrwalana w ciekawy 
i miły dla nich sposób. Co więcej, „Warsztat szewskiej pasji” łączy w sobie elementy z mito-
logii, literatury i malarstwa. Wiersz Tadeusza Różewicza czy obraz Tadeusza Makowskiego 
są odpowiednio wkomponowane w kolejne etapy gry.
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W skład stałej ekspozycji wchodzą również elementy dekoracji z kościoła p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opolu Lubelskim. Udało nam się zgromadzić 
barokowe putta, klasycystyczne lichtarze, XVIII-wieczny feretron oraz szaty liturgiczne. 
Ornat skrzypcowy z drugiej połowy XVII w. oraz XVIII-wieczna dalmatyka wzbudzają 
spore zainteresowanie wśród zwiedzających. W gablotach muzealnych znajduje się rów-
nież kolekcja numizmatów znalezionych na terenie naszego miasta oraz liczne drobiazgi 
typu guziki, medaliony i krzyżyki. 

W przestrzeni Muzeum znajdują się eksponaty ściśle związane z naszym miastem 
i jego mieszkańcami. Obejrzeć można między innymi cegły z opolskiej cegielni, drew-
nianą skrzynię z dekoracyjnymi okuciami, aparat fotograficzny z zakładu fotograficz-
nego prowadzonego w Opolu Lubelskim przez ucznia słynnego lubelskiego fotografa. 
Ale oprócz eksponatów związanych z rzemiosłem i zabytków z parafialnego kościoła, 
ekspozycja obejmuje również prezentacje multimedialne na temat historii miasta, opol-
skiej szkoły rzemiosł i przemian urbanistycznych Opola Lubelskiego. Na planszach in-
formacyjnych, podzielonych tematycznie, można odnaleźć wiele informacji związanych 
z historią miasta, poszczególnymi zabytkami i ludźmi, a pokazy slajdów odpowiadające 
tematyce każdej planszy uzupełniają zgromadzony materiał. Multimedialna forma jest 
bardziej przystępna i ciekawsza dla zwiedzającego. 

W październiku 2010 r. ruszyliśmy z edukacją muzealną w naszej placówce. Pod-
czas pierwszego miesiąca współpracy ze szkołami Muzeum odwiedziło 12 grup zorga-
nizowanych, w sumie ponad 350 uczniów. Jest to ogromna liczba, jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt, że są to początki edukacji muzealnej. Odwiedzają nas uczniowie ze wszyst-
kich oddziałów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla każdej 
grupy program zajęć muzealnych jest odpowiednio dostosowany. W porozumieniu z na-
uczycielami wybieramy najodpowiedniejszy temat tak, by wkomponować go jak najlepiej 
w roczny plan pracy. Zależy nam na tym, aby lekcja muzealna była następstwem lekcji 
w szkole, by łączyła się tematycznie z zagadnieniem omawianym na lekcji historii, języka 
polskiego, wiedzy o kulturze lub plastyki. 

Tematami przewodnimi lekcji realizowanych w naszym Muzeum jest historia mia-
sta Opola Lubelskiego oraz tradycje rzemieślnicze. Prowadzimy zajęcia związane mię-

Fot. 3. Interaktywna gra „Warsztat szewskiej 
pasji” cieszy się największym powodzeniem, nie 
tylko wśród dzieci, fot. Katarzyna Ruta.

Fot. 4. Prywatna kolekcja - numizmatyczną 
historią miasta, fot. Justyna Łukasiewicz.
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dzy innymi z rezydencjami nowożytnymi, działalnością Pijarów, znaczeniem i rozwo-
jem Opola za czasów Tarłów. Omawiamy trudne zagadnienia okupacyjne jak np.: getto 
w Opolu, II wojna światowa na terenie Lubelszczyzny. W czasie lekcji muzealnej bardziej 
niż w wielu innych okolicznościach można rozwijać u uczniów umiejętność kojarzenia 
znanych faktów z nowo poznanymi elementami, pozwalającymi rozszerzyć ich dotych-
czasową wiedzę. Jeżeli chodzi o wychowanie młodych ludzi, warto zwrócić uwagę na 
fakt, że każda wizyta w Muzeum może się przyczynić do kształtowania odpowiednich po-
staw i właściwego stosunku do zabytków kultury i historii. Wielozadaniowość Muzeum 
Multimedialnego umożliwia nauczycielom i pracownikowi Muzeum prowadzenie zajęć,  
które mocno zaangażują ucznia w działania. Oprócz lekcji muzealnych w sali muzealnej 
przy ulicy Strażackiej 1, przewidzieliśmy również zajęcia w terenie. Zespół popijarski, 
założenie parkowe i urbanistyczny układ naszego miasta dają nieograniczone możliwości 
realizowania ciekawych zajęć lekcyjnych. 

Ponadto, oprócz lekcji dla grup zorganizowanych powstały zajęcia pozalekcyjne 
dla młodzieży szkolnej. Warsztaty „Żeby widzieć, trzeba wiedzieć” łączą elementy historii 
sztuki i kultury z zajęciami plastycznymi. Na zajęciach poruszane są różnorodne kwestie, 
między innymi antropomorfizm w XVI-wiecznych obrazach, znaczenie sztuki pierwot-
nej, malarstwo Van Gogha, impresjonizm, manieryzm czy ikonografia. Staramy się przy-
bliżyć trudne zagadnienia w interesujący sposób, chcemy pokazać młodemu człowiekowi 
sztukę i tematy z nią związane z zupełnie innej strony. 

Dokonujemy wszelkich starań, aby w Muzeum Multimedialnym, oprócz stałej eks-
pozycji, cały czas miały miejsce różnorodne wydarzenia. Organizujemy spotkania z cie-
kawymi ludźmi i wystawy czasowe. Dzięki nim, młodzi ludzie mają kontakt ze sztuką 
różnorodną, są świadomi twórczości mieszkańców naszego regionu, doceniają czyjś trud 
i umiejętności, uczą się postaw wobec różnorodnych form sztuki oraz obcowania z nią.

 Podstawowym celem, jaki sobie stawiamy jest uwrażliwienie młodych ludzi na 
kulturę, zabytki i szeroko pojęte dziedzictwo narodowe. Pragnęlibyśmy, aby uczniowie 
ze szkół naszego regionu dostrzegali wyjątkowość Opola na tle innych miast regionu. 
Chcemy wpoić dzieciom szacunek do tradycji i zabytków. Pragniemy pokazać, że nadal 
istnieje pojęcie lokalnego patriotyzmu. Przeprowadzona właściwie lekcja muzealna może 
przyczynić się do uświadomienia uczniom podstawowej prawdy, że wszędzie, gdzie żyli 
i działali ludzie, tam tworzyła się historia i w związku z tym każdy region i każda miej-
scowość wniosły do historii swój własny wkład. Lekcje takie mogą się przyczynić do roz-
budzenia zainteresowań kulturalnych i poznawczych oraz stać się bodźcem do częstych 
kontaktów z Muzeum, jak również pobudzić uczucia związku ze swoim regionem. 
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Wstęp
W dziale tym zamieszczamy wybrane scenariusze muzealnych zajęć edukacyjnych. 

Jest to oferta edukacyjna i jednocześnie nasz program edukacji muzealnej. Obejmuje 
on prezentację różnorodnych aspektów dawnego życia codziennego i ukazuje zawarte 
w codzienności wartości ponadczasowe. Przygotowane zajęcia dotyczą różnych warstw 
społecznych, środowisk i wyznań. Odbywają się w muzeum w zespołach tematycznych 
zachowanej i odtworzonej kultury materialnej ziem polskich. W warunkach muzeum 
owe zespoły to ekspozycje i kolekcje muzealne oraz komplety rekwizytów.

W odróżnieniu od dnia świątecznego, codzienności towarzyszą nieustanne troski. 
Opisując ją używamy określeń takich jak: zwykłe, zwyczajne, powszednie, banalne, mono-
tonne, powtarzalne, szare. Proponowany tu nurt edukacji muzealnej jest pochwałą życia 
codziennego - toczącego się zazwyczaj żmudnie i godnie każdego dnia!

W dniu 9 września 2010 r. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie1 zaprezentowało 
uczestnikom konferencji sześć tematów zajęć edukacyjnych, co zostało zapowiedziane 
wcześniej w programie. W sali obrad wyłożono do wglądu wszystkie scenariusze lekcji 
dla młodzieży, a w popołudniowej części sesji nauczyciele muzealni poprowadzili osiem 
zajęć na ekspozycji skansenowskiej (dwa tematy zostały powtórzone). Wcześniej, zanim 
uczestnicy konferencji dokonali wyboru zajęć, w których chcieliby uczestniczyć, zwie-
dzili wystawę Rekwizyt i ubiór jako współcześnie użyteczny w edukacji muzealnej wyraz 
dawnej codzienności, przygotowaną na ten dzień przez Grzegorza Miliszkiewicza i Halinę 
Stachyrę w zagrodzie z Teodorówki. Zgromadzono na niej wybrane rekwizyty, kostiumy, 
plansze dydaktyczne oraz materiały używane w realizacji poszczególnych tematów zajęć 
edukacyjnych. Większość z nich uczeń może brać do ręki, nosić, pracować nimi – czyli 
zrozumieć je lepiej przez osobiste doświadczenie. Jako środki dydaktyczne w sposób zna-
czący umożliwiają i usprawniają one proces nauczania – uczenia się. Służą też do organi-
zowania sytuacji parateatralnych. 

Działania interaktywne i parateatralne w tej części dzisiejszej edukacji, która 
odbywa się poza budynkiem szkolnym, nabierają elementarnego znaczenia. Stwarzają 

1  Dalej MWL lub Muzeum.
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uczniom możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z zasobem źródeł materialnych 
i rekwizytów. Za pomocą wybranych przedmiotów budują zaufanie do przekazu wiedzy 
o przeszłości. Uczeń tak przygotowany i zmotywowany – głosiło przesłanie wystawy – 
może przystąpić do skutecznego poznania, a nawet rozwiązywania wybranych proble-
mów dawnego życia codziennego.

Z oferty edukacyjnej MWL zaprezentowano sześć lekcji muzealnych powstałych 
na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Zajęcia prowadzili autorzy scenariuszy: Marzena Bury, 
Anna Fajge-Samoń, Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, Anna Kozak, Grzegorz Milisz-
kiewicz, Bożena Okuszko, Magdalena Połoncarz, Barbara Rzączyńska, Halina Stachyra. 
Uczniami na lekcjach byli uczestnicy konferencji, czyli dorośli a ponadto młodzież z klas 
V-VI Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie, od wielu lat współpracującej z MWL. 

Poniżej publikujemy scenariusze tych zajęć, dostępne w Archiwum MWL2, i uży-
wane w codziennej pracy nauczycieli muzealnych. Zapisano w nich wszystkie ustne ko-
mentarze nauczycieli oraz teksty scenek odgrywane przez uczniów podczas zajęć. W przy-
szłości umożliwi to podjęcie trudu prowadzenia tych lekcji przez kolejne osoby, nie zaś 
tylko przez autorów scenariuszy zajęć, jak ma to miejsce obecnie.

 W edukacji muzealnej terminy lekcja i zajęcia traktujemy jako synonimy i stosujemy 
je wymiennie. Na ogół lekcje w MWL przyjmują formę organizacyjną warsztatów muze-
alnych, opartych na pracy zespołowej uczniów z wykorzystaniem rekwizytów, kostiumów 
i surowców. Uczestnicy organizowani w zadaniowe grupy, pracują na ekspozycji muzealnej 
nad rozwiązywaniem problemów o charakterze teoretycznym lub praktycznym. 

Wszystkie publikowane scenariusze opracowane są według poniżej przedstawio-
nego porządku prezentacji zagadnień, dla których w niniejszym wydawnictwie przyjęto 
następujące uporządkowanie numeryczne.

1. Adresat zajęć. Autorzy scenariuszy zajęć wskazują tu na wybrane grupy wie-
kowe z przedziału przedszkole – szkoła średnia. Jednakże większość lekcji przygotowano 
z myślą o uczniach klas V-VI szkoły podstawowej i starszej młodzieży. 

2. Cele zajęć. Wspólnym mianownikiem wszystkich prezentowanych lekcji mu-
zealnych jest temat dawne życie codzienne, wskazanie na wybrane wartości w nim obecne, 
a w konsekwencji budowanie szacunku do codzienności. Tematy zajęć w dużym stopniu 
narzucane są przez proces udostępniania kolejnych ekspozycji stałych w MWL, przyjęte 
metody budowania tych ekspozycji oraz idące w ślad za tym kierunki badawcze i for-
mułowana wiedza. Poszczególni autorzy scenariuszy wyrażają program edukacji muze-
alnej w MWL, wykorzystując ten potencjał kulturowy w podobny sposób. Nauczyciele 
muzealni stawiają sobie za cel wprowadzenie uczniów w klimat epoki oraz angażowanie 
ich w aranżowanie paradokumentalnych kadrów i scenek odwzorowujących wydarzenia 
z dawnego życia codziennego. Taka forma traktowana jest przez nich jako jeden z naj-
skuteczniejszych sposobów przekazywania wiedzy o przeszłości i jednocześnie wspoma-
gania procesu zrozumienia wybranych wartości społecznych. Taki edukacyjny parateatr 
w muzeum tworzony jest za pomocą najprostszych teatralnych środków, a ma na celu 
odwzorowanie wydarzenia historycznego. W następnej kolejności dopiero ważne są efekt 
socjotechniczny i wyraz artystyczny.

2  Dalej AMWL.
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3. Czas trwania zajęć. Wszyscy autorzy scenariuszy uznali, że w warunkach mu-
zealnych, wyznaczonego celu zajęć nie da się osiągnąć w czasie krótszym niż 75 minut 
i tyle właśnie trwa każda lekcja. 

4. Miejsca przeprowadzania zajęć. Prezentowane w scenariuszach muzealne wy-
darzenia edukacyjne realizowane są na ekspozycji stałej MWL, na wystawach wnętrz 
i na ekspozycji otwartych przestrzeni. W większości zajęć wykorzystywanych jest kolejno 
kilka ekspozycji muzealnych, między którymi młodzież przemieszcza się. Tylko jedna 
lekcja odbywa się cały czas w obrębie jednej jednostki ekspozycyjnej, w jednej izbie. 
Autorzy świadomie uniknęli jakiegokolwiek korzystania z pomieszczeń o charakterze sal 
i pracowni dydaktycznych. Taka forma zajęć edukacyjnych nie posiada jednak żadnych 
elementów, które można by nazwać oprowadzaniem po muzeum. Czas przejścia z jedne-
go stanowiska na drugie przeznaczono na refleksję i przygotowanie uczniów do realizacji 
następnego etapu zajęć. Oczywiście wszystko to, co młodzież otacza i co mija jest inte-
resujące, jednakże mamy takie doświadczenia, że swobodne komentarze przewodnickie 
odciągają uwagę uczniów od przesłania lekcji. Prowadzący wskazuje jedynie na związek 
obiektów architektonicznych i zabytków ruchomych z problematyką zajęć. 

5. Maksymalna liczba uczestników zajęć. Maksymalna liczba uczestników każ-
dorazowych zajęć wynika przede wszystkim z ograniczonej pojemności wnętrz w obiek-
tach muzealnych. Nasze realne możliwości organizacyjne sięgają klasy szkolnej liczącej do 
20-25 osób. Preferowane przez nauczycieli muzealnych MWL są grupy mniej liczne, do 
kilkunastu osób, ponieważ daje to większe możliwości działań interaktywnych.

6. Metody zastosowane w zajęciach (w tym łączone). W doborze metod reali-
zacji publikowanych tu tematów zajęć, żadna z konwencjonalnych metod nauczania nie 
odgrywa dominującej roli. Niektóre z nich przyjęto za podstawowe: wykład, rozmowa 
nauczająca, dyskusja. Za najbardziej przydatną w warunkach muzealnych uznano meto-
dę problemową w formie działań interaktywnych i parateatralnych, w których nauczy-
ciele muzealni wykorzystują wybrane fragmenty ekspozycji, zabytki, rekwizyty, kostiumy 
czy dawniej stosowane surowce i materiały. 

7. Formy pracy z uczniem. Zakres zaangażowania interaktywnego uczestni-
ków zajęć. W prezentowanych zajęciach „najdelikatniejszą” zastosowaną formą pracy 
z uczniem jest podglądanie odwzorowanego w muzeum pejzażu kulturowego. Np. w te-
macie Handel żydowski na wsi – będzie to wiejski pejzaż z małymi stadkami kur, krążącymi 
w zagrodach i na polach. Wówczas troską nauczyciela muzealnego jest, przez odpowied-
ni komentarz, skoncentrować uwagę uczniów na wybranych aspektach zaaranżowanego 
krajobrazu kulturowego. Cechą wspólną wszystkich scenariuszy zajęć jest zaangażowanie 
jak największej liczby uczniów w działania interaktywne. Przez interaktywność rozumie-
my posługiwanie się przez nich rekwizytami i kostiumami wyrażającymi epokę i wyda-
rzenia oraz aktywne rozwiązywanie problemów przez wytypowane grupy uczniów w bez-
pośrednim kontakcie z zabytkami i rekwizytami bądź odgrywanie ról i scenek zgodnie 
ze scenariuszem. Autorzy starają się, aby w ciągu 75 minut każdy uczeń miał możliwość 
interaktywnego uczestnictwa w lekcji. Jednocześnie przyjęto zasadę, że realizacje poszcze-
gólnych wątków i tematów są obserwowane przez wszystkich uczestników lekcji. Stąd, 
z wyjątkiem zajęć wykorzystujących tradycję dawnych gier i zabaw ruchowych, np. pa-
lant, scenariusze przewidują tworzenie sytuacji interaktywnych z jednoczesnym udziałem 
w nich nie więcej niż kilku osób. 
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8. Przebieg zajęć. Przebieg lekcji muzealnych ukazują tabele z czasowym (określo-
nym w minutach) i przestrzennym rozpisaniem poszczególnych wątków tematycznych. 
W tabelach podano ilość osób bezpośrednio zaangażowanych w poszczególne działania. 
Zwracamy uwagę, że scenariusze niektórych zajęć przewidują parateatralny udział tych 
samych uczniów w kilku następujących po sobie wątkach i scenkach, np. role domo-
krążców z lat 30. XX w. noszących pojemniki na towar, postać wędrownego dziada pra-
szalnego z połowy XIX w., role dziewczynek – Sabiny i Eleonory w scenkach z życia 
codziennego rodziny Książków na przełomie kwietnia i maja 1939 r.

9. Komentarze wygłaszane w trakcie zajęć. Komentarze to przekaz wiedzy wpro-
wadzającej w każdy wątek zajęć i podsumowującej poszczególne etapy oraz całość lekcji. 
Komentarze organizują też tworzenie sytuacji interaktywnych na zajęciach. W każdej 
sytuacji budowanej na lekcji ekspozycja, zabytki i rekwizyty muszą być przynajmniej 
w minimalnym zakresie uczytelnione i zinterpretowane dla tematu zajęć. Przedmioty 
kluczowe dla prowadzenia lekcji powinny umieć opowiedzieć swoją historię. Publikuje-
my komentarze w pełnym brzmieniu do poszczególnych wątków.

10. Teksty źródłowe zaprezentowane podczas zajęć. Podczas niektórych zajęć cy-
towane są fragmenty wywiadów, pamiętników, bajek, opracowań i innych tekstów, istot-
nych dla przesłania lekcji. Nie wnikając tu w ich historiograficzną klasyfikację, nazywamy 
je tekstami źródłowymi i każdorazowo wskazujemy bibliografię. Na te teksty składają się 
głównie głosy z epoki, w tym osób, które w dziejach często określa się, jako szarych ludzi. 
Opisują one „małe” wydarzenia dnia codziennego, oddają wrażenia i odczucia, prezen-
tują opinie uczestników wydarzeń. Np. dla wyrażenia dobroci, jako stabilizatora życia 
codziennego w chłopskiej chałupie, muzealnicy posłużyli się metaforyczną przypowie-
ścią ludową Krupnik przesolony, wiernie wykorzystaną w scenariuszu parateatralnej sceny 
przeznaczonej do odgrywania przez młodzież. Teksty źródłowe przeznaczone są przede 
wszystkim do odegrania scenek jako listy dialogowe lub jako element komentarza do 
głośnego odczytywania grupie przez jednego z uczniów. Źródła i opracowania, z których 
pochodzą cytaty przekazywane młodzieży, zamieszczone są w przypisach do punktu 15.  
Zaledwie w kilku przypadkach scenarzyści budują autorskie listy dialogowe. Jednakże 
one są zawsze oparte na źródłach historycznych i literaturze tematu.  

11. Główne wartości będące przesłaniem zajęć. Muzealnicy, poprzez odpowied-
nią aranżację problemów, potrafią za pomocą przedmiotów wydobyć i przekazać mło-
dzieży wartości zawarte w historii i doświadczeniach jednostek i społeczeństw. W scena-
riuszach autorzy wskazują, które z tych wartości chcą akcentować w przebiegu lekcji, np. 
harmonię dnia codziennego, zaangażowanie społeczne jednostek, szacunek do historii 
przedmiotu.

12. Główne pytania postawione młodzieży w przebiegu zajęć. Młodzieży sta-
wiane są pytania, zazwyczaj kilka w trakcie jednej lekcji, które określają problem i ukie-
runkowują  zaangażowanie uczniów. Uważamy, że wobec różnorodności, natłoku zjawisk 
i wrażeń związanych z przebywaniem młodzieży wewnątrz muzealnej ekspozycji skanse-
nowskiej, takie skierowanie przejrzystych pytań jasno określa uczniom cele poszczegól-
nych działań i całej lekcji.

13. Sposób przestrzennej organizacji zajęć. Autorzy scenariuszy zawarli tu wska-
zówki organizacyjne odnośnie możliwości, w miarę wygodnego usadzenia młodzieży na 
ekspozycjach muzealnych w poszczególnych izbach. Drugi aspekt podejmowany w tym 
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punkcie to zalecenia sposobu organizacji scenek tak, by zapewnić dobrą widoczność 
wszystkim uczestnikom zajęć.

14. Informacja o słabościach organizacyjnych i merytorycznych zajęć. Bez 
wątpienia także muzealne zajęcia dla młodzieży szkolnej, podobnie jak uwarunkowania 
nauki w szkole, mają swoje słabe strony. Muzealnicy powinni je dostrzec, przeanalizować 
i ujawnić w scenariuszu zajęć, a szkoła powinna mieć możliwość zapoznania się z nimi 
przed ewentualną wyprawą do muzeum. W ten sposób decyzja o skorzystaniu z lekcji 
muzealnej będzie bardziej świadoma. Dlatego muzea powinny dążyć do tego, by publika-
cja scenariuszy zajęć muzealnych, a dziś chociażby gotowość muzeum do udostępnienia 
scenariusza nauczycielowi, stała się standardem.

15. Naukowa podstawa zajęć. Źródła i opracowania. Autorzy scenariuszy 
przedstawili tu wybór źródeł i opracowań wykorzystanych do realizacji tematu. Podstawę 
każdej lekcji w muzeum stanowią źródła: materialne, pisane – archiwalia i wywołane 
(wywiady) oraz ikonografia. Natomiast literatura, np. bajki, przypowieści, wspomnie-
nia, wykorzystywana jest w celu poruszenia wyobraźni dzieci i młodzieży. Założeniem 
naszej edukacji muzealnej jest, by w przebiegu zajęć nie było takiego wątku i sytuacji, 
w których prowadzący odeszliby od źródeł i wiedzy naukowej. Wiedza w edukacyjnych 
działaniach muzealnych niezbędna jest do prawidłowego sformułowania i przekazania 
tematu. Dotyczy to zarówno prezentowanych jednostkowych przykładów, jak i syntez 
problemów przekazywanych w formie komentarzy. Źródła materialne – realia, omawiane 
są w punkcie 17. 

16. Sposoby wykorzystania walorów ekspozycji w zajęciach. Muzealne zajęcia 
edukacyjne prowadzone są na ekspozycji: we wnętrzach mieszkalnych, gospodarczych, 
instytucji życia społecznego a także na otwartej przestrzeni, a więc w scenerii odbiega-
jącej od tradycyjnej szkolnej sali. Niektóre z tych ekspozycji są w założeniu modelami 
edukacyjnymi służącymi do prezentacji różnych zagadnień (np. dwór, plebania, mieszka-
nia żydowskie i żydowski sklepik), inne ściśle odwzorowują historię i kulturę materialną 
poszczególnych rodzin (np. chałupa z Teodorówki). Składniki wyposażenia wnętrz mu-
zealnych budują odpowiednią atmosferę i klimat z epoki, sprzyjające rozwiązywaniu sy-
tuacji problemowych tworzonych podczas lekcji. Elementy ekspozycji możemy podzielić 
na statyczne i ruchome. Te drugie przez pokazanie ruchu – przebiegu czynności, służą 
prezentacji elementów technologii dawnego życia codziennego. W większości działań 
edukacyjnych ekspozycje stanowią gotową scenografię dla parateatralnych odwzorowań 
wydarzeń dawnego życia codziennego z angażowaniem młodzieży. 

17. Sposoby wykorzystania wybranych zabytków i kolekcji w zajęciach. Edu-
kacja muzealna powinna umożliwiać dostęp do zabytków-muzealiów, czyli rzeczy rucho-
mych lub nieruchomości wpisanych do inwentarza muzealiów, jednocześnie respektując 
wszelkie uwarunkowania konserwatorskie, mające na celu ich zachowanie dla potom-
nych. Ilościowo zabytki stanowią zasadniczy substrat historycznego pejzażu stworzonego 
dla młodzieży w muzeum na otwartym powietrzu. Autorzy scenariuszy wskazują tu na 
rolę niektórych przedmiotów w historii życia codziennego, a wybrane przedmioty opo-
wiadają o swojej historii.

18. Sposoby wykorzystania rekwizytów w zajęciach. Autorzy scenariuszy za-
mieszczają tu wykazy rekwizytów i materiałów, zastosowanych w lekcjach muzealnych. 
Rekwizyt, w tym kostium, to zarówno przedmiot oryginalny powielający zbiory mu-
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zealne, jak i kopia, odtworzenie lub odwzorowanie, świadomie niezakwalifikowane do 
wpisania do inwentarza muzealiów, stanowiące elementy scenografii muzealnych zajęć 
edukacyjnych, wykorzystywane przez uczniów także manualnie. Podczas zajęć każdora-
zowo zużywane są także różne materiały i surowce. W tym miejscu musimy podkreślić 
trzy zagadnienia związane z posiadaniem i obrotem rekwizytami w Muzeum. Po pierwsze 
MWL od wielu lat stara się zgromadzić zespoły rekwizytów i opracowuje dokumentację 
do ich wykonania przez rzemieślników. Po drugie jest to wysiłek nauczycieli muzealnych, 
którzy na każdą lekcję muszą dostarczać w miejsca zajęć rekwizyty i materiały, niekiedy 
ważące razem kilkadziesiąt kilogramów, zaś po zakończeniu zajęć zabierają je z ekspozycji 
z powrotem do rekwizytorni. Po trzecie wszystkie rekwizyty są ewidencjonowane przez 
wpisanie do odpowiednich rejestrów. 

19. Sposoby wykorzystania plansz dydaktycznych w zajęciach. Autorzy scena-
riuszy zamieszczają tu wykazy plansz dydaktycznych używanych podczas lekcji muzeal-
nych. Obok zabytków i rekwizytów muzealnicy korzystają z materiałów poglądowych 
ilustrujących źródła aranżacji poszczególnych ekspozycji. Sporządzono je wykorzystując 
archiwalne fotografie, obrazy, ryciny, prospekty fabryczne i handlowe, opracowania to-
waroznawcze, rozkłady jazdy i inne materiały. Część z tych plansz wykonano w manierze 
i na wzór przedwojennych pomocy szkolnych. Niektóre mają formę współczesną, bardzo 
prostą jak np. zafoliowane reprodukcje fotografii. Plansze dostarczają także instruktażo-
wych szczegółów do odgrywania w trakcie zajęć scenek odwzorowujących wydarzenia 
z dawnego życia codziennego. Wprowadzenie ich na lekcje wyraża współczesną świado-
mość części muzealników, że w procesie nauczania, ekspozycja muzeum historii kultury 
materialnej wymaga uzupełnienia źródłami właściwymi dla muzeum wydarzeń. 
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Archeologiczne, etnograficzne i historyczne 
przygody garnka

2

1. Zajęcia w publikowanej wersji przeznaczone są dla uczniów klasy IV-VI szkoły 
podstawowej. Ekspozycja, rekwizyty i wiedza stwarzają możliwość przeprowadzenia zajęć 
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz gimnazjum i liceum. 

2. Celem zajęć jest wyrobienie w młodzieży szacunku do wszelkich źródeł wiedzy 
o przeszłości: archeologicznych, etnograficznych i historycznych, skoncentrowanych na 
lekcji wokół jednego przedmiotu-tematu. Wybrano powszechnie znany i używany gar-
nek. Jest on nam znany i bliski, jako użyteczny element życia codziennego. Jest również 
przedmiotem rozmaitych studiów naukowych dotyczących różnorodnych dziejów cywi-
lizacji. Garnek to wreszcie temat literacki podejmowany w powieści, wierszu, bajce. Oto 
na początku zajęć ukazana jest źródłowa wartość uprawianej powierzchni pola, tak zwa-
nego humusu ornego, lub analogicznie humusu łąkowego. W powszechnej nieświadomości 
uważany jest on niesłusznie za śmietnik, z którego każdy może dowolnie czerpać wszelkie 
stare przedmioty, nie zważając na obowiązujące ustawodawstwo w zakresie ochrony za-
bytków oraz zwykły ludzki rozsądek i przyzwoitość. Następnie w dalszym biegu zajęć 
podkreślana jest wartość źródeł: realiów, wywiadów, archiwaliów, tradycji ustnej, a na-
wet piśmiennictwa reklamowego w rzetelnym ukazaniu roli garnka w życiu codziennym, 
ewolucji jego formy i materiału, z którego był wykonywany. Aby ujrzeć rozwój techno-
logiczny garnka na przestrzeni tysiącleci, a także zdefiniować jego stałe cechy i wartości 
oraz odmienności regionalne, ludzkość musiała okazywać coraz większy szacunek do za-
chowanych źródeł różnych rodzajów. 

Zajęcia są pochwałą historii kultury materialnej życia codziennego, z której tak mi-
sternie splecione są dzieje cywilizacji. Garnek – jako naczynie zasobowe i do gotowania – 
jest symbolem rewolucji neolitycznej. Naczynie na prochy ludzkie – popielnica to z kolei 
symbol przekształceń w prahistorycznych religiach i wierzeniach. Garnek starzeje się jako 
egzemplarz z określonego etapu rozwoju kuchni, natomiast nie przemija jako praktyczna 
idea i potrzeba, ponieważ jest elementem odwiecznego, istniejącego od neolitu trójkąta 
kulinarnego: smażone – pieczone – gotowane. 

Zajęcia ukazują na przykładzie garnka rolę przedmiotów codziennego użytku 
w kulturze zachowań i tworzeniu niepodważalnych wartości, np. szacunku dla innych, 
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zrozumienia, tolerancji. Kolejnym celem jest wskazanie na inspirującą rolę i możliwy 
sposób postrzegania przedmiotów (w tym wyrobów fabrycznych) w najbliższym otocze-
niu człowieka, jako formy sztuki użytkowej, charakterystycznej dla określonych obsza-
rów i na nich tylko akceptowanej. Chcemy uzmysłowić naszym uczniom, że to obecność 
określonych przedmiotów kształtuje naszą sytuację życiową. I dalej - współczesna cywi-
lizacja narzuca nam dostosowanie naszej pozytywnej aktywności do nieustannie zmie-
niającej się sytuacji – bywamy więc czasem badaczem, za chwilę aktorem, za moment 
musimy komuś bliskiemu podać coś do jedzenia. 

3. Zajęcia trwają 75 minut. Wątek archeologiczny zajmuje 24 min., etnograficzny 
25 min. zaś historyczny 20 min. Przejścia między stanowiskami trwają 6 min. 

4. Miejscem archeologicznego, I wątku zajęć, jest droga i pole przy zagrodzie  
z Janiszowa w sektorze Powiśle, II etnograficznego, izba w chałupie Orkiszów z Tarnogóry,  
a III - historycznego, izba w chałupie Okapów z Żukowa, obie w sektorze Wyżyna Lu-
belska. 

5. Zajęcia przewidziane są dla grup liczących do 25 osób. Wątek I ma charakter 
zajęć terenowych, ruchowych. Dla osób, które ze względów zdrowotnych powinny sie-
dzieć, jest tu ponad 10 miejsc siedzących na ławkach parkowych okalających zbiornik 
wodny. W wątku II w izbie chałupy Orkiszów z Tarnogóry i w wątku III w izbie chałupy 
Okapów z Żukowa miejsca siedzące zabezpieczone są dla wszystkich uczestników zajęć. 

6. We wszystkich wątkach występują komentarze nie dłuższe niż 3 minuty, nie-
zbędne do wprowadzenia, objaśnienia i podsumowania poszczególnych etapów pracy, 
bogato ilustrowane zabytkami i ekspozycją. Komentarze zawierają również instrukcje 
odnośnie sposobu wykonania poszczególnych działań interaktywnych. W zależności od 
charakteru danej części zajęć stosowane są: w wątku I warsztaty archeologiczne w terenie, 
w wątku II mini warsztaty amatorskiego parateatru (metoda inscenizacji), zaś w wątku 
III ćwiczenia towaroznawcze w formie konkursu. Przez większość czasu zajęć uczniowie 
pracują z rekwizytami.

7. Aranżacja powierzchniowych badań archeologicznych, jako forma zbiorowej 
pracy z uczniem, angażuje 14 osób, tj. większość uczestników zajęć. Krótkie przygoto-
wanie i odegranie scen z Krupnika przesolonego, czyli opowiadania dziada proszalnego, to 
praca teatralna z grupą 8 uczniów – „aktorów”. W wątku III, historycznym, w pracy z re-
kwizytami i zabytkami uczestniczy 8 osób, w czterech dwuosobowych grupach. Zajęcia 
oparte są w całości na pracy wykorzystującej źródła archeologiczne, historyczne i etno-
graficzne. Posłużono się w nich literaturą przedmiotu, źródłami wywołanymi oraz realia-
mi – zabytkami i kopiami zabytków. Zajęcia łączą w sobie idee muzeum zabytków i mu-
zeum wydarzeń. Idiograficzna ekspozycja, komplet rekwizytów oraz kostiumy pozwoliły 
w wątku etnograficznym zastosować formę parateatralną przy inscenizacji przypowieści 
ludowej Krupnik przesolony. Uczniowie wkomponowani w ekspozycję, zaopatrzeni w re-
kwizyty i kostiumy, prowadzeni przez narratora słowami dziada proszalnego, a więc bez 
list dialogowych, wykonują (pod okiem prowadzących) odwzorowanie sceniczne przypo-
wieści o poczciwym życiu codziennym, z garnkiem w jednej z głównych ról. Prowadzą-
cy pokazują wybranym aktorom czynności do wykonania, wskazują miejsca odegrania 
scenki, wręczają rekwizyty. 
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Optymalny przebieg lekcji może być ukształtowany przez kontakt z nauczycielem 
na kilka dni przed zajęciami w muzeum. Nauczyciel może otrzymać z Muzeum tekst kol-
bergowskiej przypowieści i jeszcze w szkole wybrać chętnych uczniów do odegrania ról 
w Krupniku przesolonym. Nie jest to konieczne, jednak zaoszczędzi kilka minut w przy-
padku, jeżeli dzieci będą niechętnie podejmować role.

8. Przebieg zajęć muzealnych: 

Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość 
ról

00 min.
[2 min.]

Droga przy 
„polu z Jani-

szowa”.

Powitanie. Działania organizujące klasę.
 Komentarz 1.

02 min. 
[2 min.]

j.w. Wątek I. Archeologiczny. Wprowadzenie 
w problematykę ochrony znalezisk.
 Komentarz 2.

04 min. 
[6 min.]

Pole przy 
zagrodzie 

z Janiszowa. 

Poszukiwanie skorup glinianych na polu. 
Dyskusja między uczestnikami zajęć. Co zrobić, 
aby nie zniszczyć śladów dawnej działalności 
człowieka? 

10

10 min. 
[4 min.]

Droga przy 
„polu z Jani-

szowa”.

Spotkanie z archeologiem. Ustalenie procedury. 
Pojęcie metryczki. 
 Komentarz 3.

14 min.
[3 min.]

Pole przy 
zagrodzie 

z Janiszowa.

Wtykanie chorągiewek przy znaleziskach. 
Pomiary. Sporządzanie metryczek i zbieranie 
skorup.

ci 
sami

17 min. 
[5 min.]

Droga przy 
„polu z Jani-

szowa”.

Rozłożenie skorup glinianych na podeście. 
Próba wyobrażenia tego, co zebraliśmy.  
Oto naczynia, ich forma i możliwa funkcja.
 Komentarz 4.

2 x 2

22 min. 
[2 min.]

j.w. Ubranie jednego z chłopców w strój dziada 
proszalnego.
 Komentarz 5.

1

24 min. 
[4 min.]

Przejście 
ścieżką przy 
stajni pod-
worskiej.

Wątek II. Etnograficzny. Przejście z sektora 
Powiśle do chałupy z Tarnogóry w sektorze 
Wyżyna Lubelska.  

28 min. 
[3 min.]

Chałupa 
z Tarnogóry. 

Izba.

Zmiany w urządzeniach ogniowych w chacie 
wiejskiej, cz. 1.
 Komentarz 6.
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość 
ról

31 min. 
[8 min.]

j.w. Zapoznanie uczestników zajęć z tekstem 
Krupnik przesolony. Określenie rekwizytów, 
wybór aktorów, wdzianie elementów strojów.
 Komentarz 7.

8

39 min.
[6 min.]

j.w. Inscenizacja tekstu Krupnik przesolony, cz. 1. ciż 
sami

45 min. 
[1 min.]

j.w. Kulturowe znaczenie „ofiary soli”. 
 Komentarz 8.

46 min. 
[5 min.]

j.w. Inscenizacja tekstu Krupnik przesolony, cz. 2. ciż 
sami

51 min. 
[2 min.]

j.w. Niezwykła rola przedmiotów kultury 
materialnej w wyrażaniu wartości duchowych.
 Komentarz 9.

53 min. 
[2 min.]

Sektor Wy-
żyna Lubel-

ska.

Wątek III. Historyczny. Przejście do chałupy 
z Żukowa.

55 min.
[3 min.]

Chałupa 
z Żukowa. 

Izba.

Zmiany w urządzeniach ogniowych w chacie 
wiejskiej, cz. 2.
 Komentarz 10.

58 min.
[1 min.]

j.w. Wynalezienie garnka i zastosowanie różnych 
materiałów do jego wyrobu. 
 Komentarz 11.

59 min.
[2 min.]

j.w. Ćwiczenie. Ustawianie garnków według czasu 
odkrywania materiałów do ich wyrobu.

2 x 2

61min.
[5 min.]

j.w. Podstawowe informacje o garnkach wykonanych 
z różnych materiałów: gliny, kamionki, 
emaliowanego żeliwa i blachy, aluminium 
i tworzyw sztucznych.
 Komentarz 12.

66 min.
[4 min.]

j.w. Przyzwyczajenia i upodobania ludności dawnych 
ziem polskich w zakresie garnków: fason polski, 
brzuchaty i kazan. 
 Komentarz 13.

70 min.
[2 min.]

j.w. Ćwiczenie. Ustawianie poszczególnych fasonów 
garnków żeliwnych emaliowanych według 
obszaru ich użytkowania.

2 x 2
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość 
ról

72 min. 
[3 min.]

j.w. Odczytanie fragmentu bajki H. Ch. Andersena 
Latający kufer.
 Komentarz na zakończenie zajęć.

75 min. 3 miejsca 24 działania, 1 inscenizacja, 14 komentarzy 32 
role

9. Komentarz 1. Witamy w muzeum na otwartym powietrzu. Wspólnie spędzimy 
75 minut. Nie będzie to zwiedzanie Muzeum, oprowadzenie po muzealnej wystawie. Propo-
nujemy wam specjalnie przygotowane zajęcia tematyczne. Na ekspozycję wnętrz wprowadzi-
liśmy dodatkowo rozmaite naczynia, aby jak najlepiej przedstawić wam temat Archeologicz-
ne, etnograficzne i historyczne przygody garnka. Gdy wejdziecie do izb, zobaczycie ekspozycję, 
czyli wystawę – wyobrażenie jak ludzie dawniej mieszkali, tak jakby to był kadr z ich życia 
codziennego. Po chwili my wyłożymy przyniesione rekwizyty i nie będzie to już oglądanie 
ekspozycji, ale zajęcia muzealne, w których ekspozycja będzie nam przede wszystkim sku-
tecznie pomagać. 

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwsza, nazwana archeologiczną, odbędzie się 
na tym polu. Druga – etnograficzna, w chałupie przeniesionej do muzeum z miasteczka 
Tarnogóra, a trzecia – historyczna, w chałupie translokowanej do lubelskiego skansenu z ser-
ca Lubelszczyzny, ze wsi Żuków koło Krzczonowa. Każdy z was, a niektórzy nawet wielo-
krotnie, będzie miał możliwość wzięcia bezpośredniego udziału w jakimś działaniu, którego 
głównym przesłaniem jest uczenie szacunku do wszelkich źródeł poznania przeszłości – ar-
cheologicznych, etnograficznych i historycznych. Dla ośmiorga z was przewidzieliśmy role 
w dziewiętnastowiecznej przypowieści ludowej. Umawiamy się, że jeżeli czegoś nie rozumie-
cie, możecie po naszym komentarzu zadawać pytania. 

Wchodzicie na ekspozycję muzealną. Tu zarówno was, jak i nas, nauczycieli muze-
alnych, obowiązuje szczególny szacunek do muzealiów. Zabytków staramy się nie dotykać. 
Możecie jednak spocząć na tych muzealnych ławach, ławeczkach i krzesłach, które wam 
wskażemy. W izbach będzie nam nieco ciasno, stąd potrzeba spokoju i uwagi, gdy będziemy 
tam wchodzić i wychodzić, rozlokowywać się, i uczestniczyć w zajęciach. Osoby wysokie 
proszone są o szczególną uwagę przy wchodzeniu i wychodzeniu z chałup i izb ze względu na 
niskie otwory drzwiowe. Przedmioty, którymi będziecie posługiwać się, nazywają się rekwi-
zytami. To są rekonstrukcje albo kopie zabytków lub takie zabytki, których muzealnicy nie 
wpisali do rejestru zabytków. Ja nazywam się Halina Stachyra, jestem historykiem i pedago-
giem muzealnym. Mój kolega, Grzegorz Miliszkiewicz jest historykiem kultury materialnej. 
Życzymy owocnego pobytu w muzeum na zajęciach edukacyjnych w MWL. 

Komentarz 2. Oprócz historii zajmującej się wielkimi wydarzeniami w dziejach świa-
ta jest także historia życia codziennego. Uczy ona nas o drobnych codziennych wydarzeniach, 
z których tak misternie spleciona jest historia. Mamy do czynienia na co dzień z garnkami. 
Nie wiemy jednak skąd się wzięły w naszych rodzinach i w ogóle w naszej cywilizacji. To są 
zagadki nauki. My spróbujemy upowszechnić wiedzę naukową albo przynajmniej jej nie 
przeszkodzić. Zrobić coś, by możliwe było poznanie prawdy o garnku. 
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Na tym polu ktoś odkrył skorupy gliniane. Kiedyś wierzono, że garnki rosną w zie-
mi. Średniowieczny historyk, Jan Długosz, w swojej wiekopomnej kronice pisał: na po-
lach wsi Nochowa w pobliżu miasta Śremu w diecezji poznańskiej, a także we wsi Kozielsko 
w pobliżu miasteczka Łękna w powiecie pałuckim rodzą się w łonie ziemi garnki, same z sie-
bie, wyłącznie sztuką przyrody, bez jakiegokolwiek dopomagania ludzkiego, wszelkiego rodzaju 
i różnych kształtów, do tych podobne, których używają ludzie. Ten piętnastowieczny zapis jest 
pierwszą historyczną wzmianką o znaleziskach archeologicznych w Polsce. 

Zanim wejdziemy na to pole, by upewnić się, że zawiera ono ślady dawnej działalno-
ści gospodarczej człowieka, zastanówmy się, co możemy zrobić, aby niczego tu nie zniszczyć 
nim nabierzemy przekonania, że należy zawiadomić archeologa. Z polnej drogi nie widzicie 
na tym przeoranym polu żadnych śladów pobytu człowieka przed wiekami, jednak może 
ono powiedzieć nam bardzo dużo o przeszłości człowieka i miejsca. Oczywiście wówczas, je-
żeli będziemy nią zainteresowani, okażemy szacunek do wszystkiego, co odkryjemy. Delikat-
ność, ostrożność, rozwaga - to wartości wytrawnego badacza dziejów. Na powierzchni tego 
pola są skorupy gliniane i porcelanowe oraz fragmenty garnka żelaznego. Prosimy wybraną 
dziesięcioosobową grupę uczniów o odnalezienie tych przedmiotów. Ale uwaga! Patrzcie pod 
nogi, aby nie wdeptać takiego fragmentu naczynia w ziemię. Jeżeli coś znajdziecie, możecie 
to wprawdzie podnieść i obejrzeć, ale po chwili połóżcie to z powrotem na ziemi w tym 
samym miejscu. Kiedy zaczniecie trafiać na te fragmenty zastanówcie się wspólnie, co zrobić 
dalej. To samo niech zrobi grupa, która z drogi przygląda się waszym działaniom na polu. 
Co należy zrobić? Wezwać archeologa! Gdzie go znajdziemy? W najbliższym muzeum, na 
uniwersytecie, w służbie konserwatorskiej, czyli Państwowej Służbie Ochrony Zabytków!

Komentarz 3.  To już spotkanie z archeologiem. Wezwaliśmy go. Właśnie przybył 
na stanowisko. Potwierdza nasze przypuszczenia. Pole, wprawdzie trochę od góry przeora-
ne, zawiera ślady jakichś wydarzeń z przeszłości. Każda przeszłość bliska i daleka jest dla 
nas jednakowo ważna. To miejsce możemy teraz nazwać stanowiskiem archeologicznym. 
Jako archeolog będę prowadził tu wstępne badania powierzchniowe i pokieruję nimi. Co to 
oznacza? Ano to, że takich czynności nie możecie robić sami. Nie możecie przemieszczać 
obiektów, wybierać ich, rozgrzebywać ziemi. Zaręczam wam, że sama skorupa, jako przed-
miot, jest tylko jednym z ważnych źródeł wiedzy. Równie ważna jest informacja o położeniu, 
lokalizacji zabytku wobec innych zabytków na tym polu, a także względem innych stano-
wisk w regionie. Jakie jest usytuowanie tego stanowiska wobec najbliższej wody, rodzaju 
i jakości gleb? Na początek dla mnie – archeologa, najważniejsze będzie udokumentowanie 
położenia poszczególnych skorup na odpowiednio przygotowanych metryczkach. Każda 
z nich zostanie umieszczona wraz z pozyskaną skorupą w osobnej kopercie. Metryczka to 
najświętsze słowo - tak jak wasza metryka urodzenia jest najważniejszym dokumentem życia 
społecznego. Jak się zagubi to na wasze opowieści np. skąd i kiedy przyszedłem ludzie będą 
patrzeć z przymrużeniem oka, jak na jakąś legendę. Teraz pokażę wam metryczkę do badań 
archeologicznych. 

Mam prośbę do tej samej dziesięcioosobowej grupy, która znalazła na polu pierwsze 
skorupy. Przy każdej znalezionej skorupie wetknijcie odpowiednią chorągiewkę. Czerwoną 
oznaczcie fragmenty skorupy garnka glinianego, niebieską znalezione fragmenty naczynia 
żelaznego, a białą wbijcie przy kawałkach porcelany. Wypełnijcie metryczkę. Umówmy się, 
że te dwa głazy przydrożne na polu przy zagrodzie z Janiszowa to dwa punkty orientacyjne. 
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Należy odnieść do nich położenie każdego znaleziska. Pomiary wykonamy przykładowo dla 
trzech obiektów. Każdą skorupę i przypisaną jej metryczkę włóżcie do osobnej koperty. 

Komentarz 4. Teraz proszę o wybór dwóch dwuosobowych grup. Rozłóżcie skoru-
py gliniane i żelazne na podeście. Każdą na swojej metryczce. Rozpoczynamy kolejny etap 
naszych badań archeologicznych. Umyjemy delikatnie znalezione fragmenty i odpowiednio 
je podpiszemy, tak by były powiązane z dokumentacją badań. Spróbujmy teraz dokonać 
próby rekonstrukcji. Oto rozpoznajemy pozostałości naczynia glinianego, porcelanowej 
pokrywy i żeliwnego emaliowanego sagana. Należałoby je teraz starannie skleić. Na naszej 
lekcji zabraknie na to czasu. Dwa całe garnki–rekwizyty wyobrażają nam bardzo przybliżony 
kształt naczyń po konserwacji i sklejeniu ich fragmentów. Oto garnki. Archeolodzy w miarę 
możliwości ustalą ich chronologię, miejsce ich wytworzenia, kulturę archeologiczną, którą 
reprezentują. Może znajdą fundusze na przeprowadzenie różnych badań specjalistycznych. 
Jednak najczęściej jest tak, że w miarę zadawania kolejnych pytań, garnki staną się coraz 
bardziej milczące. Czy gotowano w nich jakieś polewki, czy przechowywano jakieś surowce 
i produkty, czy przeznaczone były na pośmiertne wyposażenie, np. jako urna na prochy? 

Zwróćcie uwagę na podobieństwo kształtu garnka glinianego i żeliwnego. Garnki 
o takim fasonie dawne odlewnie żeliwa nazywały garnkami polskimi. Nic dziwnego, bo 
nawiązują one kształtem do bardzo popularnych garnków glinianych toczonych na kole 
w XIX i XX w. na ziemiach polskich, a także do wcześniej lepionych, szczególnie w czasach 
wczesnosłowiańskich w II poł. I tysiąclecia n.e. Mamy tu do czynienia z jedną z ciekawych 
obserwacji archeologów. Otóż na jakimś obszarze formy przedmiotu mogły być jednakowe, 
choć zmieniał się materiał.

