W itamy W as w M uzeum
Okr?gowym w R zeszowie!
RzeszowskieMuzeumma ju?ponad80 lat, czyli powsta?omniej wi?cej wczasach
dzieci?stwa Waszych prabab?i pradziadków. Odtegoczasuzajmujesi?
gromadzeniem? prawiewszystkiego, cocenne, ciekawe, a przedewszystkimtego,
como?eopowiedzie?Wamjakie?interesuj?cehistorie!
Chcecieich pos?ucha??Ruszajciez nami!
siostry bernardynki
Gmach G?ówny ?str. 1
MuzeumHistorii Miasta Rzeszowa ?str. 12
MuzeumEtnograficzneim. F. Kotuli ?str. 19
Mamna mi?Lilka,
kolekcjonuj?kamienie:
nietylkoszlachetne, alete?
zwyk?e, któreznajduj?
podczasspacerów.
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Gmach G?ówny
Budynek, wktórymsi?znajdujemy, ma prawie400 lat. Przeztenczasmia?
wieluró?nych gospodarzy i odwiedzi?ogomnóstwogo?ci. U?ó?cieklucze
odnajmniejszegodonajwi?kszego: karteczki opowiedz? Wamokolejnych
w?a?cicielach budynku, a litery zdradz? imi?jegofundatorki.
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Nazywamsi?Gutek
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Fundatorka klasztoruto_________________ Pudencjana, córka Miko?aja Spytka Lig?zy, ówczesnego
w?a?ciciela Rzeszowa i przyleg?ych wsi. Na pustymbreloczkuzapiszcieswojeimi?i dat?wizyty wMuzeum.

2

Czy dawni
mieszka?cy zostawili
tuswoje?lady?

Jak wygl?da?aby polichromia wWaszympokoju, gdyby?ciemogli ozdobi?
?ciany zgodniezeswoimi zainteresowaniami i ulubionymi zaj?ciami?

?ladami ojcówpijarów
Ojcowiepijarzy zajmowali dzisiejszy budynek Muzeumprzezponad100 lat. Jeden
z budynkówby?przeznaczony na prowadzon? przeznich szko??, s?ynneKolegium
Rzeszowskie(dzisiaj I LiceumOgólnokszta?c?ce), drugi na klasztor, czyli
mieszkania zakonników, zwaneCELAMI. Na wewn?trznymplacuklasztoru,
zwanymWIRYDARZEM, zakonnicy za?o?yli ogród, wktórymuprawiali ró?ne
ro?liny, np. kwiaty lubzio?a lecznicze. Wirydarz otoczony by?KRU?GANKAMI,
czyli zadaszonymkorytarzem. Czy potraficieznale??temiejsca wbudynku
Muzeum?
Ojcówpijarówpami?taj? POLICHROMIE, czyli ?ciennemalowid?a ozdabiaj?ce
muzealny korytarzi sufity dwóch sal na parterze: klasztorn? aptek?oraz
pomieszczenie, wktórymznajdowa?si?REFEKTARZ(miejsce, gdziezakonnicy
spo?ywali posi?ki).

Amnierodzicenie
pozwalaj? rysowa?
po?cianach?

Przyjrzyjciesi?malowid?omna sklepieniach dwóch by?ych klasztornych
pomieszcze?. Czy potraficiena ich podstawierozpozna?, gdziespo?ywano
posi?ki, a gdzieprzygotowywanoi sprzedawanoleki?
Zapiszciewramkach-?cianach, cozwróci?oWasz? uwag?na polichromii obusal.
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Galeria R zemios?a A rtystycznego
Na parterzeMuzeumzgromadzonozbiory mebli i przedmiotówcodziennegou?ytku, które
nale?a?y dodawnych mieszka?cówRzeszowa i okolic. Niektóreztych rzeczy by?y u?ywane
na codzie?, a cz???znich pe?ni?a funkcjereprezentacyjne, czyli ozdabia?a wn?trza.
Odnajd?ciewymienioneeksponaty i dopasujciedonich dymki zich opowie?ciami.
Amo?eWasz? uwag?zwróci?jaki?inny przedmiot?
Dopiszciewpustej ramcejegonazw?, a wpustymdymkujegoopowie??.
KIELICH
UCHWYT
DO
BUKIETU

SEKRETERA

Jestemtunajstarszy (mamprawie
300 lat!) i pewniedlategotak?e
najcenniejszy. Nazywaj? mnie
?wiwatowym?. Najlepiej nadawa?bym
si?dowznoszenia toastówna cze??
Marii Józefy, ostatniej polskiej
królowej.