Komentarz 5. Teraz udamy się na wędrówkę w kierunku muzealnej wsi z Wyżyny 
Lubelskiej, do chałupy z Tarnogóry, gdzie poznamy przykłady źródeł etnograficznych i garn-
ki, którymi zajmuje się etnograf. Jednakże już w tym momencie zbudujemy cząstkę klimatu 
następnej części zajęć. Przebierzemy jednego z was w elementy stroju dziada praszalnego. 
Dziad będzie nam towarzyszył w drodze do gościnnej chałupy wiejskiej, gdzie poznamy 
rolę garnka w przypowieści ludowej Krupnik przesolony, pokazującej siłę wiary i dobra oraz 
gościnność w wyobrażeniach ludu.

Komentarz 6. W wątku archeologicznym, i w tym, co wydarzy się za chwilę, mamy 
wiele elementów niejasnych, przypuszczeń w pracy naukowej nad niepewną w szczegółach 
rekonstrukcją dziejów. To jeszcze jest zupełnie inna sytuacja niż ta, gdy w ostatniej części 
zajęć spotkamy historyka. 

Jesteśmy w chałupie z Tarnogóry, zbudowanej w 1773 r. Źródłem datowania jest ta 
belka pod sufitem zwana siestrzanem. Na przełomie XIX i XX w., w czasach, które wyobraża 
urządzona ekspozycja wnętrza, chałupa należała do rodziny Orkiszów. Zwróćcie uwagę na 
urządzenia ogniowe w izbie. Palenisko do gotowania reprezentuje tzw. typ otwarty. Glinia-
ny garnek stawiano na tzw. nalepie, na żelaznym trójnogu. We wcześniejszych czasach zaś 
bezpośrednio na palenisku, przystawiając naczynie jedną stroną do płomienia lub jego dolną 
część obkładając żarem. Na wsi między Wisłą a Bugiem około sto trzydzieści lat temu nastał 
kres takiego paleniska na nalepie, które zastąpiono kuchnią zamkniętą żeliwną płytą.

Komentarz 7. W tym momencie wspólnie odegramy scenkę opartą na ludowej do-
brotliwej przypowieści Krupnik przesolony, odnotowanej w XIX w. w powiecie chełmskim. 
Jest ona bardziej życzeniem by tak było, niż opisem rzeczywistości. Takie źródło etnograficz-



236

Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra / Archeologiczne, etnograficzne i...

ne ma również swoją wartość i warto się jemu przyjrzeć. Akcja Krupnika przesolonego dzieje 
się gdzieś w poł. XIX w. w rodzinie rusińskiej. W tamtych czasach gotowano w piecu chlebo-
wym lub na jego krawędzi, wówczas w glinianych garnkach. Do ich obsługi niezbędne były 
widoczne tutaj widełki zwane wiłkami. W III ćw. XIX w. na obszarach położonych bardziej 
na zachód, zamieszkałych przez Polaków-katolików, gotowano wyłącznie na kominie lub 
kuminie, tj. otwartym palenisku znajdującym się przed otworem pieca piekarskiego. Rusi-
nami zwano autochtoniczną grupę ludności, którą potem w I poł. XX w. w miarę rozwoju 
nacjonalizmu, nazwano Ukraińcami i po II wojnie światowej w większości wysiedlono ze 
wschodniej Lubelszczyzny na Ziemie Zachodnie lub na Ukrainę. 

W przypowieści jest do odegrania siedem ról: dziada praszalnego, gospodarza, jego 
syna, gospodyni, jej córki, synowej i cielątka oraz rola ósma narratora. Prosimy więc osiem 
osób – chętnych lub wybranych przez waszego nauczyciela przed waszym przybyciem do 
muzeum. Oto elementy stroju i rekwizyty. Ze względu na ograniczony czas, będziemy trochę 
improwizować. W sztuce słyszymy tylko głos narratora. Ważne jest poczucie w sobie owego 
dobrotliwego ducha panującego w tej rodzinie, spokoju, tolerancji i godności. No, do te-
atralnego działania! Szukajmy dobrotliwej prawdy w minionym świecie! 

Komentarz 8. W sztuce występuje ofiara soli. Sól uzyskiwano już w młodszej epo-
ce kamiennej, m.in. w okolicach Wieliczki. Solankę odparowywano właśnie w specjalnych 
garnkach glinianych. Jest to pewny dowód na wykorzystywanie garnka do gotowania w tak 
odległych czasach. Sól była zawsze bardzo drogim i poszukiwanym artykułem spożywczym. 
Podamy wam przekonujący przykład. Robotnik rolny, fornal, w okresie II Rzeczypospolitej, 
w 1938 r., za swoje dzienne uposażenie mógł kupić jedynie cztery kilogramy soli spożywczej. 
A dzisiaj kilogram soli kosztuje ok. 70 groszy. Rozumiecie więc, że te kolejne łyżki soli to 
była nie tylko rozrzutność, ale i ofiara soli. Rodzina uporała się ze swoją stratą w spokojny 
sposób.

Komentarz 9. Co łączy garnek z wiarą i miłością? Wprawdzie uczucie jest ze świata 
ducha, ale bez przedmiotów kultury materialnej jest niemożliwe do wyrażenia. Gość w dom, 
Bóg w dom! W tej przypowieści przetrwało starożytne przekonanie, iż nieznajomy przybywa-
jący do domu może być w istocie oczekiwanym Bogiem. Na wszelki wypadek traktowano 
go z wielkim szacunkiem. Czy zwróciliście uwagę, że w podobny sposób domownicy przyjęli 
dziada praszalnego. W izbie pieczołowicie gotuje się krupnik, przeznaczony na wieczerzę dla 
pracowitych domowników. Gotowane jest spokojniejsze niż pieczone, a polewka tania i pro-
sta. Najdroższa jest w niej pewnie sól. A i potem strawa jest tak delikatna, mimo owej soli, 
że dobra dla cielątka, które też się garnie do ogniska domowego pełnego tolerancji i miłości. 
Pełny garnek, będący osią akcji, jest nadzieją na Bożą nagrodę za każdy dzień uczciwej pra-
cy i skwapliwego doglądania wszystkiego, co zapewnia godną egzystencję. To łączy garnek 
z wiarą i miłością.

Przejdźmy teraz do chałupy z Żukowa, położonej po drugiej stronie gościńca. Tam do 
naszych badań nad garnkiem wkroczy historyk. 

Komentarz 10. Jesteśmy w chałupie z Żukowa zbudowanej w I poł. XIX w. W poło-
wie lat 20. XX w. należała do rodziny Okapów. Te czasy wyobraża urządzona tu ekspozycja 
wnętrza izby. Archeolog, etnograf i historyk zapoznają was ze zmianami, jakie zaszły w urzą-
dzeniach ogniowych w mieszkaniach na przestrzeni wieków. W neolicie, w niektórych kultu-
rach zamieszkujących ziemie polskie, paleniska były ulokowane dla bezpieczeństwa poza do-
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mostwami. Ludzi w domach i w ziemiankach grzały często zwierzęta hodowlane. W Polsce, 
przed wiekami, budowano już paleniska z kominem, ale dominowały chałupy z paleniskiem 
otwartym, usytuowanym pośrodku izby. Dym, kłębiąc się i podduszając domowników, 
przedostawał się na zewnątrz otworami w poszyciu dachu. Następny etap rozwoju paleniska 
widzieliśmy w chałupie z Tarnogóry. Piec ten wykorzystaliśmy do odegrania przypowieści 
ludowej. 

Zwróćcie uwagę na urządzenia ogniowe w tej chałupie. Palenisko do gotowania re-
prezentuje tzw. typ zamknięty, który na lubelskiej wsi pod koniec XIX w. zastąpił paleniska 
otwarte z glinianą nalepą. Tu widzicie drzwiczki ogniowe i popielnik. Gotowano stawia-
jąc garnek na płycie żeliwnej. Zwróćcie uwagę na rolę fajerek. Umożliwiały one częściowe 
wpuszczanie naczynia w palenisko. Garnki gliniane w kontakcie z rozgrzaną płytą żeliwną 
pękały. Stąd ze zmianami w budowie paleniska wiąże się masowe zastosowanie garnków me-
talowych, w pierwszej kolejności naczyń żeliwnych emaliowanych. Dobrze spełniały swoją 
funkcję w gospodarstwach chłopskich. W nich gotowano codzienną strawę dla wielopoko-
leniowych, wielodzietnych rodzin – ziemniaki, krupnik, kapustę oraz karmę dla zwierząt 
hodowlanych. Inny rodzaj naczyń to blaszane emaliowane. Część z nich posiadała tzw. worki 
(w czajnikach) lub pierścienie (w garnkach i rondlach) do wpuszczania w płytę kuchen-
ną. Jednakże ten rodzaj naczyń blaszanych emaliowanych mógł służyć przede wszystkim 
do podgrzewania wody. Gotowanie gęstszej potrawy bezpośrednio na ogniu prowadziło do 
przedwczesnego zniszczenia garnka. Towaroznawcy niemieccy podkreślali jako zaletę naczyń 
żeliwnych emaliowanych przede wszystkim ich długotrwałość. Służyły 20 lat i więcej, o ile 
emalia nie uległa uszkodzeniu mechanicznemu przez silne uderzenie. A dzisiaj! Mamy ku-
chenki gazowe, elektryczne i tylko niektórzy z nas zbudowali sobie kominki, ostatnią re-
miniscencję dawnych palenisk. Ogień schował się i zredukował, a dym i zapach wonnych 
polewek został nam zabrany przez nowoczesne okapy – stalowe pochłaniacze napędzane 
przez elektryczne silniczki.

Komentarz 11. Ludzkość poszukiwała nieustannie najlepszych materiałów do wyro-
bu naczyń. Prawdopodobnie pierwsze naczynia były wykonane ze skóry, jelit, tykw, drewna. 
Służyły one do przechowywania jedzenia i przenoszenia go z miejsca na miejsce. Takich na-
czyń nie można było postawić na ogniu, i gotować w nich. Dopiero np. uszczelnienie gliną 
ścian plecionych pojemników, wysuszenie ich, następnie zaś wypalenie, mogło w sposób 
mniej lub bardziej przypadkowy, doprowadzić do pojawienia się takich naczyń glinianych, 
w których można było gotować potrawy, odparować sól, a nawet topić metale. By garnki 
mające bezpośrednią styczność z ogniem nie pękały, dodawano do gliny drobno tłuczonego 
kamienia co zmieniało konsystencję gliny – była mniej „tłusta”. Z biegiem lat ludzkość od-
krywała kolejne metale np. miedź, złoto, brąz, srebro, żelazo, cynę, aluminium. Wytapianie 
ich było możliwe właśnie dzięki naczyniom glinianym. A potem metale znajdowały zasto-
sowanie również do wyrobu garnków, takich, w których można było gotować. Najdłużej 
trwało wynalezienie metody do produkcji naczyń z żelaza. Przełomem było tu opanowanie 
technik odlewniczych i wyrobu żeliwa, a później emalii. 

A teraz wybierzcie spośród siebie dwa dwuosobowe zespoły, które zajmą się datowa-
niem garnków. Z pojemnika wyjmiemy i ustawimy na podłodze naczynia wykonane z róż-
nych materiałów: gliniane, w tym drutowane, kamionkowe, żeliwne, blaszane emaliowane, 
aluminiowe, stalowe. Pierwsza grupa ustawi je na ławie przypiecowej w kolejności począwszy 
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od naczynia wykonanego z najstarszego stosowanego materiału po zupełnie nowoczesne. 
Druga grupa omówi i ewentualnie zweryfikuje efekty tej pracy.

Komentarz 12. Teraz przekażemy wam podstawowe informacje o garnkach wykona-
nych z różnych materiałów.

Garnek gliniany towarzyszył ludzkości od tzw. neolitu, czyli młodszej epoki kamien-
nej. Niektórzy archeolodzy początek neolitu wiążą właśnie z odkryciem naczyń glinianych 
i ich upowszechnieniem w życiu codziennym. Wyrabiano je wówczas bez użycia koła garn-
carskiego. Jeszcze w I poł. XX w. na Białorusi kobiety lub mężczyźni lepili garnki ręcznie na 
doraźne potrzeby kuchenne. Takie horszczyky służyły też do gotowania potraw na otwar-
tym ogniu. W XIX-XX w. toczone naczynia gliniane wytwarzane były głównie w dużych 
ośrodkach garncarskich we wsiach i w miasteczkach. Przez wieki garnki gliniane zachowały 
podstawowe cechy dostrzeżone przez etnografów: Logika przystosowania kształtu do użyt-
kowania wskazywała na potrzebę wąskiej podstawy, dającej się łatwo wsunąć między płonące 
polana, szerokiej części środkowej w celu otrzymania jak największej powierzchni ogrzewalnej, 
oraz zwężającej się krawędzi garnka, chroniącej zawartość naczynia od zanieczyszczeń popiołem. 
Oto rodowód urny przedhistorycznej, do której są podobne, do dzisiaj wyrabiane garnki powiatu 
włodawskiego, jak i garnki kresów polskich w ogóle. Nieraz garnek gliniany ratowano druto-
waniem. Zajmowali się tym wędrowni rzemieślnicy – druciarze. Pod koniec XIX w. garnki 
gliniane przestały służyć do gotowania. Pękały w kontakcie z płytą żeliwną. Stąd do płyty 
kuchennej trzeba było zastosować garnki metalowe. To było już możliwe, biorąc pod uwagę 
poziom technologiczny z końca XIX w. i rozwój sieci kolejowej, która umożliwiała masowy 
transport naczyń i takiej ciężkiej armatury kuchennej, jaką tu widzicie. 

Garnek żeliwny, jako porowate naczynie zwane żeleźniakiem, niekiedy wewnątrz 
pobielone cyną, w większej liczbie pojawia się w sprzedaży w dużych polskich miastach w II 
poł. XVIII w. Produkcję naczyń żeliwnych emaliowanych na ziemiach polskich rozpoczęto 
w 1815 r. w Gliwicach. Chętnie je nabywano, mimo że ich wadą był duży ciężar i łatwość 
uszkodzenia emalii. Jeszcze w 1972 r. polski towaroznawca pisał: Ogólnie dostępne i produko-
wane w coraz szerszym asortymencie naczynia z blachy stalowej i aluminiowej powodują stopnio-
wą eliminację naczyń żeliwnych, które są ciężkie, kruche i mało estetyczne (...) mimo to zapotrze-
bowanie na naczynia żeliwne istnieje nadal, zwłaszcza wśród konsumentów wiejskich. 

Naczynia żeliwne emaliowane stanowią symboliczny łącznik między dawnymi a no-
wymi laty. W ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci zunifikowały technologię gotowania potraw 
przez mieszkańców wsi. W gospodarstwach chłopskich używano je stosunkowo najdłużej. 
Były tańsze i trwalsze od oferowanych równolegle naczyń blaszanych emaliowanych. Obec-
nie garnki żeliwne, produkowane także w wersji hermetycznej, dzięki której możemy goto-
wać lub dusić potrawy na biwakach, są już tylko turystyczną atrakcją. 

Garnek kamionkowy, zwany „kamiennym”, uważano w początkach XX w. za naj-
lepszy do przyrządzania potraw wymagających długiego i wolnego gotowania lub duszenia. 
Mleko gotowane w takim naczyniu nie przypalało się. Ciężka kamionka wprawdzie była 
droższa, jednakże o wiele trwalsza. Podobnie jak garnki gliniane należało je przed użyciem 
do gotowania odrutować. Naczynia kamionkowe w Królestwie Polskim produkowane były 
od XIX w. Z czasem używano ich coraz rzadziej do gotowania. W kuchniach mieszczańskiej 
i ziemiańskiej służyły do kiszenia warzyw oraz jako naczynia na przetwory owocowe i formy 
do ciast i galaret. Na wieś trafiły stosunkowo późno, bo w okresie międzywojennym, ponie-
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waż w zastosowaniu w gospodarstwach domowych częściowo pokrywały się ze znacznie tań-
szymi jarmarcznymi naczyniami garncarskimi. Upowszechnienie naczyń kamionkowych, 
głównie jednak do przechowywania potraw, nastąpiło w połowie XX w., gdyż wypierały one 
wyroby garncarskie. 

Garnek blaszany emaliowany był najpopularniejszym i najbardziej typowym na-
czyniem dla XX w. Na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego takie garnki produkowano od 
1881 r. Wykonywano je z blachy stalowej, pokrytej emalią wewnątrz i na zewnątrz. Niektóre 
zdobiono kolorowymi wzorami, najczęściej kwiatowymi. W XX w. polskie naczynia blaszane 
emaliowane, dzięki jakości i estetyce żywych i jaskrawych kolorów, znajdowały chętnych nabyw-
ców na kilku kontynentach. W okresie międzywojennym naczynia blaszane emaliowane były 
popularnym prezentem ślubnym. W wielu wypadkach w ten sposób po raz pierwszy trafiały 
do poszczególnych gospodarstw domowych na wsi. Dopiero jednak po drugiej wojnie świa-
towej w kuchni wiejskiej zaczęto na większą skalę używać emaliowanych naczyń blaszanych, 
rezygnując stopniowo z garnków żeliwnych. Gospodynie ceniły je za łatwość utrzymania 
w czystości, lekkość, wytrzymałość, a z czasem także za przystępną cenę. Jednak ich używa-
niu towarzyszył zawsze pewien lęk przed szkodliwymi skutkami spożycia odprysku emalii. 
Po II wojnie światowej produkowano najwięcej naczyń z brązową i szarą emalią, ponieważ 
były one najtańsze. Świadectwem ich popularności są długie serie ceglastych, sygnowanych 
naczyń sprzed przeszło pół wieku, spotykane na wiejskich i leśnych śmietnikach, które two-
rzą to, co archeolog nazywa warstwą kulturową. 

Garnek aluminiowy trafił do polskich gospodarstw domowych najpóźniej, bo na 
przełomie XIX/XX w. Od 1911 r. produkowano je w Królestwie Kongresowym z impor-
towanego surowca. Do lat 50. XX w. przez kilka dziesięcioleci naczynia te były przeszło 
trzykrotnie droższe od naczyń blaszanych emaliowanych, z którymi konkurowały. Dopiero 
w kolejnych latach PRL-u, wraz rozwojem w Polsce hutnictwa aluminium, garnek alumi-
niowy staje się tani. W II poł. XX w. nastąpiła kulminacja zastosowania garnka aluminiowe-
go w polskiej kuchni. Dziś uważa się, że nie jest zbyt zdrowy, ponieważ w procesie gotowania 
i przechowywania powstają trujące tlenki glinu. 

Garnek stalowy produkowany ze stali nierdzewnej jest dziś najbardziej popularnym 
naczyniem kuchennym. Ponieważ w dalszym ciągu gospodynie lubią garnki solidne, grube 
i ciężkie, te ich upodobania zostały zaspokojone w konstrukcji ciężkiego wielowarstwowego 
dna. Producenci i handlowcy reklamują je w Internecie, cytując opinie gospodyń: żeby przy-
palić coś w tych garnkach trzeba się naprawdę postarać; potrawy gotują się wyraźnie szybciej niż 
w garnkach emaliowanych; nie przejmują żadnych zapachów po poprzedniej potrawie – zaraz po 
zupie cebulowej i po umyciu można w nich bez obaw przyrządzić krem waniliowy. 

Garnek z tworzywa, wykonany z polimerów organicznych, jest przeznaczony do 
gotowania w kuchenkach mikrofalowych, nie zaś bezpośrednio na żywym ogniu. Jednak, 
podobnie jak to było z próbami wprowadzenia opakowań z tworzywa na szlachetne artykuły 
żywnościowe, trudno dziś przewidzieć czy upowszechnią się jako naczynia do gotowania 
posiłków. 

Komentarz 13. Garnki mają różne kształty zwane fasonami lub typami. Jest to często 
podstawą do wyodrębnienia tak zwanych kultur archeologicznych. Do dzisiaj archeolodzy 
nie są zgodni, w jakim stopniu kultura archeologiczna, wyodrębniona bardziej na podsta-
wie źródeł materialnych niż odczytanych z nich przejawów kultury duchowej, odpowiada 
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ówczesnym społecznym relacjom między ludźmi. Czy kultura archeologiczna jest takim et-
nograficznym odpowiednikiem, np. rodu, plemienia, związku plemiennego, ludu? Dostrze-
gane przez naukę przypadki zróżnicowania kształtu garnka w zależności od terytorium wy-
nikały z odwiecznej tradycji i przyzwyczajeń miejscowej ludności. Z czasem były one także 
respektowane przez przemysł. Obecnie to zróżnicowanie jest zacierane przez proces globali-
zacji i normalizacji. Jeszcze kilka pokoleń wstecz, właśnie w czasach gdy garnki gliniane były 
zastępowane przez garnki żeliwne emaliowane, zarówno w formach garnków glinianych jak 
i żeliwnych, dostrzec można w Europie Środkowej siłę tradycji i regionalnych upodobań. 

Garnek polski – Czy wiecie, dlaczego to naczynie tak nazywano? Wśród naczyń glinia-
nych i żeliwnych emaliowanych na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, w końcu XIX w. 
i w I poł. XX w. najbardziej rozpowszechnione były tzw. garnki polskie. Nawiązywały formą 
do tutejszych glinianych naczyń wczesnośredniowiecznych, gdy na pewno żyli tu już Sło-
wianie. Ale ten fason występował tu również w czasach prahistorycznych. Żeliwny emalio-
wany garnek polski ma pobocznicę o przekroju jajowatym, a największą wydętość na wyso-
kości 2/3 naczynia. Niska szyjka odchylona jest na zewnątrz. Takie wyprofilowanie brzuśca 
umożliwiało wprowadzenie garnka polskiego w palenisko, znacznie poniżej poziomu płyty 
kuchennej. Jedno lub dwa pionowe taśmowe ucha kończą się równo z krawędzią wylewu. 
Naczynie produkowano w różnych wielkościach – od 1,5 litra do 29 litrów. Wraz z przemia-
nami w żywieniu i zmianami w urządzeniach do gotowania, wyszły one z codziennego użycia 
na wsi lubelskiej przeszło 30-40 lat temu. Bardziej w fabrycznych katalogach niż w ludzkiej 
pamięci pozostała nazwa garnek polski, choć pewnie zdecydowana większość użytkujących je 
gospodyń nie miała zielonego pojęcia, że ma w kuchni właśnie garnki polskie. 

Garnek żeliwny emaliowany typu Bauchtöpfe, tak zwany brzuchaty, był najpopu-
larniejszy na ziemiach polskich zaboru pruskiego. W ofertach dużych sklepów z Berlina, 
Wrocławia, Gdańska z lat 20.-30. XX w. nie znajdujemy garnków fasonu polskiego. Na-
tomiast są tam reklamowane naczynia zbliżone kształtem, zwane Bauchtöpfe, czyli brzu-
chate. Mają one inaczej usytuowaną największą szerokość pobocznicy niż garnki polskie, 
mianowicie niżej, w połowie pobocznicy. W czasach II Rzeczypospolitej produkowały je 
też polskie fabryki, głównie dla województw zachodnich. W prospektach fabrycznych 
określane są jako garnki pruskie. 

Kazan to garnek żeliwny emaliowany używany m. in. przez Słowian wschodnich, 
wąskodenny, stosunkowo niski i wybrzuszony. Największa wydętość pobocznicy usytuowa-
na jest na wysokości ok. 2/3 naczynia. Kazan jest formą bezuchą, stąd, gdy wkładano go 
z potrawą do pieca chlebowego, używano znanych już wam wiłek. W Polsce przed II wojną 
światową kazany produkowano w 16 wielkościach – od 1 do 24 litrów z przeznaczeniem na 
kresy i na eksport. Polacy przesiedleni na Syberię i do Kazachstanu wspominają, że potrawy 
gotowano na tamtych terenach właśnie w kazanach. I ci Sybiracy przyzwyczajeni do innych 
fasonów garnków m.in. polskiego, musieli tam dostosować się do kazanów, fasonu właściwe-
go dla terenów, na które przymusowo emigrowali.  

Prosimy o dwa dwuosobowe zespoły. To okno wskazuje zachód, a to wschód. Zadanie 
dla pierwszego zespołu. Rozłóżcie te trzy garnki fasonu polskiego, brzuchaty i kazan na pod-
łodze według miejsc w Europie, gdzie były stosowane. Który garnek ustawicie, pośrodku, 
który na wschodzie, a który na zachodzie? Wykorzystajcie wiedzę historyczną, którą prze-
kazaliśmy wam przed chwilą. To także etnograficzna obserwacja świata, który przeminął. 
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Dziś w dobie globalizacji ani garnki polskie, ani brzuchate pruskie, nie mają już zastosowania 
w kuchni. Jeśli ktoś kiedyś wznowi ich produkcję po kilkudziesięcioletniej przerwie, to tyl-
ko w celach pamiątkarskich, zdobniczych, biesiadnych i turystycznych. Prosimy teraz drugi 
zespół, by zweryfikował i uzasadnił wybór dokonany przez pierwszy zespół. Nie wiemy, czy 
kazany stosowane są jeszcze na wsi rosyjskiej. W każdym bądź razie jeszcze niedawno były 
w Rosji produkowane i tam tradycja określonych naczyń ze względu na największą stabilność 
jadłospisu miała największe szanse na przetrwanie. Na takie pytanie możecie sami poszukać 
odpowiedzi także w Internecie. 

Komentarz na zakończenie zajęć. Jaki będzie garnek przyszłości? Nie wiemy. Nie-
wiele wiemy o ziemskich narodzinach pierwszego naczynia do przechowywania potraw 
a także pierwszego garnka, w którym ugotowano potrawę. Wiemy już, że kres wykorzystania 
danego materiału do wyrobu garnka nie jest kresem garnka, jako przedmiotu do gotowania. 
Podobnie zastosowanie określonego materiału, dziś najstarszego udokumentowanego w źró-
dłach archeologicznych, nie musi być początkiem idei garnka. Czy tylko dzięki garnkowi 
człowiek skosztował pierwszej potrawy gotowanej? Czy można ugotować coś bez użycia na-
czynia? To są pytania! Ponieważ nauka zawsze stawia więcej pytań niż daje odpowiedzi! 

Człowiek korzysta z obecności garnka w otaczającym go świecie. Potrafi również te-
atralnie wejść w jego rolę, w jego sytuację. Ukazał to dziewiętnastowieczny bajkopisarz Hans 
Christian Andersen. W ten oto sposób w kuchni, albo w spiżarni, taki garnek może sobie 
pogadać po ludzku z innymi przedmiotami. 

Mój los jest odmienny – powiedział żelazny garnek stojący obok zapałek. – Od chwili 
kiedy przyszedłem na świat, gotowano we mnie i szorowano mnie. Ja dbam o rzeczy solidne 
i właściwie zajmuję pierwsze miejsce w domu. Jedyną moją przyjemnością jest po obiedzie, 
kiedy mnie już wyczyszczą i wyszorują, stać na swoim miejscu i prowadzić rozsądne rozmowy 
z moimi towarzyszami. Ale z wyjątkiem wiadra do wody, które od czasu do czasu schodzi na 
podwórze, żyjemy tu wszyscy w czterech ścianach. Jedynym zwiastunem nowinek jest dla nas 
koszyk; kiedy wraca z targu, opowiada dużo, ale tak niespokojnie mówi o rządzie i o ludzie. 
Nawet niedawno jeden stary garnek, słuchając tego, rozpadł się na kawałki – to jest, zapew-
niam was, prawdziwy liberał!

– Za dużo gadasz! – powiedziało krzesiwo i stal uderzyła o krzemień, tak że posypały się 
iskry – chcecie urządzimy sobie wesoły wieczór. 

Wykształceni na bajkach towaroznawcy, patrząc na garnek jak na ludzkie ciało, zasto-
sowali antropomorficzną terminologię. Oto garnek posiada brzusiec, podnosi się go za uszy  
lub ucho a nie za uchwyty. 

Odwiedziliście dzisiaj muzeum. Poprzez zagłębienie się w archeologiczne, etnogra-
ficzne i historyczne badania jednego rodzaju przedmiotu, potraficie na jego temat to i owo 
powiedzieć. Każdy garnek w waszych kuchniach ma w sobie mniej lub bardziej widoczne 
podobieństwo do tamtego świata naczyń unicestwionych, pokruszonych lub cudownie oca-
lałych. Różnice zaś wynikają z technologii, materiału i przemian w życiu codziennym. Pra-
gniemy was pochwalić za podjęcie gry scenicznej, za odwagę wejścia w rolę symbolicznych 
postaci z Krupnika przesolonego. Mamy nadzieję, że poczuliście, iż ludzie i przedmioty mogą 
współtworzyć dobro i harmonię w życiu codziennym. 

10. Podczas zajęć cytowane są Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana 
Długosza i fragment bajki Hansa Christiana Andersena Latający kufer. Odgrywana jest cała 
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przypowieść ludowa Krupnik przesolony w zapisie publikowanym przez Oskara Kolberga, 
przetłumaczona z j. rusińskiego na j. polski. Ponadto w komentarze wprowadzono 1-2 zda-
niowe cytaty-opinie zaczerpnięte z XX-wiecznego piśmiennictwa towaroznawczego, ekono-
micznego oraz z prac etnograficznych. 

11. W wątku archeologicznym podkreśla się potrzebę okazania szacunku dla poznanej 
i jeszcze nierozpoznanej przeszłości, reprezentowanej przez materialne pozostałości. W wątku 
etnograficznym zwracamy uwagę na specjalnie dobrany tekst do parateatralnego odegrania 
w izbie chłopskiej. W tej przypowieści ludowej wskazywane są następujące ówczesne warto-
ści w życiu codziennym: religijność, wzajemny szacunek i tolerancja, harmonia i hierarchia 
w rodzinie. W wątku historycznym działania i komentarze uzmysławiają znaczenie wiedzy 
towaroznawczej dla rozumienia szczegółów dzisiejszego świata i poznania minionych etapów 
postępu technologicznego.

12. Młodzieży stawiane są pytania, mające na celu skoncentrowanie ich uwagi na 
zasadniczych kwestiach poruszanych w poszczególnych częściach zajęć. W wątku archeolo-
gicznym podstawowe pytanie, w syntetycznym ujęciu, brzmi: Co zrobić z chwilą odkrycia 
pamiątek przeszłości, tak by znalezisko nie zostało zniszczone, także by nie straciło swojego kon-
tekstu kulturowego, oraz kogo powiadomić o odkryciu? W wątku etnograficznym brzmi ono 
tak: Jaka jest rola przedmiotów kultury materialnej, w tym przypadku garnka, w tworzeniu, 
podtrzymywaniu i wyrażaniu pozytywnych duchowych wartości życia codziennego? W wątku 
historycznym pytania mają znaczenie pomocnicze dla prezentacji form garnków i materia-
łów, z których zostały wykonane. Na zakończenie zajęć podniesione są problemy, będące 
intelektualnym pożegnaniem z uczniami, lecz mamy nadzieję, że dla nich chwila ta nie jest 
rozstaniem z tematem zajęć.

13. Na każdorazowe zorganizowanie przestrzeni dla widowni i do prezentacji ele-
mentów zajęć konieczne jest przeznaczenie kilku minut, wskazanych w harmonogramie. 
Działania porządkowe są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla młodzie-
ży, ekspozycji muzealnej i pomieszczonych tu zabytków, jak również dla samego procesu 
edukacyjnego realizowanego w warunkach ekspozycji wnętrz. Przed wejściem na ekspozycję 
w izbach informujemy młodzież o zasadach obowiązujących w muzeum. Następnie rozlo-
kowujemy uczniów. Zwracamy przy tym uwagę młodzieży, że na sprzętach nie należy siadać. 
Część powierzchni obu izb zajęta jest przez łóżka, kołyski, skrzynie a w chałupie z Tarnogóry 
przez warsztat szewski. Ta izba ma pow. 21 m2, licząc bez murów ogniowych. Z trudnością 
mieści grupę do 25 osób, z których 8 odgrywa powierzone im role. Pozostali siedzą na trzech 
ławach: dwóch stojących przy stole, stanowiących wyposażenie wnętrza, oraz pięcioosobo-
wej, wnoszonej na zajęcia. Izba w chałupie z Żukowa ma pow. 27 m2, licząc bez murów 
ogniowych. Od przeszło dwudziestu lat prowadzone są w niej zajęcia o różnej tematyce dla 
grup szkolnych 25 osobowych. 

Po komentarzach wprowadzających i organizujących poszczególne wątki zajęć budo-
wane są przestrzenie do realizacji działań interaktywnych. W chałupie z Tarnogóry tworzy 
się przestrzeń sceniczną przy piecu, tak by było tam miejsce na ławę do spożywania posiłków 
oraz ławeczki i stołki dla 5 osób, ze swobodnym dojściem od sieni. W chałupie z Żukowa 
dla przeprowadzenia dwóch ćwiczeń z naczyniami niezbędna jest wolna przestrzeń o pow. 
ok. 6 m2 na glinobitce. W obu chałupach widoczność jest dobra. Uczniowie stoją lub siedzą, 
w (co najwyżej) dwóch pierścieniach i wzajemnie nie zasłaniają sobie miejsca wydarzeń. 
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Powinna być zachowana wolna przestrzeń ok. 2 m od miejsca aktualnie prezentowanych 
ćwiczeń i akcji teatralnej. 

Z pojemników wyjmowane są rekwizyty, kostiumy i plansze dydaktyczne. Jeden 
z prowadzących chowa je z powrotem przed opuszczeniem przez grupę każdego z trzech 
stanowisk. Po zakończeniu zajęć muzealne środki dydaktyczne wynoszone są z ekspozycji do 
rekwizytorni.  

14. Wiedza archeologiczna, etnograficzna i historyczna nie odpowiada dziś na wszyst-
kie pytania, jakie mogą paść ze strony uczestników zajęć. Autorzy scenariusza uwzględnili 
fakt, że nie wszystkie aspekty historii garnka zostały wyjaśnione, np. skala jego zastosowania 
w neolicie do potraw płynnych typu polewki. Również proces przejścia od paleniska otwar-
tego z nalepą, do zamkniętego płytą żeliwną oraz pojawianie się w gospodarstwach chłop-
skich na Lubelszczyźnie naczyń żeliwnych emaliowanych, a następnie blaszanych emaliowa-
nych, nie jest dobrze udokumentowany w źródłach archiwalnych. Scenariusz lekcji wymaga 
utrzymania wartkiego tempa i dyscypliny. Dlatego w przypadku ewentualnego opóźnienia 
(nie wymieniamy tu możliwych jego przyczyn) zalecana jest rezygnacja z przedstawienia wy-
branych tematów, a nie upraszczanie scenek i zagadnień przeznaczonych do realizacji.

15. Do prezentacji garnka wykorzystano piśmiennictwo archeologiczne1, etnogra-
ficzne2 i historyczne3 oraz literaturę towaroznawczą4 i druki reklamowe5. Sięgnięto do sce-
nariuszy i komentarzy do wystaw6 oraz scenariuszy edukacyjnych zajęć muzealnych7. 

Zastosowany parateatralnie tekst Krupnika przesolonego, opowiadanie dziada żebraka 
publikowany jest w Dziełach wszystkich Oskara Kolberga8. Na potrzeby omawianych zajęć 
opowiadanie to przetłumaczyła z j. rusińskiego Halina Stachyra. W przygotowaniu rekwi-
zytów i kostiumów do inscenizacji Krupnika przesolonego pomocne było cytowane dzieło 
O. Kolberga oraz Atlas strojów ludowych9 i praca C. Wrębiaka10. W końcowej części zajęć 

1 Słownik starożytności słowiańskich, t. 1-8, Warszawa 1961-1996; D. Ławecka, Wstęp do archeologii, Warszawa-Kraków 2003; J. Dłu-
gosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Księga I i II, Warszawa 1961.
2  S. Kopczyński, Przemysł ludowy na tle stosunków gospodarczych powiatu włodawskiego, Warszawa 1930; W. Hołubowicz, Garncar-
stwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi, Toruń 1950; Claude Lèvi-Strauss, Trójkąt kulinarny, „Twórczość” nr 2, 1972; Archeologia 
doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003-2006, Kazimierz Dolny 2007; K. Kwaśniewski, Paleniska i piece w pol-
skim budownictwie ludowym. Studium na podstawie materiałów etnograficznych z drugiej połowy XIX oraz XX wieku, Wrocław 1963; 
Z. Staszczak, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim (w XIX i XX wieku), „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 24, Wrocław 
1963. 
3 G. Miliszkiewicz, Faza garnków żeliwnych emaliowanych. Uwagi o procesie zaniku tradycyjnej ludowej kultury materialnej w dorzeczu 
Wieprza i Bugu w XIX-XX w., [w:] Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu, red. J. Libera, Łęczna 2008, s. 89-103; Tenże, Naczynia 
do wszystkiego, „Spotkania z Zabytkami”, 1997, nr 1, s. 18-19; Tenże, Emaliowane naczynia blaszane, tamże, 1991, nr 3, s. 40-42. 
4 A. Holzborn, Der Eisenwaren Handel, Nordhausen 1920; A. Simmler, K. Wiśniowski, Poznajemy towary, Lwów b. d. wyd., ok. 1938; 
J.  Kryński,  J.  Iwiński,  Towaroznawstwo dla gimnazjów kupieckich i szkół handlowych,  podręcznik  dla  kl.  I,  Warszawa  1938;  
W. Nalepa, Towaroznawstwo metalowych artykułów gospodarstwa domowego, Warszawa 1973.
5 Np. Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze, Spółka Akcyjna. Cennik naczyń emaljowanych fabryki „Światowit”. Czerwiec 1929, 
także druki reklamowe cytowane w pozycjach podanych w przyp. 5, 8, 9.  
6 G. Miliszkiewicz, Miasteczkowy sklep żelazny, [w:] Do zobaczenia w miasteczku, red. A. Wrona, Lublin 2008, s. 20-33; tenże, Sklep 
żelazny. Scenariusz miasteczkowego sklepu z artykułami żelaznymi z ok. 1938 r. na Lubelszczyźnie przeznaczony do ekspozycji w domu 
rodzin Libhaber z miasteczka Siedliszcze w sektorze miasteczko w Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2006, mps, AMWL.
7 H. Stachyra, W miasteczkowym sklepie żelaznym. Scenariusz muzealnej ścieżki edukacyjnej dla gimnazjalistów i uczniów szkół śred-
nich, Lublin 2009, mps, AMWL.
8 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 34, chełmskie, Wrocław 1964. Z braku miejsca tekst Krupnika przesolonego nie został zamieszczony 
w scenariuszu zajęć.
9 J. Świeży, Strój podlaski (nadbużański). Album strojów ludowych, cz. IV, z. 5, Wrocław 1958.
10 C. Wrębiak, Stroje, [w:] Kultura ludowa Południowego Podlasia, Biała Podlaska 1990.
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wykorzystano bajkę H. Ch. Andersena Latający kufer11. Ponadto wiedzę czerpano z wielu 
innych materiałów, źródeł ikonograficznych oraz opracowań, zamieszczonych w przyp. 1-4 
i 6-10. Opinie o garnkach wykonanych z nowoczesnych materiałów, zaczerpnięto ze stron 
internetowych firm oraz cytowanych w różnych miejscach wypowiedzi użytkowników12.

Wykorzystane na zajęciach garnki z ekspozycji chałup z Tarnogóry, Żukowa oraz 
sklepu żelaznego posiadają tzw. karty naukowe i ewidencyjne, zawierające podstawowe in-
formacje historyczne. 

Mocną stroną zajęć jest baza źródłowa. Wyniki badań nad różnymi aspektami histo-
rii i użytkowania naczyń były publikowane przez jednego z autorów scenariusza zajęć. Lek-
cja jest więc bezpośrednią relacją z pola badań. Wiedza przekazywana jest na trzy sposoby: 
przez komentarze, plansze i prezentację odpowiednich zabytków. 

Zajęcia prowadzą dwie osoby  – archeolog, i historyk kultury materialnej oraz histo-
ryk – pedagog muzealny, posiadające niezbędną wiedzę zabytkoznawczą i towaroznawczą.

Wykorzystane źródła i opracowania pozwalają stosunkowo bezpiecznie przekazywać 
fakty i opinie o roli garnka w życiu codziennym, a także wyjaśniać większość kwestii, które 
mogą pojawiać się w formie pytań zadawanych przez uczestników w trakcie zajęć. Przeka-
zywane informacje w zdecydowanej większości nie mają charakteru hipotetycznego, lecz 
są świadectwem przeszłości. Bierzemy pod uwagę różne opinie, również te publikowane 
w Internecie: To właśnie garnek przyczynił się do odkrycia smaków gotowanych potraw. Ludzie 
znając wówczas smak jedynie wędzonego mięsa szybko docenili walory gotowanych potraw. Zna-
czenie tego przedmiotu odkryto prawdopodobnie przez przypadek. Istnieją liczne opowiadania, 
mówiące o człowieku, który właśnie w glinianym garnku przyniósł zapasy wody do jaskini. 
Naczynie postawił blisko ogniska, zaś przypadek sprawił, iż kawał suszonego mięsa wpadł do tej 
wody i ugotował się, a smak jego zachwycił ówczesnego człowieka13. Niemniej jednak staramy 
się podkreślić elementy o dużym prawdopodobieństwie, np. To właśnie garnek przyczynił 
się do odkrycia smaków gotowanych potraw od daleko hipotetycznych przypuszczeń np. opo-
wieści o momencie odkrycia procesu gotowania w jakiejś jaskini. W zasadzie w wielowąt-
kowych, 75 min. zajęciach nie ma czasu i miejsca na wprowadzanie i omawianie hipotez, 
a cały bieg zajęć podporządkowany jest realizacji określonych celów.

16. W zajęciach wykorzystano otwartą przestrzeń ekspozycji architektoniczno-kra-
jobrazowej w sektorze Powiśle. Pole przy zagrodzie przeniesionej z Janiszowa nad Wisłą 
położone jest przy zbiorniku wodnym na rzece Czechówce. Teren ten zachował pewne 
cechy pierwotności, w tym warstwę potencjalnie zawierającą zabytki i informacje archeolo-
giczne. Uprawiany jest on zgodnie z rokiem gospodarskim. Każdorazowo przed zajęciami 
rozmieszczana jest na powierzchni tego pola ściśle określona liczba skorup z glinianego 
garnka, wazy porcelanowej i naczynia żeliwnego. 

W dalszej części warsztatów uczniowie pracują na ekspozycji wnętrz dwóch chałup. 
Stanowią one wystawę idiograficzną o dużej spójności, z elementami modelowymi.  

Scena z Krupnika przesolonego jest przygotowywana i odgrywana przez młodzież 
w chałupie z Tarnogóry. Akcja opowiadania toczy się w połowie XIX w. w izbie zamiesz-
kałej przez rodzinę rusińską. Przypowieść została odnotowana we wsi Tarnów koło Sawina 

11 H. Ch. Andersen, Latający kufer [w:] Baśnie domowe, Zielona Góra 1998.
12 http://znam.to/recenzje/3462/Garnki-stalowe-Stalgast.
13 http://www.stylikomfort.pl/warto-wiedziec/garnki-historia-powstania.html.
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w powiecie chełmskim. Wprawdzie w chacie z Tarnogóry odwzorowane jest mieszkanie 
katolickiej rodziny Orkiszów, z czasookresem ekspozycji na przełom XIX/XX w., lecz sto-
ją tam archaiczne mury ogniowe z odpowiednim dla akcji sztuki paleniskiem otwartym 
i z piecem chlebowym. 

Wątek historyczny realizowany jest w izbie chałupy Okapów z Żukowa z czasookre-
sem na ok. 1925 r. Świat odwzorowany na ekspozycji chałup rodzin Orkiszów i Okapów jest 
casusem historycznym, choć z pewnymi elementami modelowymi i autorskimi. Odtwo-
rzeniowe idiograficzne ekspozycje wnętrz z właściwie usytuowanymi naczyniami pozwalają 
lepiej zrozumieć etnograficzne i historyczne konteksty garnka w gospodarstwie domowym 
oraz prześledzić XIX-XX w. etapy ewolucji kuchennych urządzeń ogniowych.

17. Na zajęciach prezentowany jest wybrany zespół garnków pochodzących z bo-
gatej tematycznej kolekcji MWL. Liczy ona kilkaset zabytków i należy do największych 
w polskim muzealnictwie. Są to XIX i XX w. garnki gliniane, gliniane odrutowane, żeliwne 
emaliowane, kamionkowe, blaszane emaliowane, aluminiowe. Duży wybór garnków wraz 
z informacjami o proweniencji i datowaniu znajduje się na ekspozycji miasteczkowego skle-
pu żelaznego z 1938 r. Ten zestaw naczyń pozwala uczestnikom zajęć poznać garnek jako 
termin i konstrukcję, oraz jego różnorodne materiałowe i plastyczne wersje. Przed zajęciami 
prezentowane zabytki i rekwizyty pobierane są każdorazowo z magazynów muzealiów i eks-
pozycji wspomnianego sklepu żelaznego. 

18. W zaplanowanych działaniach interaktywnych – archeologicznych badaniach 
powierzchniowych i w odgrywaniu ról w scence Krupnik przesolony młodzież posługuje 
się rekwizytami, tj. odtworzeniami niezachowanych przedmiotów i zabytkami pozyskany-
mi specjalnie dla edukacji muzealnej. Rekwizyty-garnki służące do działań interaktywnych 
są zewidencjonowane w zbiorach pomocniczych muzeum. Wiele z nich pozyskano w ra-
mach programu edukacyjnego Poznaj i uszanuj codzienność innych zrealizowanego w MWL 
w 2009 r. przez autorów prezentowanego tu scenariusza.

Wzór metryczki dla archeologicznych badań powierzchniowych Archeologiczne 
Zdjęcie Polski (AZP):

Miejscowość   ...........................................................................................
Gm./pow.  ................................................................................................
Nr stanowiska    ........................................................................................
Obszar AZP     ..........................................................................................
Nr stanowiska na obszarze     ....................................................................
X –     .......................................................................................................
Y –     .......................................................................................................
Data     .....................................................................................................
Nazwisko i imię wypełniającego     ............................................................

Wątek archeologiczny: garnek gliniany w 7 fragmentach, pokrywa wazy porcelano-
wej w 6 fragmentach, garnek żeliwny emaliowany w 6 fragmentach; garnki - gliniany i że-
liwny emaliowany polski; po 30 metryczek do badań archeologicznych oraz do badania hi-
storii zabytków kultury materialnej stosowanych w MWL; papierowe czerwone, niebieskie 
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i białe chorągiewki na drzewcach (po 10 każdego koloru) do oznakowania skorup naczyń; 
taśma miernicza 20 m; 5 ołówków; 30 kopert aktowych; podest ze sklejki; 2 pojemniki 
z tworzywa na rekwizyty.

Wątek etnograficzny: didaskalia do obrazka scenicznego Krupnik przesolony. 
Kostiumy: dziad proszalny – parcianka, koszula lniana, kapelusz, postoły, torba 

lniana, laska; gospodarz – portki lniane, kapelusz słomiany; syn gospodarza – spodnie 
lniane, koszula lniana; gospodyni – spódnica, fartuch; córka gospodyni – koszula z pe-
reborami, fartuch z pereborami; synowa – koszula z pereborami, fartuch z pereborami, 
3 chusteczki płócienne białe dla kobiet; Rekwizyty: 3 naczynia gliniane – garnek i misa na 
polewkę oraz dzbanek na mleko; solniczka drewniana; warząchew; 6 łyżek drewnianych; 
maska cielątka z papieru; 2 ławy – dla dziada pod piecem i do spożywania posiłków; 
3 stołki; mleko 1 l, 1 bochenek chleba, 1 kg soli; 2 pojemniki z tworzywa na rekwizyty.

Wątek historyczny: 2 garnki gliniane, w tym drutowane; 3 garnki żeliwne ema-
liowane – polski, brzuchaty typu Bauchtöpfe i kazan; garnek kamionkowy; 4 naczynia 
blaszane emaliowane – czajnik oraz garnki, w tym z kręgiem i reperowany; garnek alumi-
niowy; pojemnik z tworzywa na rekwizyty. 

19. Do promocji warsztatów Archeologiczne, etnograficzne i historyczne przygody 
garnka sporządzono zawieszaną planszę 100x70 cm informującą o źródłach, celach i me-
todach zajęć. Wykonano ją techniką introligatorską z lat 30. XX w. Ponadto w warszta-
tach wykorzystywane są analogicznie wykonane plansze formatu 70x50 cm, opracowa-
ne na potrzeby programu edukacyjnego Poznaj i uszanuj codzienność innych w oparciu 
o archiwalne fotografie i ogłoszenia handlowe z I poł. XX w.: Garnki żeliwne typu kazan 
i polskiego; Mężczyzna niosący sagan z czulentem; A. Muszka „Sobota (czulent)”; Miastecz-
kowe mieszkanie żydowskie – widok na urządzenia ogniowe, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 
1916 r. Prowadzący zajęcia kolejno noszą na piersiach tabliczki z napisem: ARCHE-
OLOG, w drugim wątku ETNOGRAF, zaś w trzecim HISTORYK. Karton o wymiarach 
10 x 30 cm jest zafoliowany. Narrator scenki Krupnik przesolony otrzymuje tekst w styli-
zowanej oprawie introligatorskiej.
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Łucja Kondratowicz–Miliszkiewicz 
Anna Kozak

Muzeum Wsi Lubelskiej

Życie codzienne rodziny Książków w Teodorówce 
na przełomie kwietnia i maja 1939 r., 
od przebudzenia dzieci do południa

2

1. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej. Ekspo-
zycja, rekwizyty i wiedza stwarzają możliwość przeprowadzenia warsztatów dla uczniów 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także młodzieży akademickiej. 

2. Lekcje odbywają się w rodzinnej zagrodzie Książków przeniesionej do MWL 
ze wsi Teodorówka koło Frampola. Wyjątkowość miejsca reprezentującego kadry  
z życia codziennego historycznej, żyjącej w latach 30. XX w., trzypokoleniowej rodziny 
wiejskiej, pozwala założyć kilka celów umiejscowionych w różnych przedmiotach szkol-
nych. Zajęcia są pochwałą życia codziennego, z którego tak misternie splecione są dzieje 
cywilizacji. Celem jest zachęcenie młodzieży do patrzenia na historię także pod kątem 
codziennych zdarzeń. Podczas zajęć uwaga uczniów jest zwrócona na rodzinę i wartości 
moralno-religijne tkwiące w hierarchii spraw, rolę wiary w dniu powszednim, etos pra-
cy i szacunek dla członków rodziny. Przeżycie chwil odwzorowujących życie codzien-
ne Książków ma uzmysłowić młodzieży niektóre zjawiska związane z tempem rozwoju 
współczesnej cywilizacji i z rewolucją technologiczną. Ma to doprowadzić do wskazania 
na inspirującą rolę i możliwy sposób postrzegania przedmiotów w najbliższym otoczeniu 
człowieka, w tym wyrobów fabrycznych, jako domowego wzornika plastycznego.  