ZEGAR OBRAZOWY
STÓ?
ZESTAW
DO PRZYPRAW

Nazywaj? mnie?kabaretem?,
aleczy jest wemnieco?
?miesznego?Mo?etebia?e,
czterolistnekoniczynki na
czerwonymtle?

Ozdobionomnietechnik?
INTARSJI, czyli ??czenia
ró?nychgatunkówdrewna.
W?a?ciwienieby?oju?sensu
Moja nazwa kojarzy si?
nakrywa?mnieobrusem?
zsetkami sekretów, które
mog?amprzechowywa?wmoich
licznychmale?kich szufladkach
Ciekawe, czy zachowa?a si?
i skrytkach.
wemniewo? kwiatów. Amo?e,
Ktopowiedzia?, ?eczas
gdyby?cieprzy?o?yli domnie
totylkowskazówki
ucho, us?yszeliby?cieodg?osy
i liczby?Ja na przyk?ad
muzyki i zabawy, tak jak szum
pokazuj?te?pi?kno
fal zakl?ty wmuszlach?
austriackiej stolicy.
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Galeria M alarstwa Europejskiego (parter) i Galeria M alarstwa P olskiego (pi?tro)
W?ród obrazów prezentowanych na korytarzach Muzeum zobaczycie zarówno pejza?e, portrety, martwe natury (przedstawiaj?ce m.in. kwiaty i owoce), jak
i wizerunki zwierz?t, a tak?esceny biblijne, mitologicznei rodzajowe(czyli z?ycia codziennego). Rozwi??ciezagadki ukrytewramach obrazów:
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Gdyby jeden zmuzealnych obrazówmóg?ozdobi?Waszpokój, który by?ciewybrali?Zapiszciejegotytu?i autora.
Amo?espróbujeciesami wykona?kopi?tegoobrazulubjegofragmentu?
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Odkopana przesz?o?? - pradzieje P olski po?udniowo- wschodniej
Na parterzeMuzeummieli?cieokazj?cofn??si?wczasiedomomentu, kiedy
powsta?y budynki klasztorne, pozna?pijarów?gospodarzy tegomiejsca sprzed
ponadtrzystulat, zobaczy?dwustu- i stuletnieprzedmioty nale??cem.in.
dorzeszowskich mieszczan, teraz natomiast czeka naspodró?wczasienawet
nieopi??set, aleca?y tysi?c, a nawet kilka tysi?cy lat wstecz!

Bywa, ?epraca archeologówprzypomina uk?adaniepuzzli,
polega bowiemna ??czeniuzesob? ró?nych znalezisk, kojarzeniu
faktówi dopasowywaniuelementówwi?kszej ca?o?ci.
Na podstawietych dwóch fragmentówpostarajciesi?wyobrazi?
sobiei ZREKONSTRUOWA? (narysowa?) ca?enaczynie:

Badaniemnajdawniejszej historii (zwanej prahistori?), czyli tej, która niezosta?a
zapisana w?adnych dokumentach, zajmuj? si?ARCHEOLODZY. Swoj? wiedz?
czerpi? przedewszystkimzwykopalisk, czyli odkrywanych podziemi? ?ladów
naszych przodków. Badaj? przedmioty, któreludzieprzedtysi?cami lat wyrzucili,
zgubili lubcelowozakopali np. wgrobach zmar?ych. Na podstawietych ?ladów
archeolodzy odkrywaj? przesz?o??, troch?jak detektywi!

Super! Topewnie
b?dziete?
odinozaurach?

Oj, Gutku. Ró?nica mi?dzy
archeologiem
a paleontologiemjest taka,
jak np. mi?dzy lekarzem
i weterynarzem!

Niestety, tymrazemGutek niema racji. Ktowie, mo?ei tereny
Rzeszowa zamieszkiwa?y niegdy?tewielkieprehistorycznegady?
JNale?a?oby oniezapyta?PALEONTOLOGÓW, badaj?cych
szcz?tki zwierz?t.
Wpierwszej sali znajdujesi?jednak kilka eksponatów
paleontologicznych. Rozejrzyjciesi?dok?adnie. Czy ju?wiecie
jakie?__________________________________________
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Najdawniejszedziejeludzko?ci dzielimy na EPOKI. Ich nazwy pochodz? od materia?ów, których u?ywali nasi przodkowiedo wykonywania
narz?dzi i ozdób: kamienia, br?zui ?elaza. Równie?wed?ugtych epok zosta?a urz?dzona wystawa archeologiczna wMuzeum.
Odszukajciena wystawieprzedstawioneeksponaty, po??czciezodpowiednimopisem, a nast?pnieprzyporz?dkujciejedow?a?ciwegookresuna linii czasu.
OBSYDIANtoszkliwowulkaniczne, zwanete?
?smoczymszk?em?. Du?orzadszei cenniejsze
odpopularnegokrzemienia, równie?bywa?ou?ywane
dowyrobunarz?dzi. Kraw?dzienarz?dzi zobsydianu
by?y bardzotwardei ostre.
FIBULAtobogatozdobiona zapinka, która s?u?y?a
dospinania szat (m?skich i damskich), przypomina?a troch?
dzisiejszebroszki i agrafki. Ta popularna ozdoba mog?a by?
wykonywana z?elaza, aletak?ezbr?zu, srebra lubz?ota.

KAMIE? wystarczy znale??
i odpowiednioobrobi?. BR?Z
topo??czeniemiedzi i cyny, które
nale?a?owytopi?zrudy i uformowa?.
Najwi?cej zachoduwymaga ?ELAZO:
trzeba wytopi?jezrudy przy bardzo
wysokiej temperaturze
wspecjalnympiecu.

SZPILAwykonana zbr?zutojeden z najbardziej
charakterystycznych przedmiotówdla swojej epoki. Szpiles?u?y?y
dospinania szat na ramieniu. Je?eli by?y wi?kszelubwyj?tkowo
pi?kniezdobione, mog?y by?te?WOTAMI, czyli podarunkami dla
bogów, luboznacza?y wy?sz? pozycj?spo?eczn?, np. wodza czy
kap?ana.

EPOKA
EPOKA BR? Z U

EPOKA KA M IENIA

? EL A Z A
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ARCHEOLODZYODNAJDUJ? SKARBY!
Skarbarcheologa niemusi oznacza?skrzyni pe?nej
z?otych monet! Czasami mo?etoby?nawet zwyczajna
gliniana skorupa, aleznaleziona wniezwyk?ymmiejscu
alboposiadaj?ca niespotykany kszta?t.

Glinianeskorupy,
krzemienneostrza, stare
po?amane?elastwo?
toma by?skarb?

Na wykopaliskach mo?na si?jednak natkn??równie?na PRAWDZIWESKARBY,
czyli drogocennerzeczy specjalniezgromadzonei ukryteprzeznaszych ?przodków?!
WrzeszowskimMuzeummo?eciezobaczy?przedmioty pochodz?cezkilku?skarbów?,
nazywanych odmiejsca odnalezienia ?skarbemzZa???a?, ?skarbemz Wi?niowej?czy
?skarbemze?wilczy?.

?eby mie?taki
skarb, trzeba
na niegozarobi??

Gutek ma racj?. Nasi przodkowiemusieli si?napracowa?, aby zdoby?takiepi?kne
i cenneozdoby. Mogli handlowa?skórami zwierz?t, naczyniami ceramicznymi,
wyrobami zbr?zu, a potemrównie?z ?elaza. ?ród?emdochoduby?tak?etzw.
SZLAKBURSZTYNOWY. Mieszka?cy po?udnia Europy, wtymnp. staro?ytni
Rzymianie, bardzocenili ?z?otopó?nocy?, czyli ba?tycki bursztyn. Czy wiecie, ?e
na tereniedzisiejszej ?wilczy (miejscowo?ci podRzeszowem) archeolodzy odkryli
dowody na istnieniewarsztatów, wktórych zajmowanosi?obróbk? bursztynu?
Wytwarzanozniegopaciorki, a zpaciorkówpi?knenaszyjniki.
Przyjrzyjciesi?eksponatomprezentowanymw4. sali. Któreznich mog?
pos?u?y?jakodowody na to, ?edawni mieszka?cy Podkarpacia bogacili si?
na handluzestaro?ytnymRzymem?Wpiszcie(lubnarysujcie) Wasze
znaleziska wlupieGutka-detektywa.