3. Zajęcia trwają 75 minut. Czas ten liczony jest od momentu przybycia uczestni-
ków do zagrody z Teodorówki do komentarza podsumowującego lekcję.

4. Miejscem zajęć jest zagroda Książków z Teodorówki. Po krótkim zapoznaniu 
z zagrodą jako ekspozycją sposobu gospodarowania tej rodziny, w izbie odgrywane są 
scenki z życia codziennego. 

5. Zajęcia przewidziane są dla grup liczących do 20 osób. W izbie chałupy Książ-
ków około 15 osób może usiąść, pozostali grają role.

6. We wszystkich wątkach lekcji zastosowano wykład informacyjny w formie ko-
mentarzy. Zawierają one instrukcje do odgrywania przez uczniów kadrów z życia co-
dziennego rodziny Książków, objaśniają wartości, dostarczają niezbędnej wiedzy do 
analizy i oceny rezultatów pracy rekonstukcyjnej. Metoda wykładu została ściśle powią-
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zana z odmianami metody problemowej – inscenizacji, symulacyjnej oraz wybranymi 
metodami eksponującymi – ekspresyjną czy też pokazu z objaśnieniem. Ten ostatni 
stosuje nauczyciel muzealny przy demonstrowaniu uczniom przedmiotów i czynności 
celem dostarczenia im określonych informacji do wykonania działań parateatralnych. 
Przedmiotem symulacji na lekcji jest odwzorowanie konkretnej rzeczywistości rodziny 
Książków. Metoda ekspresyjna umożliwia uczniom, poprzez odtwarzanie danych war-
tości z codziennego życia tej rodziny, ich eksponowanie, utożsamianie się z nimi, a tym 
samym silniejsze ich przeżywanie.

7. Łącznie w działaniach interaktywnych może wziąć udział przeszło połowa 
uczniów danej klasy. W warsztatach zastosowano formę pracy zbiorowej i indywidualnej.  
Scena wspólnego śniadania jest przykładem zajęć, w których bierze udział 5 osób (forma 
zbiorowa). Krótkie przygotowanie scen z udziałem siedmioletniej Sabiny, np. zabawa 
lalką, czy rysowanie kwiatków jest przykładem pracy indywidualnej z uczniem prowa-
dzonej przez jednego nauczyciela muzealnego, podczas gdy drugi zajmuje się całą grupą. 
Uczniowie pracują na źródłach. To są wywiady z członkami rodziny i zabytki-realia oraz 
ich kopie lub odtworzenia. Idiograficzna ekspozycja, komplet rekwizytów oraz kostiu-
my pozwalają zastosować formę parateatralną w poszczególnych wątkach z życia rodziny 
Książków. Oczywiście lekcyjni aktorzy-ochotnicy nie będą robili tego tak przekonująco 
jak uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie w spektaklu Życie codzienne ro-
dziny Książków … corocznie odgrywanym w zagrodzie z Teodorówki. Niemniej jednak 
wkomponowani w ekspozycję, zaopatrzeni w rekwizyty i kostiumy, z bardzo krótkimi 
listami dialogowymi, najczęściej – kilka słów, odegrają pod okiem muzealnika odwzoro-
wanie historycznych małych wydarzeń z życia codziennego. 

8. Przebieg zajęć muzealnych: 
Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość ról

0 min.
[2 min.]

Zagroda 
z Teodo-
rówki – 
okólnik. 

Przywitanie w Muzeum. Działania organizują-
ce klasę. 
 Komentarz 1.

2 min.
[3 min.]

j.w. Wątek I. Krótkie zapoznanie z zagrodą z Teo-
dorówki.  
 Komentarz 2.

5 min
[2 min.]

Chałupa  
z Teodo-
rówki – 

izba.

Wprowadzenie w problematykę zajęć.
 Komentarz 3.
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość ról

7 min.
[4 min.]

j.w. Wątek II. Wspólne śniadanie rodziny Książ-
ków. Przygotowanie do scenek 1 i 2. Zaopa-
trzenie uczestników w stroje i rekwizyty.
 Komentarz  4.

5 osób:
Wincenty,  

Józefa, 
Szczepan, 
Marianna, 

Sabina
11 min.
[5 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki 1 - do kwestii 
sadzenia ziemniaków.
 Komentarz  5.

j.w.

16 min.
[4 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki  2. 
 Komentarz 6.

j.w.

20 min.
[4 min.]

j.w. Pytania, dyskusja. 

24 min.
[5 min.]

j.w. Wątek III. Sabina bawi się szmacianą lalką.  
Przygotowanie do scenki 3. Zaopatrzenie  
uczestników w stroje i rekwizyty.
 Komentarz 7.

4 osoby:
Sabina, 

Eleonora, 
Marianna, 

Józefa
29 min.
[8 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki 3.
 Komentarz 8.  

j.w. 

37 min.
[4 min.]

j.w.  Pytania, dyskusja. 

41 min.
[4 min.]

j.w. Wątek IV. Sabina bawi się pierścionkiem. 
Przygotowanie do scenki 4. Zaopatrzenie  
uczestników w stroje i rekwizyty.
 Komentarz 9. 

2 osoby:
Józefa, 
Sabina

45 min.
[6 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki 4.
 Komentarz 10.

j.w.

51 min.
[4 min.]

j.w. Pytania, dyskusja.

55 min.
[3 min.]

j.w. Wątek V. Sabina przerysowuje kwiatki  
z talerzy w kredensie. Przygotowanie do scenki 
5. Zaopatrzenie uczestników w stroje i rekwi-
zyty.
 Komentarz 11.

3 osoby:
Józefa,
Sabina,

Marianna

58 min.
[7 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki 5.
 Komentarz 12. 

j.w.



250

Łucja Kondratowicz–Miliszkiewicz, Anna Kozak / Życie codzienne rodziny...

Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość ról

65 min.
[6 min.]

j.w. Pytania, dyskusja.

71 min.
[2 min.]

Okólnik. Wątek VI. Prezentacja fotografii członków  
rodziny Książków [możliwość wykonania  
pamiątkowego zdjęcia].
 Komentarz 13.

6 osób

73 min. 
[2 min.]

j.w.  Komentarz na zakończenie warsztatów.

75 min. 2 miejsca 6 wątków, 5 scenek, 13 komentarzy 20 osób

Komentarz 1. [wrota od okólnika otwarte] To nie jest zwykłe zwiedzanie, oprowa-
dzanie po muzealnych wystawach, lecz specjalnie przygotowane zajęcia tematyczne. Na 
ekspozycji zagrody z Teodorówki zapoznacie się z tematem Życie codzienne rodziny Książ-
ków w Teodorówce na przełomie kwietnia i maja 1939 r., od przebudzenia dzieci do południa. 
Ekspozycja muzealna to jakby zatrzymane kadry z życia. Ale my postaramy się je na mo-
ment ożywić, urządzić takie nasze małe muzeum wydarzeń życia codziennego. Będziemy 
odgrywać scenki z przeszłości – by przybliżyć wam wartości, które być może tkwią także 
w was lub mogą być wam bliskie i pożyteczne. Umawiamy się, że jeżeli czegoś nie rozumie-
cie to możecie nam przerywać w trakcie objaśniania scenek i zadawać pytania. Z kolei, gdy 
chcecie podzielić się z nami uwagami, poczekajcie do podsumowania przewidzianego na 
zakończenie każdej z trzech części zajęć.

Oto wkraczamy na ekspozycję muzealną. Eksponaty nie są od was odgrodzone. 
Pamiętajmy, że zarówno was, jak i nas – kustoszy i nauczycieli muzealnych, obowiązuje 
szczególny szacunek do zabytków. Starajcie się ich nie dotykać. Dostaniecie natomiast ta-
kie przedmioty, którymi będziecie mogli się posługiwać. To rekwizyty, czyli rekonstrukcje, 
kopie zabytków lub takie zabytki, w stosunku do których muzealnicy podjęli decyzję, że 
nie zostaną wpisane do muzealnego rejestru. Osoby wysokie proszone są o szczególną uwa-
gę przy wchodzeniu i wychodzeniu z chałupy ze względu na niskie otwory drzwiowe. Ja 
kustosz Łucja Kondratowicz i moja koleżanka kustosz Anna Kozak życzymy wam miłego 
i pożytecznego pobytu w Muzeum na dzisiejszych zajęciach edukacyjnych.

Komentarz 2. Znajdujemy się przed chłopską zagrodą ze wsi Teodorówka k/Fram-
pola. Tę chałupę i budynki gospodarcze tworzące tzw. okólnik zbudowano na przełomie 
XIX i XX wieku. W 1939 r. mieszkała i gospodarowała tu rodzina Książków: dziadkowie 
Józefa i Wincenty, młode małżeństwo Marianna i Szczepan oraz ich córki, jedenastoletnia 
Eleonora i siedmioletnia Sabina. Książkowie żyją nadal w Teodorówce, w nowych zabudo-
waniach, a stare zostały sprowadzone do Muzeum gdzie możecie je podziwiać. W oparciu 
o długie rozmowy z nimi, udało się wiernie odtworzyć wnętrze domu i gospodarstwa. Oni 
też przekazali do urządzenia tej ekspozycji aż 126 dawnych przedmiotów.

To gospodarstwo pokazuje życie codzienne pracowitej, pobożnej, światłej, średnio-
zamożnej rodziny. Książkowie posiadali ok. 14 mórg ziemi (ok. 8 ha), 2 konie, 4 krowy, 
5 świń i kury. W stodole stoją fabryczne maszyny rolnicze, wówczas jedne z pierwszych 
w Teodorówce. Izbę w chałupie zajmują Marianna i Szczepan z córkami, zaś mały pokoik 
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przy izbie – alkierz, dziadkowie. W domu są porządne meble dekorowane snycerką, obrazy 
religijne, zegar, fotograficzne portrety, fabryczne garnki, maszyna do szycia. Książkowie po-
siadali radio na słuchawki, w tamtych czasach najprostsze i najtańsze, ale i takie na wsi było 
bardzo rzadkie. Marianna zajmuje się zarobkowo krawiectwem. Słynie z szycia odzieży bez 
przymierzania i z upinania welonów ślubnych. Cechą wyróżniającą rodzinę jest pobożność. 
U dziadków w alkierzu jest ołtarzyk i książki religijne, tu odbywały się nabożeństwa majo-
we, a w poddachu święcono pokarmy na Wielkanoc. Przekazy ustne mówią, że u Książków 
w czasie zaborów uczono potajemnie języka polskiego. Na początku lat 20. XX w. w komo-
rze chałupy mieścił się sklep spółdzielczy prowadzony przez Szczepana. 

Część z was może usiąść na tym szlabanku, pozostali na tych ławkach przyniesionych 
z zewnątrz na zajęcia.

Komentarz 3. [Prowadzący, wypowiadając komentarz zwraca się kolejno do uczest-
ników zajęć] W szkole uczycie się historii. Oprócz historii zajmującej się wielkimi wydarze-
niami w dziejach świata, jest także historia małych spraw codziennego życia. Ta ostatnia jest 
bardzo ważna dla określenia naszej tożsamości, nas ludzi zwykłych, można by rzec szarych, 
skromnych, którzy nigdy nie doczekają się rozgłosu, sławy, nie trafią na karty wielkiej histo-
rii. Czy wiecie, co to jest tożsamość? Co składa się na twoją tożsamość? Oto przykład: masz 
12 lat. Jak wszystkie dzieci w twoim wieku chodzisz do szkoły, bo jest obowiązek szkolny 
[prowadzący zwraca się do kolejnych uczniów]. Może chodzisz do klasy matematycznej? 
A może należysz do harcerstwa? Czy posiłki w twoim domu spożywacie razem czy osobno? 
Czy jest taka czynność w domu, która należy tylko do twoich obowiązków? Czy w waszym 
pożywieniu jest więcej jarzyn czy mięsa? Czy rodzice należą do jakiś stowarzyszeń? Itd., itd. 
To wszystko składa się na twoje życie codzienne, ale i tworzy tożsamość twojej rodziny. 
Takie i inne wydarzenia życia codziennego dotyczące wielu ludzi, łączą się w historie spo-
łeczności, instytucji, zwyczajów, w konsekwencji stają się historią całego narodu. 

Tak właśnie próbowaliśmy odtworzyć historię życia codziennego rodziny Książków.    
Dociekaliśmy nie tylko tego, jak mieszkali, jakie mieli meble, narzędzia, naczynia, ubrania, 
na czym polegała ich pobożność, ale także jak wyglądały wybrane chwile z ich życia rodzin-
nego. Jakie wydarzenia były powtarzalne? Co działo się od święta? Jaka była rola poszczegól-
nych członków rodziny? Jakie były ich typowe zachowania? Jak zwracali się do siebie? Jakie 
mieli pragnienia i marzenia?

Komentarz 4. Scenki 1 i 2. [Prowadzący stoi przy łóżku pod obrazem św. Aga-
ty] Dziś chcemy wam pokazać kilka obrazów z życia rodziny Książków. Pierwszy z nich 
zatytułowaliśmy Wspólne śniadanie rodziny Książków. Oto jest godzina 9, domownicy za 
chwilę będą przywołani przez babcię Józefę na śniadanie. W rzeczywistości śniadanie jedzo-
no w małej kuchni, ale my zagramy je w dużej izbie, ponieważ tam nasza klasa by się nie 
zmieściła. Przepraszamy, że i do dorosłych uczestników warsztatów będziemy się zwracać 
bezpośrednio, na ty, ale wynika to z potrzeby bezpośredniej komunikacji. 

Jest do odegrania pięć ról: dziadków – Wincentego i Józefy, rodziców – Marianny 
i Szczepana i ich córki Sabiny. Dlatego prosimy dwóch chętnych chłopców i trzy dziew-
czynki. Oto elementy stroju i rekwizyty: chustki, fartuchy i sukienki dla dziewczynek, 
koszule i nakrycia głowy dla chłopców [tu dzieci przebierają się], miotełka i tekturka do 
sprzątania, miska gliniana na groch z kapustą i garnek żeliwny na kartofle, łyżki drewniane 
i aluminiowe. Oto listy dialogowe. Tu ustawimy ławę do spożywania posiłków [centralna 
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część izby pod lampą], wokół pięć stołeczków. Józefa stoi przy kuchni a prowadzący zajęcia 
pomaga jej nałożyć groch z kapustą do miski i kartofle do sagana. Marianna usiądzie przy 
maszynie i zacznie szyć. Sabina weźmie spod kuchni miotełkę i tekturkę, zamiecie słomę 
spod łóżka, sprzątnie izbę i ścinki tkanin spod maszyny. Śmieci wyrzuci pod piec. Ponieważ 
Wincenty i Szczepan mieli prace w okólniku, chłopcy grający ich role wyjdą do sieni.

Komentarz 5. Józefo, właśnie skończyłaś gotować śniadanie. Postaw na ławie miskę 
glinianą z kapustą i grochem. Połóż jeszcze na ławę dwie łyżki drewniane i trzy aluminiowe. 
Pod ławą postaw żeliwny garnek. Są w nim kartofle w mundurkach. Teraz dwa razy zawo-
łasz domowników na śniadanie, raz podchodząc do drzwi sieni, drugi raz zwracając się do 
Marianny i Sabiny. Odczytaj z karteczki tekst:

– Chodźta jeść, bo już ugotowane. 
Wincenty i Szczepanie – wchodząc do izby zdejmujecie nakrycia głowy. Połóżcie je 

na kredensie. Teraz wszyscy usiądźcie na stołeczkach wokół ławy. Wincenty i Józefa, tam 
gdzie są łyżki drewniane. Wincenty – przeżegnaj się! Po nim niech przeżegnają się pozostali. 
Pierwszy zaczyna jeść dziadek Wincenty. Nabierasz łyżką z misy, po tobie babcia Józefa, po-
tem Szczepan, Marianna i Sabina. Teraz sięgacie po kartofle pod stół. Obieracie je a  łupiny 
kładziecie każdy na swojej kupce na stole. Następnie znowu jecie ze wspólnej misy.

Prowadzący zwracają się z pytaniami do uczestników zajęć: Co ta scenka, wraz z mu-
zealną ekspozycją i wspomnieniami rodziny, mówi nam o dawnym codziennym życiu? Co mówi 
o zachowaniu rodziny przy stole? Czy potraficie wskazać w scence te momenty i przedmioty, 
które pokazują tradycję na wsi? Co było dawne, a co nowe? Jakie naczynia były używane do 
śniadania?

Na pewno zwróciliście uwagę, że wszyscy przed śniadaniem przeżegnali się. Znak 
krzyża uczyniony przy stole jest podziękowaniem Panu Bogu za jedzenie. Mówiłyśmy już 
wam, że to była bardzo pobożna rodzina, i dorośli, i dzieci. Pobożność i modlitwa były 
w ich życiu przez cały dzień. Czy zauważyliście, w jaki sposób przy stole okazany był sza-
cunek starszym? Nikt nie sięgał po jedzenie przed najstarszym Wincentym. Jak widzicie, 
Książkowie jedzą śniadanie z jednej misy przy niskiej ławie. Takie spożywanie posiłków 
na wsi przed wojną było powszechne. Ale ówcześni higieniści pouczali, że jest to niezdro-
wy sposób jedzenia, bo powoduje przenoszenie chorób. Na pewno jesteście ciekawi jak 
smakowało to jedzenie? Kapustę z grochem i ziemniaki u Książków jadano często. Ale jak 
wspominała pani Sabina, było to bardzo smaczne jedzenie i za każdym razem smakowało 
inaczej. Tu mamy przepis na kapustę z grochem, taką jaką gotowano u Książków. Proszę  
przeczytaj: 

Do tej potrawy potrzebna jest kapusta kiszona i groch. Kapustę przed włożeniem do 
garnka płucze się długo w zimnej wodzie, potem gotuje, odcedza, jeszcze raz zalewa 
wodą i gotuje do miękkości. Groch namacza się na całą noc i gotuje się osobno w dru-
gim garnku. Gdy groch jest miękki rozciera się go tłuczkiem na masę, a następnie łączy 
z ugotowaną kapustą. Na końcu potrawę trzeba okrasić – skwarzyć zasmażką zrobioną 
z roztopionej słoniny ze skwarkami, mąki i cebuli. 
Przyjrzyjmy się teraz, jakich naczyń używano do jedzenia? Kapusta z grochem była 

podawana w glinianej misie. Józefa ugotowała ją w blaszanym, emaliowanym garnku, a kar-
tofle w żeliwnym saganie. Takie garnki stoją na kuchni. Pokolenie dziadków jadło łyżkami 
drewnianymi wykonanymi przez ludowego łyżkarza, a młodzi aluminiowymi fabrycznymi. 
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Dziadek Wincenty uważał, że łyżka drewniana jest lepsza do jedzenia, bo nie nagrzewa się 
od gorącej potrawy i nie parzy ust.

Książkowie jedzą, a my mamy okazję przyjrzeć się ich ubiorom. Czy potraficie po-
wiedzieć kto z tej rodziny jest ubrany po staremu, a kto nowocześnie? Tak, dziadek Win-
centy ma dawny wiejski ubiór. Koszula jest wykonana z lnianego płótna utkanego w domu. 
Ma bardzo prosty krój. Czapka Wincentego jest z wiejskiego, wełnianego sukna. Ma 5 
pomponów i dlatego nazywano ją czapką „na cztery powiaty i gubernię”. Czapka Win-
centego to także element ludowego stroju odświętnego. Szczepan, Marianna, Sabina mają 
ubiory o nowoczesnym, miejskim kroju, uszyte z tkanin fabrycznych. Przystąpimy teraz do 
odegrania drugiej części scenki wspólnego śniadania rodziny Książków.

Komentarz 6. Nasza rodzina dalej je śniadanie. Za chwilę Szczepan odezwie się do 
Marianny. Szczepanie odczytaj tekst:

– Trzeba wynosić kartofle, może dzisiaj będziemy sadzić trochę.
Marianna spojrzy na Szczepana, potem wszyscy dalej jecie. Jak na pewno zauważyli-

ście, jedzą w ciszy i skupieniu. W tej rodzinie tak było zawsze. Dziadek Wincenty pouczał 
wnuczki, że jedzenie to kazanie, nie wolno rozmawiać, kręcić, śmiać się. Więcej rozmów było 
wieczorem, słuchano też wówczas radia. W czasie śniadania pada tylko kilka słów dotyczą-
cych spraw gospodarskich – sadzenia kartofli. Nikt tych słów nie komentował, bo porządek 
prac na wsi od zawsze wyznaczały pory roku i pogoda dnia.

Co mówi ta scena o najbliższych pracach w gospodarstwie? Dziś jest pogoda i będą 
sadzić kartofle na wczesny podręczny zbiór. Te kartofle to amerykany, zakwitną już na 
św. Jana. Pierwsze będzie można podbierać w połowie lipca. Kartofle były bardzo waż-
nym pożywieniem chłopów. Nazywano je chlebem ubogich. Po śniadaniu Marianna będzie 
kartofle-sadzeniaki przebierać, pomogą jej córki. Zanim pojadą w pole, Wincenty, jak co 
roku, sadzeniaki poświęci. Nad workiem z kartoflami uczyni znak krzyża i pokropi wodą 
święconą.

Domownicy kończą już posiłek. Dziadek Wincenty rozpoczynał go znakiem krzyża 
i znakiem krzyża zakończy. Najpierw przeżegna się Wincenty, po nim pozostali. Wszyscy 
wstajecie. Józefa zanosi naczynia na płytę kuchenną. W garnku są jeszcze kartofle, bo miały 
zostać. One, podobnie jak i kapusta, będą podane na obiad. Gotowano oszczędnościowo, 
dwa razy dziennie. Obiad był z tego, co ze śniadania zostało. A na kolację to się gotowało znów 
coś ciepłego. 

Uprzątniemy teraz ławę i stołki. Postawimy je tam gdzie wcześniej stały – ława pod 
oknem, stołki pod ścianami i w kuchni. Dziękujemy aktorom.

Komentarz 7. Scenka 3. Trzecią scenkę, którą spróbujemy sobie odegrać zatytu-
łowaliśmy Sabina bawi się szmacianą lalką. Tu mamy role babci Józefy, matki Marianny 
i córek Eleonory i Sabiny. Prosimy kolejne cztery chętne dziewczynki. Ochotniczka grająca 
rolę Sabiny zaśpiewa kołysankę zaintonowaną przez babcię. Przekazujemy sobie elementy 
stroju – Sabina Sabinie, Józefa Józefie itd. Mamy tu nową postać. To druga córka Książków 
– Eleonora. Oto jej ubiór, a to zabawki dla Sabiny – kołyska i lalka. Sabino, ustaw je pod 
stołem. Marianno, to stara odzież do przeróbki. Połóż ją na stołku koło kredensu. W koszy-
ku są przybory szkolne. Eleonoro, postaw koszyk na podłodze przy krześle. Marianna siada 
przy maszynie, szyje lnianą koszulę. Sabina pod stołem bawi się lalką i kołyską. Przy stole 
siedzi Eleonora. To są listy dialogowe i tekst kołysanki.
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Komentarz 8. Eleonora wyjmuje z koszyka zeszyty, książki szkolne, obsadkę ze sta-
lówką, kałamarzyk i starą gazetę. Eleonoro! Za chwilę pójdziesz do szkoły, powtórz ostatnią 
lekcję z zeszytu. Józefo, stań przy kuchni, zmywaj naczynia. Z blaszanej miednicy wyjmij 
po kolei: wypłukaną miskę glinianą, łyżki drewniane i aluminiowe i połóż je na ławeczce. 
Sabina na chwilę podejdzie do siostry, zajrzy do rozłożonego zeszytu i wróci do zabawy. 
Eleonoro, spakuj wszystko do koszyka, zostaw tylko gazetę, w którą mama zawinie pajdę 
chleba do szkoły [jedna z prowadzących prezentuje pakowanie chleba, podaje chleb Ele-
onorze]. Teraz wychodzisz. Ty Sabino będziesz próbowała zaśpiewać ze mną kołysankę. Tu 
jest tekst. 

– Uśnij, że mi uśnij albo mi urośnij 
bo ty mi się przydasz, w pole krówki wygnasz,
bo ty mi się przydasz, w pole krówki wygnasz ... 
Marianna skończyła szyć koszulę. Zacznie przerabiać starą odzież. Marianno, weź 

z ławy leżące tam sztuki odzieży. Rozłóż je na łóżku. Chcesz się poradzić swojej mamy, jak 
tę odzież przerobić. Zawołaj ją:

Mamo chodźcie zobaczycie, czy tak będzie, czy trza tu poprawić.
Józefa podchodzi do Marianny stojącej przy łóżku. Wyciera ręce o fartuch-zapaskę 

i razem oglądają odzież. Teraz odczytajcie dalszą część dialogu: 
Patrzcie mamo, to trza poprawić, prawda że tak – Marianna.
Oj tak, tak będzie, weź popraw, to będzie lepiej – Józefa.
Józefo chcesz zaśpiewać razem z Sabiną. Zaczynasz intonować od słów [jeżeli potrze-

ba pomoże jedna z prowadzących]:
...urośnij mi, w lecie króweczki wygonisz, chałupę zamieciesz,
króweczki wygonisz, chałupę zamieciesz ...
A teraz zaśpiewacie całą kołysankę. Sabina i Józefa: 
Uśnij, że mi uśnij albo mi urośnij
bo ty mi się przydasz, w pole krówki wygnasz
bo ty mi się przydasz, w pole krówki wygnasz
Urośnij mi, w lecie króweczki wygonisz
Chałupę zamieciesz, króweczki wygonisz
Chałupę zamieciesz ...
Teraz pytamy was. Czy podoba wam się atmosfera w tej rodzinie? Czy potraficie powie-

dzieć co ją tworzy?
Ta atmosfera jest taka, bo każdy pracuje, coś robi, nikt się nie nudzi. Mama szyje od 

rana, żeby zarobić dodatkowe pieniądze na życie. Józefa zajmuje się gospodarstwem domo-
wym. Sabina bawi się, a bawiąc się nie przeszkadza matce. Tak okazuje szacunek dla pracy 
matki. Pamiętamy, że Sabina zamiotła izbę. Wcześniej dziewczynki zaścieliły łóżka. Eleono-
ra po śniadaniu zmyła po sobie kubek. W tym domu nie było kłótni, ani między dorosłymi, 
ani między dziećmi: jak mama czy tata powiedziały, to już dziecko szło i już się posłuchało, 
i dwa razy nie trza było mówić. Czy zwróciliście uwagę na szacunek, jakim darzą się w tej 
rodzinie? Widzimy, że Marianna, zawodowa krawcowa, uznana we wsi, radzi się matki, jak 
naprawić odzież. Józefa odeszła od zajęć domowych, słysząc, że wnuczka nie radzi sobie ze 
śpiewaniem kołysanki, zatrzyma się, cierpliwie uczyć będzie dziewczynkę śpiewania. Niby 
mała sprawa, ale musimy pamiętać, że na okazany szacunek, dziecko odpowie szacunkiem. 
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Nie tylko w rodzinie, ale w stosunku do wszystkich. Co ta scena mówi nam o zabawkach 
dziecka wiejskiego? Lalkę ze szmatek z lnianymi warkoczykami uszyła Sabinie mama, a ko-
łyskę zrobił wujek chrzestny jeszcze dla starszej Eleonory. Dziewczynki nie raz wykonywały 
sobie zabawki samodzielnie, np. piłkę ze szmatek, a dla zabawy w gospodarstwo z buraka, 
z brukwi wycinało się koniki, krowę, kury, cielątka, i tak niby się obrządzało. 

Co ta scenka mówi nam o dawnych przyborach szkolnych? Co możemy powiedzieć o sto-
sunku Eleonory do szkoły? Pojawił się nam tu wątek nauki szkolnej. Widzieliście wykładane 
z koszyczka rzeczy szkolne: obsadkę ze stalówką, kałamarzyk, ołówek, zeszyty i podręczniki. 
Eleonora nosiła je w koszyku z rogożyny. Była tam jeszcze stara gazeta, w którą mama pako-
wała jej śniadanie. Może zwróciliście uwagę, że mama nie przypomina Eleonorze o pójściu 
do szkoły. Dzieci były obowiązkowe. Po szkole zaraz odrabiały lekcje. Nie było, że później, 
bo teraz mi się nie chce. I (…) jeszcze trzeba było się pochwalić. Mamo, ładnie napisałam?

Sabina opowiadała nam, że w dzieciństwie marzyła, żeby się uczyć. U Książków wie-
dza i nauka były w dużym poważaniu. W czasie zaborów w ich domu potajemnie uczono 
polskiego języka. Dziadek Wincenty sam nauczył się czytać, a modlitwy potrafił odmawiać 
i po łacinie. Matka Marianna uczyła się rzemiosła u zawodowej krawcowej, zaś ojciec Szcze-
pan ukończył kurs gospodarki spółdzielczej. Takie sytuacje nie były częste na wsi. 

Komentarz 9. Scenka 4. Magicznym miejscem w izbie przyciągającym ciągle uwagę 
Sabiny jest kredens. W nastawie kredensu, za przeszklonymi drzwiczkami stoją barwne, 
dekorowane kwiatkami talerze i kubki. Na drugiej półce kredensu leży maleńki jarmarczny 
pierścionek kupiony Sabinie przez rodziców na odpuście. Pewnego razu Sabina weźmie 
stołek, przystawi go do kredensu i sięgnie po ten pierścionek. Przez chwilę z ogromną ra-
dością będzie się nim bawić i radość tę podzieli z babcią. Innym razem weźmie z szuflady 
stołu ołówek i kartkę, i będzie próbowała przerysować kwiatki z talerzy. Spróbujemy teraz 
te scenki odegrać. W pierwszej mamy do odegrania dwie role - babci Józefy i jej wnuczki 
Sabiny. Prosimy dwie dziewczynki. Elementy stroju będą takie, jak poprzednio, a rekwizyt 
to pierścionek jarmarczny. Józefo, ty stań przy kuchni, przestawiaj garnki na płycie. Ty Sa-
bino stań przed kredensem, zachowuj się tak, jakbyś nad czymś się zastanawiała. Oto listy 
dialogowe.

Komentarz 10. Sabino, teraz weź stołek spod pieca, przystaw do kredensu. Otwórz 
drzwiczki kredensu, wejdź na stołek. Z drugiej półki weź pierścionek. Włóż go na serdeczny 
paluszek. Przyglądaj mu się z radością przez chwilę. A ty Józefo po każdym zdaniu Sabiny 
będziesz patrzyła na nią i kiwała ze zrozumieniem głową. Twoja rola jest tu bardzo trudna, 
bo grasz tylko gestem. Sabino, odczytaj pierwsze zdanie.

– Babko bardzo się cieszę tym pierścionkiem.
Następnie dalej go podziwiaj. Teraz przeczytaj drugą kwestię:
– Bardzo go lubię, tylko się boję, żeby mi choć nie zginął. 
I po krótkiej chwili trzecią. 
– Babko w niedzielę, jak pójdę do kościoła, to se ten pierścionek założę na palec, 
żeby widziały dzieci, że ja mam taki piękny pierścionek.
Sabino, teraz odłóż pierścionek do kredensu. Odnieś stołek.
Komentarz 11. Scenka 5. A teraz odegramy scenkę przerysowania kwiatów z talerzy 

i kubków. Mamy do odegrania role: babci Józefy, Sabiny i mamy Marianny. Prosimy trzy 
dziewczynki. Elementy stroju będą takie, jak poprzednio. Rekwizyty to ołówek i kartka, 
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które znajdują się w szufladzie stołu. Marianna jest teraz w okólniku i przebiera kartofle, 
Marianno wyjdź do sieni, wejdziesz do izby, kiedy damy ci znak. Sabino staniesz przed 
kredensem i przez dłuższą chwilę będziesz przyglądać się fajansowym talerzom i kubkom. 
Ty Józefo stań przy kuchni, przestawiaj naczynia, za chwilę dostrzeżesz zainteresowanie Sa-
biny kredensem i zapytaj o to. Oto listy dialogowe. 

Komentarz 12. Józefo, odczytaj pytanie, a ty Sabino po krótkiej chwili odpowiedz:
– Sabiniu, co tam się przyglądasz na te talerze, co tam patrzysz, coś tam zobaczyła? 
– Babko, bardzo mi się te talerze podobają i chce se narysować takie kwiatki.
Sabina jest jeszcze mała, więc żeby narysować kwiatki musi przystawić do kredensu 

stołek. Sabino zrób to, a potem podejdź do stołu i weź z szuflady ołówek i kartkę. Wróć do 
kredensu, stań na stołku. Połóż kartkę na blacie. Zacznij przerysowywać kwiatki z talerzy. 
Teraz do izby wchodzi Marianna, która skończyła przebierać kartofle. Siada przy maszynie. 
Sabino przeczytaj następny tekst: 

– Mamo, ta moja koleżanka Janka ma takie piękne kredki. Czasem pożycza swoim ko-
leżankom. Może byście mi mamo kiedy kupili? 
Marianno teraz ty: 
– Dobrze, kiedy pojedziemy na jarmark, to wam kupię takie kredki Sabiniu, żebyście 
mieli swoje i później już.
Co mówią nam scenki zabawy Sabiny przy kredensie? Jak sądzicie, czy zakup kredek był 

czymś codziennym na wsi? Scenki te pokazują nam radości i marzenia dziecka. Radość z tego 
co już posiada – z jarmarcznego taniego pierścionka. Marzenie o kolorowych kredkach, 
którymi malowałoby świat na kolorowo, nie szarością ołówka. Bywało, że chłopi powra-
cający do domów z jarmarku w miasteczku, przywozili coś dla swoich dzieci. Najczęściej 
był to groszowy cukierek albo słodka bułka. Kredki dla wiejskiego dziecka były luksusem. 
Marianna, uznana krawcowa, dorabiająca szyciem mogła córce złożyć taką obietnicę.

Które meble i przedmioty w izbie pełnią głównie funkcję użytkową, a które dekoracyj-
ną? Które są wyrobem tzw. domowym, które wykonał rzemieślnik, a które wyprodukowano 
w fabryce? Czy wam się podoba izba w chałupie Książków? Czy jakiś przedmiot szczególnie 
skupił waszą uwagę? Przeszklony kredens z kolorowym fajansem to ważny element decorum 
– wyróżnik chałupy chłopskiej od końca XIX wieku. Inne elementy takiego decorum stano-
wią obrazy religijne, zegar, portrety rodzinne. Czasami oczy siedmioletniej Sabiny widziały 
w domu rodzinnym niezwykły zbiór przedmiotów. To na te portrety to się zawsze patrzyło. 
I zegar był. Był kredens i talerze to też były takie ładne. Pomalowane we wzorki. To się próbo-
wało, narysowało się. I tak się dziwiliśmy, że takie malarze są i takie kwiatuszki, ozdóbki, jakieś 
pączki, gałązki.

Gdy dziś patrzycie na schludny, dostatnio urządzony dom Książków z czasów II 
Rzeczpospolitej, czy wyobrażacie sobie, jak mieszkały rodziny chłopskie w poł. XIX wieku, 
w czasach, gdy większość mieszkańców wsi była chłopami pańszczyźnianymi? Nie posiadali 
własnej ziemi, pracowali na polu dziedzica, a chaty były urządzone biednie, z glinobitką 
zamiast drewnianej podłogi, niemal pozbawione mebli. Często były to chaty kurne – czarne 
i zadymione, gdyż palenisko nie miało komina. W 1864 r. chłopi zostali uwłaszczeni, czyli 
dostali ziemię na własność. To zmieniło ich los i sytuację bytową. Od tego czasu w wyposa-
żeniu chat coraz więcej było sprzętów i mebli, służących różnorodnym potrzebom codzien-
nym, ale także zaspokajających potrzeby estetyczne. 
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Komentarz 13. Uczniowie, którzy odgrywali dziś rolę poszczególnych członków 
rodziny Książków otrzymają prócz pamiątkowego zdjęcia, również powiększenia starych 
fotografii wykonanych przed połową XX w.: Wincentego, Józefy, Szczepana, Marianny, 
Eleonory i Sabiny. 

Komentarz końcowy. Odwiedziliście dzisiaj Muzeum, w którym odwzorowywa-
liśmy kilka obrazków z życia codziennego rodziny Książków sprzed ponad 70 lat. Różnie 
wam to wychodziło, niemniej pragniemy was pochwalić za odwagę wejścia w rolę tych hi-
storycznych, choć wcześniej wam nieznanych postaci. Widzicie podobieństwa tamtego świata 
i wyraźne różnice. Czy potraficie je nazwać i wartościować? Pierwsza scenka ukazała nam bar-
dzo ważne aspekty życia tej rodziny. To pobożność i szacunek dla starszego pokolenia. We 
współżyciu tej rodziny zauważyliśmy harmonię i serdeczność. Mówiliśmy też o szacunku 
do pracy. Sabina bawiąc się nie przeszkadza pracującej mamie i babci. Dzieci ze zrozumie-
niem wykonują prace domowe. Temat głównych robót w gospodarstwie jest na tyle godny, 
że można powściągliwie podejmować go w czasie spożywania posiłku. Zobaczyliśmy, że 
w domu Książków, stare – tradycja i nowe – czyli świeżo wzięte z modernizującego się 
świata, występują w jakiejś wzajemnej harmonii. To lniane, ludowe ubiory obok uszytych 
z bawełnianych tkanin fabrycznych. Łyżki aluminiowe obok drewnianych. Miska glinia-
na obok blaszanego emaliowanego garnka. Poznaliśmy sposób przygotowywania jednej 
z podstawowych potraw na polskiej wsi. Książkowie jadali z jednej misy, tak jak większość 
chłopów. Przyglądaliśmy się światu dziecka wiejskiego. Poznaliśmy jego szacunek do zajęć 
domowych i nauki szkolnej. Widzieliśmy proste zabawki i kilka rzeczy szkolnych. Dowie-
dzieliśmy się, że kredens z dekoracyjnymi barwnymi naczyniami, obrazy religijne, zegar, ro-
dzinne portrety fotograficzne to decorum wiejskiej chałupy, które pojawiło się w większości 
chat chłopskich po uwłaszczeniu chłopów, a więc na przestrzeni ostatnich 150 lat. 

10.  Na zajęciach posłużono się zapisami z wielogodzinnych rozmów – wywiadów 
z Sabiną Małysz z domu Książek, wnuczką właścicieli zagrody z Teodorówki przeprowadzo-
nych wg szczegółowych kwestionariuszy w latach 2000-2002. W czasie, który próbowano 
zrekonstruować za pomocą badań, Sabina szykowała się, by we wrześniu 1939 r. pójść do 
I klasy szkoły powszechnej. Wywiady i kwestionariusze dotyczyły wszystkich zagadnień, 
które składają się na tzw. szczegółowy obraz biegu dawnego życia codziennego. W scenkach 
cytowane są zdania, które z dużym prawdopodobieństwem i w zbliżonej formie zostały 
wypowiedziane w rodzinie Książków w tamtych latach. Kołysanka została zapamiętana do-
słownie przez Sabinę.

11. W scence pierwszej Wspólne śniadanie rodziny Książków starano się ukazać ten 
fragment życia codziennego jako zjawisko kulturowe. Podkreślone są: religijność, wzajem-
ny szacunek i hierarchia w rodzinie, etos, ale jednocześnie naturalność codziennej pracy. 
W wątkach Sabina bawi się szmacianą lalką … i pierścionkiem, Sabina przerysowuje kwiaty 
z talerza w kredensie uczniom przedstawiany jest obraz marzeń i potrzeby działania dziecka 
wiejskiego. Zasygnalizowana jest również kwestia budowania decorum rodziny i estetyki 
mieszkania w sytuacji, gdy z biegiem lat następuje znacząca poprawa statusu materialnego 
warstwy chłopskiej. Przedmiotem poznania są realia życia codziennego na wsi w końcu lat 
30. XX w. na przykładzie konkretnej sytuacji w konkretnej rodzinie, a więc casusu – kadru 
a nie uogólnienia. Reprezentowane jest nie tylko tradycyjne myślenie muzealne – zabytki 
i ekspozycja, ale i idea „muzeum dawnego życia codziennego”.
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12. Młodzieży podczas wygłaszania komentarzy stawiane są pytania pomocnicze 
mające uwypuklić poszczególne prezentowane zagadnienia. Jest to elementem wprowadze-
nia do 4-6 minutowego etapu pytań i dyskusji przewidzianego po odegraniu każdej scenki. 
Tu dajemy przykłady takich pytań. We Wspólnym śniadaniu rodziny Książków – Co ta scena, 
a także muzealna ekspozycja i wiedza uzyskana od członków rodziny, mówi nam o dawnym 
życiu codziennym? Tu komentarze i dyskusja nakierowane są głównie na sprawę pobożności 
rodziny, wzajemnego szacunku, harmonijnej współobecności elementów starych i nowych. 
W wątku – Sabina bawi się szmacianą lalką, podstawowe pytanie dotyczy tych ludzkich 
zachowań i postaw życiowych, które tworzą i podtrzymują pozytywne duchowe wartości 
życia codziennego: Czy podoba wam się atmosfera w tej rodzinie. Czy potraficie powiedzieć, 
co ją tworzy?  

13. Izba w chałupie z Teodorówki ma powierzchnię 21,6 m2. Część z tej powierzchni 
przy ścianach zajęta jest przez mury ogniowe i meble. Na niektórych meblach – szlabanku 
i stołeczkach można usiąść. Dodatkowo wnoszone są 2 ławki, aby zapewnić miejsca sie-
dzące dla wszystkich uczestników warsztatów. Przy zachowaniu odległości minimum 2 m 
między uczniami-widzami a uczniami-aktorami jest dobra widoczność dla wszystkich. 

14. Badania etnograficzne nie dostarczają szczegółowych informacji o wszystkich 
elementach, niezbędnych do realizacji muzeum dawnego życia codziennego sprowadzonego 
w scenkach do wizji konkretnych, jednorazowych wydarzeń. Izba, w której odgrywana jest 
scenka śniadania nie jest miejscem rzeczywistego posiłku. 

Rodzina Książków spożywała śniadanie w innym pomieszczeniu, tzw. małej kuchni 
o powierzchni 10,5 m2. Nie jest ono w stanie pomieścić grupy szkolnej, a i widoczność 
byłaby w tym wypadku bardzo ograniczona. W obecnej wersji ilość scenek włączonych do 
scenariusza lekcji wymaga wartkości, tempa i dyscypliny. Dlatego w wyniku opóźnienia 
(nie analizujemy tu możliwych przyczyn) nauczyciele będą rezygnować z któregoś dalszego 
wybranego wątku lekcji, nie zaś upraszczać realizowane scenki-zagadnienia.   

15. Podstawą źródłową i walorem zajęć są wywiady z członkami rodziny Książków. 
Pozwalają one stosunkowo bezpiecznie przekazywać obraz życia codziennego tej rodziny 
z ok. 1939 r., a także w sposób wiarygodny odpowiadać na większość pytań, które mogą 
się pojawiać ze strony uczniów. W MWL nie ma drugiego takiego obiektu o charakterze 
mieszkalnym, dla którego byłby zgromadzony tak bogaty materiał. Badania terenowe prze-
prowadzano w dwóch etapach – w latach 1979-1982, wówczas, gdy żył jeszcze Szczepan 
Książek i jego córki1 i w 2001-2002 r. już tylko z córką Sabiną2. Pierwszy etap pozwo-
lił opracować scenariusz zagrody i urządzić ekspozycję metodą idiograficzną3. Drugi etap 
– uzyskać szczegóły z życia rodziny Książków i opracować ich parateatralną prezentację 
w postaci edukacyjnego spektaklu Życie codzienne rodziny Książków na przełomie kwietnia 
i maja 1939 r. od przebudzenia dzieci do południa4. Od 2002 r. jest on rokrocznie wystawia-
ny w Muzeum. Rodzina Książków z Teodorówki, jako jedyna z tych wszystkich, których 

1 Wywiady S. Aleksandrowicza, J. Babinicz-Wituckiej, B. Bieleckiej, Z. Burczaka, E. Góreckiej-Wójcik, M. Górskiego, M. Libery, 
E. Maj, M. Meksuły, J. Petery, W. Warszawskiego w latach 1979-1982, AMWL.
2 Wywiady A. Kirsz, G. Miliszkiewicza, E. Góreckiej-Wojcik, przeprowadzone w latach 2001-2002, AMWL.
3 M. Meksuła, E. Wójcik, J. Stefański, Scenariusz realizacyjny zagrody z Teodorówki, Lublin 1996, mps; Teodorówka, gm. Frampol, 
woj. zamojskie, Dokumentacja architektoniczno-konserwatorska, wyk. J. Deleżal, W. Hurko, J. Klepacka, Lublin 1980, mps, AMWL. 
4 G. Miliszkiewicz, Scenariusz spektaklu „Życie codzienne w zagrodzie Książków w Teodorówce, przełom kwietnia i maja 1939 r., dzień 
powszedni od przebudzenia dzieci do południa”, Lublin 2002, mps. AMWL.
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historię eksponuje Muzeum, ma opracowany taki paradokument. Scenariusz spektaklu 
i wywiady są podstawą źródłową omawianych tu warsztatów. W obszernych zapisach roz-
mów z Sabiną są wyjaśnienia i komentarze do zachowań poszczególnych członków rodzi-
ny, m.in. jak dziadek Wincenty tłumaczył wyższość łyżki drewnianej nad aluminiową, jak 
w domu Książków przygotowywano groch z kapustą, dlaczego Sabina chciała mieć kredki. 
Informacje o Książkach i ich zagrodzie zostały opublikowane w informatorze o MWL5, 
zaś o spektaklu w kilku artykułach6. Fotoreportaże ze spektaklu eksponowane są w MWL 
w czworaku z Brusa i w hallu zaprzyjaźnionej z muzeum Szkoły Podstawowej nr 14 na Sła-
winie. Kolejne pokolenia uczennic tej szkoły odgrywają w Muzeum role Sabiny i Eleonory. 
Spektakl jest w dużej części nagrany na taśmie video. Dla wszystkich zabytków pomieszczo-
nych na ekspozycji zagrody z Teodorówki opracowano tzw. karty ewidencyjne zawierające 
podstawowe informacje historyczne. 

16. Świat wyobrażony przez ekspozycję zagrody, w której odbywają się zajęcia jest 
konkretnym przykładem dawnego życia codziennego, nie zaś jego modelem. Do Muzeum 
zostały przeniesione wszystkie obiekty zagrody Książków, zbudowane w Teodorówce w jed-
nym czasie (ok. 1904 r.), co skutkuje spójnością przestrzeni. W tej przestrzeni chałupy 
i okólnika toczyło się życie codzienne Książków w 1939 r. To jest sygnalizowane, jako 
element wiarygodności przekazu oferowanego młodemu człowiekowi. Gwarantuje, że wy-
obraźnia ucznia nie musi podążać drogą fikcji. Wszystkie scenki oparte są na badaniach 
etnograficznych z Sabiną Małysz z domu Książek. Nie zawierają dodatkowych folklory-
stycznych wstawek nieuzasadnionych biegiem życia codziennego. W tym sensie są one pu-
rystyczne i mimetyczne.

17. Lekcja prowadzona jest w obiekcie urządzonym tzw. metodą idiograficzną – ro-
dzinną. W wielu wypadkach zachowane są rzeczywiste związki i układy między przedmio-
tami, z których aż 126 pochodzi z zagrody Książków w Teodorówce. Młodzież przebywa 
w bliskości sprzętów i mebli, które w przeszłości należały do Książków. Są to m. in. stół 
i krzesła przy których Eleonora przygotowuje się do szkoły, a Sabina bawi się. Kredens 
wykonany dla Książków w 1920 r. na specjalne zamówienie u stolarza Stanisława Kiszczaka 
z Woli Radzięckiej – magiczny skarbiec wypełniony barwnymi fajansowymi naczyniami 
i kilkoma szklanymi kieliszkami, przy których leży jarmarczny pierścionek Sabiny. Na sto-
jącym w izbie kolibaczu, córki Książków układały na noc swoje ubrania. Ze ścian izby 
patrzą portrety Marianny i Szczepana wykonane u fotografa domokrążcy. 

18. W działaniach parateatralnych młodzież posługuje się rekwizytami – kopiami 
albo odtworzeniami niezachowanych przedmiotów. Uczniowie-aktorzy przebierają się 
w kostiumy lub elementy stroju, potraktowane jako znaki-symbole określonych domowni-
ków. Projekty rekwizytów do spektaklu, w tym ubiory, wykonano wg ścisłych wskazówek 
Sabiny. Niektóre kostiumy uszyte zostały przez jej córkę Zofię Furmanek. 

Kostiumy do wątków II-V: Wincenty – portki, czapka, koszula; Józefa – bluzka, 
zapaska, chustka; Szczepan – marynarka, kapelusz; Marianna – bluzka, fartuch, chustka; 
Eleonora – sukienka, chustka; Sabina – sukienka, chustka. 

5 Muzeum Wsi Lubelskiej. Lublin, b. d., k. 15.
6 G. Miliszkiewicz, Od przebudzenia dzieci do południa. Spektakl „Życie codzienne rodziny Książków z Teodorówki w 1939 r.”, „Twór-
czość Ludowa”, nr 4, 2002,  I-IV,  s. 23-24;  tenże, Wiedza, zabytek i rekwizyt w edukacji i usłudze w muzeum na otwartym powietrzu, 
„Kielecka Teka Skansenowska”, t. 2, Kielce 2002, s. 239-246.
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Rekwizyty do wątków: II – ława do spożywania posiłków, 5 stołków, garnek żeliw-
ny emaliowany, misa gliniana, 2 łyżki drewniane, 3 łyżki aluminiowe, ziemniaki, kapusta 
kiszona, groch, miotła z mchu i tekturka do zbierania śmieci; III – kołyska drewniana dla 
lalki, lalka szmaciana, ścinki tkanin, halka kretonowa, halka lniana, koszula lniana, koszyk 
z rogożyny, obsadka ze stalówką, kałamarzyk, ołówek, dwa zeszyty, podręcznik do kl. III 
Poznaj swoją wieś, stara gazeta, chleb; IV – pierścionek jarmarczny; V – ołówek, kartka. 