SKARBZWI?NIOWEJtowielki naszyjnik zbransoletami. Wyobra?ciesobie, ?eteozdoby wa?? razemponad7 kg!
Ztegopowoduraczej ich nienoszonoi pe?ni?y innefunkcje: np. mog?y by?drogimdaremdla wodza lubbóstwopieku?czych.
Ich forma (masywneobr?cze) i ornament (uko?nei poprzecznelinie) by?y charakterystycznem.in. dla regionudzisiejszego
Podkarpacia. AWy jak jeozdobiciei pokolorujecie?
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WCZESNE?REDNIOWIECZE
Wystaw?archeologiczn? ko?czy sala, wktórej przechodzimy ju?
doczasówhistorycznych, czyli wczesnego?redniowiecza. To
czasy, kiedy na tereny dzisiejszej Polski, wtymPodkarpacia,
dotar?y ludy s?owia?skie. Oko?o1000 lat temuprzyj??y one
wiar?chrze?cija?sk? i wesz?y wsk?adpowstaj?cegoPa?stwa
Polan, prapradziadka dzisiejszej Polski. Zwró?my uwag?na dwa
eksponaty?

Aczy potraficieznale??male?k? glinian? grzechotk?i glinian? pisank??
Obieprzy potrz??ni?ciuwydaj? grzechocz?cy d?wi?k (s? wnich ukryte
ma?ekamyczki). By?mo?eby?y zabawkami dla dzieci?Amo?emia?y
za zadanieodgania?nieprzyjazneduchy albochroni?domprzedz?ymi
mocami?

jeden wielki!
?a drugi male?ki.

Wielki pos?gtokopia tzw. ?wiatowida zeZbrucza. Tak mog?y wygl?da?
pos?gi poga?skich bogów, których czcili S?owianieprzedprzyj?ciem
chrze?cija?stwa. Zwró?cieuwag?, ?ema on trzy pi?tra. Jak my?licie,
którez nich symbolizuje?wiat zmar?ych przodków(1), które?yj?cych
ludzi (2), a którepot??nych bogów(3)?Podpiszciejeodpowiednimi
cyframi na rysunku. Na pos?guznalaz?osi?równie?miejscedla jednego
zwierz?cia. Jakiego?Dorysujciejewew?a?ciwymmiejscu.

Przyjrzyjciesi?dok?adnietymtrzemgrzechotkom.
Która najbardziej przypomina t?prezentowan?
wrzeszowskimMuzeum?
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? o?nierz polski 1914 - 1945. K olekcja J ana P artyki
Ta wystawa powsta?a dzi?ki kolekcjonerowi Janowi Partyce, który swojezbiory (odznaczenia,
dokumenty, elementy uzbrojenia i umundurowania) przekaza?rzeszowskiemuMuzeum.
Gutkowi i Lilcenajbardziej spodoba?si?U?ANna koniu. Przeczytajcie, jak opisali jegowygl?d.
Przyjrzyjciesi?dok?adnieeksponatowi i rysunkowi, a nast?pniepoprawcie2 b??dy wopowiadaniu
naszych bohaterów.

Taki ?o?ni erz na koni u robi wra?eni e! Ledwo
si ?gali ?my mu dosi od?a... U?an ma na g?owi e
czapk?rogatywk?z or?em w koroni e. W d?oni ach
trzyma lanc?z proporczyki em w barwach pu?ku
oraz szabl?. Na pasi ema przypi ?teskórzane
?adowni ce, w których zazwyczaj chowanonaboje
dokarabi nu, ?eby by?y zawszepod r?k?. Sam
karabi n by?przewi eszony przez plecy. W tylnej
cz??ci si od?a przypi ?teby?y sakwy z rzeczami
osobi stymi i prowi antem ?o?ni erza, a tak?e
worek z owsem dla koni a. Na nogach u?an ma
wysoki ebuty, alebez ostróg. Czy?by jegoko? by?
wyj?tkowopos?uszny?

Mo?ei ja wprzysz?o?ci
przeka??moj? kolekcj?
kart pi?karskich na jak??
wystaw??Dla mniejest
bezcenna!

Wkolejnych salach zobaczycie, jak zmienia?osi?nietylkowyposa?enie, ale
i wygl?dpolskich ?o?nierzy zczasówpierwszej wojny ?wiatowej i wojny
polsko-bolszewickiej, lat mi?dzywojennych orazokresudrugiej wojny ?wiatowej.
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Na wystawiezobaczyciewieleró?nych odznacze?. Niektóreprzyznawanes? jedynieza bohaterstwona polubitwy, alecz???znich jest dost?pna dla cywilów.
Zawszejednak trzeba na niezas?u?y?.
Przyjrzyjciesi?tymodznaczeniom. Odnajd?ciejena wystawiei po??czcieznazw? i opisem. Atopustemiejsce?
Tumo?eciezaprojektowa?swój order! Jak b?dziewygl?da??Jak gonazwieciei za cob?dzieciegoprzyznawa??

ORDERVIRTUTI MILITARI

ORDEROR?ABIA?EGO

Tonajwy?szei najstarszepolskieodznaczenieprzyznawaneodponad300
lat! Mog? jeotrzyma?zarównoPolacy, jak i cudzoziemcy za swojezas?ugi
dla Polski. W?ródosóbnimodznaczonych s? wojskowi, alerównie?politycy,
dzia?aczespo?eczni, arty?ci, pisarzei naukowcy.
Tonajwy?szepolskieodznaczenienadawaneza wybitnezas?ugi bojowe. ?aci?skie
s?owa umieszczonena krzy?uoznaczaj? ?M?stwuwojskowemu?. Jest on przyznawany
?o?nierzom, alete?ca?ymoddzia?om, miastomczy okr?tomwojennym. Order posiada
pi??stopni zwanych klasami. Na wystawieznajdzieciekilka orderów, wtymjeden
drugiej (prawienajwy?szej) klasy, czyli Krzy?Komandorski.

Lilka powiedzia?a mi,
?ezaprojektujemedal
dla najlepszegoprzyjaciela.
Ja przygotuj?odznaczenie
dla najwytrwalszych tropicieli
muzealnych zagadek, a Wy?
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M uzeum H istorii M iasta R zeszowa
Zapraszamy na wystaw??Sze??wiekówRzeszowa?!
Miastoswoj? histori?zacz??opisa?od1354 roku, alejegopocz?tki si?gaj? osady
za?o?onej oko?o1000 lat temuna tereniedzisiejszegoosiedla Staromie?cie.
Mieszka?wniej tak?elegendarny Rzech.
Chcia?bympozna?
legend?oRzechu. Mnie
jegoimi?kojarzy si?
z orzechem?AWam?

Niestety, Gutku, oRzechuniewiemy nic? Alemo?eWy maciejaki?pomys?na
miejsk? legend?zRzechemwroli g?ównej?Amo?enarysujecie, jak wyobra?acie
sobiejegoposta??

Wi?cej wiemy okolejnych w?a?cicielach miasta Rzeszowa.
Po??czcieich nazwiska zdokonaniami. Podpowiedzi poszukajciewMuzeum!
JANPAKOS?AWIC

SPYTEKLIG?ZA

RODZINALUBOMIRSKICH

______________________ rycerz i dyplomata, pose?króla Kazimierza
Wielkiego, odktóregootrzyma?gródwrazz okolicami wew?adanie.
Wjegoczasach na terenieRynkurozwin??osi?tak?emiasto. Rzeszów
uzyska?prawa miejskie, wytyczonoRynek i g?ówneulice, zbudowano
ratuszi ko?ció?parafialny. Jegopotomkowieprzyj?li nazwiskoRzeszowscy.

________________________________ wich

czasach wmie?ciewybudowanom.in. klasztor i ko?ció?
ojcówpijaróworaz letni pa?acyk.