19. Na zakończenie zajęć dzieci zaprezentują portrety wszystkich sześciu członków 
rodziny Książków. To kserokopie fotografii naklejone na sklejce. Dla uczniów-aktorów 
przygotowano na zafoliowanych karteczkach partie dialogowe i monologi, będące zrekon-
struowanymi wypowiedziami dawnych domowników. Do promocji warsztatów Życie co-
dzienne Książków … służy plansza informacyjna 100x70 cm wskazującą na źródła, cele 
i metody zajęć. Wykonano ją z zachowaniem dawnej techniki introligatorskiej.
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Łucja Kondratowicz–Miliszkiewicz
Barbara Rzączyńska 

Muzeum Wsi Lubelskiej

Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa  
– patriotyzm i decorum

2

1. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Ekspozycja, 
rekwizyty i poziom przekazywanej wiedzy stwarzają możliwość przeprowadzenia warsz-
tatów także dla młodzieży akademickiej. 

2. Celem warsztatów jest poznanie na wybranych przykładach znaczenia dwóch 
pojęć – patriotyzm oraz decorum w życiu codziennym ziemiaństwa w II Rzeczpospolitej. 
Młodzież zapoznaje się z rolą dworu szlacheckiego i ziemiańskiego jako odwiecznej ostoi 
patriotyzmu. Patriotyzm dotyczy postaw w różnych dziedzinach życia, w istocie jest wie-
loaspektowy. To odpowiedzialność za losy państwa i narodu, nie tylko w sytuacji zagro-
żenia wojną, ale w codziennym gospodarowaniu, także rodzinnym majątkiem. To obo-
wiązki podejmowane wobec wiejskiej społeczności. To także postawy konsumenckie. 
Na wybranych przykładach życiorysów ziemian młodzież poznaje formy charytatywnej 
i oświatowej działalności dworu prowadzonej wśród ludności wiejskiej. Celem zajęć jest 
również przybliżenie postaw obywatelskich wobec zagrożeń światowym kryzysem go-
spodarczym lat 1929-1935. Decorum jako zestaw symboli-znaków właściwych warstwie 
ziemiańskiej szerzej zdefiniowane jest w komentarzu 3.

3. Zajęcia trwają 75 minut. Wątek we dworze zajmuje 24 min., w plebanii 23 min., 
w sklepie żelaznym 20 min. Przejścia między stanowiskami trwają łącznie 8 min. 

4. Warsztaty prowadzone są na trzech ekspozycjach – we dworze oraz w sektorze 
miasteczko na plebanii i w sklepie żelaznym. Składają się one z czterech wątków. Pierw-
szy, wprowadzający, odbywa się na ekspozycji dworu z Żyrzyna z czasokresem wystroju 
wnętrza datowanym na 1939 r. Wątek II to wizyta kwestarza w gabinecie tego dworu. 
Wątek III, kurs higieny dla kobiet wiejskich, realizowany jest w kuchni plebanii z ekspo-
zycją datowaną na 1939 r. W miasteczkowym sklepie żelaznym z 1938 r. usytuowanym 
czasowo w spichlerzu podworskim z Turki, przedstawiane jest zagadnienie patriotyzmu 
gospodarczego. Jest to wątek IV.

5. Zajęcia przewidziane są dla grup liczących do 20 osób. Liczba uczestników wy-
nika z wielkości pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, oraz możliwości wygospo-
darowania miejsc siedzących, a także zapewnienie dobrej widoczności działań. W gabi-
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necie we dworze wszyscy uczniowie stoją, w kuchni plebańskiej może usiąść ok. 14 osób, 
a na ekspozycji sklepu żelaznego wszyscy mają miejsca siedzące. 

6. We wszystkich wątkach zastosowano wykład informacyjny w formie komenta-
rzy, ilustrowany zabytkami i ekspozycją. W wątkach II-IV stosowana jest metoda insce-
nizacji - miniwarsztaty parateatralne, z użyciem kostiumów i rekwizytów. Komentarze do 
tych działań zawierają instrukcje do wykonania poszczególnych scenek.

7. Realizacja scenek parateatralnych jest przykładem zbiorowej pracy z uczniem. 
Do poszczególnych inscenizacji angażowane są grupy od 2 do 8 osób. W scence Wizyta 
kwestarza we dworze wezmą udział 3 osoby, które odegrają role kwestarza, dziedzica i po-
kojówki. W scence Kurs higieny dla kobiet wiejskich przewidziano 8 uczestników. W jed-
nej scence odegrają role dziewcząt wiejskich biorących udział w kursie higieny, w drugiej 
zaaranżują wzorcowy kącik do mycia, wykorzystując ówczesne przedmioty codziennego 
użytku znajdujące się na ekspozycji plebanii. W sklepie żelaznym 4 uczniów odegra ob-
razek sceniczny Cudze chwalicie swego nie znacie, a 2 – scenkę zakupu wideł. Łącznie, 
działania interaktywne angażują 17 osób, czyli prawie wszystkich uczestników zajęć.  Nie 
wymaga się od uczniów pamięciowego opanowania tekstów, lecz odczytania kwestii z list 
dialogowych. Jeżeli warsztaty są poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami w szkole, 
uczniowie mogą podjąć także próbę wyuczenia się tych krótkich zdań. 

8. Przebieg zajęć muzealnych: 
Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość ról

0 min.
[2 min.]

Gazon 
lub  

hall we 
dworze  

z Żyrzyna.

Przywitanie w Muzeum. Działania organizu-
jące klasę.
 Komentarz 1.

2 min.
[8 min.]

Dwór  
z Żyrzyna.

Wątek I. Zapoznanie z poszczególnymi  
pomieszczeniami dworu ziemiańskiego. 
 Komentarz 2.

9 min.
[1 min.]

Gabinet. Terminy: patriotyzm i decorum.
 Komentarz 3.

10 min.
[5 min.]

Dwór, 
hall,  

gabinet.

Wątek II. Wizyta kwestarza we dworze.  
Przygotowanie do scenki 1 i 2. Zaopatrzenie 
uczestników w stroje i rekwizyty.
 Komentarz 4. 

3 osoby:
dziedzic,

pokojówka,
kwestarz

15 min.
[3 min.]

Hall,  
gabinet.

Odegranie i objaśnienie scenki 1. 
 Komentarz 5.

j.w.

18 min.
[3 min.]

Gabinet. Odegranie i objaśnienie scenki 2.
 Komentarz 6.

2 osoby

21 min.
[3 min.]

j.w. Podsumowanie, pytania, dyskusja. 
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość ról

24 min. 
[4 min.]

Aleja  
w parku 
dwor-
skim.

Przejście ze dworu na plebanię z Żeszczynki.

28 min.
[4 min.]

Plebania, 
kuchnia.

Wątek III. Kurs higieny dla kobiet wiejskich. 
Przygotowanie do scenek 3 i 4. Zaopatrzenie 
uczestników w stroje i rekwizyty.  
 Komentarz 7.

8 osób:
dziedziczka,
instruktorka,
6 dziewcząt 

32 min.
[3 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki 3. 
 Komentarz 8.

j.w.

35 min.
[8 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki 4. 
 Komentarz 9.

j.w.

 43 min.
[3 min.]

j.w. Znaczenie kursów dla włościan w życiu  
społeczno-politycznym i gospodarczym  
II Rzeczypospolitej.
 Komentarz 10. 

46 min.
[3 min.]

j.w. Pytania, dyskusja. 

49 min. 
[2 min.]

j.w. Czynności organizacyjne – zebranie rekwizy-
tów. 

51 min.
[4 min.] 

Droga  
w sektorze 
miastecz-

ko.

Przejście z plebanii do sklepu żelaznego.

55 min.
[3 min.]

Miastecz-
kowy 

sklep żela-
zny.

Wątek IV. Patriotyzm gospodarczy. Informa-
cja o ekspozycji sklepu żelaznego. 
 Komentarz 11.

58 min.
[4 min.]

j.w. Przygotowanie do scenki 5 Cudze chwalicie 
swego nie znacie. Zaopatrzenie uczestników 
w stroje i rekwizyty.  
 Komentarz 12.

4 osoby:
2 dziew-
czyny,

2 chłopców
62 min.
[3 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki 5. 
 Komentarz 13.

j.w.

65 min.
[3 min.]

j.w. Odegranie i objaśnienie scenki 6. Kupujcie 
widły krajowe.
 Komentarz 14.

2 osoby:
sklepikarz, 

rolnik
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość ról

68 min. 
[4 min.]

j.w. Postawienie pytań, dyskusja. 

 72 min.
[3 min.]

j.w.  Komentarz na zakończenie zajęć.

75 min. 3 miejsca 4 wątki, 6 scenek, 15 komentarzy 17 ról

9. Komentarz 1. To nie jest zwykłe zwiedzanie – oprowadzanie po muzealnych wy-
stawach, lecz specjalnie przygotowane zajęcia tematyczne. Na trzech ekspozycjach: w zie-
miańskim dworze, na miasteczkowej plebanii i w miasteczkowym sklepie żelaznym zapo-
znacie się z tematem Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa – patriotyzm i decorum. Mu-
zealna ekspozycja dworu to jakby zatrzymane kadry z codziennego życia jego mieszkańców 
z lat 30. XX w. Ale my postaramy się na moment ożywić je, przejść od ekspozycji statycznej 
do muzeum wydarzeń życia codziennego. Będziemy odgrywać scenki z przeszłości, tak by 
przybliżyć wam wartości, które być może wy również wyznajecie. Te wartości uznajemy za 
pożyteczne, ale może są już dalekie i jakby mniej czytelne w paneuropejskiej rzeczywistości 
i w dobie powszechnej globalizacji. W trzech obiektach muzealnych, do których was zapro-
wadzimy, prawie każdy z was przynajmniej raz weźmie udział w krótkich inscenizacjach. 
Umawiamy się, że jeżeli czegoś nie rozumiecie, to możecie prosić o wyjaśnienie w trakcie 
przygotowania i realizacji scenek. Zabytki na ekspozycjach nie są od was odgrodzone. W ten 
sposób okazujemy szczególne zaufanie do uczestników specjalistycznych zajęć. Jednakże tu, 
zarówno was jak i nas – kustoszy i nauczycieli muzealnych, obowiązuje szczególny szacunek 
do muzealiów. Starajcie się ich nie dotykać. Natomiast przedmioty, którymi będziecie się 
posługiwać to rekwizyty. Są to rekonstrukcje, kopie zabytków lub takie zabytki, w stosun-
ku do których muzealnicy podjęli decyzję, że nie zostaną wpisane do muzealnego rejestru. 
Szczególną uwagę prosimy zachować przy wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczeń oraz 
przy zajmowaniu miejsc na zajęciach. Ja kustosz Łucja Kondratowicz i moja koleżanka 
przewodnik Barbara Rzączyńska życzymy wam miłego i pożytecznego pobytu w Muzeum 
na zajęciach edukacyjnych.     

Komentarz 2. Wejdziemy teraz do dworu ziemiańskiego i zapoznamy się z jego 
poszczególnymi pomieszczeniami. Zwrócimy wam uwagę na niektóre eksponaty i frag-
menty ekspozycji charakterystyczne dla dworu ziemiańskiego, które określamy jako deco-
rum. One wprowadzą nas w problematykę tożsamości polskiego ziemiaństwa, czyli przed 
wiekami tzw. szlachty. Ekspozycja domu ziemiańskiego z sierpnia 1939 r. we dworze 
z Żyrzyna nie nawiązuje do rodzin niegdyś tu zamieszkujących i nie łączy się z żadnymi 
faktami z jego historii. W przestrzeni dworu ukazano modele poszczególnych pomiesz-
czeń, które występowały w domach ziemiańskich na Lubelszczyźnie w tamtym okresie. 
Ekspozycja ta jest oparta na wywiadach z przedstawicielami lubelskiego środowiska zie-
miańskiego. Większość zabytków wykorzystanych do jej aranżacji pozyskano ze środo-
wisk mieszczańskich i ziemiańskich.  
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Spójrzmy przed siebie. Przed nami symboliczne wejście z białymi kolumnami zwa-
ne gankiem polskim. Nad drzwiami obraz Częstochowskiej Madonny. To bardzo ważne 
elementy decorum domu ziemiańskiego.  

W hallu – sieni reprezentacyjnej, najważniejszym elementem wystroju jest deco-
rum myśliwskie, a więc trofea i akcesoria. Polowaniom oddawała się więcej niż połowa 
ziemiaństwa na Lubelszczyźnie. Trofea wisiały w małych, ubogich dworkach i w pała-
cach. Drugim wyróżnikiem tego pomieszczenia są dożynkowe wianki. Był zwyczaj wie-
szania ich w sieni i przechowywania do następnego święta plonów. Właściciele majątku 
otrzymywali je od żniwaczek-przodownic w czasie dworskiego obrzędu dożynkowego 
zakończonego poczęstunkiem i zabawą do rana. 

W pokoju jadalnym bardzo ważny był duży rozkładany stół, bywało że i na 24 
osoby. Wielopokoleniowa rodzina, krewni-rezydenci i przebywający we dworze goście 
codzienne spożywali przy nim posiłki. Ważne są również obrazy. Jest tu pamiątka rodzin-
na – niewielki wizerunek Matki Boskiej Karmiącej z XIX w., z pokolenia na pokolenie za-
wieszana nad drzwiami jadalni. Spójrzcie na portrety przodków i kompozycje rodzajowe. 
Wśród nich widzicie Wyjazd na kwestę – ilustrację do Pamiętników kwestarza Ignacego 
Chodźki. Pisarz ten przeszedł do historii literatury jako piewca tradycji szlacheckich. Ta-
kie obrazki ozdabiały wiele dworów. Dziś ten obrazek jest dla nas istotny również z tego 
powodu, że za chwilę odegramy scenkę poświęconą kwestarzom.

W salonie jest domowa galeria obrazów – nastrojowe pejzaże, sceny mitologiczne  
i portrety rodzinne, wśród nich wizerunek Władysława Hieronima Sanguszki z Gumnisk 
(1803-1870), uczestnika powstania listopadowego. Poza miejscami do siedzenia – kana-
pami i fotelami, w salonie bardzo ważny był fortepian. Tu rodzina zbierała się, czytała, 
prowadziła rozmowy, ale też dużo śpiewała i muzykowała. Nasz fortepian, pierwotnie 
z brązową palisandrową okleiną, został przemalowany na czarno. Po powstaniu stycz-
niowym czyniono tak w wielu patriotycznych domach na znak żałoby. Nad fortepianem 
wisi portret Marii Pstrokońskiej z krzyżem powstańczym w tle. Ta ziemianka z Małkowa 
w sieradzkim, na przełomie XIX/XX w. prowadziła salon artystyczny, który był azylem 
dla polskich artystów, miejscem swobodnej wymiany myśli i poglądów. Bywali tu pisarze, 
m.in. Władysław Reymont, malarze, rzeźbiarze, ludzie nauki.

Głównym decorum sypialni jest obraz Madonny z Dzieciątkiem zawieszony nad 
małżeńskim łożem, na makacie buczackiej z przełomu XIX/XX w. Stanowi on przedmiot 
kultu domowego, cenną pamiątkę rodzinną, świadectwo trwałości i ciągłości domowych 
tradycji. Przekazywany z pokolenia na pokolenie był świadkiem najważniejszych rodzin-
nych wydarzeń, to przed nim udzielano chrztu świętego. 

W pomieszczeniu zw. garderobą pracowała i mieszkała pokojówka-garderobiana. 
To dobra okazja, by powiedzieć o charakterystycznym dla ziemianina codziennym ubio-
rze zw. sportowo-wiejskim. Tworzyły go wygodne spodnie bryczesy, marynarka sportowa 
z tweedu, a często również lniana oraz buty z cholewami i czapka z daszkiem.  

Niektóre przedmioty w pokoju chłopięcym pokazują kierunek wychowania dziec-
ka w rodzinie ziemiańskiej. Janusz – gimnazjalista – uczestniczy w różnych formach życia 
szkolnego. Są tu akcesoria harcerskie i fotografie pamiątkowe z pobytu na Zlocie Skau-
tów Słowiańskich w Spale w 1935 r. Jest sprzęt turystyczny, a także pamiątki z dzie-
ciństwa i zeszyt szkolny, w którym Janusz opisał swój pobyt na Powszechnej Wystawie 
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Krajowej w Poznaniu w 1929 r. – tzw. Pewuce. Jako siedmioletni chłopiec był tam z całą 
rodziną. Ta wystawa była wydarzeniem narodowym. Zorganizowana z wielkim entuzja-
zmem w 10. rocznicę odzyskania niepodległości – obrazowała i podsumowywała doro-
bek Rzeczpospolitej w każdej niemal dziedzinie życia, a wyjazd na Pewukę był traktowany 
jako obywatelski, patriotyczny obowiązek. 

W gabinecie została osadzona grupa przynależnych do decorum pamiątek rodzinnych 
(w tym niepodległościowych) oraz muzealia pokazujące gospodarowanie w majątku. Nad 
kanapą wisi portret rodzinny i trzy szable: karabela z rytowanym Wiwat Wolność, szabla fran-
cuska, z jaką w 1919 r. wracali z Francji żołnierze generała Hallera oraz oficerska szabla parad-
na z grawerowanym napisem Honor i Ojczyzna (wzór 1921). Pośród obrazków na ścianach 
mamy wątki powstań narodowych: fotografię powstańca styczniowego, akwarelę Powstaniec 
na czatach i dwie kompozycje z powstania listopadowego. W sekreterze jest fachowy księgo-
zbiór rolniczy i dokumenty dotyczące majątku. Na biurku zaś, niezwykle ważne dla racjonal-
nego gospodarowania, książka i szpargały dotyczące rachunkowości domowej.  

W bibliotece został zaakcentowany wątek rodowy. Wiszą tu portrety najszacow-
niejszych przodków rodziny – duchownych z końca XVIII w. W księgozbiorze są dzieła 
encyklopedyczne, słowniki, europejska i polska klasyka z dziełami romantycznych wiesz-
czów, a także książki rolnicze. Znajdziemy tu też kilka przewodników po niektórych 
działach Pewuki – wystawy wspomnianej w pokoju chłopięcym. 

Komentarz 3. Zapoznaliście się z ekspozycją domu ziemiańskiego z 1939 r. Zie-
mianie o swoim domu mówili, że jest częścią ojczyzny – miejscem nauki pierwszego 
pacierza, wspomnień o przodkach, gdzie pamiątki po nich mówią nie tylko o przeszłości 
rodziny, lecz także o historii całego narodu. Znakiem tożsamości ziemian był sam dwór 
z białym, kolumnowym gankiem. Wewnątrz dworu zaś portrety przodków, obrazy re-
ligijne, dzieła sztuki, dawne meble i fortepian, pamiątki rodzinne, broń, fotografie po-
wstańców. W domu było żywe wspomnienie o czynach patriotycznych, ofiarności na 
cele społeczne, charytatywne i oświatowe, o niesionej pomocy ludziom potrzebującym. 
Na ową tożsamość składał się również gazon przed dworem, gdzie świętowano obrzędy 
dworskie, park, brama prowadząca na teren majątku, krzyże, kapliczki w dworskim par-
ku. Wreszcie ziemia. To miłość do niej, utrzymanie i gospodarska opieka była dla ziemian 
największym powołaniem. Czy wiecie, że ziemianie z zaboru rosyjskiego nie utrzymywali 
stosunków towarzyskich z ludźmi ze swojej sfery, którzy sprzedawali ziemię? Te znaki – 
materialne i duchowe, bo dotyczące zarówno przedmiotów, przestrzeni majątku, jak też 
obrzędów czy postaw życiowych, to zestaw symboli właściwych warstwie ziemiańskiej. 
Nazywamy je decorum domu ziemiańskiego.

Komentarz 4. Wróćmy do XX w. i wspólnie ożywmy dwór. Miejscowy dziedzic 
posiadał w relacjach z Kościołem pewne przywileje, np. honorowe miejsce dla rodziny 
w prezbiterium świątyni. Podkreślało ono szczególną rolę dziedzica nawiązującą do tra-
dycji wasalnych w gromadzie, ale też pokazywało go jako kolatora, dobrodzieja Kościoła. 
Jesteśmy w gabinecie. To centrum kierowania dworem i majątkiem ziemskim. Właściwe 
zarządzanie dobrami dawało siłę ekonomiczną, pozwalało realizować patriotyczną posta-
wę, swoją i członków rodziny. Rozejrzyjcie się wokoło. Pielęgnacja wiekowych pamiątek 
budowała w dorastających dzieciach poczucie odpowiedzialności, misji wobec ojczyzny 
i społeczeństwa. Jednoznacznie określała tożsamość. Już wiecie, że te elementy wyposa-
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żenia domu ziemiańskiego to decorum materialne. Scenka z kwestarzem, którą za chwilę 
zobaczymy obrazuje decorum duchowe. 

Komentarz 5. Scenka 1. Do odegrania są role: kwestarza, dziedzica i pokojówki. 
Prosimy trzy osoby. Oto elementy stroju i rekwizyty. Habit i sakiewka dla kwestarza, fartu-
szek dla pokojówki, a dla dziedzica: portfel, banknot 100 zł i książka rachunkowości domo-
wej, w której zapisuje wydatki. To są listy dialogowe. Akcja toczy się w hallu i w gabinecie. 
Pokojówka przyjmuje kwestarza w hallu. Anonsuje wizytę i wprowadza go do gabinetu. 
Kwestarz przedstawia dziedzicowi cel swojej wizyty. Dziedzic wręcza mu 100 zł banknot 
jako pierwszą ratę na remont kościoła. Następnie zapisuje ten wydatek w książce rachunko-
wości domowej [kwestarz wchodzi główną sienią, tu podchodzi do niego pokojówka].

Kwestarz: Niech będzie pochwalony. To powiedzcie panu dziedzicowi, że przyjechał 
ojciec Jacek po kweście.
Pokojówka [wchodzi do gabinetu]: Proszę pana dziedzica przyjechał ojciec Jacek po 
kweście.
Dziedzic: Proś, proś.
Kwestarz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziedzic: Witaj ojcze Jacku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kwestarz: Przyszedłem prosić o wspomożenie naszego kościółka. 

Wśród wielu ludzi pukających do naszych serc i umysłów z prośbą o wsparcie, 
są uczciwi i zaangażowani, którzy chcą wesprzeć pojedynczych ludzi – chorych, czy też 
tych, którzy utracili wszystko. Są także osoby reprezentujące instytucje, a wśród nich 
te uznawane za ważne dla społeczeństwa i posiadające odwieczny autorytet. Do dworu 
ziemiańskiego pukali z prośbą tzw. podróżni, ubodzy, żebracy, ale też dziady praszalne  
i kwestujący zakonnicy przedstawiający w sposób rzeczowy cel kwesty. Przypomnijmy so-
bie obrazek Wyjazd na kwestę, na który zwróciliśmy wam uwagę w pokoju jadalnym. Tak 
oto kwestowanie w rodzinnym dworze wspominał Zbigniew Janisławski z Woli Żółkiew-
skiej. Do nas przyjeżdżały kwestarki z Łabuń. Tam był mały sierociniec. Zawsze przyjeżdżały 
krakowskim wózkiem na parę koni, takim wyplatanym wikliną. Nie resorowany był  i szory 
miał nieparadne. Zwykle z Łabuń po kweście to dwie siostrzyczki przyjeżdżały. Niekoniecznie 
chciały datek pieniężny, o dwa metry pszenicy, na przykład, prosiły. Proszone były do gabine-
tu, ojciec z nimi pogadał, dał co trzeba było. 

Komentarz 6. Scenka 2. Przystąpmy teraz do kontynuacji scenki. 

Dziedzic: Tak, tak mówili mi państwo Ligowscy, że kościół w wielkiej jest potrzebie.
Kwestarz [podaje dziedzicowi fotografię kościoła]: I dach wymaga naprawy i ściany 
remontu a i ołtarzom potrzebne jest nowe malowanie. 
Dziedzic: Dawny to kościół, jak tu nie pomóc. Dam ofiarę, ale w kilku ratach, dziś 
100 złotych, w lutym i marcu kolejne [podaje wyjęte z portfela 100 zł].
Kwestarz: Bóg zapłać panie dziedzicu, Bóg zapłać za ofiarę.
[do gabinetu wchodzi pokojówka]
Pokojówka: Proszę pana dziedzica, obiad już podano.
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Patriotyczna postawa to pełne rozpoznanie, głęboka świadomość potrzeb środowiska  
i otoczenia. To dowód, że ten ziemianin, jako obywatel jest sprawny i zaangażowany. 
Trzeba tu jednak uwzględnić, że na wsi były trzy liczące się strony społeczne – dwór, 
kościół i chłopi, którzy w 1864 r. zostali uwłaszczeni i otrzymali ziemię, a po odzyskaniu 
niepodległości coraz bardziej włączali się do społeczno-gospodarczego życia wsi. Oni też 
patrzyli na stan kościoła, i to coraz częściej okiem gospodarza. Wyobraźmy sobie, że 
owe deklarowane raty zapowiedziane przez dziedzica, przypadają na trudny okres zimy 
i przednówka. Te 100 zł to były trzy miesięczne pensje pracownika rolnego na dworskim 
folwarku. Ale liczyło się dane słowo. A dochody z gospodarstwa nie były do końca prze-
widywalne. Pożary we dworach, zarazy czy spadki cen na giełdzie mogły spowodować, że 
niejednokrotnie trzeba było ryzykować, by wiązać koniec z końcem i nie wpaść w jakieś 
długi. Dla ziemianina najważniejszy był rozwój części gospodarczej dworu. A w tam-
tych czasach często wielu ziemianom niesłusznie przypisywany był stereotyp rozrzutni-
ka, hulaki i społecznego egoisty. Umiejętność dzielenia się z potrzebującymi, zwłaszcza 
w niezwykle trudnych czasach światowego kryzysu, który przeżywaliśmy w II Rzeczpo-
spolitej w latach 1929-1935, musiała być połączona z talentem opiekowania się ziemią, 
z roztropnością i rozwagą gospodarzy. Oni sami w większości, na co dzień żyli skromnie, 
a wiele dóbr i rzeczy potrzebnych w domu wytwarzali we własnym gospodarstwie. 

Roman Raciszewski, ziemianin z Uchań, jak pokazuje prowadzona przezeń bardzo 
skrupulatnie książka rachunkowości domowej, w latach 1927-1935 regularnie obdarowy-
wał różne osoby i instytucje. Owi, jak ich nazywa podróżni lub ubodzy, zwykle w liczbie 
kilku, kilkunastu miesięcznie otrzymywali kwotę 50 groszy w lepszych czasach przed kry-
zysem. Później były to datki 10-20 groszowe. Jak sądzicie, czy to było dużo? Otóż, dniówka 
pracownika rolnego zatrudnionego w majątku ziemskim wynosiła w poł. lat 30. XX w. ok. 
1 zł 20 gr. Zwracający się o wsparcie bezrobotni nauczyciele i urzędnicy mogli liczyć na kwotę 
kilkakrotnie wyższą. Na tacę w kościele Raciszewski przez wszystkie lata dawał zazwyczaj 
1 zł, ale niezależnie datkował dla uchańskiej parafii, np. raty 100 zł na remont dachu ko-
ścioła. Wspierał również inne budujące się, odbudowywane i będące w potrzebie kościoły  
i klasztory w całej Rzeczpospolitej, stosownie do wizyt kwestarzy. 

Czy dzisiaj w naszym społeczeństwie jest taka warstwa społeczna, która podejmuje aż 
taką odpowiedzialność za sprawy publiczne podobnie jak ziemianie w II Rzeczpospolitej? 
Czy wartości ziemiańskie, takie jak ofiarność na cele społeczne i publiczne są wam bliskie, 
a może już dalekie i niezrozumiałe? Jak sądzicie, z czego wynikała ofiarność ziemian? Czy to 
był patriotyzm? 

Dalsza część naszych zajęć odbędzie się w miasteczkowej plebanii. Osoby wysokie 
proszone są o szczególną uwagę przy wchodzeniu i wychodzeniu z plebanii, ze względu 
na niskie otwory drzwiowe.

Komentarz 7. Scenka 3. Jesteśmy na ekspozycji miasteczkowej plebanii z końca 
lat 30. XX w. Większość księży świadczących posługę duszpasterską w takich parafiach 
nastawiona jest patriotycznie, a odrodzoną Rzeczpospolitą traktuje jako najwyższe dobro. 
Podczas II wojny światowej księża, jako środowisko, zapłacą za to najwyższą cenę - będą 
prześladowani przez okupanta. Dwór, w którym byliście przed chwilą, w dziedzinie spo-
łecznego życia współpracował z plebanią. Z naszej regionalnej historii wybraliśmy dla was 
taki autentyczny przykład, gdy ziemianka wspólnie z proboszczem organizowała kursy 



269

Łucja Kondratowicz–Miliszkiewicz, Barbara Rzączyńska / Wartości w życiu codziennym...

gospodarstwa domowego dla miejscowych włościan. Jeden z takich kursów odbył się 
w 1929 r. w kuchni na plebanii w Soli koło Biłgoraja. Owym księdzem był proboszcz Se-
bastian Redas, a ziemianką Ewa Kiełczewska. To prawdziwy cud – jest tu z nami wnuczka 
Ewy Kiełczewskiej, która niektóre realia takiego kursu będzie mogła nam przybliżyć.

Zwróćcie uwagę na sposób działania Muzeum. Jak tworzą się specjalne możliwości 
nauczania współczesnej młodzieży? Oto zbudowaliśmy ekspozycję takiej modelowej ple-
banii miasteczkowej. Podobnie wyglądały plebanie wiejskie. Jej kuchnię wykorzystamy 
do wspólnej obecności muzealników z wami – z młodzieżą. Dysponujemy cennym archi-
walnym zdjęciem wykonanym z okazji kursu gospodarstwa domowego w Soli w 1929 r. 
przez fotografa Rogowskiego z Biłgoraja. Możemy więc przystąpić do muzealnego na-
uczania o problemach II Rzeczpospolitej. Odegramy scenki pokazujące przebieg kursu 
higieny dla dziewcząt wiejskich. Poproszę 6 dziewcząt do ról uczestniczek kursu. Dzie-
dziczkę zagra pani Barbara, dodam, że jest ubrana tak, jak przed laty jej babcia Ewa Kieł-
czewska. Instruktorkę zagram ja. Oto elementy stroju i rekwizyty: chusteczki i fartuchy 
dla kursantek, lniany żakiet i kosz z pomocami dydaktycznymi dla instruktorki. Inne 
rekwizyty, które będą nam potrzebne stoją pod stołem. To są listy dialogowe.  

Dziedziczka: Zosiu otwórz okno, przecież już wiecie, że dom trzeba wietrzyć. 
Instruktorka: Powtórzymy to, czego dowiedziałyście się na naszych kursach. 
Marysia: Ano, dom musi być wietrzony. 
Hanka: Jak się wchodzi do domu, trzeba wycierać buty.
Kaśka: Do tego trzeba zrobić w progu drewnianą skrobaczkę do brudów i położyć 
słomiankę. 
Józia: Nie można myć się w tej samej misce i zmywać statków.
Instruktorka: A gdy ktoś z rodziny kaszle i pluje?
Hanka: W izbie musi być spluwaczka. 
Instruktorka: A jak można ją zrobić?
Zosia: No to może być to skrzyneczka z piaskiem.
Instruktorka: A jak wybieramy miejsce na ustęp?
Kaśka: Daleko od studni, trzeba zrobić wygodną ścieżkę od chałupy. 
Instruktorka: A co zapamiętałyście o czystości ciała? 
Zosia: Zmieniać bieliznę raz na tydzień.
Tereska: Nie należy spać w tem, co się nosi w ciągu dnia.
Instruktorka: Dlaczego?
Hanka: Chodzenie długie w tej samej bieliźnie sprzyja gromadzeniu się robactwa.
Józia: Trzeba myć się wodą i mydłem jak najczęściej.
Hanka: W tej samej wodzie nie może myć się kilka osób.
Instruktorka: Dobrze. Tak, to są przykazania, które winny być wpojone w każdego 
człowieka od dziecka. Bez mydła to nie jest mycie, a skoro małe dziecko przyzwyczai 
się do wody i mydła, przyzwyczajenie pozostanie mu na całe życie. 
Kaśka: Ręce trzeba myć jak najczęściej.
Instruktorka: To ważne, żeby ręce myć przed jedzeniem i zawsze po załatwieniu po-
trzeby naturalnej. A jak często myjemy całe ciało?
Hanka: Chociaż raz na tydzień.
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Instruktorka: Co to jest kołtun? 
Tereska: To splątane włosy, wtedy tak jest, kiedy włosy brudne są, splątane, nieczesane. 
Instruktorka: Czy kołtun jest chorobą?  
Józia: Nie, to nie choroba, trzeba go ściąć i to wszystko.
Instruktorka: Dobrze, tak właśnie trzeba robić. 

Komentarz 8. Takie kursy higieny dla kobiet wiejskich 80 lat temu organizowała 
moja babcia Ewa Kiełczewska. Była to drobniutka kobieta, która miała w sobie coś z po-
zytywistycznej siłaczki i młodopolskiej ludomanki. Babcia bardzo kochała wieś i pracę 
wśród ludu. Wierzyła w młode pokolenie chłopów, zachęcała do uczestnictwa w kursach 
młodych, bowiem w nich widziała szansę wdrożenia postępu na wsi. Jeden z takich kur-
sów odbył się w 1929 r. w gościnnej plebanii w Soli za czasów proboszcza Sebastiana 
Redasa. Prowadziła go instruktorka Izby Rolniczej w Lublinie panna Dytmanówna. Nie 
znam szczegółów takich kursów. Z opowiadań babci wiem, że ludzi na wsi trzeba było 
uczyć naprawdę podstawowych zasad kultury ogólnej. Przede wszystkim higieny w izbie 
wiejskiej. Tam bowiem działo się wszystko – spano, gotowano, pracowano, rodzono, 
umierano. Na kursach uczono też higieny ciała: że w ogóle trzeba się myć, że równie 
często części intymne, że do mycia trzeba używać mydła, że od mycia nie wypadają włosy. 
Dla babci bardzo ważna była pielęgnacja niemowląt w związku z dużą ich śmiertelnością.  
Osobiście doglądała pracy akuszerek wiejskich, tzw. babek. Babcia jeździła do porodów, 
a jej troska dotyczyła dziś podstawowych rzeczy: dezynfekcji rąk, narzędzi, mycia po-
łożnicy po porodzie, zmiany pościeli. W tamtych czasach kobiety umierały najczęściej 
z powodu zakażeń poporodowych. Kiedy na początku lat 30. XX w. w biłgorajskim była 
epidemia duru brzusznego, babcia uratowała wiele istnień ludzkich odpowiednią mikstu-
rą, którą rozwoziła po okolicznych wsiach.

Komentarz 9. Scenka 4. Wróćmy do naszych kursantek. Myślę, że jesteście bar-
dzo ciekawi, jak wiedza zdobyta na kursie przekładała się na działania w chacie wiejskiej. 
Pokaże nam to druga scenka, w której dziewczęta będą urządzać wzorcowy kącik higie-
niczny. 

Instruktorka: Dobrze. Skoro tak pięknie zapamiętałyście, to powiedźcie czego tu bra-
kuje? [Instruktorka wskazuje na stołek przy taborecie]
Hanka: Miednicy.
Zosia: Mydła.
Kaśka: Dzbanka.
Tereska: Mydła i ręcznika. 
Instruktorka: To poszukajcie i poustawiajcie szybko.
[Dziewczęta spod stołu wynoszą wymienione przedmioty i stawiają na taborecie]
Instruktorka: Zapomniałyście o czymś. A gdzie zasłonka, gdy dół ciała trzeba umyć?
Tereska: Można powiesić na sznurku.
Kaśka: Proszę pani, u nas już takie wszystko jest i każdy ma swój ręcznik.
Instruktorka: Dobrze Kasiu. Ale obiecałam wam, że coś jeszcze wam pokażę [wyjmu-
je z koszyka nocnik] Co to jest? 
Marysia: No, naczynie … nocne, u pani dziedziczki takie widziałam.
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Instruktorka: Dobrze. Wszystkie to zapamiętajcie i dzieci swoje już wysadzajcie do 
nocnika, nie pod piecem czy na progu, bo z tego brud, smród i choroba w chacie [wyj-
muje z koszyka spluwaczkę] A to co?
[Dziewczęta spoglądają po sobie, milczą]
Instruktorka: Widzę, że to trudne pytanie. To wam pomogę. Gdy w domu ktoś pluje 
i kaszle, to co trzeba mieć?
Kaśka, Marysia, Tereska [mówią równocześnie]: To spluwaczka.      
Instruktorka: No właśnie. Na dziś dziewczęta dziękuję wam. We wrześniu będziemy 
mówić o tym, co trzeba robić, żeby dziecko ładnie i zdrowo rosło. 

Wśród wielu problemów odrodzonej po wiekach Rzeczpospolitej za bardzo waż-
ne uznano zagadnienia zdrowotne. W województwie lubelskim, tak jak na znacznych 
obszarach naszego państwa, w wyniku wiekowych zaniedbań kultura zdrowotna była na 
niskim poziomie. Bieda, niski poziom życia, w tym higieny, powodowały choroby o cha-
rakterze społecznym: gruźlicę, dur brzuszny, dużą śmiertelność niemowląt, alkoholizm 
i wiele innych. W takich i innych sprawach ziemianie uważali się za opiekunów chłopów. 
Ich misja cywilizacyjna na wsi miała polegać na prowadzeniu wśród włościan działal-
ności społeczno-gospodarczej, oświatowej, kulturalnej i medycznej. Taki był patriotyzm 
ziemian na czas pokoju. Podnoszenie poziomu własnych gospodarstw i praca oświatowa 
w lokalnym środowisku wiejskim miały już paneuropejskie, a nawet światowe korzenie. 
Do Polski docierały amerykańskie, a przede wszystkim niemieckie poradniki, dotyczą-
ce gospodarstw domowych. Dane statystyczne pokazywały, że na zachodzie nie były to 
wzorce odległe i nierealne wizje. Oto kilka informacji pokazujących zapóźnienie cywi-
lizacyjne II Rzeczypospolitej: produkcja naczyń blaszanych emaliowanych pod koniec 
lat 20. XX w. w Polsce wynosiła 0,3 kg na jednego mieszkańca, a w Niemczech 1,2 kg; 
w 1937 r. w Niemczech wyprodukowano 50 miliardów kilowatogodzin energii elektrycz-
nej, w Polsce 3,6 miliarda; na początku 1939 r. w Niemczech było 154 radioabonentów 
na 1000 mieszkańców, podczas gdy w Polsce 29, itp. Tak więc dla ziemian-społeczników 
potrzeba podniesienia społeczeństwa wzwyż, trawestując słowa marszałka E. Rydza-Śmi-
głego, to była taka sama misja i potrzeba chwili, jak chwycenie za szablę w powstaniu. 
W tym kontekście nasz dzisiejszy, odegrany tu kurs wiąże się z wielką historią, tą opisaną 
w podręcznikach, którą poznajecie w ławach szkolnych.

Komentarz 10. Wyobraźmy sobie, że znów jesteśmy w II Rzeczpospolitej, na wsi. 
Abyście mogli zrozumieć znaczenie owej wiedzy przekazywanej na kursach, musimy usta-
lić ówczesne możliwości komunikacji i przekazu informacji na wsi. W szkole powszech-
nej nauczano wprawdzie tzw. prac ręcznych, lecz ze względu na słabe wyposażenie szkół 
wiejskich w pomoce szkolne, tematy realizowano na poziomie podstawowym. Zajęcia 
miały na celu bardziej rozwijanie sprawności rzemieślniczej dziecka niż zapoznanie go 
z nowoczesnym sprzętem. Biblioteki wiejskie prowadzone przy stowarzyszeniach, m.in. 
strażach ogniowych, szkołach, na plebaniach, np. Macierzy Szkolnej – tak jak jest to po-
kazane na naszej ekspozycji – zazwyczaj nie zawierały drogich poradników i czasopism, 
lecz jedynie słabo ilustrowane broszury. Radio, uruchomione w Polsce w 1925 r., docie-
rało tylko do niewielkiej części odbiorców. W 1934 r. było u nas 400 000 odbiorników 
na 32 miliony ludności. Także ze względu na ograniczoną ilość programów, nie mogło 
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ono spełnić funkcji edukacyjnej. Wprawdzie niektóre nowoczesne towary można było 
zobaczyć w sklepach, jednak ze względu na niewielką siłę nabywczą ludności, oferowane 
były przeważnie w większych miastach. Dlatego więc kursy organizowane przez różne in-
stytucje były bardzo ważne. Uczono na nich gotowania, higieny, szycia, maszynopisania. 
Ich siła przekazu zależała od rzeczywistego wyposażenia pracowni, a od tego koszt uczest-
nictwa w kursie. Szczególne uznanie należy się więc organizatorom kursów bezpłatnych, 
jak ów Ewy Kiełczewskiej na plebanii w Soli. W tym kontekście spróbujcie spojrzeć na 
nasz kurs i porównać to z dzisiejszymi możliwościami. 

Czy dzisiaj w naszym społeczeństwie jest warstwa społeczna, która podejmuje takie 
zadania jak ziemianie? Czy w twoim najbliższym otoczeniu są wolontariusze? Jaką pra-
cę wykonują? Jak ich oceniasz? Czy używałeś(-aś) czasami słowa „społeczniak”? Jeśli tak, to 
dlaczego? W jakich okolicznościach? Jak sądzisz, co mogło wpłynąć na degradację postawy 
społecznej i pojęcia „praca społeczna”? Czy słyszałeś o czynach społecznych w czasach Polski 
Ludowej? Co o nich wiesz?  

Na dalszą część zajęć przejdziemy do miasteczkowego sklepu żelaznego.
Komentarz 11. Znajdujemy się na ekspozycji sklepu żelaznego, która ma upa-

miętniać dwóch kupców żelaznych z czasów II Rzeczpospolitej. Starszy z nich nazywał 
się Hersz Libhaber. Mieszkał i prowadził sklep żelazny w miasteczku Siedliszcze k. Cheł-
ma. Zmarł w 1933 r. Młodszy, Michał Jarosz miał 31 lat, gdy w 1936 r. przy rynku 
w Kocku założył sklep żelazny. Pierwszy kupiec był wyznania mojżeszowego, drugi był 
katolikiem. W oparciu o informacje o sklepie Michała Jarosza, a także zrekonstruowane 
regały sklepowe i przykłady pozyskanego towaru, urządzono ten muzealny sklep żelazny. 
Po przeciwnej stronie znajduje się ekspozycja fryzjerni Jankiela Struzera z Dubienki. My 
skupimy się jednak na sytuacjach, które mogły zaistnieć w sklepie żelaznym. Na rega-
łach i podłodze widzimy towar – głównie ówczesne wyroby fabryczne, przeznaczone dla 
gospodarstwa domowego, rolnego i rzemiosła. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeszcze 
w końcu XIX w. wiele przedmiotów codziennego użytku było wykonanych ręką domow-
ników lub ludowych rzemieślników. W tym kontekście rola takiego sklepu w budowaniu 
nowoczesnej, odrodzonej Polski, w środowisku wiejskim i miasteczkowym jest nie do 
przecenienia. Historia sklepu Michała Jarosza ukazuje też proces przechodzenia handlu 
żydowskiego po wielkim kryzysie lat 30. XX w. w tzw. ręce chrześcijańskie. Otóż Jarosz 
kupił sklep od migrującego do Palestyny Żyda Noecha. Na przykładzie tego sklepu mo-
żemy zdefiniować dwa nurty w patriotyzmie gospodarczym. Pierwszy z nich – wspiera-
nie krajowego przemysłu poprzez kupowanie krajowych wyrobów wyobrażą scenki, do 
których zaprosimy za chwilę kilkoro z was. Najpierw jednak powiemy o drugim nurcie, 
agresywnym, skierowanym przeciwko ludności żydowskiej. W latach 30. XX w. sklepy 
takie, jak ten reklamowały się jako chrześcijańskie, katolickie. Pod takimi szyldami ape-
lowały do potencjalnych klientów, aby kupowali wyłącznie u nich. Przypomnijmy sobie 
naszą wizytę we dworze. Ziemianin w Polsce Centralnej, a wówczas lubelskie było wo-
jewództwem centralnym, kupował najczęściej tam, gdzie było wygodniej, solidniej i ta-
niej. A ponieważ do lat 30. XX w. przeszło 90% sklepów żelaznych należało do Żydów, 
ziemianie byli klientami ich sklepów. Dlatego było dużo propagandy antyżydowskiej 
i często poddawanie się takim ideom utożsamiano z postawami patriotycznymi. 
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Komentarz 12.  Odrodzona Rzeczpospolita w latach 1929-1935 przeżywała świa-
towy kryzys gospodarczy, dlatego popieranie wytwórczości krajowej, tak jak w wielu kra-
jach, stało się powinnością obywatelską. Artykuły zamieszczane na łamach pism społecz-
no-gospodarczych wskazywały na potrzebę nabywania wyrobów krajowych i zwalczanie 
tzw. zbytecznych, sprowadzanych z zagranicy. Wytwórczość krajową należało popierać, 
krajowe towary kupować, wypowiadać się o nich z entuzjazmem, mimo że nieraz uwa-
żano, że dany produkt polskiego pochodzenia jest jakościowo gorszy od zagranicznego. 
Polak, który kupował tylko krajowe towary, działał dla pomyślności Ojczyzny i dobro-
bytu mieszkańców Rzeczpospolitej. To miało zapewnić miejsca pracy polskim robot-
nikom, rzemieślnikom, rolnikom. Sejm II Rzeczpospolitej 9 marca 1934 r. uchwalił 
ustawę o oznaczaniu wyrobów wytwórczości polskiej. W handlu codziennym promocja 
wytwórczości krajowej miała się bowiem odbywać m.in. przez odpowiednie oznaczanie 
wyrobów, tak aby klient wiedział, jaki towar ma przed sobą. W ślad za innymi państwami 
sięgnięto też po atrakcyjną na ówczesne czasy formę wystawy objazdowej w wagonach 
kolejowych. Wystawa ta, w publicystyce określana jako Pociąg-Wystawa, objeżdżała kraj 
w latach 1935-1937. Ziemianie włączyli się w akcję, a szczególnie aktywne były pa-
nie ziemianki, które współpracowały z różnymi instytucjami. Wymieńmy najważniejszą  
– Centralne Towarzystwo Popierania Wytwórczości Krajowej. Pisały: Prosimy Panie zor-
ganizowane w Stowarzyszeniach Ziemianek o zainteresowanie i poparcie Pociągu-Wystawy. 
Nie omińmy sposobności zapoznania się z bogactwem Polski. Poza działalnością propagando-
wą w środowisku, ziemianki wystąpiły na wystawie z własnym stoiskiem dydaktycznym, 
pokazującym krajowe przedmioty gospodarstwa domowego, które dla dobra gospodarki 
polskiej winny zastąpić wyroby importowane. 

Komentarz 13. Scenka 5. Na tle sklepu żelaznego odegramy fragment obrazka 
scenicznego Cudze chwalicie swego nie znacie reklamujący 30-wagonowy Pociąg-Wystawę. 
Ten utwór patrioci gospodarczy przygotowali do pracy z młodzieżą zrzeszoną w Związku 
Strzeleckim. Oto teksty dla 2 dziewcząt i 2 chłopców, którzy wcielą się w rolę młodych 
ziemian. Prosimy chętnych. 

Justyna: Jak to się chłopcy przechwalają! I my chcemy także, by Polska była mocna 
i bogata.
Wanda: Tylko nie wiedziałyśmy, że do tego trzeba kupować polskie towary.
Justyna: Teraz to już żadnych innych kupować nie będziemy!
Andrzej: A jak przyjedzie ten pociąg, to pójdziemy wszyscy, żeby wiedzieć, co w Polsce 
wyrabiają.

Za chwilę ta patriotycznie nastawiona młodzież będzie w naszym sklepie żelaznym 
świadkiem realnej sytuacji związanej z promocją wyrobu krajowego.

Komentarz 14. Scenka 6. Widły to było bardzo ważne narzędzie rolnicze, służące 
do zbierania siana oraz do prac związanych z nawozami naturalnymi. Te miały ostro 
zakończone zęby. Był też typ wideł z kulkowatymi zgrubieniami na ich końcach prze-
znaczony do kartofli. Ale dla nas najważniejszym faktem jest to, że w syndykatach i skle-
pach żelaznych sprzedawano widły produkcji krajowej i widły produkcji zagranicznej. 
W Polsce narzędzia te produkowało m.in. Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Metalurgicz-
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nego w Radomsku. W 1936 r. polskie widły czterozębowe do mierzwy kosztowały 98 gr. 
w fabryce, widły ośmiozębne do kartofli z gałkami – 5 zł za sztukę. Zazwyczaj na trzon-
kach wideł producenci umieszczali papierowe etykiety. Przyjrzyjmy się przykładom takiej 
etykiety polskiej i niemieckiej z dwudziestolecia międzywojennego. W naszym sklepie 
żelaznym widły stoją przy regale obok wejścia do sklepu. 

Teraz proszę dwóch chłopców o odegranie wydarzenia, które miało miejsce w syn-
dykacie w niewielkim miasteczku Kleczewie w okolicach Konina. Do miejscowego sklepu 
z narzędziami rolniczymi i ogrodniczymi przyszedł rolnik w celu nabycia wideł.  Opisane 
to zostało w „Biuletynie Popierania Wytwórczości Krajowej” w 1934 r. Oto zagracie - 
jeden z was kupca żeleźniaka, z przyzwyczajenia zamawiającego towar niemiecki, a drugi 
rolnika - światłego, zdrowo myślącego patriotę gospodarczego, wierzącego w jakość pol-
skich wyrobów. Na marginesie dodajmy, że widły wytwarzano w fabrykach założonych 
przeważnie jeszcze w okresie zaborów. Oto rekwizyty: dla sklepikarza – chałat i czapka, 
dla rolnika – serdak i kapelusz. Tu są listy dialogowe [sklepikarz stoi za ladą, do sklepu 
wchodzi rolnik]: 

Rolnik: Dzień dobry. Dajcie mi dobre widły. 
Sprzedawca [przez dłuższą chwilę przegląda widły i podaje jeden egzemplarz]:  
To najlepsze i najtańsze widły. 
[Rolnik ogląda starannie widły, przygląda się nalepce] 
Sprzedawca: Ten wyrób mogę szanownemu Panu na pewno polecić – są to, jak Pan 
widzi widły zagraniczne. 
Rolnik [zdziwiony i po dłuższej chwili]: No nie, nie Panie, widły to już chyba mogą 
być polskie.

Jeśli wam się podobała postawa rolnika to możecie bić brawo. Przytoczona scenka 
cytowana w prasie adresowanej m.in. do środowisk ziemiańskich, pokazuje patriotyzm 
rolnika z poznańskiego. Była to rzeczywista, prawdziwa postawa, w duchu patriotyzmu 
gospodarczego, a nie czcze gadanie. W prasie społeczno-gospodarczej tamtych lat, nie 
raz pisano o uprzedzeniach klienteli polskiej: Patrz jakie piękne zagraniczne! Czy u nas coś 
podobnego potrafiliby zrobić? Myślę, że zgodzicie się ze mną, że patriotyzm gospodarczy to 
postawa trudna, jeśli się jest przyzwyczajonym do konkretnych marek towarów. Gdyby-
śmy rozejrzeli się wcześniej po dworze ziemiańskim, spostrzeglibyśmy, że jest tam wiele 
przedmiotów codziennego użytku pochodzenia zagranicznego. Przemysł polski bowiem 
był w wielu dziedzinach zapóźniony i próbował dogonić wytwórczość zagraniczną.  

W dzisiejszym świecie, bardziej spokojnym, i chyba po raz pierwszy w dziejach 
ludzkości zdecydowanym płacić za ów spokój dużą cenę, problem importu towarów np. 
chińskich nie ma tak niepokojących kontekstów jak import towarów w Odrodzonej Pol-
sce. Wówczas zamożne i średniozamożne warstwy społeczeństwa definiowały to zjawi-
sko i skłonne były do pewnych działań. Potrzeba rozwoju własnego przemysłu – był to 
rzeczywisty cel, dla którego warto było rozwijać hasła patriotyzmu gospodarczego. Tym 
bardziej, że autarkia, czyli samowystarczalność gospodarcza, była wówczas podstawowym 
dążeniem gospodarek większości krajów na świecie. Czy hasła: kupuj wyroby polskie, swój 
po swoje do swego, dziś, kiedy chcemy kupić tanio a dobrze, nie rozszyfrowujemy jako lob-
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bing gospodarczy? Czy znane są wam współczesne przykłady patriotyzmu gospodarczego? Czy 
proces globalizacji zmienił stosunek do tych zagadnień? Czy może istnieć patriotyzm w dobie 
globalizacji? Co czujesz, gdy słyszysz hasło „Cudze chwalicie swego nie znacie”? Jak w dzisiej-
szym życiu – w dobie globalizacji, to hasło należałoby rozumieć? O kim powiedziałbyś, że jest 
patriotą? O kim dzisiaj powiedziałbyś, że jest patriotą gospodarczym?

Komentarz na zakończenie zajęć. W muzeum razem próbowaliśmy odegrać 
scenki z życia codziennego ziemiaństwa sprzed przeszło 70-ciu laty. Chcemy was po-
chwalić za chęć wejścia w rolę tych historycznych postaci, przecież nie znanych wam 
bliżej. Przypomnijmy je: dziedzic Ksawery Janisławski z Woli Żółkiewskiej i Roman 
Raciszewski z Uchań, dziedziczka Ewa Kiełczewska i ksiądz Sebastian Redas, proboszcz 
w Soli, kupcy żelaźni Hersz Libhaber z Siedliszcza i Michał Jarosz z Kocka. Wiedza o nich 
dla edukacji muzealnej ma kapitalne znaczenie. Dwór, plebania, miasteczkowy sklep – 
takie ekspozycje służą zrozumieniu przeszłości, ale niezwykle ważne jest ukazanie war-
tości życia codziennego, mniej lub bardziej jawnych i ukrytych, ale tkwiących w historii 
poszczególnych rodzin, osób, instytucji. To działalność charytatywna ziemian i ofiarność 
na cele publiczne, praca oświatowa wśród ludności wiejskiej, patriotyczne postawy kon-
sumenckie. Ważne jest, abyście je zrozumieli i przeżyli dzięki zajęciom w muzeum. 

10. Podczas zajęć młodzież odgrywa scenki opracowane na podstawie wywiadów, 
źródeł archiwalnych i literatury propagandowej podanej w pkt. 15. Obrazek Wizyta kwe-
starza we dworze oparto na wywiadach przeprowadzonych ze Zbigniewem Janisławskim, 
synem dziedzica z Woli Żółkiewskiej i zapisach w Książce rachunkowości domowej, prowa-
dzonej w latach 1926-1935 przez Romana Raciszewskiego, właściciela majątku Uchanie. 
Dialogi wypracowano jeszcze za życia Janisławskiego, który autoryzował zwroty i formy 
językowe. Dwie scenki Kurs higieny dla kobiet wiejskich są autorską wizją scenarzystek. 
Oparto je na materiałach pozostawionych przez ziemiankę Ewę Kiełczewską z Soli, która 
osobiście takie kursy organizowała, m.in. w 1929 r., oraz na poradnikach ówczesnych 
higienistów. Obrazek sceniczny Cudze chwalicie, swego nie znacie reklamujący Pociąg-
Wystawę, to fragment oryginalnego utworu adresowanego do teatrów młodzieżowych 
zrzeszonych w Związku Strzeleckim. Dialog Kupujcie widły krajowe publikowany był 
jako rzeczywiste wydarzenie w miesięczniku sztandarowym dla propagandy popierania 
wytwórczości krajowej, współredagowanym przez środowiska ziemiańskie. Komentując 
dobroczynność polskiego dworu posłużono się cytatem z wywiadów ze Zbigniewem Ja-
nisławskim.  

11. Dzięki zaprezentowaniu postaw obecnych w życiu codziennym ziemian w II 
Rzeczpospolitej, pokazano misje i odpowiedzialność tej warstwy społecznej wobec spo-
łeczeństwa i Ojczyzny. Tytułem do tej odpowiedzialności jest wielowiekowa, rodzinna, 
patriotyczna tradycja i fakt dziedziczenia majątku. Wartości pokazane na warsztatach to: 
dobroczynność i ofiarność na cele społeczne, praca oświatowa wśród ludności wiejskiej 
i patriotyzm gospodarczy. W wątku Wizyta kwestarza we dworze przedstawiony jest obraz 
ziemianina wspierającego datkami potrzeby instytucji i ludzi. W scenkach z Kursu higieny 
dla kobiet wiejskich obserwujemy pozytywistyczną pracę organiczną prowadzoną przez 
ziemianki nad podniesieniem poziomu życia ludności wiejskiej. Wskazuje się na wartość 
rozmaitych źródeł historycznych i fakt, że scenki opracowane zostały na przykładach 
zaistniałych w konkretnych rodzinach ziemiańskich. W wątku Patriotyzm gospodarczy 
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zobrazowano formy odpowiedzialności ziemian wobec Ojczyzny i społeczeństwa przez 
angażowanie się w akcję popierania krajowej wytwórczości w sytuacji zagrożenia świa-
towym kryzysem gospodarczym. Uczniowie poznają kolejne symbole znajdujące się na 
ekspozycji dworu. Są to znaki materialne i duchowe właściwe dla tożsamości warstwy 
ziemiańskiej. Pełny zespół takich znaczeń określamy terminem decorum dworu ziemiań-
skiego. Na warsztatach reprezentowane są tradycyjne formy muzealne – zabytki i ekspo-
zycja – oraz interaktywna forma muzeum wydarzeń życia codziennego.

12. Po komentarzach podsumowujących wątki, młodzieży stawiane są pytania 
pomocnicze. Mają one uwypuklić prezentowane zagadnienia a także odnieść je do za-
chowań i wartości w życiu współczesnym. Oto przykłady takich pytań. Po scence Wizyta 
kwestarza we dworze: Czy dzisiaj w naszym społeczeństwie jest warstwa społeczna, która 
podejmuje aż taką odpowiedzialność za sprawy publiczne jak ziemianie w II Rzeczpospolitej? 
Czy wartości ziemiańskie takie jak ofiarność na cele społeczne i publiczne są wam bliskie, 
a może już dalekie i niezrozumiałe? Jak sądzisz, z czego wynikała ofiarność ziemian? Czy 
to był patriotyzm? Na podsumowanie scen obrazujących oświatową aktywność ziemian 
wśród ludności wiejskiej: Czy dzisiaj w naszym społeczeństwie jest warstwa społeczna, która 
podejmuje takie zadania, jak ziemianie? Czy w twoim najbliższym otoczeniu są wolonta-
riusze? Jaką pracę wykonują? Jak ich oceniasz? Poprzez pytania z użyciem popularnego 
wśród młodzieży słowa społeczniak, uczestnicy zajęć zastanawiają się nad wymową tego 
określenia, oraz przyczyną degradacji w świadomości młodego pokolenia postaw niegdyś 
właściwych elitom społecznym: Jak sądzisz, co mogło wpłynąć na degradację postawy i poję-
cia „praca społeczna”? Czy słyszałeś o czynach społecznych w czasach Polski Ludowej? 

13. Wstępne rozpoznawanie zjawisk decorum i patriotyzmu w wątku wprowadza-
jącym odbywa się metodą tradycyjnego zwiedzania ekspozycji. Później, w zależności od 
charakteru ekspozycji i formy zajęć, część uczestników stoi lub siedzi, pozostali przygo-
towują się do scenek, a następnie odgrywają rolę. Scenka Wizyta kwestarza we dworze, 
grana w hallu i gabinecie, posiada dostateczną przestrzeń dla działań scenicznych i ich 
widzów. Podczas gdy 3 uczniów bierze udział w parateatrze, pozostali (ze względu na 
bezpieczeństwo eksponatów) uczestniczą w zajęciach stojąc. W Kursie higieny dla ko-
biet wiejskich przestrzeń dla działań parateatralnych przewidziano w przypiecowej części 
kuchni plebańskiej. Role uczestników kursu odgrywa tam 8 uczniów. Dla pozostałych 
śledzących wydarzenia przygotowano miejsca siedzące na ławach. Tak samo jest w sklepie 
żelaznym. W jego wnętrzu znajduje się odpowiednia przestrzeń do realizacji działań pa-
rateatralnych. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest bardzo dobra widoczność 
miejsca akcji dla wszystkich uczestników. 

14. Informacje przekazywane uczniom odnoszą się do konkretnych zaistniałych 
wydarzeń. Jedynie w wątku Patriotyzm gospodarczy, jak dotąd nie mamy dobrych, idiogra-
ficznych szczegółów i posługujemy się materiałami pośrednimi, w tym propagandowym 
utworem literackim. Jednakże były one współtworzone przez środowiska ziemiańskie 
bądź do nich adresowane. W publikowanej tu wersji scenariusza duża liczba komenta-
rzy objaśniających i scenek przewidzianych do odegrania, by zrealizować całość progra-
mu i umożliwić późniejszą dyskusję, wymaga od młodzieży tempa i dyscypliny. Dlatego 
w wyniku ewentualnego opóźnienia, nauczyciele muzealni będą rezygnować z któregoś 
wątku lekcji, nie zaś upraszczać realizowane scenki-zagadnienia. 
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15. Scenariusz zajęć opracowały dwie osoby. Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz 
jest historykiem sztuki i kultury materialnej I poł. XX w., autorką scenariuszy ekspozy-
cji dworu i plebanii. Barbara Rzączyńska, wnuczka Ewy ze Świdzińskich Kiełczewskiej, 
właścicielki majątku Sól w biłgorajskim, jest nauczycielem polonistą i przewodnikiem 
muzealnym. Do opracowania zajęć wykorzystane zostały scenariusze ekspozycji, wywia-
dy, archiwalia, ikonografia i piśmiennictwo. Ekspozycja kultury materialnej średnioza-
możnego dworu ziemiańskiego z 1939 r. na Lubelszczyźnie wskazuje na elementy wzor-
ca osobowego modelowej rodziny ziemiańskiej, stwarzając podstawy do wielowątkowej 
edukacji muzealnej1. Opublikowano prace o niektórych aspektach historii kultury dwo-
ru ziemiańskiego w kontekście zjawisk eksponowanych w Muzeum: wychowanie dzieci 
i młodzieży2, decorum dworu ziemiańskiego3, wydatki ziemianina, w tym na cele dobro-
czynne4 i podróże5. Istnieje również publikacja o formach pracy edukacyjnej na ekspozy-
cji dworu na przykładzie żywego obrazu z fotografii ze zjazdu stowarzyszenia „Ziemianka 
Polska” w Żyrzynie w 1935 r.6. Scenki we dworze przygotowano na podstawie dwóch 
źródeł – wywiadów ze Zbigniewem Janisławskim7 oraz Książki rachunkowości domowej 
Romana Raciszewskiego8.

Modelową ekspozycję miasteczkowej plebanii rzymskokatolickiej na Lubelszczyź-
nie z początku 1938 r. opracowano w oparciu o wywiady z księżmi przeprowadzone w la-
tach 1985-1986 oraz archiwalia parafialne i biskupie9. Podobnie jak w przypadku dwo-
ru, również scenariusz plebanii jest przygotowaniem wielowątkowego pola do edukacji. 
W prezentowanym tu scenariuszu lekcji wykorzystano opracowanie funkcjonowania 
kuchni, spiżarni i obrazu kucharki-gospodyni na plebanii, które zestawiono z sytuacją 
historyczną udokumentowaną ikonograficznie w rodzinnym archiwum Rzączyńskich10 
oraz postulatami ówczesnych higienistów m.in. M. Kacprzaka11. Posłużono się też foto-

1 Ł. Kondratowicz, Scenariusz ekspozycji modelu-struktury siedziby średniozamożnej rodziny ziemiańskiej na Lubelszczyźnie około 
1939 r., Lublin 1990, mps, AMWL; taż, Zagadnienie ekspozycji wnętrz dworu średniozamożnego ziemianina z lat trzydziestych XX wieku 
na przykładzie przygotowywanej ekspozycji we dworze z Żyrzyna w Muzeum Wsi Lubelskiej, [w:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kul-
turowe. Materiały V seminarium, Warszawa 2000, s. 181-192; Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, M. Kseniak, G. Miliszkiewicz, Ekspozycja 
kultury ziemiańskiej na Lubelszczyźnie, „Twórczość Ludowa” nr 3, 2002, s. 38-41; Muzeum Wsi Lubelskiej [informator], Lublin, b. d.
2 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, Opowieść o dwóch dzieciństwach. Katalog wystawy. Lublin 1995; ciże, Opisanie pewnego dzie-
ciństwa, „Spotkania z Zabytkami” 1996, nr 5, s. 6-10; nr 6, s. 7-10; nr 7, s. 8-11.
3 Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, Dekorum domu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie w XX w.,  [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, 
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-9 czerwca 2001 r., Kozłówka 2001, s. 51-59.
4 G. Miliszkiewicz, Obraz wydatków średniozamożnego ziemianina w latach 1926-1935, [w:] Dwór polski, zjawisko historyczne i kul-
turowe. Materiały V seminarium, Warszawa 2000, s. 437-448.
5 Tenże, Podróże Romana Raciszewskiego z Uchań w latach 1926-1935 w świetle książki wydatków domowych i relacji domowników 
– w kontekście życia społeczno-gospodarczego II Rzeczpospolitej.  [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, Materiały z IV sesji naukowej 
zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8-10 października 2008 r., t. 2, Lublin 2010, s. 270-284.
6 Ożywienia dokonano w 1995 r. na lekcji muzealnej z młodzieżą licealną, por. G. Miliszkiewicz, H. Stachyra, Muzeum zaprasza szkoła 
się waha, „Nowa Szkoła” 1996, nr 4, s. 56-59.
7 Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, Wywiad ze Zbigniewem Janisławskim z Woli Żółkiewskiej. Lublin 2001, mps,  AMWL. 
8 Książka rachunkowości domowej Romana Raciszewskiego z Uchań, 1926-1935, AMWL. 
9 Ł. Kondratowicz, Scenariusz postulatywny ekspozycji plebanii z Żeszczynki, gm. Wisznice w Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 1985; 
taż, Aneksy do scenariusza ekspozycji plebanii z Żeszczynki, Lublin 2010, mps, AMWL; A. Gieroba, Dawne plebanie bez tajemnic, „Gość 
Niedzielny”, nr 36, 2010, s. IV-V; www.lubelskie.pl 
10 Archiwum rodzinne Barbary Rzączyńskiej; por. M. Michalska-Nakonieczna, Ewa ze Świdzińskich Kiełczewska (1881-1963) – Pani na 
Soli. Portret ziemianki, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyżnie. Panie z dworów i pałaców, t. I, Materiały z III sesji naukowej zorganizowanej 
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11-13 października 2006 r., Lublin 2007, s. 262-275.
11 M. Kacprzak, Zdrowie w chacie wiejskiej, Warszawa 1931.
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grafią z wystawy Wzorcowa Izba Wiejska z 1930 r. z archiwum podworskiego Zaorskich 
w Glinnym Stoku12. Dane statystyczne porównujące konsumpcję w polskich i niemiec-
kich gospodarstwach domowych zaczerpnięto z roczników statystycznych i opracowań 
o stanie gospodarki II Rzeczpospolitej13.

Scenariusz ekspozycji miasteczkowego sklepu żelaznego powstał na podstawie ar-
chiwaliów, piśmiennictwa branżowego i towaroznawczego, prospektów handlowych oraz 
wywiadów z byłymi klientami i sprzedawcami z 2 ćw. XX w. Meble i rozmieszczenie 
towaru odwzorowują sklep Michała Jarosza (1905-1978) z Kocka, działający w latach 
1936-195014. Scenariusz ekspozycji zawiera niezbędną wiedzę o towarach stosowanych 
na lekcji i omawia zagadnienie wyrobów krajowych. Zjawisko patriotyzmu gospodarcze-
go zaprezentowano na wystawie czasowej w MWL w 1992 r. i w towarzyszącym jej wy-
dawnictwie15. Teksty źródłowe do komentarzy i scenek odgrywanych w sklepie żelaznym 
publikowane są w prasie propagandowej16 i stanowej17 z lat 30. XX w.

Zabytki umieszczone na wszystkich trzech ekspozycjach posiadają tzw. karty ewi-
dencyjne zawierające podstawowe informacje towaroznawcze i historyczne.  

16. Ekspozycje wykorzystane do zajęć – gabinet w dworze ziemiańskim i kuch-
nia w miasteczkowej plebanii – to modele edukacyjne. Każdy z nich posiada jednakże 
kilka wątków idiograficznych, odnoszących się do konkretnych historycznych przypad-
ków. Sklep żelazny jest ekspozycją odtworzeniową z elementami modelu. Dla realiza-
cji wszystkich ekspozycji został wybrany czasookres – dla dworu sierpień 1939 r., dla 
plebanii styczeń 1938 r., dla sklepu żelaznego 1938 r. Daje to każdemu z tych wnętrz 
charakter jednorodności, buduje klimat, pobudza wyobraźnię, sprzyja nauczaniu i ucze-
niu się. Nieprzypadkowo zajęcia osadzono właśnie w tych obiektach, bowiem niegdyś 
wydarzyły się one w analogicznej scenerii. W ten sposób stanowią najkorzystniejszy kon-
tekst kulturowy, by o danym zjawisku przekonująco opowiedzieć. W gabinecie przyjęty 
został kwestarz, bo tam przyjmowane były osoby duchowne, również te przybywające 
do dworu w celu kwesty. Kurs higieny dla kobiet wiejskich odbywa się w miejscu wła-
ściwym dla akcji, tj. w kuchni plebańskiej, jak to miało miejsce w Soli w 1929 r. Sklep 
żelazny współtworzył postęp cywilizacyjny wsi i miasteczka. Jest więc najlepszą scenerią 
dla omówienia tematu patriotyzmu gospodarczego. Ekspozycja sklepu żelaznego była 
wielokrotnie wykorzystywana do działań parateatralnych w zajęciach z młodzieżą, m.in. 
w spektaklu edukacyjnym Zostałem w miasteczku z udziałem uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 14 w Lublinie, od wielu lat współpracującej z Muzeum.  

17. W wątku wprowadzającym młodzież zapoznawana jest z kolekcją zabytków za-
mieszczonych na ekspozycji dworu – definiujących temat zajęć. To zabytki-symbole-znaki 

12 AMWL. 
13 Np. Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939; „Przemysł i Handel”. Tygodnik 1918-1928, Warszawa 1928. 
14 G. Miliszkiewicz, Scenariusz miasteczkowego sklepu z artykułami żelaznymi z ok. 1938 r. na Lubelszczyźnie. Przeznaczony do eks-
pozycji w domu rodziny Libhaber z miasteczka Siedliszcze w sektorze miasteczko w Muzeum Wsi Lubelskiej. Projekty i materiały do zajęć 
edukacyjnych i działań parateatralnych w Muzeum Wsi Lubelskiej, mps, AMWL, Lublin 2006; tenże, Miasteczkowy sklep żelazny, [w:] 
Do zobaczenia w miasteczku, red. A. Wrona, Lublin 2008, s. 21-34.
15 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, Wyrób krajowy, Lublin 1992.
16 „Biuletyn  Centralnego Towarzystwa Popierania Wytwórczości Krajowej”, 1934, nr 21 i 39/40.
17 Np. „Ziemianka Polska”, 1931, nr 11, 1934, s. 7.
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tożsamości, charakterystyczne dla domu ziemiańskiego, składające się na decorum dworu. 
Są one wkomponowane w przestrzeń reprezentacyjną i użytkową, np. tzw. kolumnowy 
ganek polski i gazon. Decorum tworzą przedmioty związane z historią rodziny, m.in.: 
portrety przodków, dewocjonalia-pamiątki, fotografie powstańców, rozmaite pamiątki 
z podróży i wydarzeń, broń, trofea myśliwskie. Do tej grupy należą typowe dokumenty 
dotyczące majątku i społecznej aktywności dworu. Część z tych przedmiotów pochodzi 
z dworów ziemiańskich i niekiedy ma udokumentowaną indywidualną historię. Dla idei 
warsztatów kolekcja ta jest przede wszystkim znakiem faktograficznym, a dopiero w dal-
szej kolejności zbiorem przedmiotów zabytkowych, artystycznych, stylowych i staroci. 

W kuchni plebańskiej są muzealia pozyskane w większości z dawnych średnioza-
możnych miasteczkowych i miejskich gospodarstw domowych. Kurs Higieny dla kobiet 
wiejskich, który odbył się w Soli w 1929, w roku poznańskiej Pewuki, jest sposobem na 
pokazanie funkcjonowania tych przedmiotów w higienicznie prowadzonym domu. 

Na półkach sklepu żelaznego znajdują się autentyczne przedmioty z drugiej ćwierci 
XX w. wystawione tam jako towar. Większość eksponatów faktycznie muzealnicy pozy-
skali z gospodarstw domowych, ale mamy tu też partie nigdy niesprzedanego towaru 
pochodzącego z likwidacji sklepów. Niektóre wyłożone tu wyroby są takie same lub bar-
dzo podobne do pokazywanych w wagonach patriotycznego Pociągu-Wystawy w latach 
1934-1937.

18. W działaniach parateatralnych zajęć Wartości w życiu codziennym ziemiaństwa 
– patriotyzm i decorum młodzież posługiwać się będzie kopiami albo odtworzeniami nie-
zachowanych kostiumów i rzeczy, lub dawnymi przedmiotami, pozyskanymi specjalnie 
dla edukacji muzealnej. Uczniowie używają rekwizytów w celu wykonania czynności 
określonych scenariuszem i nakładają przygotowane kostiumy: 

Kostiumy. Wątek II: zakonnik – habit; dziedzic – lniana marynarka; pokojówka 
– fartuszek;   

Wątek III: dziedziczka – kostium, instruktorka – żakiet lniany; 6 kursantek – 
6 fartuszków, 6 chusteczek; 

Wątek IV: sklepikarz – chałat, czapka-krymka; rolnik – marynarka, kapelusz; stu-
dent – czapka; gimnazjalista – czapka; 2 młode ziemianki – czapeczka i beret. 

Rekwizyty. Wątek II: saszetka na pieniądze, portfel, banknot 100 zł, monety – 
1 zł i 20 gr, książka rachunkowości domowej, obsadka ze stalówką, fotografia kościoła 
z Matczyna; 

Wątek III: naczynia blaszane emaliowane – miednica, dzbanek na wodę i mydel-
niczka oraz nocnik i spluwaczka, kostka mydła szarego, 2 ręczniki lniane, zasłonka, ko-
szyk łubiany; 

Wątek IV: widły zwykłe i do kartofli, 3 trzonki z nalepkami – znakami towarowy-
mi wideł polskich, niemieckich i angielskich, kopia egzemplarza pisma „Biuletyn  Cen-
tralnego Towarzystwa Popierania Wytwórczości Krajowej” z 1934 r.

19. W czasie zajęć wykorzystywane są materiały ilustrujące podejmowane tematy. 
Większość to zafoliowane kserokopie fotografii i ilustracji ze wzmiankowanych już cza-
sopism i książek, np. znaki towarowe zreprodukowano z „Wiadomości Urzędu Patento-
wego”. 
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Wątek II: Kwit poświadczający złożenie ofiary na Zakład Starców i Kalek w Krakowie 
z 1949 r. 

Wątek III: Wzorcowa izba wiejska, fot. z 1932 r. z archiwum podworskiego w Glin-
nym Stoku; Fotografia pamiątkowa z kursu dla kobiet wiejskich w Soli w 1929 r.; Tak 
bywa w domu, w którym nie ma nocnego naczynia, reprod. z: Książka Wiejskiej Gospodyni 
z 1938 r. 

Wątek IV: Firma chrześcijańska, wywieszka sklepowa z Lublina z ok. 1930 r.; Pociąg 
– Wystawa, fot. z 1935 r., Znak polskości wyrobów 1938 r.; Znak towarowy wideł Towarzy-
stwa Akcyjnego Przemysłu Metalurgicznego w Radomsku z 1936 r.; Znak towarowy wideł 
niemieckich z 1938 r. i wideł angielskich z 1924 r.; „Wyrób krajowy”, katalog muzealnej 
wystawy z 1992 r.

Dla uczniów-aktorów przygotowano na zafoliowanych karteczkach partie dialogo-
we do scenek w poszczególnych wątkach. Do promocji warsztatów służy plansza infor-
macyjna 100x70 cm wskazująca źródła, cele i metody zajęć. Wykonano ją z zachowaniem 
dawnej techniki introligatorskiej.
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Marzena Bury
Anna Fajge-Samoń

W miasteczkowym zakładzie fryzjerskim  
– rzecz o przedwojennej urodzie i higienie

2

1. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy VI szkół podstawowych oraz młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

2. Warsztaty odbywające się na ekspozycji zakładu fryzjerskiego, tzw. ryzury Jankiela 
Struzera z Dubienki oraz w zagrodzie rodziny Książków z Teodorówki pozwalają na reali-
zację kilku celów edukacyjnych. Pierwsza część zajęć daje obraz wyposażenia, funkcji oraz 
klienteli miasteczkowego zakładu fryzjerskiego z lat 30. XX w. Młodzież ma możliwość 
poznania roli tego typu punktów usługowych w społeczności miasteczka. Nauka golenia 
i stylizacji fryzury ma być pretekstem do pokazania postępu technologicznego, a także roli 
zakładu w propagowaniu trendów mody. Druga część zajęć skupia się wokół problemów 
związanych z codzienną higieną osobistą na wsi w I poł. XX w. Uczniowie poznają ówcze-
sne warunki życia na przykładzie wybranych zagadnień dotyczących higieny. Prezentacja 
przedmiotów i artykułów higienicznych dostępnych w wiejskim sklepiku służy pokazaniu 
różnic w dostępie do tego rodzaju dóbr konsumpcyjnych między miastem a wsią. Scenka 
zdejmowania kołtuna zwraca uwagę uczniów na rolę przesądów i zabobonów w dawnym 
życiu codziennym.

3. Zajęcia trwają 75 minut. Na wystawie ryzury młodzież pracuje 37 min., w zagro-
dzie z Teodorówki 36 min. Przejście między oboma obiektami zajmuje 2 minuty.

4. Pierwsza część zajęć odbywa się w ryzurze, czasowo mieszczącej się w spichlerzu 
z Turki, przeznaczonej docelowo jako ekspozycja stała w sektorze miasteczko. Druga, na 
ekspozycji zagrody z Teodorówki – w okólniku i w izbie chałupy.

5. Zajęcia przewidziane są dla klas liczących do 25 osób. Liczebność grupy uwarun-
kowana jest ograniczoną pojemnością pomieszczeń i słabym oświetleniem, szczególnie na 
ekspozycji ryzury. Pięciu uczniów biorących aktywny udział w warsztatach pracuje w wy-
dzielonej przestrzeni zakładu, zaś na widowni przed ekspozycją fryzjerni przewidziane są 
miejsca siedzące dla pozostałych uczestników zajęć. W zagrodzie z Teodorówki jedna grupa 
pracuje w izbie, zaś dwie w okólniku. Okólnik gwarantuje przestrzeń i swobodę w ustawie-
niu młodzieży. W razie potrzeby istnieje możliwość zapewnienia dla każdego zespołu kilku 
miejsc siedzących.

6. W proponowanych przez nas zajęciach wykorzystano następujące metody naucza-
nia: 1) podająca – komentarze, wprowadzenia, podsumowania, wykłady; 2) problemo-

Marzena Bury, Anna Fajge-Samoń / W miasteczkowym zakładzie fryzjerskim...
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wa – uczenie się przez odkrywanie: praca na źródłach, szukanie odpowiedzi na pytania 
w tekstach źródłowych; 3) metody praktyczne – zaangażowanie ucznia w działania: golenie, 
układanie fali, czesanie, wyczesywanie wszy, zdejmowanie kołtuna.

7. W zajęciach wykorzystano kilka form działań edukacyjnych. Pokaz golenia jest 
przykładem indywidualnej pracy z uczniem. Stylizacja fryzury – układanie fali – daje moż-
liwość zaangażowania 2-3 osób. Pozostali uczniowie pełnią wówczas funkcję obserwatorów.  
W zagrodzie wiejskiej wprowadzono pracę równoległą w grupach w celu pokazania trzech 
zjawisk. Młodzież podzielona na zespoły wykonuje określone zadania. Grupa I zajmuje się 
wyczesywaniem wszy, II przygotowuje się do zdjęcia kołtuna, III czesze i upina włosy.

8. Przebieg zajęć muzealnych:

Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość 
ról

00 min.
[2 min.]

Wejście na wysta-
wę ryzury z Du-
bienki od strony 

czworaka z Brusa.

Powitanie. Działania organizujące klasę.
Przy wejściu na wystawę, na grupę czeka 
„fryzjer” zapraszający do swojego zakładu.
 Komentarz 1.

02 min.
[3 min.]

Ryzura  
z Dubienki.

Wątek I. Przedstawienie fryzjera. Istota 
miasteczkowej ryzury z końca lat 30. XX w. 
Scenka 1. Klienci oczekują w kolejce.
 Komentarz 2.

05 min.
[16 

min.]

j.w. Golenie brzytwą.  Scenka 2.
 Komentarz 3.

5

21 min.
[1 min.]

j.w. Wręczenie świadectwa czeladniczego 
uczniowi przez mistrza.

1

22 min.
[5 min.]

j.w. Fryzury w czasach II Rzeczypospolitej. 
Prezentacja plansz dydaktycznych z fryzu-
rami.   
 Komentarz 4.

27 min.
[8 min.]

j.w. Formowanie fali. Scenka 3.
 Komentarz 5.

2

35 min.
[2 min.]

j.w. Podsumowanie I części zajęć.
 Komentarz 6.

37 min.
[2 min.]

Droga przez wieś. Przejście do chałupy.

39 min.
[5 min.]

Chałupa zagrody 
z Teodorówki.

Wątek II. Wprowadzenie w problematykę 
higieny włosów na wsi w II Rzeczypospo-
litej.
 Komentarz 7.
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość 
ról

44 min.
[5 min.]

j.w.,  
sklepik  

z Dawidów.

Prezentacja wybranych przedmiotów zwią-
zanych z higieną włosów.
 Komentarz 8.

49 min.
[18 

min.]

Okólnik zagrody 
Teodorówki.

Wyczesywanie wszy.  Scenka 4.
Uwaga: Scenki 4-6 odbywają się w tym 
samym czasie.
 Komentarz 9.

8

49 min.
[18 

min.]

j.w. Zdejmowanie kołtuna. Scenka 5.
 Komentarz 10.

9

49 min.
[18 

min.]

Izba chałupy. Przygotowywanie fryzury dziewczęcej. 
Czesanie włosów. Scenka 6.
 Komentarz 11.

8

67 min.
[6 min.]

Okólnik  
w zagrodzie 

z Teodorówki.

Podsumowanie prac poszczególnych grup.
 Komentarz 12.

73 min.
[2 min.]

j.w.  Komentarz na zakończenie zajęć.  

75 min. 4 ekspozycje 6 scenek, 13 komentarzy 33 role

9. Komentarz 1. Pokazując ekspozycyjne kadry i parateatralne scenki z życia co-
dziennego, jak ma to miejsce w muzeach plenerowych, takich jak nasze, nie sposób po-
minąć kwestii higieny osobistej. Na ekspozycji muzealnej zabiegi związane z utrzymaniem 
porządku i czystości sygnalizują zazwyczaj pojedyncze zabytki, np. lusterko, brzytwa, grze-
bień, których zastosowanie każdorazowo wymaga objaśnienia. W trakcie naszego dzisiej-
szego spotkania będziecie mieli okazję poznać realia życia na Lubelszczyźnie w I poł. XX w., 
na przykładzie wybranych zagadnień – właśnie z zakresu higieny osobistej. Możliwe jest to 
w dużej mierze dzięki ekspozycji zakładu fryzjerskiego Jankiela Struzera z Dubienki. Już za 
kilka lat ta wystawa zostanie przeniesiona do naszego muzealnego miasteczka. Zanim jed-
nak poznacie ekspozycję przedwojennej fryzjerni, warto abyście przypomnieli sobie jak dziś 
wyglądają zakłady fryzjerskie? Jaka panuje w nich atmosfera? Kto stanowi główną klientelę? 
Jakie usługi należą do najpopularniejszych? Informacje te pozwolą wam zrozumieć specyfi-
kę przedwojennej ryzury, do której w tym momencie serdecznie zapraszamy.

Komentarz 2. W tym miejscu, droga młodzieży, rozpoczynamy naszą lekcję mu-
zealną. Nie jest przypadkiem fakt, że fryzjer wyszedł nam naprzeciw. Czy wiecie, że przed 
wojną, na początku lat 30. XX w. takich zakładów fryzjerskich było bardzo, bardzo wiele? 
W miasteczkach Lubelszczyzny liczących od kilkuset do kilku tysięcy mieszkańców było 
najczęściej kilka takich ryzur. Nie dziwmy się więc, że fryzjer czekał na progu swojego zakła-
du, tak jak i tu, zapraszając przechodzących miłym uśmiechem, słowem, ukłonem.
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Prezentowana ekspozycja została zaaranżowana dzięki pozyskanym przez MWL 
zabytkom stanowiącym elementy wyposażenia zakładu fryzjerskiego z Dubienki. Sprzęty 
które oglądacie, należały przed II wojną światową do Żyda Jankiela Struzera. W latach 
50. XX w. wyposażenie przeszło w posiadanie Franciszka Raczyńskiego – przedwojennego 
ucznia Struzera. Po badaniach nad dawnym fryzjerstwem mógł powstać muzealny scena-
riusz i ekspozycja. Przyjrzyjmy się teraz bliżej tej ryzurze z lat 30. XX w.

Wyposażenie zakładu fryzjerskiego stanowiły konsola, lustra, krzesła z podgłów-
kiem, podnóżki oraz akcesoria fryzjerskie różnego rodzaju. Do podstawowych usług mia-
steczkowych zakładów fryzjerskich należały czynności z dziedziny fryzjerstwa męskiego 
– golenie i strzyżenie. Fakt, że z reguły spotykali się tutaj sami mężczyźni, nadawał tego 
typu zakładom specyficzny męski klimat. Teraz rozumiecie dlaczego miejsca oczekują-
cych klientów zajęli wasi koledzy, a nie koleżanki. Chociaż ludzie chętnie spędzali czas 
u fryzjera wymieniając poglądy, przekazując bieżące informacje, czy czytając prasę, poza 
dniami targowymi nie było tu kolejek.

Komentarz 3. A teraz jeden z was wcieli się w rolę terminatora i przyuczy się, pod 
okiem mistrza, umiejętności golenia brzytwą. Jeśli wasz kolega dobrze sobie z tym zadaniem 
poradzi jest szansa, że mistrz po kilku latach przyuczania przyjmie go na swojego pomocnika 
– czeladnika. Nauka zawodu trwała około 3 lat. Następnie kandydat na czeladnika zdawał 
egzamin z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dziś skupimy się tylko na sprawdzeniu umiejęt-
ności praktycznych waszego kolegi. Zobaczymy jaki złożony proces działań towarzyszył gole-
niu brzytwą, jakimi narzędziami posłuży się wasz kolega. Przyjrzyjmy się również kolejnym 
czynnościom, które wykona. Na początku należy założyć biały fartuch, bo wymagały tego 
ówczesne wymogi sanitarno-higieniczne, które w miasteczkach nadzorowała Komisja Sani-
tarna. Rozejrzyjcie się wokół. Wskażcie jeszcze inne elementy wyposażenia zakładu związane 
z utrzymaniem czystości [uczniowie samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela muzealnego 
nazywają przedmioty, np.: umywalka, spluwaczka, miotła, pojemnik na włosy, apteczka]. 
A teraz popatrzmy, co robi nasz ochotnik? [W tym czasie mistrz zaprasza na fotel pierwszego 
klienta; kolejne czynności wykonywane przez fryzjera i jego ucznia opatrzone są komentarzem 
nauczyciela muzealnego]. Podstawowym narzędziem do golenia była brzytwa. Umiejętność 
posługiwania się nią to nie lada wyczyn. Maszynkę do golenia z dwustronnym wymienial-
nym ostrzem opatentował Amerykanin King Gillette w 1904 r. Wam najbardziej znana jest 
forma tzw. jednorazówki. Początkowo uważana za zbyt ekstrawagancką, upowszechniła się 
w Polsce w latach 40. XX w. Brzytwę należało najpierw naostrzyć na kamieniu (tzw. weco-
wanie), potem wyrównać ostrze na skórzanym pasku, zdezynfekować je w karbolu i osuszyć. 
Zmiękczenie tygodniowego zarostu przez odpowiednie namydlenie oraz wprawne ruchy ręki 
fryzjera gwarantowały sukces. Popatrzcie, jak robi to mistrz. Golenie kończyło skropienie 
wodą fryzjerską z rozpylacza i masaż twarzy wedle życzenia klienta.

Komentarz 4. Dzięki przygotowanym planszom ze zdjęciami archiwalnymi, bę-
dziecie mogli poznać fryzury popularne w I poł. XX w. Zacznijmy od uczesań męskich. 
Spójrzcie! Chłopców w wieku szkolnym ze względów higienicznych strzyżono na glacę lub 
z tzw. grzywką. Nastolatków, tj. w wieku 13-15 lat czesano z przedziałkiem. Najbardziej 
popularna wśród kawalerów była fryzura na jeżyka. Choć pozornie prosta, w rzeczywistości 
była nie lada wyzwaniem dla początkującego fryzjera. Natomiast młodzi mężczyźni cenili 
najmodniejszą wówczas fryzurę na światowca. Dziewczęta i kobiety dużo rzadziej korzy-
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stały z usług miasteczkowych fryzjerów. Dopiero drastyczne cięcie włosów i wylansowana 
przez naszego rodaka Antoniego Cierplikowskiego na początku XX w. fryzura na chłopczycę 
spowodowały, że także i kobiety zaczęły zaglądać do miasteczkowych ryzur. Chłopczyca 
święciła triumf w latach 20-30. XX w., po niej nastała moda na farbowane blond włosy, 
puszyste loczki, loki i fale.

Komentarz 5.  Jednym ze sposobów uzyskania fal była tzw. palcówka, wykonana 
na mokro na włosach dobrze ostrzyżonych i podatnych. Polegała na wyciskaniu włosów 
w fale za pomocą palców i grzebienia. Jakość wykonania fal zależała od zręczności palców 
fryzjera. Innym sposobem było układanie loczków płaskich lub spiralnych. Przyjrzyjcie się, 
w jaki sposób wykonywano taką fryzurę. Po prezentacji chętni będą mogli powtórzyć tę 
czynność i przekonać się jaką zręcznością i umiejętnością musiał wykazać się fryzjer, aby 
uzyskać zadawalający klientkę efekt. Nawijano włosy od nasady na palec. O tak! Następnie 
przypinano klipsem lub szpilką. Po wysuszeniu i wyczesaniu gwarantowało to puszystość, 
obfitość i falistość włosów. Dziś niewielu fryzjerów potrafi wykonać falę w tradycyjny spo-
sób. Miejsce zręcznych palców zastąpiły elektryczne, łatwe w obsłudze akcesoria.

Komentarz 6. Odwiedziliście właśnie przedwojenny zakład fryzjerski. Mieliście 
okazję zapoznać się z jego wyposażeniem, wymogami sanitarnymi i oferowanymi usługa-
mi. Mamy nadzieję, że bezpośredni kontakt z zabytkami, rekwizytami i możliwość wzięcia 
udziału w przygotowanych pokazach pozwoliły wam zrozumieć rolę tego typu punktów 
usługowych. Czy potraficie teraz powiedzieć, kto stanowił główną klientelę dawnych za-
kładów fryzjerskich? Jakie oferowano w nich usługi? W jakie dni tygodnia bywało najwię-
cej klientów? Czy dostrzegacie zmiany, jakie zaszły w zakładach fryzjerskich na przestrzeni 
ostatnich 100 lat?

Komentarz 7. Z przedwojennego miasteczka przeszliśmy na wieś. Poza ryzurą pro-
blem higieny włosów przedstawia się zgoła inaczej. Mieszkańcy wsi rzadko byli odbiorcami 
usług profesjonalnych zakładów fryzjerskich. Miasteczkowe jarmarki często były jedyną 
okazją do „skorzystania z fryzjera”. Na co dzień chłopi zmuszeni byli radzić sobie sami. 
Nieprzypadkowo do przedstawienia zagadnienia higieny na wsi wybrałyśmy dla was chału-
pę z Teodorówki. Pochodzi ona z przełomu XIX/XX w. Przed II wojną światową  zamiesz-
kiwała ją rodzina Książków. Na ekspozycji izby jest dużo zabytków związanych z higieną. 
To właśnie ku nim skierujemy naszą uwagę. Pomogą nam w zrozumieniu tematu zajęć. Bo 
będziemy mówić o rzeczach trudnych, jak wszawica, czy kołtun. Dziś problemy te mogą 
was zadziwiać, zawstydzać, krępować. Dawniej były zjawiskami powszechnymi, z którymi 
zmagano się na co dzień. Potwierdzają to zebrane przez nas relacje osób pamiętających lata 
przedwojenne. Dziś, z perspektywy lat, czasy te oceniane są przez nich samych jako ciężkie, 
a o wszawicy i kołtunie mówią z pewnymi oporami, niezbyt chętnie, choć zgodnie przyzna-
ją, że problem ten istniał. Zdaniem jednej z mieszkanek wsi Krzywowierzba: Jak kto kołtuna 
nie miał, to i tak wszy byli. Wynikało to nie tyle z niskiej świadomości higienicznej, co często 
z trudnych warunków życiowych, biedy i ciężkiej pracy, braku dostępu do skutecznych 
środków chemicznych. Pytany o higienę na wsi mieszkaniec Dragan wspominał: Przecież 
nie było czasu na nic, tylko każdy szedł … za 80 groszy do dworu szli, kobieta poleciała świniom 
dawać czy tam coś takiego i na drugi dzień to samo. Choć po I wojnie światowej i w latach 
następnych, skutkiem uchwalonych ustaw sanitarnych z 1919 i 1935 r., na wsi przeprowa-
dzano dezynfekcję domostw, na co dzień chłopi zmuszeni byli walczyć z chorobami i robac-
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twem na własne sposoby. Wszy wyczesywano specjalnymi grzebieniami-wszarzami, a dla 
lepszych efektów moczono włosy w nafcie. By zlikwidować nieprzyjemny zapach, płukano 
je w occie. Zabiegi te powtarzano z reguły co tydzień. Jak wspominają nasi informatorzy 
z Krzywowierzby, kobiety spotykały się w wolne dni, w niedziele i na dworze wyczesywały 
włosy jedna drugiej. W przypadku kołtunów sytuacja wygląda nieco inaczej. Sami powiedz-
cie, z czym wam kojarzy się wyraz kołtun i jak, waszym zdaniem, można mu zaradzić? 
Kołtun, o którym dziś mówimy, posiadał nawet swą łacińską, brzmiącą niepokojąco nazwę 
plica polonica i był niczym innym jak zbitym na twardo, sfilcowanym zlepkiem włosów, 
który możemy porównać do dzisiejszych dredów. O ile jednak wszy, jako codzienne utra-
pienie, zwalczano na wszelkie dostępne sposoby, o tyle kołtun jawił się często jako groźna 
choroba. Z tego względu wymagał specjalnych zabiegów odczyniających, czyli magicznych. 
O szczegółach, zarówno walki z wszami, jak i kołtunem będziecie mogli się dowiedzieć 
podczas pracy w swojej grupie.  

Wróćmy jednak teraz do higieny włosów na wsi. W tej kwestii nasi informatorzy są 
zgodni. Włosy myto z reguły co 2-3 tygodnie. Miejsce dzisiejszego szamponu zajmowało 
wówczas szare mydło, stosowane nie tylko do prania, ale także do mycia ciała. Dawne od-
żywki to nic innego jak naturalne, łatwo dostępne, a przygotowywane we własnym zakresie: 
ocet, skrzyp, pokrzywy czy siemię lniane i jaja. Te ostatnie były jednak bardzo cenne. Zda-
niem cytowanej już mieszkanki Krzywowierzby jajkiem, a dokładnie żółtkiem włosy myły 
młode panny bo to połysk był i nie było zlepu. Podobne efekty można było uzyskać używając 
wody z octem lub z siemieniem lnianym. Przytoczmy tu słowa informatora ze wsi Dragany: 
Po lnie to nie puszyły się tak, jak po skrzypie czy pokrzywach. Tak, że len dawał tą taką maskę, 
jakby to tłuste było. Codzienna ciężka praca i obowiązki domowe nie zostawiały jednak czasu 
i energii na zabiegi pielęgnacyjne. Czesanie włosów w dni powszednie zastępowało często 
przyklepanie ręką. Gospodynie nosiły krótkie, obcięte do brody włosy, które chowały pod 
chustami. To młode panny chodziły zwykle z odkrytą głową, chwaląc się swoimi warkocza-
mi. Ten sam mieszkaniec Dragan wspominał: Niektóre, które dbały o włosy to miały takie, 
takie warkocze, jędrne takie, że wisiały po prostu do pasa.

Komentarz 8. Przyjrzyjmy się teraz, jakie towary związane z utrzymaniem higieny 
osobistej, zwłaszcza z czystością głowy, były dostępne na wsi ok. 1938 r. Przedmioty, które 
tu widzicie [próbki towaru sklepowego są wynoszone do izby i tam prezentowane w szkla-
nej gablocie] pochodzą z wiejskiego sklepiku, urządzonego w komorze tej chałupy. W la-
tach 20. XX w. prowadził go Stanisław Milaniuk ze wsi Dawidy na Podlasiu. W szklanej 
gablocie prezentujemy tylko wybrane przedmioty. Sygnalizują nam one potrzeby higienicz-
ne i estetyczne mieszkańców wsi. Są wśród nich zabytki stanowiące oryginalne wyposażenie 
tego sklepu. Z lat 40. XX w. pochodzą grzebienie aluminiowe do upinania włosów i dwu-
stronne, wspominane już, grzebienie wszarze. Są tu również przedmioty będące pozosta-
łością po innych, podobnych sklepikach z lat 30. i 40. Ze sklepu spożywczo-kolonialnego 
i z przyborami szewskimi w Sławatyczach pochodzą stalowe wsuwki do włosów na kartonie 
i zapinki do włosów z mosiężnego wygiętego drutu. Emaliowane szpilki do włosów w pa-
pierowym opakowaniu w 4. dekadzie XX w. można było zakupić w sklepie galanteryjno-
norymberskim sióstr Barszczewskich w Lublinie. Grzebienie aluminiowe „Iga” z 5. dekady 
XX w. to również towar ze Sławatycz. Oto kostka przedwojennego mydła Biały Jeleń. A to, 
które tu widzicie – współczesne – jest produkowane przez powojenną Pollenę Ostrzeszów. 
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O tym, jak dbano o włosy i z jakimi problemami w utrzymaniu czystości głowy borykano 
się na wsi na co dzień dowiecie się podczas pracy w grupach. Podzielcie się na trzy równe ze-
społy. Każdy będzie pracował nad innym zagadnieniem. To wasza szkoła przetrwania. Albo 
wy, albo wszy. Na przygotowanych stanowiskach będziecie zmagać się z kołtunem, walczyć 
z wszawicą, zaplatać włosy. Do pomocy macie przygotowane rekwizyty i teksty źródłowe, 
w tym fragmenty wywiadów, fotografie, ryciny.    

Komentarz 9. Zadaniem waszej grupy jest oczyszczenie głowy manekina grzebie-
niem wszarzem i naftą. Odtworzycie czynności podane w przygotowanym fragmencie wy-
wiadu z mieszkańcem wsi Dragany: 

Na pierwszy rzut robili to naftą. Na mokro … Każdy naftę miał, ponieważ prądu nie 
było, to brali taką śmierdzącą naftę. Na dobę [zostawiali], czy tam … ale mimo wszystko 
ten aromat został, przecież to był wstrętny zapach. Tak, że jak wypadło w kościele usiąść 
w ławce, to się nie dało nawet usiedzieć. Po takiej dezynfekcji, można powiedzieć, to 
najczęściej len, ziarno lnu, siemię. Odcedzali ziarenka, zagotowali to i tą wodą dopiero 
z lnianego siemienia, żeby ten zapach [zniszczyć] i jednocześnie to dostawało jakiegoś, 
jako takiego połysku. [Potem] to, gdzie się dawało czesać, to czesali jedna drugą. [Wszy] 
sypały się… . Najczęściej na dworze siedziały babki na trawie i sypały się te wszy. I to co 
tydzień tak. 
Na podstawie przygotowanych źródeł tekstowych krótko odpowiedzcie na pytania 

o skuteczność stosowanych środków, skalę problemu wszawicy na wsi i inne metody jej  
zwalczania.

Komentarz 10. Wasza grupa, na podstawie fragmentu wywiadu z mieszkanką wsi  
Karczmiska, zajmie się zdjęciem kołtuna z peruki manekina. 

Tylko raz jeden obcinałam … bo on się sklepi tak przy samej głowie. Te włosy muszo tak 
odrosnąć. I to się bierze późnij i nie obcina nożycami, tylko się rozgrzewa w ogniu, drut 
i się upala. I mówi się modlitwę. A jak kto by nożyczkami chciał, to mówio, że by się 
sprzeciwiło. 
To jednak tylko część waszego zadania. W teczce znajdują się fragmenty wybranych 

tekstów źródłowych. Zapoznajcie się z nimi i przygotujcie odpowiedzi na pytania dotyczące 
skuteczności używanych środków przeciw kołtunowi. Jaki był stosunek mieszkańców wsi 
do przytoczonych praktyk? Zastanówcie się nad rolą zabobonów w życiu codziennym.

Komentarz 11. Waszym zadaniem jest przygotowanie fryzury dziewczęcej na pod-
stawie załączonej fotografii archiwalnej. Zaplećcie na peruce warkocze, wplatając w nie 
wstążki. Przygotujcie też wypowiedzi o dawnej symbolice warkocza i różnicach między 
fryzurami mężatek i młodych dziewcząt. Pomogą wam w tym załączone fragmenty tekstów 
źródłowych. 

Komentarz 12. Pracowaliście na trzech odrębnych stanowiskach. Każda z grup mia-
ła do wykonania inne zadanie. Teraz prosimy zespoły o krótkie 2-minutowe zreferowanie 
i podsumowanie zrealizowanych zadań. Określcie, na czym polegała wasza praca. Podajcie 
definicje poznanych zjawisk. Nazwijcie i omówcie rekwizyty, którymi posługiwaliście się 
podczas pracy.  

Komentarz końcowy.  Lekcja, w której wzięliście udział dotyczyła szeroko pojętego 
tematu higieny na wsi i w miasteczku. Ekspozycja przedwojennego zakładu fryzjerskiego 
pozwoliła przedstawić wybrane zagadnienia dotyczące estetyki włosów i zabiegów kosme-
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tycznych twarzy. Mieliście niepowtarzalną i niemożliwą poza ekspozycją muzealną okazję 
pracy z zabytkami, rekwizytami i materiałami źródłowymi. To właśnie kontakt z nimi dał 
wam obraz miasteczkowego zakładu fryzjerskiego i oferowanych w nim usług. Dopiero te-
raz możecie w sposób właściwy określić rolę i charakter tego typu miejsc, a także zauważyć 
różnice w stosunku do dnia dzisiejszego. Kto z was śledzi nowinki ze świata mody, zauważy, 
że kanony i wzorce wypromowane kilkadziesiąt lat temu są wciąż aktualne, ale droga do-
chodzenia do pożądanych efektów zupełnie inna. Zmiany technologiczne i postęp cywili-
zacyjny zauważane są w każdej dziedzinie, również we fryzjerstwie. Angażując się w walkę 
z wszami i kołtunem poznaliście problemy ludności wiejskiej w zmaganiach o utrzymanie 
porządku i czystości. Czynności, z którymi się zetknęliście, mogą być dziś dla was niezro-
zumiałe, śmieszne, dziwne. Jednakże były dawniej powszechne. Chciałyśmy, by działania, 
w których wzięliście udział skłoniły was do refleksji nad trudami dawnego życia na wsi.

10. W zajęciach wykorzystywana jest wiedza uzyskana poprzez wywiady przeprowa-
dzone przez pracowników MWL. Informatorami byli L. G. mistrz fryzjerski, ur. 1923 r. 
w Końskowoli i S. S., ur. w 1929 r., w latach 30. i 40. XX w. świadczący amatorsko usługi 
fryzjerskie w Draganach oraz inni mieszkańcy lubelskich wsi. Pozyskane informacje są pod-
stawą komentarzy, pozwalają na szczegółowe odwzorowanie poszczególnych wydarzeń we 
fryzjerniach i w wiejskich zagrodach, jak np. golenie, układanie fali, wyczesywanie wszy, 
zdejmowanie kołtuna. W niektórych komentarzach i scenkach informatorzy są wiernie cy-
towani. W teczkach instruktażowych, które w zagrodzie wiejskiej otrzymuje młodzież, aby 
wykonać określone zadania, cytowane są fragmenty opracowań z XIX-XX w.  

11. Odpowiednia aranżacja ekspozycji miasteczkowej ryzury oraz przygotowane 
pokazy wybranych usług fryzjerskich mają wydobyć i przekazać uczniom wartości wyni-
kające z tempa zmian i postępu technologicznego w dziedzinie higieny i estetyki włosów. 
Taki miasteczkowy zakład fryzjerski w okresie postępu gospodarczego Polski z końca lat 
30. XX w. starał się promować modę i nowości w małych miejscowościach na prowincji. 
Poprzez interaktywne uczestnictwo młodzieży w zmaganiach z problemami w utrzymaniu 
czystości na dawnej wsi, kształtowane są w niej umiejętności dostrzegania pewnych war-
tości w codziennych prozaicznych czynnościach. Są to: zaradność, pracowitość i pokora 
wobec życia.

12. Poprzez stawianie zrozumiałych, jednoznacznych pytań nauczyciel przekazuje 
uczniom cele poszczególnych wydarzeń organizowanych na lekcji. W części pierwszej zajęć 
pytania odnoszą się do zasad funkcjonowania przedwojennych ryzur i oferowanych w nich 
usług: Co pokaz golenia i układania fali, a także zabytki i rekwizyty do nich wykorzystane mó-
wią o zasadach funkcjonowania przedwojennych „ryzur” i oferowanych usługach? Czy potraficie 
powiedzieć, kto stanowił główną klientelę dawnych zakładów fryzjerskich? Pytania te prowadzą  
do wyeksponowania innej, poza usługową, roli fryzjerni w miasteczkach, a także różnic 
między przedwojennymi a dzisiejszymi zakładami fryzjerskimi: Jaką rolę, poza funkcją usłu-
gową, pełniły takie zakłady? Czy dostrzegacie zmiany, jakie zaszły w zakładach fryzjerskich na 
przestrzeni ostatnich 100 lat? W drugiej części lekcji pytania o ówczesne praktyki i zabiegi 
wokół czystości, zmierzają do ukształtowania ogólnego obrazu poziomu higieny na wsi 
w Polsce lat 30. XX w. i wykazania ścisłego powiązania ich z warunkami życia codziennego 
na wsi. Co przedstawione zabytki i rekwizyty oraz zaprezentowane scenki mówią o warunkach 
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higienicznych na wsi w I poł. XX w.? Jak postrzegacie praktyki higieniczne, które poznaliście 
w trakcie zajęć? Co mówią wam one o dawnym życiu codziennym na wsi?

13. Zastosowanie na lekcji metod aktywizujących wymaga zapewnienia uczniom 
warunków przestrzennych w realizacji różnych form działań interaktywnych. W obszarze 
ekspozycji ryzury wydzielono stanowiska pracy dla 7 uczniów zaangażowanych parateatral-
nie w pokazy usług fryzjerskich. Pozostali uczniowie – obserwatorzy tych scenek, siedzą 
na ławkach ustawionych w przestrzeni przylegającej do ekspozycji. Taki sposób rozmiesz-
czenia klasy względem aktorów zapewnia dobrą widoczność wszystkim uczestnikom zajęć. 
W drugiej części zajęć, warunki przestrzenne zagrody z Teodorówki, jak też zastosowanie 
formy pracy zespołowej, umożliwiają zaangażowanie wszystkich uczniów w działania inte-
raktywne. 

14. Obszerność i wielowątkowość tematu higieny i estetyki włosów pracownik mu-
zealny sprowadził do wybranych zagadnień realizowanych na zajęciach, świadomie pomi-
jając inne kwestie. Brak szczegółowo opracowanych materiałów i wywiadów dotyczących 
higieny osobistej w znacznym stopniu utrudnia możliwość przygotowania scenek sytuacyj-
nych z użyciem określonych eksponatów i rekwizytów. Ograniczona przestrzeń wnętrz mu-
zealnych, słabe oświetlenie, mogą mieć ujemny wpływ na odbiór informacji.

15. Ekspozycja ryzury Jankiela Struzera posiada obszerny scenariusz1, którego frag-
menty publikowane są w katalogu wystawy „Do zobaczenia w miasteczku”2. Powyższe 
opracowania oraz wykorzystane w nich wywiady z 2008 r.3 są naukową podstawą scenariu-
sza lekcji muzealnej. Zostały one uzupełnione w 2010 r. dodatkowymi wywiadami doty-
czącymi zakładu fryzjerskiego i higieny na wsi lubelskiej w 2. ćw. XX w.4. Sięgnięto także do 
fragmentów wywiadów zamieszczonych w Internecie5. W organizacji lekcji wykorzystano 
scenariusz zagrody z Teodorówki6 oraz książkę poświęconą sklepikowi z Dawidów, który 
jest eksponowany w komorze tej chałupy7.  Cytowane są prace O. Kolberga8, Z. Glogera9, 
K. Moszyńskiego10 i inne11. Informacje o miasteczkowych zakładach fryzjerskich pochodzą 
z książek adresowych z czasów II Rzeczypospolitej12. Zabytki umieszczone na obu ekspozy-
cjach posiadają karty ewidencyjne z podstawowymi informacjami historycznymi. Ponadto 

1 Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, Scenariusz żydowskiego zakładu fryzjerskiego Jankiela Struzera z Dubienki z ok. 1939 roku przezna-
czony do ekspozycji w domu z Urzędowa, sektor miasteczko, w Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2009, mps, AMWL.
2 Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, Ryzura Jankiela Struzera w Dubience, [w:] Do zobaczenia w miasteczku, red. A. Wrona, Lublin 2008, 
s. 10-19.
3 Inf. L. G. z Końskowoli,  S. S. z Dragan, wyw. przepr. Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, 2008, AMWL.
4 Inf. L. G. z Końskowoli, S. S. z Dragan, S. S. z Rokitna, M. i J. J. z Krzywowierzby, wyw. przepr. M. Bury, A. Fajge-Samoń, 2010, 
AMWL.
5 Inf. H. G. z Karczmisk, pow. opolski, wyw. przep. w 1987, Archiwum Teatru NN w Lublinie, http://www.tnn.pl/pm,986.html,  
15. 06. 2010.
6 M. Meksuła, E. Wójcik, J. Stefański, Scenariusz realizacyjny zagrody z Teodorówki, Lublin 1996, mps, AMWL.
7 Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, K. Wiśniewski, W wiejskim sklepiku. O sklepie Stanisława Milaniuka w Dawidach, gm. Jabłoń, 
woj. bialskopodlaskie w latach 1921-1948, Lublin 1997.
8 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 16-17, Lubelskie, Warszawa 1962.
9 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 3, Warszawa 1902.
10 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 1, Kraków 1929.
11 Encyklopedia Macierzy Polskiej, red. L. Finkel, H. Kopia, Lwów 1905; Kilka wiadomości o odzieży ludowej w gub. lubelskiej, „Wisła” 
1902, t. 16, z. 1, s. 346-356. 
12 Księga adresowa Polski na rok 1929, Warszawa 1930.
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w 2010 r. uzyskano materiał instruktażowy filmując na ekspozycji ryzury pracę L. G., fry-
zjera z Końskowoli. Zaprezentował on golenie brzytwą i wyciskanie fali. 

16. Przygotowana ekspozycja jest muzealnym odwzorowaniem zakładu fryzjerskiego 
Jankiela Struzera z Dubienki. Tego rodzaju wystawy w szczególny sposób sprzyjają uwia-
rygodnieniu zagadnień prezentowanych młodzieży na zajęciach i są najlepszą scenografią 
dla parateatralnych scenek. Wyposażenie zakładu – oryginalne meble i przybory fryzjer-
skie Jankiela Struzera – stanowią spójny zestaw zabytków, dający możliwość opracowania 
scenariusza zajęć w przedstawionym kształcie. Urządzenie zagrody z Teodorówki metodą 
idiograficzną z dużą liczbą zgromadzonych zabytków w zakresie higieny i szczegółowym ich 
opracowaniem ułatwiają sprawną realizację tematu.

17. Na zajęciach młodzież jest zapoznawana z przedmiotami do higieny i estetyki 
włosów – miasteczkowego zawodowego fryzjera oraz będących na wyposażeniu wiejskiego 
gospodarstwa domowego i sklepiku. Na ekspozycji ryzury są to specjalistyczne narzędzia 
i akcesoria fryzjerskie. Metalowe, niklowane wyroby w wielu wypadkach pochodziły z im-
portu, a więc były dobrej klasy, bowiem krajowe wybory uchodziły za gorsze od zagranicz-
nych i nie odgrywały znaczącej roli w tej branży. Na zajęciach zwraca się uczniom uwagę na 
dawne nazwy przedmiotów, które obecnie wyszły z obiegu i brzmią egzotycznie. W grupie 
reklamowanych wyrobów chemii kosmetycznej wymienia się m. in. wodę kolońską Prze-
mysławkę, mydło do golenia Pixin, a także wyroby warszawskiej firmy F. Pulsa, producenta 
najlepszych kosmetyków męskich. Wśród narzędzi fryzjerskich wskazuje się na szczotkę 
karkówkę, czy marselowskie żelazka – lokówki i karbówki, rozgrzewane nad palnikiem i słu-
żące do układania damskich włosów w fale. W chałupie z Teodorówki, wśród wybranych 
egzemplarzy przedmiotów do czystości i estetyki włosów są: grzebień do włosów kościany, 
grzebyk-spinka do podpinania włosów, lusterko stojące, grzebienie aluminiowe do pod-
pinania włosów, pudełko z grzebieniami wszarzami, emaliowane szpilki, spinki, wsuwki 
i grzebienie do włosów. Przedmioty te, w większości drobne, ze względu na bezpieczeń-
stwo, eksponowane są w szklanej gablocie. W celu zapewnienia wszystkim uczniom dobrej 
widoczności nauczyciel sam prezentuje zabytki. Biorąc pojedynczo do ręki, unosi w górę, 
zwracając uwagę na charakterystyczne cechy. W scence golenia, nauczyciel jako fryzjer, 
przedstawiając swojemu czeladnikowi (wybranemu z grupy uczniowi) poszczególne etapy 
pracy, wykorzystuje do tego autentyczne przedmioty. Czeladnik zaś, posługuje się przygo-
towanymi wcześniej rekwizytami, zastępującymi muzealia. Bezpośredni kontakt z nimi ma 
uczeń jedynie w momencie zajęcia miejsca na fotelu przy konsoli fryzjerskiej. 

18. Realizacja zajęć zakłada użycie przygotowanych uprzednio rekwizytów i materia-
łów. W wątku I, w scence golenia brzytwą są to: 2 brzytwy drewniane, pędzel do golenia, 
serweta płócienna biała, 2 fartuchy fryzjerskie białe, miseczka szklana do golenia, ałun, 
osełka do ostrzenia brzytwy, spryskiwacz, ciepła woda w termosie, woda brzozowa (butelka 
200 ml), pianka do golenia, ręcznik papierowy; w scence formowania fali: grzebień zwykły, 
grzebień ze szpikulcem, klamerki do włosów, główka manekina, blond peruka. W wątku 
II, w scence wyczesywania wszy: płowa peruka na stelażu, chustka lniana na głowę, stołek 
drewniany, zapaska lniana, nafta, siemię lniane; w scence zdejmowania kołtuna: peruka 
z kołtunem z pakuł lnianych, drut; w scence przygotowywania fryzury dziewczęcej: główka 
manekina, peruka, grzebień, wsuwki, czerwone wstążeczki. Uwaga! W scence golenia, ze 
względów bezpieczeństwa, młodzież posługuje się modelem – drewnianą brzytwą. 
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19. Do zajęć przygotowano zafoliowane kopie fotografii archiwalnych prezentują-
ce poszczególne rodzaje fryzur męskich i damskich z I poł. XX w., a także kołtuna. Przy 
sporządzeniu pomocy dydaktycznych posłużono się zdjęciami pochodzącymi z archiwum 
MWL oraz ze zbiorów prywatnych. W czasie zajęć młodzież posługuje się zafoliowanymi 
kartami z definicjami encyklopedycznymi, fragmentami wywiadów, artykułów, dotyczący-
mi problemów higieny osobistej. 
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1. Zajęcia w publikowanej wersji przeznaczone są dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Ekspozycja, rekwizyty i wiedza stwarzają także możliwość przepro-
wadzenia warsztatów dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz dla młodzieży aka-
demickiej.

2. Uważamy, że tylko rekonstrukcja rzeczywistych warunków do wiejskiego handlu 
w Polsce w końcu lat 30. XX w. umożliwi młodzieży zrozumienie procesów społeczno-
gospodarczych na polskiej wsi. Wzrost nacjonalizmu, rozwój prywatnego i spółdzielczego 
handlu chrześcijańskiego, podniesienie świadomości ekonomicznej i rozbudzenie marzeń 
młodego pokolenia chłopów coraz bardziej utrudniały w Polsce prowadzenie tradycyjnych 
form handlu żydowskiego. To pogarszało w rezultacie warunki egzystencji ludności żydow-
skiej na wsi i w miasteczkach II Rzeczpospolitej. 

Warsztaty są pochwałą historii kultury materialnej życia codziennego, z której tak 
misternie splecione są dzieje cywilizacji. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do patrzenia 
na historię także pod kątem organizacji życia codziennego rodziny żydowskiej w określo-
nych warunkach, w praktyce coraz trudniejszych wobec ówczesnych wydarzeń społeczno-
politycznych w Polsce. Celem tej lekcji muzealnej jest także zwrócenie uwagi na instytucję 
rodziny i wartości moralno-religijne tkwiące w hierarchii jej spraw, rolę wiary w dniu po-
wszednim, uwypuklenie etosu pracy. 

Na zajęciach podkreślana jest wartość różnorodnych źródeł: realiów, wywiadów, tra-
dycji ustnej, archiwaliów, a nawet ogłoszeń reklamowych w rzetelnym ukazaniu sytuacji 
ludności żydowskiej mieszkającej po wsiach i w miasteczkach w latach 30. XX w. W ówcze-
snej publicystyce żydowskiej a także katolickiej znajdujemy zgodne opinie, że osiemdziesiąt 
procent Żydów w Polsce cierpiało wówczas biedę. 

To wszystko ma uzmysłowić uczestnikom, że współczesna cywilizacja narzuca czło-
wiekowi dostosowanie jego pozytywnej aktywności do nieustannie zmieniającej się sytu-
acji. Bywamy więc domokrążcami, głową rodziny, za chwilę aktorami, za moment musimy 
też komuś bliskiemu coś ugotować do jedzenia. 

3. Zajęcia trwają 75 min. Wątek wędrówki handlowej po wsi zajmuje 36 min., pobyt 
na ekspozycji mieszkania żydowskiego 30 minut a przejście między dwoma terenami dzia-
łań trwa 9 min. Lekcje prowadzone są w godzinach pracy Muzeum przez cały rok. 

Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra / Handel żydowski na wsi
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4. Zajęcia odbywają sie się w trzech muzealnych sektorach ekspozycji MWL: Wyży-
na Lubelska, sektor dworski, Powiśle. Lekcja rozpoczyna się przed dworkiem z Huty Dzie-
rążyńskiej, gdzie pomieszczona jest ekspozycja miasteczkowej agencji Poczty Polskiej z lat 
30. XX w. Następnie uczestnicy udają się do sadu przy dworze z Żyrzyna, a stąd głębocznicą 
wychodzą na wieś Wyżyny Lubelskiej. Przeżywają srogi zawód przy zagrodzie z Urzędowa, 
prowadzą „wywiad handlowy” przy studni z Błażka i „handlują” w zagrodzie z Żukowa. 
Z Wyżyny Lubelskiej głębocznicą przy spichlerzu plebańskim, a następnie drogą wokół 
zbiornika wodnego przechodzą na Powiśle, do chałupy z Głodna. Druga część zajęć i pod-
sumowanie całości odbywa się na ekspozycji mieszkań żydowskich w tej chałupie. 

Uwaga! W przypadku intensywnego deszczu lub śniegu rezygnujemy z wędrówki 
po muzealnej wsi. Przenosimy całość działań edukacyjnych do chałupy z Głodna. Są one 
opisane w osobnym scenariuszu i obejmują działania, w tym interaktywne, związane z do-
mowym przygotowaniem towaru do sprzedaży domokrążnej, np. przewijanie nici, kupo-
nowanie guzików. 

5. Zajęcia przewidziane są dla grup liczących do 20 osób. Wątki Żyda-sadownika 
w sadzie dworskim i wędrówka Żyda-domokrążcy po wsi Wyżyny Lubelskiej oraz „powrót 
po pracy” do chałupy z Głodna mają charakter zajęć terenowych, ruchowych. W północno- 
wschodnim narożu izby chałupy z Głodna przygotowane są trzy rzędy ław ze stopniowaną 
wysokością. Tworzą one rodzaj widowni teatralnej, zapewniając wszystkim uczestnikom 
zajęć miejsca siedzące. Na stojąco odbywa się zapoznanie z ekspozycjami mieszkania Żyda 
domokrążcy i wiejskiego sklepiku żydowskiego.

6. W obu wątkach zastosowano wykład informacyjny w formie komentarzy ilu-
strowany zabytkami i ekspozycją, pracę z rekwizytami, oraz krótkie rozmowy nauczające. 
W części I posłużono się metodą inscenizacji, w części II – dyskusją podsumowującą efekty 
zainscenizowanego handlu domokrążnego na wsi. Komentarze zawierają również instruk-
cję wykonania poszczególnych działań interaktywnych. 

7. Zajęcia łączą w sobie idee muzeum zabytków i muzeum wydarzeń. Uczniowie za-
opatrzeni w zrekonstruowane nosidła, koszyki i fabryczny towar drobiazgowy, odbywają 
„handlową wędrówkę” domokrążcy po muzealnej wsi Wyżyna Lubelska. Wybrani ucznio-
wie są angażowani do indywidualnych ról i ćwiczeń. Działania te współkształtują model 
problemu. Prowadzący korygują zachowania aktorów. Ekspozycja wyposażona jest w płody 
rolne – ziemniaki, jajka i ówczesne surowce wtórne – złom żeliwny. W poszczególnych 
zagrodach chłopskich uczniowie „usiłują zarobić” na utrzymanie rodzin jako handlarze-
domokrążcy. W II części zajęć, na ekspozycji mieszkań żydowskich i sklepiku, poznają oni 
źródła historyczne do czynności, które wykonywali. Podawane są ceny podstawowych to-
warów spożywczych, artykułów gospodarstwa domowego, opału i przyborów szkolnych 
w II poł. lat 30. XX w. Wskazywane są uwarunkowania religijne życia codziennego ludno-
ści żydowskiej. Po przypomnieniu „dzisiejszego” groszowego zarobku domokrążcy, kalkulo-
wane są możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny żydowskiej. 

Scenki zakupu i sprzedaży towaru na wsi są przykładem formy pracy z uczniem an-
gażującej każdorazowo 1-2 osoby. Przy pełnej aktywności grupy, przez podejmowanie ról 
w kolejnych wątkach, możliwe jest interaktywne zaangażowanie wszystkich uczestników 
zajęć. Krótkie przygotowanie do scenek kupna-sprzedaży jajek, złomu, ziemniaków jest 
przykładem pracy indywidualnej z uczniem prowadzonej przez jednego z nauczycieli mu-
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zealnych. W zajęciach wykorzystano ćwiczenia-wprawki jako formę działań edukacyjnych. 
Prowadzący, posługując się rekwizytami i płodami rolnymi, przyucza umiejętności handlo-
wych Żyda domokrążcy wybranych uczniów-aktorów. 

 Tak spełnia się forma warsztatów towaroznawczych. Komentarze wprowadzają 
w poszczególne scenki kupna-sprzedaży. Trwają nie dłużej niż 4 min. 

8. Przebieg zajęć muzealnych:

Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość 
ról 

0 min.
[2 min.]

Plac przed dworkiem 
z Huty Dzierążyńskiej.

Powitanie. Działania organizujące 
klasę.  

2 min.
[4 min.]

j.w. Wprowadzenie w problematykę zajęć. 
 Komentarz 1.

6 min.
[2 min.]

Sień dworku z Huty 
Dzierążyńskiej.

Wątek I. Miasteczkowa agencja Poczty 
Polskiej.  
 Komentarz 2.

8 min.
[2 min.]

Przy sadzie dworskim. Wątek II. Żyd-sadownik. Problem 
utrzymania tradycji dzierżawy sadów 
dworskich.
 Komentarz 3.

5

10 min.
[2 min.]

Głębocznica  
prowadząca od dworu 

z Żyrzyna na wieś  
Wyżyny Lubelskiej.

Wątek III/1. Przyrynkowe centrum 
miasteczka pustynią – wieś zielonym 
rajem.
 Komentarz 4.

12 min.
[1 min.]

Zagroda z Żabna,  
gościniec przy  

zagrodzie z Urzędowa.

Wątek III/2. Panorama gospodarcza 
wsi. Ogólne informacje o handlu jaj-
kami. 
 Komentarz 5.

13 min.
[2 min.]

Przed chałupą  
z Urzędowa.

Wątek IV. Konkurencyjność spółdziel-
czości chłopskiej w stosunku do trady-
cyjnego handlu żydowskiego. 
 Komentarz 6.

2

15 min.
[3 min.]

Studnia z Błażka. Wątek V. Studnia wiejska jako miejsce 
wymiany informacji handlowych. 
 Komentarz 7.

4

18 min.
[1 min.]

Zagroda z Żukowa.  
Na progu chałupy.  

Wątek VI/1. Obraz domokrążnego 
handlu jajkami. 
 Komentarz 8.

2
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość 
ról 

19 min.
[4 min.]

j.w. Wątek VI/2.  Domokrążny handel 
towarem drobiazgowym.  
 Komentarz 9.

2

23 min. 
[2 min.]

Zagroda z Żukowa.
Przy oborze.  

Wątek VI/3. Domokrążny skup złomu.
 Komentarz 10.

2

25 min.
[4 min.]

j.w.   Wątek VI/4. Stereotyp Żyda-handlarza 
oszusta. Znaczenie dekretu O miarach 
z 1919 r. 
 Komentarz 11.

29 min.
[4 min.]

Zagroda z Żukowa.
Przy spichlerzu.

Wątek VI/5. Zakup ziemniaków, czyli 
chleba ubogich. 
 Komentarz 12.

33 min. 
[3 min.]

Zagroda z Żukowa. 
Podwórko. 

Wątek VI/6. Karmienie kur. Codzien-
ność rodzi nadzieję na lepsze jutro. 
 Komentarz 13.

2

36 min.
[2 min.]

Przejście z Wyżyny 
Lubelskiej na Powiśle. 

Okólnik z Ostrowa 
Lubelskiego. 

Wątek VII/1. Powrót ze wsi do domu 
po całodziennym handlu. Wskazanie 
na różnicę w postrzeganiu przeszłości 
przy tzw. zwiedzaniu muzeum z prze-
wodnikiem a warsztatami na ekspozycji 
z użyciem rekwizytów. 
 Komentarz 14.

6

38 min.
[7 min.]

Głębocznica przy 
plebanii, droga wokół 

rzeki, most.

Wątek VII/2. Powrót ze wsi do domu 
po całodziennym handlu. Podstawowe 
uwarunkowania prawne i religijne han-
dlu domokrążnego. Zmęczenie rodzi 
marzenie.
 Komentarz 15. 

45 min.
[1 min.]

Podwórko przed cha-
łupą z Głodna. 

Działania organizujące klasę.
 Komentarz 16.

46 min.
[4 min.]

Chałupa z Głodna. 
Izba.

Wątek VIII/1. Zapoznanie z ekspozy-
cją mieszkania żydowskiego sklepikarza 
i byłego sadownika. 
 Komentarz 17.

50 min.  
[I i II 

gr. po 3 
min.]

Chałupa z Głodna. 
Sień.

Wątek VIII/2. Zapoznanie z ekspozy-
cją mieszkania Żyda domokrążcy. 
 Komentarz 18.
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość 
ról 

j.w. Chałupa z Głodna. 
Sklepik.

Wątek VIII/3. Zapoznanie z ekspozy-
cją żydowskiego sklepiku. 
 Komentarz 19.

56 min.
[4 min.]

Wątek IX/1. Kalkulacja możliwego za-
robku Żyda domokrążcy. 
 Komentarz 20.

60 min.
[5 min.]

Chałupa z Głodna. 
Izba.

Watek IX/2. Ówczesne ceny podstawo-
wych artykułów przemysłowych i opału 
a możliwości konsumpcyjne rodziny 
domokrążcy.
 Komentarz 21.

65 min.
[6 min.]

j.w. Wątek IX/3. Ówczesne ceny podstawo-
wych artykułów spożywczych a możli-
wości konsumpcyjne rodziny domo-
krążcy. Stereotyp kuchni żydowskiej.
 Komentarz 22.

71 min.  
[4 min.]

j.w.  Komentarz na zakończenie zajęć. 

75 min. 11 miejsc 20 wątków, 23 komentarze 25 
ról

9.  Powitanie. To nie jest zwykłe zwiedzanie muzeum, lecz specjalnie przygotowane 
zajęcia tematyczne. Jesteśmy nauczycielami muzealnymi, historykami kultury materialnej. 
Aby jak najlepiej przedstawić wam temat Handel żydowski na wsi, na ekspozycję w zagro-
dach wiejskich wprowadzimy dziś dodatkowe rekwizyty, także produkty rolne i towar fa-
bryczny.  Wchodząc do zagród zobaczycie najpierw ekspozycję, jakby kadr z życia codzien-
nego, wyobrażenie jak chłopi dawniej gospodarowali. Po chwili wspólnie użyjemy rekwizy-
tów. To już nie będzie oglądanie ekspozycji, ale zajęcia muzealne, w których wystawa będzie 
nam tylko skutecznie pomagać. 

  Nasze zajęcia muzealne składają się z dwóch części. Część pierwsza będzie się od-
bywała w muzealnych sektorach – dworskim i Wyżyna Lubelska. Na zaaranżowanej mu-
zealnej wsi będziemy próbować kupować i sprzedawać, tak jak robili to Żydzi na Lubelsz-
czyźnie przed 70-80 laty. Część druga odbędzie się w chałupie przeniesionej do Muzeum ze 
wsi Głodno w muzealnym sektorze Powiśle. Urządziliśmy tam ekspozycje dwóch mieszkań 
żydowskich i sklepiku. Tam będziemy wspólnie kalkulować: Czy to, co udało się nam dziś 
zarobić, pozwoli na całodzienne utrzymanie rodziny żydowskiej na Lubelszczyźnie w koń-
cu lat 30. XX w.?  

Każdy z was będzie miał możliwość wzięcia udziału w scence. Zaznacie owego ru-
chu, który towarzyszył Żydowi-domokrążcy w wędrówce po gospodarstwach wiejskich, by 
utrzymać rodzinę z handlu. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, zadawajcie pytania. Wchodzicie 



298

Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra / Handel żydowski na wsi

na ekspozycję muzealną, gdzie obowiązuje szczególny szacunek do zabytków. Staramy się 
ich nie dotykać. Przedmioty, które będziecie mieć w rękach, to rekwizyty. Są to rekonstruk-
cje, kopie zabytków lub takie zabytki, odnośnie których muzealnicy podjęli decyzję, że nie 
zostaną wpisane do rejestru zabytków, lub które wprawdzie są wpisane do rejestru zabyt-
ków, ale uznaliśmy, że można ich dotknąć, posłużyć się nimi.

Osoby wysokie proszone są o szczególną uwagę przy wchodzeniu i wychodzeniu 
z chałup i izb ze względu na niskie otwory drzwiowe! Życzymy miłego i owocnego pobytu 
w muzeum na zajęciach edukacyjnych.

Komentarz 1. Oprócz historii zajmującej się wielkimi wydarzeniami w dziejach 
świata, istnieje także historia życia codziennego. Informuje i uczy nas o drobnych codzien-
nych wydarzeniach, z których tak misternie splecione są dzieje. 

Czy wiecie, kto to jest Żyd? Żyd w Polsce, przed wiekami, w II Rzeczpospolitej, 
w czasach zagłady, w PRL-u? Dlaczego zajmujemy się Żydami? To retoryczne pytanie skie-
rowane do waszej wiedzy i świadomości! My, muzealnicy zajmujemy się ludnością żydow-
ską, ponieważ do 1942 r. stanowiła ona ok. 10% społeczeństwa polskiego. Żydzi są nadal 
obecni w naszym kraju.  

Kto z was był w żydowskiej świątyni lub na cmentarzu, albo w muzeum martyro-
logicznym? W tamtych miejscach akcentowane są sprawy religii, zwyczajów, męczeństwa 
i zagłady Żydów. Ale dzisiaj będziemy mówili o ich życiu codziennym. Poznacie przykła-
dy, jak Żydzi pracowali i jak mieszkali. Bogatsi, stanowiący zdecydowaną mniejszość, sku-
powali hurtowo zboże, ziemniaki, dzierżawili sady, pożyczali pieniądze. My zajmiemy się 
tymi Żydami, którzy jako biedniejsi domokrążcy ruszali na polską wieś z niewielką ilością 
tandetnego fabrycznego towaru, by sprzedać go, a najlepiej wymienić na jajka, len, kurę, 
złom, szmaty, koszyk ziemniaków, funt grochu. Pięcioro z was otrzyma pojemniki i zagra 
rolę Żyda domokrążcy. 

Komentarz 2. Jesteśmy na ekspozycji polskiej miasteczkowej agencji pocztowej 
z końca lat 30. XX w. Tu jest budka do rozmów telefonicznych, dodajmy bardzo wówczas 
drogich. Tu mamy pulpit do pisania listów, obok okienko nadawcze. W tym miejscu Żydzi 
nadawali listy do krewnych za granicą, którym się powiodło. Często wyjazd do Ameryki 
wyrażał ich życiowe marzenia. Listy mogły zawierać prośby o pomoc finansową lub umoż-
liwienie emigracji. Wkrótce, w antyżydowskiej atmosferze lat 30. XX w. pojawił się również 
strach o bezpieczeństwo członków rodziny, a nawet lęk przed pogromami. Wyjazd mógł 
być też ucieczką od okoliczności poważnie ograniczających możliwości zarobku. Tak więc 
Poczta Polska umożliwiała realizację marzenia o emigracji z Polski, bo tu Żydom było coraz 
ciężej żyć. 

Komentarz 3. Przed nami budynek dworu przeniesiony z Żyrzyna. Wewnątrz jest 
ekspozycja mieszkania polskiego ziemianina z ostatnich dni przed wybuchem II wojny 
światowej. Dawniej tę warstwę społeczeństwa nazywano szlachtą. Obok nas jest sad dwor-
ski, śliwkowy. Według statystyki z 1921 r. przeciętnie przypadało w Polsce jedno drzewo 
owocowe na jednego mieszkańca, podczas gdy w Czechosłowacji i Niemczech średnio 3-4 
drzewa. Jednak nawet Niemcy nie byli samowystarczalni w zakresie produkcji owoców. 
Dzierżawa Żydom sadów dworskich, a także chłopskich, była utrwalonym zwyczajem. Wy-
obraźmy sobie, że w tym sadzie mieszka rodzina żydowska, która przeprowadziła się tu w po-
rze, gdy sad zakwitał. Opuści go po zebraniu i przetworzeniu ostatnich owoców. Pamiętniki 
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i tradycja ludowa utrwaliły stereotyp Żydów-sadowników mieszkających, krzątających się 
i modlących w przysadzistej, krytej słomą szopie, postawionej w środku dworskiego lub 
włościańskiego sadu. Tam nawet w dżdżyste dni mogła wjechać furmanka, by bezpiecznie 
załadować na nią skrzynki z owocami. Chaim Zylberklang z Żółkiewki wspomina: 

W celu zapewnienia bytu swojej licznej rodzinie, ojciec trudnił się handlem owocami 
(…). W tym celu w okolicznych dworach lub u bogatszych gospodarzy wydzierżawiał 
sady, a ja miałem w nich wiele pracy. Zwykle stawiał w sadzie tzw. budę (trapezowaty 
szkielet z drzewa pokryty słomą), a przy nich stawialiśmy żelazny piecyk do gotowania 
i mieszkaliśmy całe lato w takich koczowniczych warunkach, pilnując sadu, i nie tracąc 
czasu na dojazdy, bo mieliśmy w nich wiele pracy. Wczesne gatunki owoców w skrzynkach 
woziliśmy konnymi wozami przez Krasnystaw do Lublina. Natomiast zimowe jabłka 
były odstawiane koleją z Izbicy do Warszawy, zawsze do tych samych kupców z Hali 
Mirowskiej, braci Mandelkoren Chila i Szymona. Na poczet dawali ojcu zaliczki 
i do dziś pamiętam, w jak uczciwy sposób, często na podstawie pisemnych kontraktów, 
a najczęściej tylko na kupieckie słowo, były powszechnie dokonywane wszystkie podobnego 
rodzaju transakcje.

Dawniej, gdy w Polsce kilogram cukru kosztował tyle ile wynosiła dniówka robotni-
ka rolnego, suszone owoce, które zawierały dużo glukozy, stanowiły ważny element diety, 
zarówno chłopów, jak i robotników miejskich. U tych ostatnich wynikało to z nawyków ży-
wieniowych ludzi migrujących ze wsi do dużych miast. Owoce suszone lub wędzone mogły 
być bezpiecznie przechowywane przez dłuższy czas. Dzierżawa sadów była coraz trudniejsza 
do uzyskania w Polsce lat 30. XX w. Zarówno publicyści, jak i autorzy poradników dla sa-
downików zachęcali właścicieli sadów do samodzielnego ich prowadzenia i ekspediowania 
owoców. W ten sposób część Żydów-sadowników pozbawiono tradycyjnego źródła utrzy-
mania. Prawdopodobnie niektórzy z nich powiększyli szeregi domokrążców.  

Komentarz 4. Przyrynkowe centrum polskiego miasteczka było pustynią a wieś zie-
lonym rajem. Zagęszczona zabudowa, niezliczona ilość przybudówek w głębi działek miesz-
kalnych, powodowały brak miejsca na ogrody. Tak nazywano powszechnie w minionych 
wiekach tyły działek w miasteczkach. Owe wyjałowione z zieleni przestrzenie w okolicach 
placu rynkowego bardzo przypominały osiedla na Bliskim Wschodzie. Swój sad mógł po-
siadać np. rabin, a trochę zieleni ludność z przedmieść miasteczek. Po to, aby przyroda 
otoczyła człowieka w całej pełni, mieszkańcy przyrynkowych domów musieli wyjść z osady. 
Tak jak i my teraz! Przed nami pejzaż wiejski. Chaim Zylberklang z Żółkiewki wspomina: 

Mieliśmy duży drewniany dom i pomieszczenie na olejarnię. Ponieważ ojciec handlował 
owocami, posiadaliśmy konia, dla którego składowaliśmy na strychu stajni stojącej 
bliżej łąk, świeżo skoszone siano. Całe lato spałem na sianie i jeszcze do dziś czuję jego 
odurzający zapach.

Komentarz 5. [Idąc przez zagrodę z Żabna] Wchodząc gościńcem lub, tak jak my 
opłotkami, w przestrzeń zabudowy polskiej wsi w czasach II Rzeczpospolitej, widziało się 
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w większości zagród stadka kur. Na ogół liczyły od kilku do kilkunastu sztuk. Informacja 
Ibrahima ibn Jakuba, jakoby Słowianie nie jadali mięsa kurzego zdaje się wskazywać, że 
w czasach pierwszych Piastów głównym pożytkiem z kur miały być jaja, nie zaś mięso.

W 1928 r. ilość niosek w II Rzeczpospolitej wynosiła ok. 30 mln sztuk, a więc niespeł-
na tyle, ilu było wówczas mieszkańców. Kura racjonalnie hodowana znosi rocznie 120 do 
150 jaj, hodowana półdziko – 50 do 60. Zazwyczaj kury sprzedawano na mięso dopiero 
po ich „wyeksploatowaniu”, czyli po około 3 latach. Teraz spójrzcie na te informacje nie 
tylko pod kątem potencjalnego zarobku tysięcznych rzeszy skupywaczy-domokrążców ale 
także pod kątem możliwego zarobku gospodarstw chłopskich. To średnio ledwie kilka jajek 
dziennie do sprzedania. Około jedna trzecia ogółu jaj była wywożona za granicę. W 1927 r. 
głównymi importerami były Niemcy (56%), Anglia (19%), Austria (15 %). 

[Na gościńcu przed zagrodą z Urzędowa] Oto chałupa z XVIII w. przeniesiona do 
MWL z Bęczyna, przedmiejskiej wsi miasteczka Urzędów. W takich wsiach i miasteczkach 
od wieków handlowano jajkami. Odsprzedawano je na miejscu wędrownym handlarzom, 
wywożono na targi i jarmarki. W XIX-XX w. w Europie nastąpił gwałtowny wzrost zapo-
trzebowania na jaja kurze. Kolej i statki mogły już dostarczyć zaledwie w ciągu kilku dni 
duże partie tego artykułu do wielkich europejskich miast. W końcu lat 30. XX w. jajka były 
głównym artykułem eksportowym Polski po węglu, drewnie i wyrobach z drewna, szyn-
kach i polędwicach w puszkach, bekonach, jęczmieniu i trzodzie chlewnej. 

Komentarz 6. [Przed chałupą z Urzędowa] Proszę o wystąpienie osoby grającej rolę 
Żydówki skupującej jajka systemem domokrążnym. Oto przeżywa ona bardzo prawdo-
podobny ciąg zdarzeń. Załóżmy, że w tej chałupie jeszcze kilka tygodni temu kupowała 
jajka od gospodyni. Dziś wisi tu szyld. Ale wiele Żydówek z pokoleń dorastających przez 
I wojną światową było w latach 30. XX w. niepiśmiennych. Proszę więc, aby ktoś z grupy, 
jakby uczeń szkoły powszechnej, w II Rzeczpospolitej pomógł i odczytał napis na szyldzie 
[ZBIORNICA JAJ No 30/ Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa/ „ROLNIK” w Parczewie]. Ten 
szyld to znak, że Żydówka nic tu już nie kupi, bo chłopi-katolicy zorganizowali się i założyli 
własną spółdzielnię. Wzięli sprawę skupu jaj w swoje ręce. W II Rzeczpospolitej spółdziel-
czość rodząca się na polskiej wsi oraz prywatne sklepy, tzw. chrześcijańskie przejmowały 
skup produktów rolnych i sprzedaż artykułów przemysłowych. Częściowo eliminowały 
w ten sposób tradycyjny handel żydowski tymi towarami. Jednocześnie brak miejsc pracy, 
słaby rozwój przemysłu i pewna niechęć do zatrudniania Żydów w instytucjach państwo-
wych powodowały, że sytuacja Żyda-domokrążcy i jego rodziny stawała się coraz bardziej 
trudna, bywało że i rozpaczliwa. Handlarz pójdzie więc do innej części wsi, bardziej, tak jak 
i on, tradycyjnej. Przecież musi jakoś zarobić na utrzymanie rodziny!

Komentarz 7. [Przy studni] Oto studnia gromadzka postawiona na wzór tej wy-
kopanej we wsi Błażek na Wyżynie Lubelskiej w II poł. XIX w. Takie studnie budowano 
przebijając się przez skały kredowe, czasem na głębokość przeszło 100 metrów. Fundowała 
je cała wieś lub część chłopów mieszkających w ich pobliżu. To jednoczyło społeczność 
wiejską znacznie wcześniej niż owa spółdzielczość, o której mówiliśmy, zaskoczeni niedaw-
no powieszonym szyldem. W czasach II Rzeczpospolitej mieszkańcy tej części wsi spotykali 
się tu codziennie. Poili zwierzęta, nabierali wodę do wiader i stągwi. Tu wymieniali między 
sobą informacje z wielkiego świata i opowiadali o tym, co wydarzyło się na wsi. Przy studni 
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przystawał i Żyd-domokrążca, by napić się wody, przysłuchać się rozmowom, nawiązać 
dialog. Mógł spytać [czterech uczniów odczytuje pytania z wręczonych im karteczek]: 

Czy ktoś we wsi ma coś do sprzedania? 
Gdzie urodziło się cielątko? 
U kogo wczoraj podskubywano gęsi? 
Czy będzie we wsi spółdzielnia? 

Taki Żyd w antyżydowskiej publicystyce określony został mianem wywiadowcy han-
dlowego. 

[Droga przez wieś] Zanim pojawiły się wyżej zorganizowane formy skupu tradycyjny 
handel wiejski polegał na tym, że chłopi wywozili produkty rolne na targ lub jarmark do 
pobliskiego miasteczka lub sprzedawali handlarzom w swoich zagrodach. Zanim chłop-
ski wóz dojechał na targ do miasteczka, po drodze zatrzymywany był wielokrotnie przez 
handlarzy, którzy starali się kupić szybko i tanio. Czasem zorganizowaną grupą prowadzili 
z chłopem bardziej wyrafinowaną grę handlową, określaną mianem zmowa. W rezultacie 
chłop po kilku godzinach pobytu na jarmarku zmuszony był sprzedać stosunkowo tanio. 
Na wsi towar był znacznie trudniejszy do wypatrzenia w zagrodzie. A stereotyp Żyda-oszu-
sta? Otóż statystycznie rzecz biorąc przypadki oszustw dokonywanych przez kupców ży-
dowskich nie były częstsze niż popełniane przez handlarzy chrześcijan. Zważywszy jednak, 
że to Żydzi w zdecydowanej większości zajmowali się handlem, to właśnie im przypisano 
stereotyp handlarza-oszusta i wywiadowcy handlowego. Wejdźmy teraz do zagrody z Żuko-
wa. Może tu przywitają nas przyjaźniej?

Komentarz 8. [Na środku podwórka] Jesteśmy w zagrodzie z Żukowa. W poł. lat 
20. XX w. należała do rodziny Okapów. Chałupa i budynki gospodarcze: stodoła, obora, 
spichlerz tworzyły tam przestrzeń, do której mógł wejść Żyd-domokrążca z zamiarem skupu 
jakiegoś produktu rolnego i sprzedaży swojego towaru drobiazgowego. Aby ten zamiar się 
powiódł należało: zdobyć zaufanie gospodarzy, wzbudzić zainteresowanie handlem, obmie-
rzyć towar, ustalić cenę, by uzyskać możliwie najkorzystniejszy dochód, dążyć do wymiany 
towaru za towar, dobrze zapakować towar, aby przenieść go bez strat do miejsca czasowego 
przechowywania lub zbytu. Czy znacie podobną formę handlu dzisiaj? Czy ktoś zjawia się 
w waszym domu i proponuje jakąś transakcję? Czego ona dotyczy?

[Placyk przed wejściem do chałupy] Podejmijcie rolę Żyda-domokrążcy. Jak tu po-
zdrowimy gospodarzy? Dzień dobry czy Szczęść Boże? Teraz pytamy, co tu mają do sprze-
dania. Sytuacje zapamiętane z lat 30. XX w. przez ówczesnych mieszkańców wsi, którzy 
udzielili nam wywiadów, pozwalają na rekonstrukcję niektórych szczegółów domokrążnego 
handlu jajkami. Żyd wchodził do zagrody i mówił [wybrany uczeń odczytuje tekst z wrę-
czonej mu karteczki]:

Dzień dobry, Maciejowa. Czy macie do sprzedania jajka? 
Najpierw uzgadniano cenę. Następnie handlarz chwytał z koszyka gospodyni jed-

norazowo po trzy jajka w każdą rękę i przekładał do swojego pojemnika, licząc głośno: 
sześć, dwanaście i jeszcze dwa. Stosował tu system tuzinowo-mendlowo-kopowo-groszowy, 
tj. 12-15-60-144-1440 (tyle mieściło się w polskiej skrzyni eksportowej z czasów II Rzecz-
pospolitej). Ten system obowiązywał w tradycyjnym handlu jajami. W II poł. lat 30. XX w. 
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jajko kosztowało na wsi ok. 3-6 groszy, w zależności od wielkości i pory roku. Ile zarobimy, 
gdy bezpiecznie doniesiemy do miasteczkowego hurtownika owe 14 jajek, jeżeli on da nam 
grosz więcej na każdym jajku? [14 groszy]. 

Komentarz 9. Aby zwiększyć zarobek, domokrążca usiłował także coś sprzedać. Jed-
no z was niesie dzisiaj w koszyczku taki towar drobiazgowy. Po zapakowaniu jaj zaoferuje 
gospodyni wstążki, guziki na kartoniku, nici na talkach, agrafki. Okazuje się, że mąż gospo-
dyni nie ma zwyczaju zabierania jej na jarmark do miasteczka. Z perspektywy zagrody ko-
bieta chętnie wygląda i przyjmuje domokrążcę. Ile może zarobić domokrążca, jeżeli uda mu 
się sprzedać jej choćby kartonik guzików? Warszawska Fabryka Guzików oferowała w 1938 
r. takowe w gatunku drugim w cenie 2 zł 50 gr za gros. Za tuzinowy kartonik galalitowych 
guzików można było próbować żądać na progu wiejskiej chałupy 30 gr, zarabiając np. 6 gr. 
Domokrążca był trzecim albo nawet czwartym ogniwem w łańcuchu sprzedaży. Jest w tym 
łańcuchu owa warszawska fabryka, hurtownik i np. krewna domokrążcy, która zawożąc 
do Warszawy jajka, drób i masło, w drodze powrotnej przywiozła m.in. kilka kilogramów 
guzików. Owa osoba odbyła podróż wagonem III klasy na szczebelkowej ławce. Zgodnie 
z ówczesnymi przepisami PKP mogła podróżować z podręcznym bagażem, który mieścił się 
wyłącznie pod wykupionym miejscem i na półce bezpośrednio nad nią. W ten sposób PKP 
zmuszała handlarzy, aby swój towar nadawali na bagaż. To znacznie zwiększało im koszty 
przewozu. Jeżeli w przeciążonym koszyku z jajkami jedno zbiło się i wyciekało, konduktor 
nie wpuścił handlarza do wagonu. Ile, jak dotąd, zarobiliśmy na handlu domokrążnym? 
[14 gr na jajkach i 6 gr na guzikach]. 

Komentarz 10. [Przy spichlerzu] Domokrążcy chwytali się rozpaczliwie każdej 
okazji zarobku. Tu pod ścianą spichlerza dostrzegł Żyd trochę żelastwa. Jako świetny to-
waroznawca, ogarniający handlowym okiem całą zagrodę, wiedział, że leżące pod płotem 
żeliwne żelazko z kominem nr „7” od Kronenbluma z Końskich będzie ważyło 9 funtów. 
Nie wszystko co żelazne było do kupienia. Chłopi dbali, by w tak zwanej graciarni zawsze 
mieć żelazo kowalne. Nadawało się ono do tego, by samemu lub z pomocą kowala, użyć 
go do naprawy narzędzi i maszyn rolniczych, wykonać okucia budowlane na potrzeby go-
spodarstwa. Natomiast Żyd-domokrążca mógł od chłopa kupić żeliwo: popękane żelazka 
i garnki, płyty, drzwiczki kuchenne. Skup złomu na wsi polegał na chodzeniu od domu do 
domu, a transakcje były najczęściej groszowe. Możemy szacować, że handel takim żelazem 
dawał domokrążcy z ok. 1936 r. od 1 do 2 groszy na kilogramie. Tego żeliwa jest tu, ważąc 
tradycyjnie, 20 funtów, tj. 8 kg. Ile zarobimy u kupca w miasteczku, licząc po 2 gr za 1 kg 
złomu, po dodźwiganiu go tam w takim pojemniku na plecach? [Zarobimy 16 groszy]

Komentarz 11. [Przy oborze] Jednym z ważniejszych aktów ustawodawczych wy-
danych u zarania Polski Odrodzonej w 1919 r. był dekret rządowy O miarach. Uderzał on 
w najprymitywniejsze formy handlu, w których posługiwano się lekkimi podręcznymi wa-
gami rozciągliwymi sprężynowymi oraz bezmianami. Chodziło o typ wag, które ze wzglę-
dów konstrukcyjnych nie nadawały się do legalizacji. A takimi, które trzymam w ręku, 
posługiwano się najczęściej w handlu domokrążnym. Wyobraźcie sobie bowiem, że jeden 
kantarek, ten w mojej lewej kieszeni, pokazuje, że towaru jest mniej niż w rzeczywistości, 
zaś ten drugi, w prawej kieszeni, zawsze wskazuje, że towaru jest więcej niż faktycznie.  
Przypiszcie mi zamiar oszustwa i wypowiedzcie się, którą wagą posłużę się przy zakupie zło-
mu, którą zaś przy jego odsprzedaży. A stereotyp Żyda-oszusta? Powtórzę raz jeszcze. Otóż, 
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statystycznie rzecz biorąc, przypadki oszustw dokonywanych przez kupców żydowskich nie 
były częstsze niż popełniane przez handlarzy chrześcijan. Zważywszy jednak, że to Żydzi 
w zdecydowanej większości zajmowali się handlem, to im przypisano stereotyp oszusta. 

Komentarz 12. [Przy spichlerzu] Ziemniaki pojawiły się w pożywieniu chłop-
skim na większą skalę od czasów napoleońskich. Bystry i ciężko pracujący chłop zdawał 
sobie sprawę z niższej wartości odżywczej ziemniaków od chleba. Stąd kartofle nazywa-
no chlebem ubogich. Wyprzedzimy tu bieg wydarzeń, w których uczestniczymy. W II 
poł. lat 30. XX w. kilogramowy bochenek chleba kosztował ok. 30 gr. Czy zarobiliśmy 
na ten chleb? Liczymy dotychczasowy zarobek. Okazuje się, że naszą żydowską rodzinę 
nie będzie stać na chleb powszedni. Podejmiemy więc próbę zakupu 4 kg ziemniaków 
na obiad w zagrodzie, gdzie przywitano nas w miarę przyjaźnie. Ale bądźmy realistami! 
Z braku chleba i kaszy, będą one naszą kolacją, a może i śniadaniem. Cena ziemniaków 
była zmienna w zależności od pory roku. Przyjmijmy jednak, że na jesieni w II poł. lat 
30. XX w. trzeba było zapłacić loco zagroda 3 gr za 1 kg. Dla dziennego wyżywienia 
5-osobowej rodziny należało zakupić ok. 4 kg ziemniaków. Zarobiliśmy więc na towa-
rze drobiazgowym 6 gr po odsprzedaży towaru hurtownikowi w miasteczku. Na jaj-
kach spodziewamy się zarobić 14 gr, zaś na złomie 16 gr. Zarobimy jednak więcej, 
jeżeli kuzynka, która jedzie za trzy dni do Warszawy, weźmie ze sobą nasze jajka i tam 
je sprzeda razem z towarem własnym i innych osób, np. drobiem bitym, masłem, su-
szonymi grzybami. Oby podręczny bagaż pomieściła nad sobą i pod swoim siedzeniem! 
Oby konduktor wpuścił ją z wielkim koszem do przedziału III klasy! 

Komentarz 13. [Chłop i Żyd udają, że pośladem karmią kury na środku zagrody,  
trzej uczniowie kolejno odczytują z kartki ten sam alegoryczny tekst]:

Codzienność rodzi nadzieję na lepsze jutro! Marzymy ale jednocześnie najczęściej  wyko-
nujemy czynności, które decydują o reprodukcji. One, spodziewamy się jutro, pojutrze – 
zarówno chłopu, jak i Żydowi – dadzą przynajmniej takie same możliwości egzystencji. 
Tiu, tiu, tiu! 
Codzienność rodzi nadzieję na lepsze jutro! Marzymy ale jednocześnie najczęściej  wyko-
nujemy czynności, które decydują o reprodukcji. One, spodziewamy się jutro, pojutrze – 
zarówno chłopu, jak i Żydowi – dadzą przynajmniej takie same możliwości egzystencji. 
Tiu, tiu, tiu! 
Codzienność rodzi nadzieję na lepsze jutro! Marzymy, ale jednocześnie najczęściej wyko-
nujemy czynności, które decydują o reprodukcji. One, spodziewamy się jutro, pojutrze – 
zarówno chłopu, jak i Żydowi – dadzą przynajmniej takie same możliwości egzystencji. 
Tiu, tiu, tiu! 

Komentarz 14. Po całodziennym handlu czeka nas kilkukilometrowa wędrówka 
z towarem do domu za rzeką. Czy dostrzegacie różnicę pomiędzy zwiedzaniem muzeum 
z przewodnikiem a zajęciami warsztatowymi na ekspozycji z nauczycielami muzealnymi? 
Między oglądaniem a pracą z rekwizytami? Czy oglądając, zwiedzając ekspozycję z prze-
wodnikiem, moglibyście dotknąć istoty egzystencjalnych problemów ludności żydowskiej, 
tak jak ma to miejsce w podjętej od pół godziny grze edukacyjnej z nauczycielem muze-
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alnym opartej na historycznych źródłach? Czy waszym zdaniem ma to istotny wpływ na 
postrzeganie przeszłości przedstawionej w Muzeum?

Komentarz 15. Domokrążca musiał wypatrzyć towar u chłopów. Ci wobec handla-
rzy żydowskich nastawieni byli nie zawsze życzliwie, często podejrzliwie, w najlepszym razie 
obojętnie. Nie tyle sam akt zakupu towaru, co jego przemieszczenie, było źródłem zarobku 
ówczesnego domokrążcy. Chaim Zylberklang z Żółkiewki wspomina: 

Najuboższych członków społeczności żydowskiej nazywano „luftmenszn”, czyli – jak 
powszechnie interpretowano ten zwrot – ludźmi „żyjącymi z powietrza”. Żydzi ci nie 
mieli żadnej stałej ani popłatnej pracy i żyli głównie z drobnego, obnośnego handlu.

Śpieszmy się! Przepisy prawne nie pozwalały wchodzić bez pozwolenia do obcych 
domów i zagród po zachodzie słońca. W II Rzeczpospolitej sobota była dniem pracy i na-
uki szkolnej, niedziela ustawowym dniem świątecznym. Kupców żydowskich próbujących 
obejść zakaz handlu w niedzielę spotykały policyjne kary. Chaim Zylberklang z Żółkiewki 
wspomina: 

Można powiedzieć, że 90% żółkiewskich Żydów żyło w biedzie. Wśród nich byli biedni 
handlarze, którzy trudnili się domokrążnym handlem, roznosząc po wsiach niewielkie 
ilości towarów, które z małym zyskiem sprzedawali chłopom. Niektórzy z nich kupowali 
na wsi cielęta, a że nie mieli czym opłacić furmana, pędzili cielę przed sobą, a gdy nie 
mogło już iść, brali je na plecy i nieśli, modląc się, by mięso z niego było koszerne. 

Śpieszmy się! Cztery i pół dnia! – tyle miał Żyd na utrzymanie rodziny w europejskiej 
diasporze. Piątkowy powrót do domu po całodziennym handlu był uwarunkowany przepi-
sami religijnymi. To była połowa piątego dnia pracy. Religia nakazywała Żydom przerwać 
czynności handlowe w piątek tak, by mogli zdążyć wrócić do domu na świętowanie szaba-
tu. To jest cotygodniowe dobowe święto, jakby kalendarzowy odpowiednik chrześcijańskiej 
niedzieli, rozpoczynające się w piątek o zachodzie słońca1. Niektórzy katoliccy publicyści 
podkreślali moralną siłę Żydów płynącą z przestrzegania i sposobu świętowania szabatu, 
która była następnie pożytkowana pracowicie w pozostałe dni tygodnia. Według nich nie-
dziela była dla chrześcijan daleko mniejszym przeżyciem religijnym. 

Bóg dał każdemu odczuć trud pracy i beztroskę dzieciństwa. Wspomnienia nawet 
w duszy starca-domokrążcy mogły budzić się każdego dnia. Posłuchajmy ponownie Cha-
ima Zylberklanga z Żółkiewki: 

Nasz ogród ciągnął się w kierunku łąki, którą przecinała rzeczka, a za nią była położona 
wieś Zaburze. Na tej łące było źródełko, z którego piliśmy czystą, zimną wodę, zaś na 
łąkach zrywaliśmy piękne kwiaty, graliśmy w palanta, a w rzeczce kąpaliśmy się. Zanim 
mogłem pływać musiałem się tego nauczyć. W tym celu ścinaliśmy rosnące na brzegu 
trzciny, które są w środku puste i wiązaliśmy je sznurkami. Na tego rodzaju prymitywnej 
tratwie nawet dziecku trudno byłoby utonąć. Z gałęzi wierzbowego drzewa robiliśmy 
fujarki, które ku własnej i innych uciesze wydawały różne dźwięki. W piękne słoneczne 

1 Na szabat należało przeznaczyć 25-50% tygodniowego dochodu.
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dni opalaliśmy się na słońcu i takim pogodnym, beztroskim życiem, nie raz tak byłem 
zaabsorbowany, że zapominałem o jedzeniu i wówczas mama musiała przywoływać na 
obiad.

Śpieszmy się! Jak ugotować ziemniaki i ogrzać izbę? Takie pytanie musiało nasuwać 
się domokrążcy w drodze powrotnej do domu. Wracając z towarem należało jeszcze uzbie-
rać chrustu lub szyszek. 

Komentarz 16. Dotarliśmy, domokrążcy, do naszego domu! Tu, wg modelu eduka-
cyjnego, Żyd trudniący się handlem obnośnym, dzierżawi sień. Przenosząc się z miasteczka 
na wieś ma lepsze możliwości obserwacji handlowych i prowadzenia skupu produktów 
rolnych. Może też w komorze takiej chałupy prowadzić wiejski sklepik. 

Jesteście przed chałupą przeniesioną do Muzeum ze wsi Głodno nad Wisłą. Zbudo-
wana ok. 1880 roku, należała do zamożnej katolickiej rodziny Krzaków, plantatorów bura-
ka cukrowego, dostawców do cukrowni Kleniewskich w Zagłobie. Zdarzało się w historii 
Polski, że takie włościańskie chałupy i zagrody dzierżawili lub nabywali Żydzi. Wewnątrz 
urządzone są dwa mieszkania dwóch rodzin żydowskich i wiejski sklepik. Stanowią one 
przygotowany dla was model edukacyjny i nie są związane ze znanymi z imienia i nazwi-
ska rodzinami żydowskimi. Jedno z tych mieszkań – rodziny Żyda domokrążcy – było 
jakby miejscem i celem naszego powrotu do domu po całodniowej wędrówce handlowej 
po katolickiej wsi. W tym domu zastanowimy się ile zarobiliśmy? Jak przeżyjemy następny 
dzień? Ale w maleńkim mieszkaniu domokrążcy nie zmieścilibyśmy się wszyscy. Skorzystaj-
my więc z izby nieco zamożniejszego Żyda. Uwaga na głowę, bo drzwi są bardzo niskie! Po 
wejściu do drugiego pomieszczenia usiądźcie na zielonych ławkach. 

Komentarz 17. W tej chałupie są edukacyjne modele dwóch mieszkań żydowskich 
– domokrążcy i byłego sadownika, który teraz ma sklepik. Przyjrzyjmy się mieszkaniu skle-
pikarza. Oto jest kuchnia, zapiecek, szafka kuchenna. Są tu meble niezłej klasy: mosiężne 
i niklowane łóżka, dębowy kredens pokojowy, szafy – na ubrania i biblioteczna, na książki 
religijne. W kredensie przechowywane są przedmioty kultu, mające znaczenie dla naszego 
tematu, lecz przecież nie wyjaśniające, jak Żyd mógł utrzymać rodzinę, jak budził się, zasy-
piał, odżywiał. Wyposażenie izby nie świadczy o aktualnym poziomie życia, ale jest infor-
macją o lepszych czasach, posagach zastrzeżonych intercyzami. Mogło być tak, że niektórzy 
Żydzi w latach 30. XX w. posiadali jakieś nieruchomości i ruchomości, lecz ze względu na 
wysokość bieżących dochodów, żyli bardzo skromnie. Wyobraźcie sobie, że pośród tych 
sprzętów upływało życie codzienne o niższych standardach, np. żywieniowych, wynikające 
z nędznych bieżących dochodów rodziny. Kruchą podstawą utrzymania tej rodziny jest 
głównie sklepik z towarami różnymi. 

Przekażemy wam kilka informacji o gospodarstwie domowym, o kuchni większości 
Żydów w Polsce lat 30. XX w. Wyposażenie jej było bardzo zbliżone do kuchni chrześci-
jańskiej. Niewielkie różnice wynikały z używania dwóch zestawów naczyń – do potraw 
mlecznych i do potraw mięsnych, deski do solenia mięsa, innych sprzętów, a także ze spo-
sobu przyrządzania przez ludność żydowską potraw szabasowych i innych świątecznych. 
Naczynia z niebieską emalią będą tu na potrawy mleczne, zaś z emalią ceglastą i sagany 
na potrawy mięsne. Ta rozdzielność potraw wynika z zapisu w Księdze Wyjścia 23,19 Nie 
będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. 
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Poznajmy urządzenia ogniowe w tej chałupie. Palenisko do gotowania reprezentuje 
tzw. typ zamknięty, który na lubelskiej wsi w 4 ćw. XIX w. zastąpił paleniska otwarte z gli-
nianą nalepą. Są tu więc też drzwiczki ogniowe i popielnik. Zwróćcie uwagę na funkcje 
fajerek. Umożliwiały one częściowe wpuszczanie naczynia pod płytę kuchenną w palenisko. 
Niektóre rodzaje naczyń metalowych zaopatrzone były w tzw. worki (w czajnikach) lub 
pierścienie (w garnkach i rondlach). Ze zmianami w budowie paleniska wiąże się masowe 
zastosowanie naczyń metalowych, w pierwszej kolejności żeliwnych emaliowanych, które 
wyparły garnki gliniane pękające w kontakcie z rozgrzaną płytą żeliwną. Gotowano  w nich 
codzienną strawę dla wielopokoleniowych, wielodzietnych rodzin – ziemniaki, krupnik, 
kapustę. Chłopi przygotowywali także karmę dla zwierząt hodowlanych. Natomiast potra-
wy szabasowe zapiekano w piecu chlebowym lub na jego krawędzi, w glinianych, a później 
żeliwnych garnkach z uszczelnioną pokrywką. Do ich obsługi przydawały się widoczne 
tutaj widełki zw. wiłkami. 

Taki model edukacyjny został stworzony olbrzymim wysiłkiem muzealników, którzy 
zebrali źródła i zabytki. Starali się odwzorować mieszkanie żydowskie, by ukazać wam, 
uczniom, trudno dziś wyobrażalną przestrzeń, w której toczyło się życie codzienne Żydów 
we wsiach i miasteczkach II Rzeczpospolitej. Teraz uczniów siedzących na najwyższej ławce 
prosimy o przejście do sklepiku za tymi drzwiami. Osoby siedzące na niższych ławkach 
udadzą się do sieni, do mieszkania Żyda domokrążcy.  

Komentarz 18.  W sieni eksponujemy jednoizbowe mieszkanie ubogiej rodziny Żyda 
domokrążcy żyjącej na pograniczu nędzy. Ta ekspozycja jest najbardziej reprezentatywna 
dla Żydów żyjących na wsi (a i w miasteczkach) w latach 30. XX w. w II Rzeczpospolitej. 
Wyposażenie izby stanowią proste meble i sprzęty. Kredens i ramę na naczynia kuchen-
ne, stół do spożywania posiłków, półkę na przedmioty kultu religijnego wykonali wiejscy 
i miasteczkowi stolarze. Rolę szafy ubraniowej pełni tu duży okuty kufer. Tandetne łóżka 
metalowe są produkcji fabrycznej. Piecyk żeliwny, zw. kozą podłączony do komina, obrazu-
je najbardziej prymitywną i prowizoryczną w owych czasach formę kuchni i ogrzewalnika. 
Mimo biedy, pogłębionej przez wielodzietność, rodzice starali się, aby każdy domownik 
jadł z osobnego naczynia, a w jednym łóżku o ile to było możliwe, spała jedna osoba. Za-
wieszony na ścianie szyld z Łomaz [PIWIARNIA/ SZOJNA SURA MANDEL] poświadcza 
dawne lepsze czasy, gdy ten Żyd prowadził piwiarnię w miasteczku, obecnie przejętą przez 
chrześcijan. Teraz rodzina próbuje utrzymać się z handlu drobiazgowego i obnośnego sku-
pu, m.in. odpadków. Pokazują to przedmioty będące efektem takiego handlu: niewielkie 
ilości włókna lnianego, pierze gęsie, szmaty, podwieszone pod sufitem w połatanych wor-
kach.  W beczce gromadzony jest złom. 

Komentarz 19. W komorze jest eksponowany żydowski sklepik. Prowadzą do nie-
go również osobne drzwi ze dworu. Pomieszczenie jest nieogrzewane. Zapewne w zimie 
ten sklepikarz czekał na klienta w domu. Za tym przegrodzeniem urządzono podręczną 
rekwizytornię dla pomocy dydaktycznych, zgromadzonych do programu Poznaj i uszanuj 
codzienność innych. Przypominamy raz jeszcze, że nie jest to odtworzenie konkretnego hi-
storycznego sklepiku, ale model edukacyjny. Wyobraża on nam ówczesne realia oraz wysi-
łek i nadzieję towarzyszącą prowadzeniu takich wiejskich sklepów. W założeniu konkuruje 
on z chrześcijańską spółdzielnią i kupcem wywodzącym się z młodego pokolenia chłopów. 
Oczywiście również i rzesza domokrążców obniżała możliwy zbyt towarów z takiego sklepu. 
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Szyld powieszony na ścianie chałupy, pochodzi z miasta Parczewa. W tym sklepie nie ma 
stylistycznie jednorodnych mebli sklepowych. Są tu skrzynia na mąkę jako lada sprzedażna 
i dwie półki. Jedna pochodzi z dawnej karczmy, druga z miasteczkowego sklepu. Użyte tu 
sprzęty podkreślają prowizoryczność interesu. Na ladzie wyłożone są tzw. artykuły różne. 
W miasteczkach oferowano je w podobnych miejscach, a także w sklepach branżowych, np. 
bławatnym, żelaznym. 

Na ścianie komory wiszą rafki do wędzenia śliwek. Wyobrażają one przeszłość tego 
sklepikarza, gdy był sadownikiem, tj. dzierżawcą dworskich i chłopskich sadów.

Komentarz 20. Nadeszła pora, aby obliczyć ile zarobiliśmy przez dzień domokrążnego 
handlu na wsi, a właściwie ile zarobimy sprzedając hurtownikom produkty i surowce wtórne. 

W Warszawie w 1938 r. w zależności od pory roku kopa jaj świeżych w hurtowni 
kosztować będzie już np. 5 zł 80 gr, tj. niecałe 10 gr za 1 sztukę, z kolei kopa jaj wapiennych 
4 zł, tj. około 6,7 gr za 1 sztukę. W stolicy 1 kg jajek w 1938 r. kosztował w detalu 1 zł 
90 gr, to jest około 12 gr za 1 sztukę. W wywozie do Anglii we wrześniu 1938 r. jedno jajko 
warte było około 9 gr. 

Za jajko hurtownik w miasteczku lub w mieście powiatowym zapłaci zbieraczowi 
1 gr więcej. Na 14 jajkach zarobimy prawdopodobnie 14 gr pod warunkiem, że ani jedno 
nie zbije się nam w drodze do miasteczka. To prawdziwe szczęście, że Maciej nie zapisał się 
jeszcze do spółdzielni! Dziękować Bogu, że udało się tam kupić jajka!

Na odsprzedaży złomu do miasteczkowego hurtownika, zarobimy po 2 gr na kilo-
gramie, czyli za 8 kg będzie to 16 groszy. No, jeśli nogi poniosą nas jutro same do mia-
steczka z tym złomem i z tymi jajkami w skrzyni na plecach. To prawdziwe szczęście, że 
pękło to żelazko, i te fajerki, i że trafiły właśnie do mnie! Przecież takie cenne wyroby od 
Kronenbluma z Końskich nie pękają na co dzień! 

Na tuzinowym kuponie guzików zarobiliśmy 6 gr. W Żółkiewce takie galalitowe 
guziki kosztują o jakieś 20% mniej. To prawdziwe szczęście, że Maciej nigdy nie zabiera 
swej żony na jarmark do Żółkiewki!

W zagrodzie z Żukowa zarobiliśmy w sumie 36 gr. Wędrowaliśmy cały dzień. Za-
łóżmy, że gdzieś udało się zawrzeć jeszcze jedną podobną transakcję, dającą 36 gr. Razem 
w naszej muzealnej wędrówce po wsi z końca lat 30. XX w. zarobiliśmy 72 gr. Powiedźcie, 
co czujecie, gdy tak jednym skinieniem wyobraźni podwoiliśmy nasz dzienny zarobek? 
My oboje, gdy takie rozwiązanie przyjęliśmy przy rozważaniu scenariusza zajęć, poczuli-
śmy wielką ulgę. A to dlatego, że ta dobra atmosfera handlowa w zagrodzie z Żukowa nie 
była wyjątkowa, że może jeszcze w innych gospodarstwach ktoś tego dnia zechciał z nami 
pohandlować. Musimy w tym miejscu uświadomić sobie, że wówczas będziemy dźwigać 
ze wsi do domu, a z domu do miasteczka kilkudziesięciokilogramowy ciężar, nie licząc 
nazbieranego po drodze opału. Na faktyczny zarobek domokrążcy składało się wyszukanie 
klienta, wielogodzinne dźwiganie celem przemieszczenia towaru w miejsce cenowo intrat-
niejsze, czyszczenie i sortowanie.  

Handlarze okrężni rekrutują się z najbiedniejszych warstw ludzi. Oceniano, że kapitał 
obrotowy handlarza obnośnego w 1937 r. w Warszawie wynosił 30-50 zł, zarobek zaś 
1-6 zł dziennie.
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Zważywszy, że dochody ludności w Warszawie były znacznie wyższe niż w miastecz-
kach i na wsi faktyczny zarobek wiejskiego Żyda domokrążcy oscylował co najwyżej w oko-
licach złotówki. 

Komentarz 21. W mieszkaniu Żyda domokrążcy widzieliście szyld na blasze z na-
pisem PIWIARNIA, a w sklepiku prawie nowe rafki. Nic nie trwa wiecznie. Coś powodo-
wało, że lepszy interes wypierany był przez gorszy. Zapoznajmy się z cenami na niektóre 
podstawowe artykuły przemysłowe i opał w Polsce z lat 1936-1939. Taki garnek żeliwny 
emaliowany nr 14, sklepikarz we wsi Karczmiska sprzedawał klientom po 1 zł 90 gr, płacąc 
za niego w żydowskiej hurtowni w Lublinie 1 zł 65 gr. Za wiadro blaszane ocynkowane nr 
„30” chciał 1 zł 90 gr, a kupował u producenta w Cynkowni Warszawskiej po 1zł 60 gr. Metr 
płótna nansuk w żydowskiej hurtowni w Lublinie kosztował 1 zł, a tani damski beret 60 gr. 
Za 1 kg szarego mydła Schichta płaciło się w żydowskiej hurtowni 1 zł 32 gr. Najtańszy 
zeszyt szkolny kosztował 5 gr, a zwykły ołówek Majewskiego 6-8 gr.

Gospodarstwo domowe wymagało niezbędnych wydatków. W II Rzeczpospolitej 
istniał obowiązek szkolny, który obejmując wszystkich obywateli, dotyczył także dzieci 
żydowskich.  Wiązała się z tym konieczność zapewnienia takich artykułów, jak stalówki, 
ołówki, zeszyty. Czy taką rodzinę stać było na zakup jakiejś taniej tkaniny fabrycznej, np. 
z myślą o ubraniu dla dzieci uczęszczających do szkoły?  Używana odzież wymagała od cza-
su do czasu przeprania, a wtedy należało zaopatrzyć się w szare mydło.

Wreszcie ceny opału. Prosimy dwóch chętnych do pomocy w ukazaniu tego proble-
mu. Oto węgiel, drwa brzozowe, szyszki i chrust. Ułóżcie je w kolejności od opału najdroż-
szego do najtańszego. A teraz informacja historyczna do wykonanego przez was ćwiczenia 
[prawidłowa odpowiedź: węgiel-drwa-szyszki-chrust]. Cena sprzedaży węgla loco podwórko 
nabywcy w Wilnie na okres zimowy 1936/37 r. wynosiła 35 zł tonę, zaś 1 m3 opałowego 
drzewa brzozowego z lasów państwowych loco skład kupującego kosztowała 11 zł 50 gr. 
Szyszki sprzedawano w workach na targach w miasteczkach, najtańszy zaś chrust moż-
na było nazbierać, choć wiązało się to z ryzykiem przyłapania przez gajowego. Widzimy 
więc, że aby coś ugotować powinniśmy, wracając ze wsi, zachować dostatecznie dużo siły 
i miejsca w naszej kilkukilogramowej skrzyni i do kilkudziesięciofuntowego ładunku dodać 
jeszcze nazbieranych po drodze szyszek lub chrustu.

Komentarz 22. Przymierzmy to do stereotypu Żyda handlarza i stereotypu kuch-
ni żydowskiej. Pojęcia tzw. kuchnia polska, kuchnia żydowska nie można utożsamiać z co-
dziennym pożywieniem tych narodów. Bigosy, sznycle, mielone, nalewki to krąg kultury 
postszlacheckiej - ziemiańskiej i średniozamożnego mieszczaństwa. Podobnie było z kuch-
nią żydowską. Termin kuchnia żydowska licznie stosowany jest w ostatnich latach w kuli-
narnych poradnikach. Nie ma takich publikacji, w których zawarto objaśnienia do ksią-
żek kucharskich, że rzeczywiste, ekonomiczne położenie ludności żydowskiej we wsiach 
i miasteczkach II Rzeczpospolitej lat 30. XX w. czyniło z tej kuchni ideę, marzenie, a nie 
historyczne pożywienie. Przecież i w dużych miastach, w środowisku żydowskich drobnych 
handlarzy, robotników i bezrobotnych była bieda. Wykwintna kuchnia żydowska, pełna 
słodkich delikatesów, rybna i drobiowa, z gęsim tłuszczem, pochodzi raczej z berlińskich 
książek kucharskich niż z porad dla przeciętnych rodzin. W Polsce może być przypisana 
zamożnej mniejszości w społeczności żydowskiej. 
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Zapoznajmy się z cenami na niektóre podstawowe artykuły spożywcze w Polsce z lat 
1936-1939. Jeden kilogram żytniego chleba w 1937 r. kosztował od 31 do 34 gr w najwięk-
szych miastach. Pieczenie we własnym zakresie opłacało się na ogół producentom zboża lub 
mąki. Hurtownia w Wilnie we wrześniu 1937 r. oferowała sklepom mąkę pszenną III po 
36 gr za 1 kg i najtańszą kaszę jęczmienną 2/0 po 32 gr. Sklepikarz dodawał do tego jeszcze 
12% marży. Mięso wołowe kosztowało od 84 gr we Lwowie, do 1 zł 60 gr w Poznaniu. 
Regulowana cena cukru wynosiła złotówkę. 

Sól była dawniej bardzo drogim i poszukiwanym artykułem spożywczym. Pod ko-
niec lat 30. XX w. kilogram kosztował 32 gr. Podamy wam teraz wymowną informację. 
Fornal, czyli robotnik rolny za swoje dzienne uposażenie mógł wówczas kupić jedynie 4 kg 
soli spożywczej. Dzisiaj kilogram soli kosztuje kilkadziesiąt groszy. W 1937 r. 1 kg ziem-
niaków kosztował w największych miastach Polski od 6 gr w Wilnie do 11 gr w Warszawie. 
Podstawową codzienną potrawą naszego domokrążcy mogły być więc zupy-polewki i ziem-
niaki. Droższych produktów – pieczywa i warzyw, spożywał on mniej. 

W duchu religijności i tradycji żydowskiej starano się, by zapewnić bardziej od-
świętne jedzenie na szabas, kosztem dnia powszedniego. Potrawą szabasową przyrządzaną 
w czwartkowy wieczór lub w piątkowe przedpołudnie były tak zwane gugle. Ziemniaki z ce-
bulą, podlane tanim wołowym tłuszczem, zapiekano najczęściej w garnku żeliwnym ema-
liowanym, szczelnie przykrytym pokrywą. Tę potrawę przyrządzano w piecach chlebowych. 
Jeśli koszty opału okazywały się zbyt duże lub w mieszkaniu nie było pieca chlebowego, jak 
obok w sieni w tej chałupie, jeden z domowników zanosił garnek z surowymi guglami do 
pieca w najbliższej żydowskiej piekarni. 

Komentarz na zakończenie zajęć. Zarabiamy i wydajemy! W świetle przedstawio-
nych cen możliwości konsumpcyjne rodziny domokrążcy w końcu lat 30. XX w. były bar-
dzo ograniczone. Pamiętajmy, iż Żyd nie będąc producentem żywności, musiał niemal za 
wszystko zapłacić. Dla większości domokrążców bieżące dochody stanowiły jedyne źródło 
utrzymania. Można było wyprzedawać mienie, jeżeli się je posiadało, można było otrzy-
mywać wsparcie od rodziny z zagranicy. Lecz nie bez powodów było się domokrążcą. Ci, 
żyjący w absolutnie skrajnej nędzy i chorobie, mogli liczyć na wsparcie ze strony gminy 
żydowskiej.

Tradycyjny handel żydowski, który poznaliście na podstawie kilku przykładów był 
anachroniczny. Nie pasował do wizji nowoczesnej, Odrodzonej Polski. Tak, jak i stan pol-
skiego rolnictwa. Ci Żydzi wiejscy i miasteczkowi, bez kapitału, często kończący naukę 
na chederze i na kilku klasach szkoły powszechnej, nie dorastali do rządowej wizji gospo-
darczej II Rzeczpospolitej. A i rząd nie miał pomysłu, jak ich włączyć do owej wizji, która 
w rzeczywistości nie miała czasu się spełnić i sprawdzić. Wytworzyło się wskutek tego wiele 
stereotypów i opinii dotyczących roli i postaci Żydów w Polsce. W ciągu kilku następnych 
lat oprawcy hitlerowscy doprowadzili do niemal całkowitego unicestwienia ludności ży-
dowskiej zamieszkującej II Rzeczpospolitą. Zajęcia w Muzeum ukazały wam ostatnie lata 
przed zagładą nie jako spokojną egzystencję tej ludności, ale walkę o godny byt. Chcieliśmy 
wam przedstawić odwzorowanie obrazów (kadrów) z życia codziennego Żydów w kontek-
ście uwarunkowań ekonomicznych. Czy zauważyliście, że siły do codziennej pracy są na-
grodą za pobożność i sposób spędzenia dnia świętego – żydowskiego szabatu, oraz trwanie 
w niepodważalnych zasadach wiary?
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Kiedy więc usłyszycie słowo Żyd, Żydzi, antysemityzm, weźcie pod uwagą to, czym 
zajmowaliście się przez minione półtorej godziny. Zmagaliście się z ówczesnymi okoliczno-
ściami, aby utrzymać siebie i rodzinę w Polsce lat 30. XX w. Nie patrzcie więc na Żydów 
wyłącznie pod kątem egzotyki, wyznania, barwności pamiątek, judaików, ale w kontekście 
zwykłej szarej ludzkiej egzystencji i szans na przetrwanie, jakie stwarzały wówczas interesy 
poszczególnych państw europejskich.

Europejskie tempo wydarzeń miało wówczas inny wyraz niż obecne działanie Unii 
Europejskiej. Wydarzenia były kształtowane i kontrolowane przez ówczesne mocarstwa, 
a odpowiedzią na nacjonalizm był również nacjonalizm w mniejszych i biedniejszych pań-
stwach. W Europie posiadającej kolonie nie były popularne idee potraktowania Żyda, Ara-
ba czy Hindusa jako pełnoprawnych obywateli świata, którzy w ramach demokracji mie-
liby te same prawa i obowiązki. Chcemy wam uzmysłowić, że w tamtych czasach państwa 
i firmy musiały spłacać pożyczki z wysokimi procentami. Nie było natomiast tak jak w Unii 
Europejskiej, która uruchamia dziś samopomocowe fundusze wsparcia skierowanego ku 
najuboższym mieszkańcom i regionom, w tym mniejszościom narodowym. 

Odwiedziliście dzisiaj nasze Muzeum. Wzięliście udział w analizowaniu problemów 
egzystencjalnych rodziny żydowskiego domokrążcy sprzed przeszło 70 laty. Pragniemy was 
pochwalić za chęć wejścia w różne role z tamtej epoki. Muzealna prezentacja historii jest 
odpowiedzią na nurtujące społeczeństwo problemy współczesnego świata. Czy czujecie, że 
chcemy narzucać się wam z tymi tematami i problemami? Czy rozumiecie, że perspektywa 
historyczna wymaga istnienia muzeów, publicystyki i waszej aktywnej obecności? 

10. Na zajęciach najczęściej cytowane są wspomnienia z lat 30. XX w. Chaima Zyl-
berklanga z Żółkiewki. Płyną one z samego serca Lubelszczyzny, z obszaru reprezentowa-
nego przez muzealną ekspozycję wsi Wyżyna Lubelska, na której prowadzona jest eduka-
cyjna gra handlowa. Z książki napisanej na przełomie XX/XXI w. nie wybrano uogólnień 
dotyczących sytuacji ludności żydowskiej i katolickiej w Żółkiewce i okolicach w latach 30. 
XX w., lecz zapisy osobiście przeżytych w młodości zdarzeń i pejzaży. 

Trasę warsztatów poprowadzono tak, aby ukazać zwierzęta, zakątki i krajobraz na-
wiązujące do opisanych w odczytywanych tekstach źródłowych. Kwestię recytowaną przy 
karmieniu kur w zagrodzie z Żukowa napisali autorzy scenariusza. Nie nawiązuje ona do 
żadnej historycznej sytuacji. Scenka ta w przebiegu lekcji ma symboliczną wymowę wspól-
nej polsko-żydowskiej inwestycji w lepsze jutro. W zależności od przygotowania grupy 
i odwagi w podejmowaniu pracy, wybranym uczniom przydzielane są teksty na tekturkach, 
które odczytują oni klasie we wskazanym czasie. Nauczyciele muzealni wskazują, że opty-
malne rozwiązanie organizacyjne to przesłanie tych tekstów pocztą elektroniczną do szkoły. 
Rozdanie ich przez nauczyciela uczniom, na kilka dni przed wizytą w skansenie, pozwoli na 
lepsze zrozumienie treści i poprawne odczytanie kwestii. 

11. Zbliżeniu społeczności odmiennych wyznań służy poznanie i wzajemne zro-
zumienie życia codziennego i uwarunkowań ekonomicznych. Warsztaty Handel żydowski 
na wsi mają przekonać dydaktyków i nauczycieli, aby uwzględnili metodę nauczania 
historii przez ekonomię. Jest to sposób na skuteczne obnażanie mechanizmów powsta-
wania i podtrzymywania stereotypów. Poprzez inscenizację i symulację handlu na wsi, 
budowane na zajęciach sytuacje problemowe wprowadzają uczniów w atmosferę i rozu-
mienie problemów egzystencjalnych ludności żydowskiej w II Rzeczpospolitej. Kalkula-
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cja ekonomiczna, oparta na cenach źródłowych i możliwych ich przeliczeniach, w której 
młodzież współuczestniczy, jest motorem dziejów. Jako uczestnik i obserwator wydarzeń 
kreowanych w toku zajęć uczeń bierze udział w grze rynkowej jako Żyd-kupiec-towaro-
znawca, tkwiący w tradycji ale i postawiony wobec tempa i kierunków procesów cywili-
zacyjnych i wydarzeń historycznych. Dla większości Żydów to nie giełda i kamienice sta-
nowiły podstawę utrzymania, ale umiejętność kupna-sprzedaży niewielkich ilości pospo-
litego towaru. Niechęć w stosunku do tzw. innych, w tym przypadku Żydów, wyjaśniana 
jest względami ekonomicznymi, nie zaś światopoglądowymi. Uwypuklone jest znaczenie 
wiary, razem z jej symboliką i opartej na niej filozofii życia w codziennym trwaniu i dzia-
łaniu w nieprzychylnym środowisku. 

12. Młodzieży stawiane są pytania, mające na celu skoncentrowanie ich uwagi na 
zasadniczych kwestiach poruszanych w poszczególnych częściach zajęć. Podczas warsztatów 
przewija się troska: Czy to, co uda się nam dziś zarobić, pozwoli na całodzienne utrzymanie 
rodziny żydowskiej na Lubelszczyźnie w końcu lat 30. XX w.? Gdzie powitają nas w miarę 
przyjaźnie? Towar to przedmiot, ale stawia człowiekowi bardzo odpowiedzialne pytania. Ile 
zarobimy, gdy bezpiecznie doniesiemy do miasteczkowego hurtownika owe 14 jajek, jeżeli on 
da nam grosz więcej na każdym jajku? Kalkulacje dotyczą cen i wydatków, ale także czasu: 
Śpieszmy się! Jak ugotować ziemniaki i ogrzać izbę? Jak przeżyjemy następny dzień? Podczas 
zakupów w wiejskiej zagrodzie wywód o przyczynach powstania stereotypu Żyda-oszusta 
rozpoczyna się retorycznym pytaniem. Są także pytania ukryte w intencjach komentarzy, 
np. Jak, gdzie i kiedy marzyć, aby być dla rodziny wzorcem poszukiwań duchowych? Jak czerpać 
radość z otaczającego nas świata a jednocześnie zachować czujność i odpowiedzialność? Jakie 
znaczenie ma poczucie tradycji, kiedy w nowym jest tyle niesprzyjających okoliczności? Pytanie 
ma także podkreślić olbrzymie znaczenie świąt: Czy zauważyliście, że siły do codziennej pracy 
są nagrodą za pobożność i sposób spędzenia dnia świętego – żydowskiego szabatu, oraz trwa-
nie w niepodważalnych zasadach wiary? Jedno z pytań wskazuje na różnicę między zwie-
dzaniem muzeum a kwalifikowaną lekcją muzealną. Czy oglądając, zwiedzając ekspozycję 
z przewodnikiem, moglibyście dotknąć istoty egzystencjalnych problemów ludności żydowskiej, 
tak jak ma to miejsce w podjętej od pół godziny grze edukacyjnej? Nawiązuje do tego pytanie: 
Czy rozumiecie, że perspektywa historyczna wymaga istnienia muzeów, publicystyki i waszej 
aktywnej obecności? Na zakończenie zajęć podniesione są problemy, będące intelektualnym 
pożegnaniem z uczniami, lecz mamy nadzieję, że dla nich chwila ta nie jest rozstaniem 
z tematem zajęć.

13. Nauczyciel muzealny każdorazowo organizuje odpowiednie przestrzenie, w któ-
rych prezentuje czynności handlowe i domowe oraz reżyseruje działania parateatralne. Ta-
kie działania porządkowe są niezbędne ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeń-
stwa młodzieży, zabytków i ekspozycji muzealnej oraz procesu edukacyjnego realizowa-
nego w warunkach ekspozycji wnętrz. W chałupie z Głodna duża część powierzchni we 
wszystkich trzech pomieszczeniach zajęta jest przez meble i inne sprzęty. Dla wygodnego 
usadzenia grupy szkolnej w izbie wykonano pięć stylizowanych ław solidnej konstrukcji 
o profilowanych deskowych nogach. Zróżnicowane pod względem wysokości i długości 
tworzą widownię teatralną. Usytuowano ją w północno-wschodnim narożu izby, skąd jest 
najlepszy widok nie tylko na kuchenną część izby ale i na całą ekspozycję mieszkania ży-
dowskiego. Przejścia z sektora dworskiego na wieś Wyżyny Lubelskiej i „powrót do domu”, 
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do  chałupy z Głodna, wymagają, aby uczestnicy zajęć tworzyli zwartą grupę, tak aby każdy 
uczeń dobrze słyszał komentarz wypowiadany wówczas przez prowadzących. 

14. Autorzy scenariusza zdają sobie sprawę, że wiele aspektów historii życia codzien-
nego Żydów wiejskich i miasteczkowych jest słabo zbadanych. To m.in. następstwo przy-
padkowo udokumentowanej codzienności. Szerzej sprawę niedostatku źródeł podejmujemy 
w książce Poznaj i uszanuj codzienność innych. Autorzy stwierdzają w tym miejscu z pokorą, 
że nie dysponują wiedzą, by odpowiedzieć na niektóre pytania, jakie mogą paść ze strony 
uczestników zajęć. Deklarują jedynie, że nadal gromadzą źródła do takich tematów, jak po-
żywienie biedniejszych warstw społeczności żydowskiej, indywidualne historie i zdarzenia 
Żydów domokrążców, przypadki antysemityzmu na wsi polskiej w I poł. XX w. Materiały 
na ten temat są bardzo rozproszone (wspomnienia, oferty fabryczne, dawne fotografie). 
Takie tematy z życia codziennego Żydów dopiero teraz są przedmiotem poważniejszego 
zainteresowania regionalistów i historyków. W ostatnich latach coraz częściej zamieszczane 
są w internecie. Bariera językowa nie pozwala na swobodną kwerendę żydowskich ksiąg 
pamięci, dlatego wykorzystano jedynie nieliczne fragmenty udostępnione polskiemu czy-
telnikowi.  

Ilość komentarzy i scenek realizowanych na zajęciach ściśle według scenariusza wy-
maga wartkości i dyscypliny organizacyjnej. Dlatego w przypadku ewentualnego opóźnie-
nia (nie wymieniamy tu możliwych jego przyczyn) zalecana jest rezygnacja z przedstawienia 
wybranych tematów, a nie upraszczanie scenek i zagadnień przeznaczonych do realizacji. 

W mieszkaniu Żyda domokrążcy w sieni oraz w sklepiku żydowskim w komorze 
chałupy z Głodna jest dość ciasno. Dlatego wymaga się tam od uczniów większego zdyscy-
plinowania.

15. Zajęcia oparte są na źródłach historycznych. Wyniki badań nad różnymi aspek-
tami żydowskiego handlu domokrążnego autorzy opracowali w książce Poznaj i uszanuj 
codzienność innych. Wyrażono tam idee i ukazano podstawy źródłowe programu eduka-
cyjnego pod tym samym tytułem. W książce cytowane są m.in. piśmiennictwo i źródła 
archiwalne wykorzystane przy realizacji tematu Handel żydowski na wsi. Tu przytaczamy 
jedynie wybrane pozycje do ważniejszych zagadnień: skup produktów rolnych, zwłaszcza 
jajek2, skup surowców wtórnych3, dzierżawa sadów4, towaroznawstwo artykułów rolnych 
i gospodarstwa domowego z I poł. XX w.5, kuchenne urządzenia ogniowe6, rola transportu 
i komunikacji w drobnym handlu7, nacjonalizm8, antysemityzm gospodarczy9, spółdziel-

2 Np. W. Hoyer, Jajczarstwo w Polsce, [w:] „Przemysł i Handel”, Tygodnik. 1918-1928, Warszawa 1928, s. 338-339.
3 Np. B. Rzepecki, Odpadki w gospodarstwie wiejskim, Warszawa 1938.
4 Np. E. Nehring, Technika owocarska i handel owocami (podręcznik praktyczny dla właścicieli sadów, dzierżawców i kupców), War-
szawa [ok. 1923].
5 Np.  J. Kryński,  J.  Iwiński, Towaroznawstwo dla gimnazjów kupieckich i szkół handlowych, podręcznik dla kl.  I, Warszawa 1938; 
W. Łukaszewicz, C. Sikorski, Towaroznawstwo spożywcze, Poznań 1938.
6 Np. K. Kwaśniewski, Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym. Studium na podstawie materiałów etnograficznych z dru-
giej połowy XIX oraz XX wieku, Wrocław 1963. 
7 Np. Polskie Koleje Państwowe. Urzędowy rozkład jazdy i lotów ważny od 15 maja do 7 października 1939 r., Warszawa 1939. 
8 Np. W jaki sposób odżydzić miasta i wioski w Polsce? Odbitka z odczytów, red. Bol. Dukszty z Lublina, wygłaszany w Lubelskiem 
i wojew. Kresów Wschodnich, Zamość 1928.  
9 Np. W. Alter, Antysemityzm gospodarczy w świetle cyfr, Warszawa 1937.
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czość10, szkolnictwo kupieckie11, uwarunkowania religijne Żydów12, stereotyp Żyda w kul-
turze13. Sposób przygotowania dzieci chłopskich do roli współgospodarzy wsi w ostatnich 
latach II Rzeczpospolitej pokazuje ówczesny podręcznik szkolny do klasy III14. Ceny na 
wybrane artykuły spożywcze i przemysłowe oraz opał z II poł. lat 30. XX w. opracowano na 
podstawie cenników i podręczników kupieckich15. Sięgnięto do korespondencji handlowej 
Adama  Ptasińskiego z 1937 r., który od 1936 r. prowadził sklep wiejski w Karczmiskach16. 
Wprowadzono do edukacji muzealnej także plon kwerendy akt sądowych z lat 1922-
1933, w których śledztwa policyjne udokumentowały szereg wydarzeń z życia codzienne-
go w okolicach Łosic. Tam pada termin gugle, na określenie typowej szabasowej potrawy 
żydowskiej. Szczegółów do scenki zakupu jaj, umożliwiających parateatralną prezentację 
wybranych momentów z życia codziennego rodziny chłopskiej, dostarczył wywiad z Sabiną 
Małysz, z domu Książek z Teodorówki17. W MWL temat handlu wiejskiego i miasteczko-
wego doczekał się kilku innych publikacji18, opracowanych m.in. na podstawie scenariuszy 
ekspozycji mieszkań i sklepów19. Na zajęciach obszernie cytowane są wspomnienia Chaima 
Zylberklanga z Żółkiewki z lat 30. XX w.20. Zabytki pomieszczone na wszystkich ekspozy-
cjach wykorzystywanych na warsztatach posiadają tzw. karty ewidencyjne zawierające pod-
stawowe informacje historyczne.

Warsztaty prowadzą dwie osoby – H. Stachyra, historyk – pedagog muzealny21 oraz 
G. Miliszkiewicz, archeolog i historyk kultury materialnej. W 2009 r., w ramach projektu 
sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego, pozyskano zabytki oraz udostępniono ekspozycję 
dwóch mieszkań żydowskich i sklepiku22. Wykonano rekwizyty oraz plansze dydaktycz-
ne o życiu codziennym ludności żydowskiej. Muzealne pomoce naukowe przygotowano 
w oparciu o archiwalne fotografie, druki fabryczne i sklepowe oraz literaturę przedmiotu. 

10  Np. Spis spółdzielni na dzień 1 stycznia 1934 r. uzupełniony danemi według stanu na dzień 31 grudnia 1934 roku, cz. 1, województwa 
centralne, Warszawa 1935.
11 Np. J. Szwed, Wychowanie zawodowe w gimnazjum kupieckim, Wilno 1937.
12 Np. ks. H. Haduch, Ustawa o spoczynku niedzielnym a Żydzi, Poznań 1923; A. Trzciński przygotował na potrzeby programu Poznaj 
i uszanuj codzienność innych krótkie komentarze ukazujące religijne uwarunkowania handlu żydowskiego.
13 Np. A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Warszawa 1992.
14 Np. H. Gnoińska, M. Librachowa, Moja wieś. Przyroda i geografja dla III klasy szkoły powszechnej. Książka dla nauczyciela, Warsza-
wa 1935.
15 Np. Komunikat handlowy „Społem”. Nr 1, 1937; Nr 3, 1939; A. Bildziukiewicz, Zasady kalkulacji kupieckiej, Wilno 1938; H. Chan-
kowski jr., Temat do księgowania, Warszawa 1938; Mały rocznik statystyczny, Warszawa [od 1930 do 1939]; Handel zagraniczny Rzeczy-
pospolitej Polskiej i w. m. Gdańska, wrzesień 1938, Warszawa. 
16 Korespondencja handlowa A. Ptasińskiego, sklepikarza z Karczmisk, 1937 r., Zb. Spec. MWL, sygn. 1380.
17 Wywiady A. Kirsz, G. Miliszkiewicza, E. Góreckiej-Wojcik, przeprowadzone w latach 2001-2002, AMWL.
18 G. Miliszkiewicz, Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, K. Wiśniewski, W wiejskim sklepiku, Lublin 1997; G. Miliszkiewicz, Miasteczko-
wy sklep żelazny, [w:] Do zobaczenia w miasteczku, red. A. Wrona, Lublin 2008, s. 20-33. 
19 G. Miliszkiewicz, Sklep żelazny. Scenariusz miasteczkowego sklepu z artykułami żelaznymi z ok. 1938 r. na Lubelszczyźnie przezna-
czony do ekspozycji w domu rodzin Libhaber z miasteczka Siedliszcze w sektorze miasteczko w Muzeum Wsi Lubelskiej, Lublin 2006, mps, 
AMWL. 
20 Ch. Zylberklang, Z Żółkiewki do Izraela, Akko-Lublin 2003. 
21 Edukację z zakresu handlu wiejskiego i miasteczkowego na Lubelszczyźnie rozpoczęto w 1997 r. lekcjami H. Stachyry na ekspozycji 
sklepu Stanisława Milaniuka, por. H. Stachyra, W wiejskim sklepiku Stanisława Milaniuka w Dawidach. Scenariusz zajęć z młodzieżą 
licealną, Lublin 1998, mps, AMWL.
22 G. Miliszkiewicz, Ł. Kondratowicz-Miliszkiewicz, H. Stachyra, Poznaj i uszanuj codzienność innych, Lublin 2009. 
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Realizacja projektu umożliwiła prowadzenie od grudnia 2009 r. edukacji na temat różnych 
aspektów życia codziennego ludności żydowskiej. 

Temat domokrążnego handlu żydowskiego na wsi nie był dotąd przedmiotem zain-
teresowania badawczego w kontekście ekonomicznym, a i inne aspekty tego handlu trak-
towano marginalnie. Ze względu na problemy, wyrażone m.in. w założeniach do scena-
riusza prezentowanych tu muzealnych zajęć edukacyjnych, musieliśmy sięgnąć do źródeł 
publikowanych i archiwaliów oraz analiz bieżących, poradników i publicystyki z okresu II 
Rzeczpospolitej.   

Źródła ukazują możliwości utrzymania rodziny żydowskiej w latach 30. XX w. 
w środowisku wiejskim i miasteczkowym w Polsce. Przekazywane uczniom fakty i opinie 
nie mają charakteru hipotetycznego, lecz są dokumentem i głosem z epoki. Jednakże do 
teatralizacji niektórych wątków nie uzyskano idiograficznych szczegółów, np. do scenki 
skupowania starego żelastwa w zagrodzie. Wówczas zastrzegamy, że pokazujemy udoku-
mentowane relacje ekonomiczne, a nie odwzorowanie konkretnych wydarzeń. Zgromadzo-
na wiedza i rekwizyty pozwalają przekazywać obraz życia codziennego, a także wyjaśniać 
większość kwestii, które mogą się pojawić w wyobraźni uczestników zajęć. 

16. W świecie wyobrażonym na ekspozycji poszczególnych zagród chłopskich w sek-
torze Wyżyna Lubelskiej jest więcej casusu historycznego niż ekspozycyjnego uogólnienia 
modelu życia codziennego. Wystawy te urządzono w 1979 r. na podstawie informacji uzy-
skanych od mieszkańców pamiętających szczegóły zagospodarowania zagród w okresie mię-
dzywojennym. Mniej więcej w takiej samej przestrzeni toczyło się życie codzienne na wsi 
70-100 lat temu. Jest to sygnalizowane uczniom jako wiarygodne tło muzeum wydarzeń. 
Skoncentrowanie uwagi uczniów na wybranych przestrzeniach ekspozycji stanowiących 
scenografię dla zachowań handlowych przeciwdziała niebezpieczeństwu folklorystycznego 
postrzegania wsi. W tym sensie proponowane działania są purystyczne i nieagresywne wo-
bec rzeczywistej historii życia codziennego. 

Specjalnie na potrzeby edukacji muzealnej została zbudowana ekspozycja dwóch 
mieszkań żydowskich i sklepiku żydowskiego w chałupie z Głodna w sektorze Powiśle 
z czasookresem na koniec lat 30. XX w. Ponieważ autorzy nie znaleźli wzorca w postaci 
dobrze udokumentowanego źródłowo mieszkania konkretnej wiejskiej lub miasteczkowej 
rodziny żydowskiej, w muzeum zrealizowano model-strukturę o wyraźnym przesłaniu edu-
kacyjnym. Jednakże niektóre fragmenty ekspozycji nawiązują do zdarzeń historycznych 
(kadrów) utrwalonych na archiwalnych fotografiach wnętrz mieszkań Żydów. Takich zdjęć 
z czasów II Rzeczpospolitej jest niewiele. Wybór różnorodnych źródeł, w tym wywiadów 
oraz literatury przedmiotu, wykorzystanych do opracowania scenariusza ekspozycji przed-
stawiono w książce Poznaj i uszanuj codzienność innych. 

17. Zabytki eksponowane w obu mieszkaniach żydowskich i sklepiku pochodzą 
z tego samego okresu, w którym osadzona jest handlowa wędrówka domokrążcy po mu-
zealnej wsi. Dwa zespoły judaików wyobrażają przestrzeń religijną w obu mieszkaniach. 
Wybrane judaika o charakterze religijnym: para świeczników szabasowych, kubek ki-
duszowy, serweta na chałę, balsaminka, lampka chanukowa, butelka po pejsachówce są 
pokazywane młodzieży, lecz pada jedynie nazwa przedmiotu z przypisaniem mu nazwy 
właściwego święta. Nie podejmuje się dalszych objaśnień. Jest to działanie programowe 
i ma na celu nieodwracanie uwagi uczniów od problemu utrzymania rodziny i aspektów 
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dnia codziennego. Judaika i święta żydowskie objaśnione są przez obszerne piśmiennic-
two dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej. Bogata kolekcja wyrobów fabrycz-
nych z 2 ćw. XX w. zgromadzona w MWL umożliwia reprezentatywny wybór towaru 
drobiazgowego oferowanego przez Żyda domokrążcę. Liczy ona kilka tysięcy zabytków 
i należy do największych w polskim muzealnictwie. Oryginalne są również wagi spręży-
nowe i dynamometryczna z I poł. XX w. 

18. Rekwizytami posługuje się zarówno młodzież w zaplanowanych działaniach in-
teraktywnych na terenie ekspozycji sektora Wyżyna Lubelska, jak i nauczyciele muzealni 
podczas objaśniania i demonstracji kalkulacji ekonomicznych obrazu życia codziennego. 
Rekwizyty służące do działań interaktywnych pochodzą ze zbiorów pomocniczych mu-
zeum. Większość z nich pozyskano w ramach programu edukacyjnego Poznaj i uszanuj 
codzienność innych. Zestaw rekwizytów wykonano w oparciu o wzory-realia, piśmiennictwo 
naukowe i archiwalne fotografie. 

Do uprawiania handlu domokrążnego na wsi przygotowano następujący zestaw: 
6 nosideł i 2 skrzynie drewniane z szelkami (uczniowie dźwigają na plecach parę nosideł 
i jedną skrzynię), 2 koszyki wiklinowe, mały koszyczek słomiany, 2 wagi sprężynowe, wagę 
dynamometryczną oraz szyld spółdzielczy zbiornicy jaj. 

Fabryczny towar drobiazgowy stanowią: tuzinowy kupon guzików, wstążki, tasiem-
ki, agrafki. Płody rolne to: półtora tuzina jajek, kosz ziemniaków, funt marchwi i 2 funty 
cebuli. Złom żeliwny zestawiono z pękniętego żelazka tzw. z kominem i podniszczonej ar-
matury kuchennej. W mieszkaniu żydowskim prezentowane są: 2 garnki gliniane z pokry-
wą, zw. szabasówkami, 3 garnki żeliwne emaliowane różnych fasonów, ziemniaki, marchew, 
cebula oraz 4 próbki opału: kilka brył węgla kamiennego i drew brzozowych, garść szyszek, 
chrust. 

19. Do promocji warsztatów Handel żydowski na wsi sporządzono zawieszaną 
planszę 100x70 cm informującą o źródłach, celach i metodach zajęć. Wykonano ją tech-
niką introligatorską z lat 30. XX w. Ponadto na zajęciach wykorzystywane są takież plan-
sze poglądowe formatu 70x50 cm, opracowane na potrzeby programu edukacyjnego 
Poznaj i uszanuj codzienność innych w oparciu o literaturę tematu, archiwalne fotografie 
i ogłoszenia handlowe. Objaśniają one wybrane aspekty życia gospodarczego II Rzeczpo-
spolitej, pozwalają zrozumieć konstrukcję ekspozycji muzealnej. Obrazując czynności co-
dzienne Żydów, umożliwiają sceniczne odwzorowywanie sytuacji historycznych z udzia-
łem analogicznych muzealiów i rekwizytów. Źródłami z początku XX w. są: pocztówka 
Ojciec wrócił późno z pracy … oraz fotografia Widok na urządzenia ogniowe w mieszkaniu 
żydowskim w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą w 1916 r. Lata 30. XX w. ukazują fotografie: 
Tłum Żydów na rynku w miasteczku Bełżyce i Mężczyzna niosący sagan z czuleniem do pie-
karni; ryciny Garnki żeliwne typu kazan i polski oraz ogłoszenia Rozkład jazdy pociągów 
na linii Kowel-Chełm-Lublin-Warszawa w 1939 r.; Jednostki pływające na Wiśle, sezon 
1936/37; Reklama Wyrobów Państwowego Monopolu Tytoniowego. Fotografia Getto łódzkie 
- na targu pochodzi z początku lat 40. XX w. Powojenną apoteozą jest obraz A. Muszki 
Sobota (czulent). Stylistycznie nawiązują do plansz naklejone na tekturkę cytaty z pamięt-
ników Chaima Zylberklanga i inne oraz teksty dialogowe do scenek. Rekwizyty, zabytki-
rekwizyty i plansze dydaktyczne pobierane są przed zajęciami z rekwizytorni urządzonej 
w komorze chałupy z Głodna. 
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Na życzenie szkoły deklarującej udział w przedstawionych tu zajęciach może ona 
otrzymać na kilka tygodni przed zajęciami: 1) niniejszy publikowany scenariusz, a na jego 
podstawie rozdać uczniom role, 2) egzemplarz książki Poznaj i uszanuj codzienność innych 
(do wyczerpania nakładu). W tym sensie opracowania te wymieniamy również jako pomo-
ce dydaktyczne.  
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Magdalena Połoncarz 
Muzeum Wsi Lubelskiej

Bożena Okuszko
Szkoła Podstawowa nr 14 w Lublinie

Gry i zabawy pastwiskowe  
dla dzieci i młodzieży wiejskiej

2

1. Ekspozycja muzealna, zestaw rekwizytów oraz wiedza o proponowanych grach 
dają możliwość przeprowadzenia zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Prezentowany 
scenariusz dostosowany jest dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. 

2. Celem zajęć jest: 1) zapoznanie uczniów z niektórymi grami ludowymi, nazy-
wanymi też pastwiskowymi, znanymi z dzieciństwa ich pradziadków – palantem, der-
kaczem, duczą; 2) zapoznanie z czasami, miejscami i przedmiotami, które inspirowały 
dzieci i młodzież do ich podejmowania; 3) podkreślenie kształcącej i wychowawczej roli 
gier w życiu człowieka, dawniej – i dziś; 4) zachęcenie przedstawicieli różnych pokoleń 
do organizowania wspólnych gier i zabaw.  

3. Zajęcia trwają 75 minut. 
4. Warsztaty odbywają się w chałupie z Niemiec w sektorze Wyżyna Lubelska, 

w remizie z Bedlna w sektorze Podlasie i na otaczających ją pastwiskach.
5. Maksymalną liczbę uczestników zajęć określono na 32 osób. Liczba ta dykto-

wana jest prawidłami gry w palanta, a w przypadku pozostałych gier, dydaktycznymi 
założeniami zajęć.

6. Ponieważ zasadniczą część warsztatów stanowią działania fizyczno-ruchowe, po-
służono się tu jedną z metod praktycznych, a mianowicie ćwiczebną, związaną z realizacją 
nauczania przedmiotu wychowania fizycznego. Obok wiedzy teoretycznej przekazywanej 
metodą wykładu (w formie komentarzy), od uczestników zajęć wymagana jest znajomość 
wiedzy praktycznej, niezbędnej do rozwijania umiejętności podczas realizacji gier i zabaw 
w Muzeum. Metoda ćwiczeniowa polegająca na wielokrotnym powtarzaniu czynności, 
np. w podbijaniu piłki w grze w palanta, pozwala na ukształtowanie wymaganych prawi-
dłami gry sprawności manualnych.

7. Do poszczególnych gier i zabaw angażowani są chętni uczniowie, podzieleni na 
kilkunastoosobowe zespoły. W przypadku palanta liczba ta określona jest jej zasadami, np. 
11 lub 16 uczestników po każdej stronie mety. Możliwe jest także przeprowadzenie zawo-
dów przy mniejszej liczbie graczy. Aktywny ich udział poprzedzony jest instruktażem, pod-
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czas którego prezentowane są rekwizyty i reguły gier. Na wstępie wprowadza się uczniów 
w realia przeszłości, w której ich rówieśnicy sprzed 90 lat, organizowali sobie wolny czas. 
Ekspozycja chałupy z Niemiec i remizy z Bedlna, zabytki i rekwizyty użyte do zajęć, poma-
gają przybliżyć im atmosferę tamtych lat. Komentarz końcowy podkreśla szczególne walory 
rekreacyjne i terapeutyczne płynące z osobistego udziału w poznanych grach.

8. Przebieg zajęć:
Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość ról

0 min.
[1 min.]

Zagroda  
z Niemiec.

Powitanie. Działania organizujące klasę.
 Komentarz 1.  

1 min.
[2 min.]

Zagroda  
z Niemiec.

Wprowadzenie w problematykę zajęć.
 Komentarz 2. 

3 min.
[5 min.]

Chałupa  
z Niemiec.

Wątek I. Potrzeby i możliwości dziecka 
wiejskiego w latach II Rzeczypospolitej. Co 
nam mówi o tym chałupa z Niemiec?
 Komentarz 3.

8 min.
[8 min.]

Przejście  
z Wyżyny 

Lubelskiej na 
Podlasie. Trasa: 

kierat przy  
okólniku 

z Ostrowa Lub.,  
głębocznica przy 

spichlerzu  
plebańskim, 
biały mostek.

Wątek II. Przejście do remizy z Bedlna i na 
pastwiska wokół niej. 
 Komentarz 4.

16 min.
[10 

min.]

Świetlica  
w remizie  
z Bedlna.

Wątek III. Instruktaż do gier: palant, du-
cza, derkacz. 
 Komentarz 5.

26 min.
[3 min.] 

j.w. Działania organizujące do przeprowadzenia 
zajęć. Podział uczestników na dwie grupy 
do gry w palanta i duczy z derkaczem.
 Komentarz 6.

29 min.
[38 

min.]

Pastwisko przy 
remizie  

z Bedlna. 

Wątek IV i V. Przeprowadzenie gier pod 
okiem nauczycieli muzealnych (po jednym 
przydzielonym do każdej z grup). 
W połowie tego wątku zamiana grup.
 Komentarz 7 (do palanta).
 Komentarz 8 (do duczy i derkacza).

Wszyscy 
uczniowie
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Czas Miejsce Temat: wątki, scenki, komentarze Ilość ról

67 min.
[6 min.]

Świetlica  
w remizie  
z Bedlna.

Wątek VI. Dyskusja o możliwościach upo-
wszechnienia gier i zabaw pastwiskowych 
we współczesnym środowisku szkolnym 
i podwórkowym. 
 Komentarz 9.

73 min.
[2 min.]

j.w.  Komentarz końcowy. Czas na ewentu-
alne zdjęcia pamiątkowe.

75 min 3 ekspozycje 6 wątków, 10 komentarzy Wszyscy 
uczniowie

9. Komentarz 1. Zajęcia nasze składają się z dwóch części – poznawczej prowadzo-
nej w chałupie z Niemiec i w świetlicy dawnej remizy strażackiej z Bedlna, oraz praktycznej 
zabawy podejmującej dawne gry na pastwisku wokół wiejskiej remizy. To miejsce właśnie, 
w warunkach muzeum najlepiej odpowiada środowisku naturalnemu ówczesnych gier: 
łąkom, pastwiskom, nieużytkom, czy rzadziej boiskom szkolnym. 

 Ja nazywam się Magdalena Połoncarz, jestem kustoszem w Dziale Edukacji Muze-
alnej MWL. Pani Bożena Okuszko jest nauczycielem wychowania fizycznego w sąsiadują-
cej z Muzeum Szkoły Podstawowej 14 w Lublinie. 

Komentarz 2. Czy w czasach cywilizacji elektronicznej, w obrębie dużego miasta 
można stworzyć wzorowany na tradycji plac do gier i zabaw ruchowych dla młodzieży? 
I to w warunkach skansenu? Przecież takie miejsca kojarzą się nam z dużymi przestrze-
niami i świeżym powietrzem. Pomysł ich organizacji nie jest wcale nowy. Propagatorem 
utworzenia placu gier i zabaw w ramach pozaszkolnego wychowania młodzieży był Hen-
ryk Jordan, krakowski lekarz. W 1889 r. na Błoniach w Krakowie, na przestrzeni 8 ha, 
zorganizował teren, zwany Parkiem Jordana, będący ich miejscem. W latach II Rzeczypo-
spolitej kontynuowano jego ideę i powołano wiele takich ogródków jordanowskich, głów-
nie w dużych miastach, a od 1937 r. także na wsi. Dzisiaj miejscem waszych zabaw będzie 
pastwisko nad rzeczką. Rozgrywki, w których weźmiecie udział mają ścisły związek ze 
wsią, z pasieniem zwierząt gospodarskich przez dzieci i młodzież wiejską oraz z miejscem 
tego wypasu. Dla rozróżnienia gier od zabaw wyjaśniamy, że zabawa to czynność ruchowa 
odzwierciedlająca to, co w wyobraźni dziecka dokonało się pod wpływem bezpośredniej 
obserwacji. Gra ruchowa, w odróżnieniu od zabawy, toczy się według ściśle określonych 
prawideł, na oznaczonym polu walki, a kończy się z chwilą wygrania przez jeden z ze-
społów lub pojedynczego uczestnika. Tym, czym dla zabawy jest fabuła, tym dla gry jest 
przepis, który reguluje jej przebieg. 

Komentarz 3. Oto chałupa zbudowana w 1890 r. we wsi Niemce przez Piotra Tka-
czyka. W latach 70. XX w. przeniesiono ją do naszego Muzeum. Zanim weźmiecie udział 
w grach i zabawach przewidzianych dla was, dziś spędzimy w niej kilka chwil. Odkryje-
my świat potrzeb i możliwości dziecka wiejskiego w latach II Rzeczypospolitej. Pozwoli 
to wam lepiej zrozumieć charakter gier i zabaw, w których weźmiecie udział. Poznacie 
poziom zaopatrzenia w przybory do gry, a także ich znaczenie w rozwoju fizycznym oraz 
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w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży wiejskiej w tym okresie. Tu, w chałupie 
z Niemiec, w pierwszych latach Odrodzonej Polski mieszkało aż ośmioro dzieci. Ich ro-
dzice, średniozamożni rolnicy posiadali gospodarstwo w pobliżu dwóch dużych ośrodków 
miejskich – Lublina i Lubartowa. Mieli więc gdzie zbywać towary wytwarzane przez siebie 
– kaszę gryczaną, jajka. Bieżące dochody z gospodarstwa przeznaczali na dokupowanie 
ziemi, by, gdy dorosną ich dzieci, móc je w nią zaopatrzyć. Rodzice obarczeni licznymi 
obowiązkami gospodarskimi, zatrudniali okresowo do pomocy parobka. Również swoje 
dzieci bardzo wcześnie włączyli do prac gospodarskich, a nawet wysyłali je na służbę do 
bogatych gospodarzy. Czy byli oni w stanie spełnić ich potrzeby, np. w zakresie rozrywki 
i zapewnić im odpowiednie przedmioty i sprzęty do zabawy? W tamtych latach dzie-
ci wiejskie były przeważnie pozostawione same sobie i najczęściej robiły sobie zabawki 
z nietrwałych, ale łatwo dostępnych surowców: wikliny, słomy, trawy, sitowia, gałganków. 
Takie zabawki, niezbyt skomplikowane i trwałe, służyły im do zaspokojenia chwilowej 
potrzeby. Robiono je w domu lub na pastwisku, na którym prawie każde wiejskie dziecko 
spędzało czas na wypasie zwierząt. Często prosty kij z doczepionym sznurkiem mógł być 
krową lub koniem. W innej sytuacji ten sam kij ze sznurkiem był batem do popędzania 
wymyślonych krów. Uzdolnieni manualnie chłopcy zwykłym kozikiem strugali z drewna 
dla siebie czy swoich rówieśników proste instrumenty muzyczne (gwizdki, piszczałki), wi-
rujące bąki czy broń różnego rodzaju: łuki, proce, strzelby. Ci, którzy przejawiali wyjątko-
we uzdolnienia do majsterkowania, wykonywali zabawki ruchome większych rozmiarów: 
tracze, czterokołowe wózki z dyszlem, kaczki na kółkach z klaskającymi skrzydłami i wiele 
innych przedmiotów napędzanych toczeniem lub wiatrem. Doskonalili w ten sposób swo-
je zdolności manualne i rozwijali wyobraźnię techniczną. Ci mali wiejscy konstruktorzy 
wykonywali również często przybory do gier i zabaw ruchowych dla swoich rówieśników: 
drewniane kije do palanta, deseczki do podbijania piłki czy pałeczki strugane z leszczyny 
do zabawy w duczę. 

Szczególną grupę zabawek stanowiły konie na biegunach. Tu, na ekspozycji miesz-
kania rodziny Tkaczyków mamy przykład tej zabawki, jaką mogli wystrugać dla dziec-
ka dorośli. Tę zabawkę wykonał mieszkaniec Nowej Wsi, Antoni Grudzień, ok. 1920 r. 
Konik został wykonany ręcznie z kilku kawałków drewna, o prostej formie, na dwóch 
biegunach. Prezentowana zabawka, nieodznaczająca się zbytnią poprawnością wykonaw-
stwa ani żywymi kolorami, została skonstruowana dla dziecka, które odczuwało potrzebę 
obcowania z zabawką o bardziej realistycznych kształtach i sprecyzowanej funkcji. Obec-
ność drewnianego konika na ekspozycji chałupy może być przejawem pewnej wrażliwości 
dorosłych na potrzeby dziecka.

 Przed opuszczeniem chałupy chwilę poświęcimy maglownicy - drewnianemu na-
rzędziu służącemu do wygładzania wypranej, wyschniętej bielizny. Przedmiot ten złożony 
z deski karbowanej z rękojeścią i wałka, posłużył dzieciom za wzór do wykonania rekwizy-
tu do zabawy w derkacza, gry naśladującej głos tego ptaka. 

Komentarz 4. [na podwórku zagrody z Niemiec] A teraz wyruszymy na poszukiwa-
nie na terenie Muzeum najbardziej odpowiednich warunków do przeprowadzenia zabaw 
i gier pastwiskowych. Jak sama nazwa wskazuje odbywały się one na pastwisku. Co ma 
ono wspólnego z dziećmi i młodzieżą wiejską? Otóż prawie każde dziecko na wsi spędzało 
wiele czasu na wypasie zwierząt hodowanych w gospodarstwach wiejskich. Młodzi paste-
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rze mieli różne określenia i zajmowali różne szczeble w hierarchii pastuszej w zależności od 
tego, jakich zwierząt pilnowali. Kilkuletnie dzieci, tzw. „pasterze od drobiu” („gęsiarki”, 
„gęsiarze”), dozorowały gęsi i razem z tymi od świń, zwanymi „świniarczykami”, przeby-
wali najbliżej domów. Starsze dzieci, w wieku od siedmiu do około 14 lat, opiekowały się 
bydłem rogatym na dużym pastwisku gromadzkim na peryferiach wsi. Ostatnim i najważ-
niejszym szczeblem w hierarchii pasterskiej był wypas koni, przypadający na okres, gdy 
kończyło się dzieciństwo, a dorastający chłopiec przysposabiał się do roli parobka. 

[w trakcie przejścia od spichlerza plebańskiego] Sposób wypasu uzależniony był od 
pastwisk i wpływał na kształtowanie osobowości dziecka. W przypadku wypasu na mie-
dzach, wśród pól uprawnych dziecko spędzało długie godziny w samotności. Podczas gdy 
wypas był wspólny, wchodziło ono do większej wspólnoty rówieśniczej, posiadającej wła-
sne sposoby wypełniania czasu. To właśnie wtedy istniały sprzyjające warunki do organizo-
wania przez młodocianych pastuszków ruchowych gier i zabaw zespołowych zwanych od 
miejsca ich przeprowadzania „pastwiskowymi”. Urozmaicały one dzieciom wielogodzinny 
pobyt na pastwisku i umożliwiały im odpoczynek w dni powszednie. Wspomniane formy 
rozrywki odgrywały w ich życiu także ważną rolę wychowawczą i zapewniały prawidło-
wy ich rozwój. Dzisiaj także i my, niczym ówcześni młodociani pastuszkowie, szukamy 
najbardziej odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia gier i zabaw pastwiskowych na 
terenie Muzeum. W tym celu zeszliśmy z wysoczyzny i wiejską głębocznicą podążymy na 
tereny łąkowo-wodne położone w dolinie Czechówki, w muzealnych sektorach Powiśla 
i Podlasia. Tu na rozległych błoniach charakterystycznych dla wsi nadwiślańskich, rozcią-
gających się wokół zbiornika wodnego na rzece Czechówce, nietrudno będzie o przestrzeń 
nawiązującą charakterem do dawnego pastwiska gromadzkiego. Przed nami remiza  prze-
niesiona ze wsi Bedlno. Przylegające do niej tereny zielone będą najodpowiedniejszym 
miejscem do przeprowadzenia zaplanowanych gier i zabaw. Swoją rozległością i natural-
nością spełniają idealnie warunki pastwiska gromadzkiego. Chętni mogą zdjąć na moment 
obuwie i zrobić ostrożnie kilka kroków boso po trawie. W taki sposób właśnie chodzili 
wasi rówieśnicy jeszcze kilkadziesiąt lat temu.

Komentarz 5. Jesteśmy w budynku remizy, w sektorze Podlasie. Pobudowano go 
w 1932 r. dla Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Bedlnie. Wewnątrz są dwa po-
mieszczenia: rekwizyt do przechowywania sprzętu strażackiego i świetlica ze sceną, w któ-
rej jesteśmy. Tu też w latach II Rzeczypospolitej społeczność lokalna prowadziła działalność 
kulturalno-oświatową. Między innymi odbywały się tutaj próby i przedstawienia miejsco-
wego teatru amatorskiego. Na scenie znajduje się stała dekoracja, zaaranżowana meblami 
i sprzętami domowymi, jakby przeniesionymi na jego potrzeby przez mieszkańców Bedlna. 
Prezentujemy tu również przybory i reguły gier i zabaw pastwiskowych. Palant, derkacz, 
ducza to przykłady gier i zabaw ruchowych, pościgowych, a także rzutnych, w tym z pod-
bijaniem. Gra w palanta była niezwykle popularna w latach 30. XX w. wśród młodzieży 
szkolnej, szczególnie gimnazjalnej. Uczestnikami byli raczej chłopcy, chyba, że się jakaś 
dziewczyna – „kozak” trafiła. Niektórzy z graczy wyróżniali się szczególnymi uzdolnieniami 
do pewnych czynności, np. łapania lub miotania piłki. Szczytem umiejętności było złapa-
nie piłki w locie jednorącz, tj. kampa. Mecze odbywały się w ramach zajęć szkolnych na 
boiskach, a poza nimi na pastwiskach, podwórkach czy w parkach dworskich. W Polsce 
było wiele jego odmian, a zasady gry były regulowane miejscową tradycją. 
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Do przeprowadzenia gry niezbędne było prostokątne boisko o wymiarach nie 
mniejszych niż 60 x 25 m. Przestrzeń przylegającą do jednego z krótszych boków pola 
nazywano królestwem. Narożniki boiska oznaczono chorągiewkami, najlepiej koloru ja-
skrawego, umieszczonymi na półtorametrowych drzewcach, które wbijano w ziemię za-
ostrzonym końcem. Granice pola gry wyznaczano „kreską na ziemi”, patykiem, a w szko-
łach – mlekiem wapiennym wylewanym wzdłuż sznurka z ogrodowej  konewki bez sitka. 
Zestaw przyborów do gry stanowiły: kij do podbijania piłki, zwany palantem oraz piłka. 
Walcowaty kij wykonywano z drewna miękkiego dla chłopców młodszych, z twardego dla 
starszych. Na ziemiach polskich występowały również kije płaskie – łopatkowate. Dzisiej-
sze zawody rozegramy walcowatym palantem o długości ok. 80 cm. Na wsi kije palanto-
we sporządzano własnoręcznie, według niepisanej tradycji. Aby wykonać piłkę, młodzież 
miejska brała korek od butelki lub szpulkę od nici, owijała to krajką sukienną, a szewc 
całość opatrywał powłoką z 4 lub 8 kawałków skóry. Tak wykonana piłka powinna mieć 
średnicę 7 cm i wagę 80 gramów. 

Młodzież wiejska zwykle sporządza piłkę z sierści bydlęcej, którą zwilża i „pili” (toczy 
między dłońmi) dodając coraz nową warstwę. 

Fabryczne piłki do palanta kupowało się np. w sklepie z zabawkami, podobnie jak 
piłki tzw. lanki z lanej gumy. Te ostatnie nie nadawały się jednak do tej gry. 

Lanki i półlanki fabryczne są droższe i gorsze, gdyż za daleko lecą, zbyt łatwo się gubią 
i trudniej je chwycić, bo odskakują od ręki. 

Syn ziemianina z Woli Bychawskiej zapamiętał z dzieciństwa sklep braci Broszkow-
skich w Lublinie, na rogu ulic Krakowskie Przedmieście i Chopina:

2-3 piłki kupowało się naraz. Bardzo pilnowało się tych piłek. (...) Jak wpadła 
w pokrzywy czy w łopiany, to szukaliśmy godzinami tej piłki!

Ducza zwana też inaczej rzut do kija, jest przykładem gry rzutnej bez podbijania. 
W tej grze stosowany jest rzut ręką, inaczej niż w palancie, w którym do najbardziej cha-
rakterystycznych momentów należą dalekie, efektowne podbicia piłki. Potrzebne przy-
bory to: pałeczki zbijaki, długości 60-80 cm, o średnicy 3-4 cm, w ilości odpowiadającej 
liczbie uczestników gry. Ponadto jest jedna dłuższa pałka służąca do obalania jej przez za-
wodników. W tej grze wygrywa zawodnik obalający pałkę. Derkacz to zabawa pościgowa. 
Derkacz to pospolity, nieduży, rdzawobrunatny i łąkowy ptak z rodziny chruścieli, niezna-
ny szerzej na skutek nadzwyczaj skrytego trybu życia. Derkacze latają słabo. Praktycznie 
nie wychodzą z gęstych trzcin i zarośli na otwartą przestrzeń. Większości mieszkańców 
wsi utrwalił się w pamięci ich charakterystyczny, terkoczący głos. Jego naśladowanie przy 
pomocy rekwizytu jest zasadniczym elementem naszej zabawy. Spójrzcie! Przedmiotem 
naśladującym głos derkacza są dwa drewienka – jedno gładkie, drugie o karbowanej po-
wierzchni. Inspiracją mogła być np. maglownica służąca do ręcznego maglowania tkanin 
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lnianych. Jeden z uczestników zabawy jest derkaczem, który przy pomocy rekwizytu przy-
wołuje myśliwego. Obaj uczniowie mają zawiązane oczy. Myśliwy stara się ptaka pochwy-
cić lub tylko go dotknąć. Ze względu na liczne odmiany zabawy, istnieją różne możliwości 
przeprowadzenia jej współcześnie, a wtedy można wykorzystać jako rekwizyty przedmioty 
wydające dźwięki, np. pokrywkę i łyżeczkę, dzwonek itp. 

Komentarz 6. Za chwilę opuścimy budynek remizy i udamy się na pastwiska. Od 
tego momentu poprowadzimy zajęcia równolegle w dwóch grupach, każda z jednym na-
uczycielem muzealnym. Pierwsza grupa zagra w palanta, druga w duczę i derkacza. [na-
stępuje teraz tworzenie 2 grup]. Tutaj podajemy przykładowy podział przeprowadzony 
dla klasy 32-osobowej. Przeprowadzimy gry i zabawy w dwóch zespołach 16-osobowych. 
Przybory do gier i zabaw złożone są w odpowiednich koszykach wiklinowych. Podczas 
pobierania i zdawania przyborów niezbędne jest zachowanie należytego porządku. Na 
przykład będziecie kolejno podchodzić do kosza z pałeczkami do duczy i je zabierać, a po 
zabawie w ten sam sposób składać. Za chwilę każdy z zespołów uda się na swoje pastwi-
sko. Tu grupa do gry w palanta zostanie podzielona na dwie drużyny. Zespół z zabawami 
najpierw zagra w duczę, potem w derkacza. Krótkie wyjaśnienie najważniejszych zasad 
gry w palanta i w duczę oraz objaśnienie fabuły zabawy w derkacza nastąpi na pastwisku. 
[Boisko do gry w palanta jest już wyznaczone. Zabawy nie wymagają wyznaczania prze-
strzeni. W przypadku, gdy gra lub zabawa przybierze niewłaściwy charakter lub będzie się 
„rwała” wskutek niedostatecznego zrozumienia jej prawideł, zostanie przerwana. Krótko 
i w jasny sposób prowadzący warsztaty wyjaśni ćwiczącym przyczynę zamieszania lub nie-
prawidłowości przebiegu].

Komentarz 7. Oto na pastwisku przy remizie jest wytyczone boisko do gry w pa-
lanta. Jego granice oznakowano chorągiewkami i liniami wysypanymi sproszkowaną kre-
dą. To nasze pole gry. Do niego, od strony wschodniej, przylega tzw. królestwo, które od 
tyłu ma nieograniczoną przestrzeń. Jest ono przedmiotem pożądania uczestników gry. Ci, 
którzy je zajmują, usiłują je utrzymać jak najdłużej, przez celne podbijanie piłki tak, aby 
zmieściła się ona w wyznaczonej przestrzeni boiska. Drużyna w polu, ich przeciwnicy, dąży 
z kolei do uzyskania królestwa. A teraz podzielimy się na dwie 8-osobowe drużyny. Każdy 
z zespołów wybierze „matkę”, to jest kapitana drużyny. Obie matki ustawią swoich graczy 
w kolejności podbijania. Teraz wylosujemy drużynę, która obejmie królestwo. W latach 
II Rzeczypospolitej odbywało się to przez odmierzanie na kiju palantowym. Poprosimy 
obie matki, aby wspólnie kolejnymi chwytami ręki przemierzyły kij palantowy do górnego 
końca. Ta matka, która chwyci za jego górny koniec jako ostatnia, wygrywa losowanie. 
Zwycięska „matka” obejmuje ze swoją drużyną królestwo i uzyskuje prawo do rozpoczęcia 
gry. Gracze z tej drużyny ustawiają się teraz w szeregu za wyznaczonym miejscem podbija-
nia piłki, w odpowiedniej kolejności. Drużyna chwytająca proszona jest o rozstawienie się 
w polu walki. Tam będzie oczekiwała na podbitą przez przeciwnika piłkę. Dopóki piłka 
prawidłowo odbita nie zostanie złapana przez drużynę przeciwną, to miotający po podbi-
ciu piłki, kładzie kij do palanta na ziemi i biegnie do mety wyznaczonej przez chorągiewkę 
w odległości 10 m od przeciwległej lini końcowej boiska, którą dotyka ręką i powraca do 
królestwa, by mieć prawo do następnego podbicia. Podczas tego biegu przeciwnicy starają 
się chwycić lecącą piłkę jednorącz i mogą go albo zbić (skuć) piłką albo jak najszybciej 
odrzucić ją za linię królestwa tak, że piłka wyprzedzi wracającego podbijacza. Trzy udane 
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chwyty jednorącz tzw. kampa oraz skucie przeciwnika daje prawo do zmiany miejsc druży-
nom na boisku. Jeśli żaden z graczy będący w królestwie nie ma prawa do podbijania, np. 
przy nieumiejętnym podbijaniu piłki, również następuje zmiana ustawienia. O zwycię-
stwie decyduje suma punktów uzyskana w określonym czasie lub zdobycie umówionej ich 
ilości. Aby uniknąć wypadków, po podbiciu piłki nie odrzucajcie kija do palanta za siebie, 
w tył, lecz lekko upuście go na ziemię. Podczas podbijania piłki niech żaden z uczestników 
nie stoi za podbijaczem. Wymagana bezpieczna odległość to minimum 3 m. 

Komentarz 8. Do derkacza i duczy potrzebna nam będzie otwarta przestrzeń, za-
pewniająca swobodny ruch zawodnikom. Do tych zabaw nie jest konieczne wyznaczone 
boisko. W duczy należy zachować ostrożność i zabezpieczyć zawodników, tak, by nie zaist-
niało niebezpieczeństwo uderzenia któregoś z was kijem zbijakiem. W pierwszej kolejności 
przeprowadzimy grę w duczę. Wetknijcie w murawę pionowo kij pałkę tak, by wystawał co 
najmniej 50 cm z ziemi. W odległości 12-15 kroków od kija wykreślimy metę. Ustawcie 
się na mecie w kolejce. Każdemu z was daję pałeczkę do rzutów. Kolejno rzućcie pałecz-
kami, starając się strącić wbity w ziemię kij, a przynajmniej w niego trafić. Wygrywa ten 
komu się to uda.

A teraz derkacz. Utwórzcie koło. Za chwilę wejdą do niego dwaj gracze z oczyma 
zawiązanymi szalikiem. Jeden z nich to derkacz, drugi myśliwy. Do wyboru zawodników 
użyjemy prostej wyliczanki, wierszowanej składanki słów, np. 

entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na tego bęc! 

Ty będziesz derkaczem. Uderzając dwoma drewienkami o siebie, będziesz naśla-
dował głos derkacza, wabiący myśliwego: der, der ... . Ty z kolei jesteś myśliwym, który 
klucząc z zawiązanymi oczyma, będzie starał się pochwycić lub choćby dotknąć ucznia. 
Zabawa ta za chwilę dostarczy wam, obserwującym tę grę z boku wiele rozrywki. Otóż 
nasi zawodnicy poruszający się z zawiązanymi oczyma, będą nieświadomie uciekać od 
siebie, zamiast się złapać.

Komentarz 9. Jaki przekaz płynie z tradycji dawnych gier i zabaw pastwiskowych 
dla was, urodzonych pod koniec XX w.? Długie godziny spędzacie w bezruchu, najpierw 
w szkole, potem w domu przed telewizorem lub komputerem. Czy poszukujecie wokół 
siebie rozległych zielonych przestrzeni do nieskrępowanego ruchu na świeżym powietrzu? 
Czy oczekujecie realizatorów idei błoni zorganizowanych na wzór dziewiętnastowiecznego, 
jedynego w swoim rodzaju, parku jordanowskiego w Krakowie? Wasi rówieśnicy sprzed 
70-100 lat, widzieli w ruchu i zabawie odpoczynek po ciężkiej pracy. Nabierali nowych sił 
do dalszego wysiłku. Na wiejskim pastwisku rozrywka nie odbywała się pod okiem peda-
gogów, ale była własnym pomysłem pastuchów na spędzanie czasu. Czy gotowi jesteście 
przenieść do swojego środowiska szkolnego i podwórkowego poznane dziś gry i zabawy? 

Przedwojenni propagatorzy praw dziecka do ruchu i rekreacji widzieli w grach 
i zabawach m.in. ograniczenie ujemnych skutków przeciążenia programowego ówczesnej 
szkoły, zalecając spędzanie przynajmniej dwóch godzin dziennie na zabawach ruchowych 
na świeżym powietrzu. Jakże aktualne jest to zalecenie w obecnych czasach, kiedy obok 
wskazanego przeciążenia nauką, ruch i rekreację wyeliminowały również telewizja i kom-
puter, przyczyny wad wzroku, postawy, nerwic i nadpobudliwości. A przecież zbiorowe za-
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bawy ruchowe wyrabiają szybką orientację i decyzyjność, rozwijają samodzielność, pobu-
dzają do podejmowania czynów i kształtują cechy osobowości pożądane również dzisiaj.

Komentarz końcowy. Uczestniczyliście dzisiaj w zajęciach muzealnych, których 
zamiarem było zapoznanie was, lub przypomnienie, prostych gier i zabaw ruchowych, 
w które dawniej bawili się wasi rówieśnicy. Był to świat waszych pradziadków lub prapra-
dziadków. Takie gry i zabawy zanikły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, gdy wydłu-
żył się obowiązek szkolny, pojawiły się perspektywy nauki i pracy w mieście, a wreszcie 
zmieniał się sposób hodowli inwentarza. Gry i zabawy pozwalają wyjść z zamkniętych 
pomieszczeń, z tłocznych ulic, blokowisk na otwartą przestrzeń. Zawsze zaspokoją na-
szą naturalną potrzebę ruchu. Ruch na świeżym powietrzu powoduje ogólne dotlenianie 
organizmu, co ma pozytywny wpływ na układ nerwowy. Stanowi antidotum na szkolny 
stres. Pot po wysiłku fizycznym oczyszcza organizm z toksyn. Te zalecenia wręcz medyczne 
są na tyle przekonujące, że nie trzeba was dłużej namawiać do propagowania gier i zabaw 
ruchowych we współczesnych czasach.

10. Podczas zajęć, przy omawianiu prawideł i przyborów do prezentowanych gier 
cytowane są fragmenty wywiadu ze Stanisławem Skawińskim, potomkiem rodziny zie-
miańskiej z Woli Bychawskiej, oraz z przedwojennego opracowania Zabawy i gry ruchowe 
dzieci i młodzieży ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z trady-
cyi ustnej, zestawionych w 1919 r. przez Eugeniusza Piaseckiego, pracownika naukowego 
Uniwersytetu Poznańskiego. Teksty te oddają atmosferę ówczesnych zabaw ruchowych, 
a także zawierają praktyczne wskazówki co do domowych sposobów wykonania przed-
miotów do gier. 

11. Udział w grach i zabawach ruchowych wnosi wartości wynikające z uczestnic-
twa w zbiorowych działaniach, takie jak: poczucie sprawiedliwości, solidarności koleżeń-
skiej, uczciwości. Przysposabiają i zachęcają do aktywnych form wypoczynku opartych na 
spuściźnie naszego kulturowego dziedzictwa. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, dostrzega 
się terapeutyczną wartość zabawy, wskazuje jak wzmacnia ona system nerwowy człowie-
ka, uwalnia od lęków, daje właściwe ujście dla nadmiaru energii gromadzonej w młodym 
człowieku.

12. Pytania stawiane na etapie przygotowawczym do zajęć ruchowych wyrażają 
troskę o potrzeby i możliwości dziecka wiejskiego w okresie przedwojennym: Jakie były 
potrzeby i możliwości dziecka wiejskiego w latach II Rzeczypospolitej? Czy dorośli byli w sta-
nie spełnić potrzeby swoich dzieci, np. w zakresie rozrywki i zaopatrzyć je w odpowiednie 
przedmioty i sprzęty do zabawy? Pytania odnoszą się do potrzeb i możliwości uczestników 
zajęć oraz nabytej podczas warsztatów przez nich wiedzy: W jaki sposób spędzacie wolny od 
obowiązków czas? Jakie są wasze ulubione gry, zabawy? Kto pomaga wam w organizacji tych 
zabaw? Jakie dyspozycje charakteru waszym zdaniem kształtują zabawy, w których wzięliście 
udział w Muzeum? Czy można się spodziewać, że poznane tutaj gry będziecie podejmować 
i propagować w swoich środowiskach?

13. Gry i zabawy przeprowadzane są na otwartej przestrzeni, na pastwisku. Niektó-
re elementy zajęć odbywają się w izbach. W chałupie z Niemiec kilka osób może usiąść 
na ławie-szlabanku. Pozostali stoją. W świetlicy w remizie z Bedlna wszyscy uczniowie 
siedzą. 
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14. Niekorzystne warunki pogodowe mogą przeszkodzić lub wręcz uniemożliwić 
przeprowadzenie zajęć zaplanowanych jako warsztaty pod otwartym niebem. Nierówności 
terenu przeznaczonego na miejsce do zabaw ruchowych dodatkowo mogą utrudniać ich 
przebieg. Poważną przeszkodę w swobodnej zabawie może stanowić nieodpowiedni ubiór 
uczestników, np. krępujący ruchy ciała. Muzeum nie zapewnia uczniom napojów chłodzą-
cych, dlatego grupa zgłaszająca swój udział w warsztatach powinna zaopatrzyć się w nie 
sama, ponieważ zarówno w trakcie, jak i po ich zakończeniu odczuwa się pragnienie.

15. Do odwzorowania w Muzeum przebiegu palanta, duczy i derkacza, zaopatrze-
nia w przybory do gry, posłużyły przede wszystkim opracowania z pogranicza etnografii 
i pedagogiki autorstwa E. Piaseckiego1. Wskazówek metodycznych do przeprowadzania 
tych gier dostarczyły podręczniki dla nauczycieli wychowania fizycznego z okresu mię-
dzywojennego2. Współczesne opracowania przedstawiają faktyczny obraz stosunków na 
pastwisku3, znaczenie zabaw ruchowych4 i rolę zabawki w życiu dziecka5. Bogata litera-
tura przedmiotu dotycząca gier i zabaw w społeczeństwie polskim w XIX-XX w. ma tu 
znaczenie uzupełniające6. Badania terenowe prowadzone na Lubelszczyźnie dostarczyły 
kilku opisów uczestnictwa w nich dzieci7. Współautorka niniejszego scenariusza w latach 
1999-2003 przeprowadziła badania ankietowe nad folklorem dziecięcym i sporządziła ze-
stawienie i klucz inwentarzowy gier i zabaw ludowych8. Do opracowania elementów zajęć 
posłużyły też scenariusze wyposażenia zagrody z Niemiec i remizy z Bedlna9 . 

16. W warsztatach wykorzystane są walory dużych otwartych przestrzeni występu-
jących na obszarze MWL w dolinie Czechówki. Umożliwiają one przeprowadzenie gier 
ruchowych na świeżym powietrzu. Pastwiska w Muzeum wykorzystywane są zgodnie ze 
swoim pierwotnym przeznaczeniem. Poza wypasywaniem zwierząt ze skansenu, organi-
zowane są na nich wydarzenia plenerowe, związane np. z Nocą Świętojańską. Obecność 

1  Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży ze źródeł dziejowych i ludoznawczych, przeważnie rodzimych i z tradycyi ustnej, dr E. Piasec-
ki (wstęp i zestawienie), Lwów 1919; E. Piasecki, Zabawy i gry ludowe w Polsce, [w:] Wiedza o Polsce, t. 5, oprac. J. Bystroń, Warszawa 
b. d., s. 335-344.
2  M. Skierczyński, F. Krawczykowski, Zabawy i gry ruchowe. Podręcznik metodyczny, wstęp dr W. Osmolski, wyd. III, Warszawa 1935; 
M. Germanówna, Ćwiczenia cielesne w szkole powszechnej. Podręcznik dla nauczyciela, cz. 2: Gry, zabawy oraz ćwiczenia na boisku, 
Lwów 1925; J. Bielski, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów 
studiów pedagogicznych, Kraków 2005.  
3  Z. Cieśla-Reinfussowa, Na pastwisku. Ze studiów nad kształtowaniem się osobowości młodzieży wiejskiej, „Polska Sztuka Ludowa” 
1981, nr 3-4, s. 163-170; H. Bittner-Szewczykowa, Dziecko wiejskie, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”,  t. 9, Kraków 
1984.  
4  B. Łuczyńska, Fenomen Henryka Jordana naukowca, lekarza społecznika, propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji, Kraków 
2002; R. Wroczyński, Dzieje wychowania fizycznego i sportu od końca XVIII w. do roku 1918, Wrocław 1971.
5  Ł. Kondratowicz, G. Miliszkiewicz, Opowieść o dwóch dzieciństwach. Katalog wystawy, Lublin 1995. 
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zwierząt stanowi odpowiednie tło dla realizowanych tu gier i zabaw pastwiskowych. Histo-
ryczne wnętrza muzealne odgrywają w przypadku tego tematu rolę drugoplanową. 

17. W warsztatach fizyczno-ruchowych zabytki nie odgrywają pierwszoplanowej 
roli. W wątku przeprowadzanym w chałupie z Niemiec, przedmioty – konik na biegunach 
i maglownica opowiadają o swojej historii.

18. W chałupie z Niemiec prezentowany jest młodzieży zbiór zabawek odtworzo-
nych przez Kazimierza Gizę i jego syna Piotra z Wrzelowca oraz Józefa Woźnicę z Żabna. Są 
to: fajerka i drut, kaczka z klaskającymi skrzydłami, tracze, fryga, zabawki akustyczne zw. 
gzik, buczawka, pykawka. W proponowanych grach młodzież posługuje się kopiami albo 
odtworzeniami przyborów do gier. Za wzory do ich wykonania posłużyły ryciny opracowa-
nia E. Piaseckiego i podręcznik dla nauczycieli M. Germanównej. Piłki do palanta zakupuje 
się we współczesnym sklepie sportowym. Rekwizyty mają zastosowanie w wątkach III, IV 
i V. Są to: do gry w palanta – kij palantowy, piłka do palanta, 7 chorągiewek czerwonych, 
7 drzewców dł. 1,5 m, sproszkowana kreda do oznaczenia lini boiska do palanta; do gry 
w duczę – 10 pałeczek leszczynowych równej miary do rzutów, kij „zbijak”, tj. dłuższa pał-
ka do obalania jej przez zawodników; do zabawy w derkacza – 2 drewienka, w tym jedno 
gładkie, drugie z karbami, 2 przepaski na oczy. 

19. W celu realizacji i promocji warsztatów Gry i zabawy pastwiskowe dla dzieci 
i młodzieży wiejskiej przygotowano planszę informacyjną 100 x 70 cm wykonaną techniką 
introligatorską z I poł. XX w. Przedstawia ona źródła, cele i metody zajęć. Na warsztatach 
wykorzystywane są zafoliowane kopie archiwalnych fotografii ze zbiorów Muzeum Lubel-
skiego w Lublinie. Są to fotografie L. Rogowskiego wykonane w Majdanie Księżpolskim, 
w pow. biłgorajskim, w latach 1902-1903: Chłopiec, Dziewczynka, Przy ognisku oraz Na 
pastwisku W. Ziółkowskiego z Łęcznej z 1934 r. Przybliżają one pejzaż i atmosferę towa-
rzyszące zabawom pastwiskowym. Nie odnoszą się jednak bezpośrednio do ćwiczeń róż-
nych umiejętności. Zobrazowaniu wykonywanych czynności służą współczesne fotografie 
pochodzące z archiwum MWL i ze zbiorów prywatnych. 