_________________ rozpocz??fortyfikacj?
miasta, czyli budow?wa?ówobronnych i fosy.
Zbudowa?zamek oraz ko?ció?i klasztor
oo. Bernardynów. Za?o?y?te?tzw. NoweMiasto,
gdziewprowadzili si??ydowscy osadnicy
i obok któregopowsta?y pierwszesynagogi.
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P ewnego sierpniowego wieczoru ubogi gospodarz J akub A do
zobaczy? dziwne ?wiat?o bij?ce od gruszy w jego ogrodzie. K iedy
do niej podszed?, us?ysza? g?os M atki B oskiej, która prosi?a,
WRzeszowieniemieszka?smok,
aby w tym miejscu ludzie modlili si? do N iej i jej Syna.
a wWis?okuniewidzianosyrenki,
alepami??mieszka?ców
Z araz potem J akub zobaczy?, ?e na gruszy znajduje si?
przechowujekilka niemniej
niewielka drewniana figurka M arii w lewej r?ce trzymaj?cej
ciekawychopowie?ci! Najs?ynniejsza
D zieci?tko, a w prawej ber?o.
z nich mówi oobjawieniui cudach
Z godnie z ?yczeniem M atki B oskiej obok gruszy wkrótce
Matki Boskiej Rzeszowskiej.
zbudowano drewniany ko?ció?ek, a na miejscu drzewa kapliczk?
(dzi? stoi na placu B ernardy?skim) . K o?ció?ek próbowali
kiedy? podpali? T atarzy, którzy napadli na R zeszów, ale jego
drewniane ?ciany nie chcia?y si? zapali? - naje?d?cy
przestraszyli si? i uciekli.
Odnajd?ciena wystawieobraz ilustruj?cy opowie??oobjawieniu
T ymczasem coraz wi?cej ludzi przychodzi?o si? modli?
Matki Boskiej Rzeszowskiej. Przyjrzyjciesi?mudok?adnie
do M atki B oskiej R zeszowskiej, a ona na ich pro?b? czyni?a
i podkre?lcie, którez wymienionych elementówna nimodnale?li?cie.
niezwyk?e cuda: leczy?a chorych, przywraca?a wzrok niewidomym,
Zcyfr przy poprawnych odpowiedziach, u?o?onych wed?ugwielko?ci
czcionek (odnajmniejszej donajwi?kszej), powstanierok, wktórym
pomaga?a wydosta? si? z niewoli rycerzom, a nawet wskrzesza?a
mia?omiejsceobjawienie________ .
zmar?e dzieci i doros?ych. Czasami pomaga?a te? mieszkankom
3postaciemodl?cych si?wiernych i zakonników R zeszowa... pozby? si? ko?tunów z w?osów, których nie umia?y
rozczesa? - w podzi?kowaniu dostawa?a wtedy od nich
1grusza z dojrza?ymi ?ó?tymi gruszkami
drogocenn? bi?uteri? i stroje.
4 Tatarzy na koniach napadaj?cy na miasto
N ajwi?kszy dar otrzyma?a od ksi?cia J erzego I gnacego
L ubomirskiego, któremu wyleczy?a postrzelone ?rutem oko
2 innedrzewa owocowe: np. jab?oniei ?liwy
i uzdrowi?a chorego syna T eodora - w podzi?kowaniu ksi???
5 posta?Matki Boskiej Rzeszowskiej
dobudowa? do ko?cio?a boczne kaplice i ufundowa? z?ocony
1budynek ko?cio?a oo. Bernardynów
o?tarz, który zachowa? si? do dzi?.
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WdawnymRzeszowierozwija?y si?handel i rzemios?o. Miejscowi
mistrzowiebyli podzieleni na CECHY, czyli organizacjezawodowe
skupiaj?cenp. krawców, szewców, rze?ników, stolarzy, kowali itp.
Kiedy przedstawicieledanegocechuchcieli si?spotka?, rozsy?ali doswoich
kolegówtzw. OBES?ANIA, czyli znaki cechowe.
Sprawd?cie, czyje znaki s? prezentowane na wystawie w Muzeum.
Jakierysunki znajdzieciena ?obes?aniach??
CECHUSZEWCÓW: __________________________________
CECHUKRAWCÓW:__________________________________
CECHUTKACZY: _____________________________________
CECHURZE?NIKÓW__________________________________
CECHUKO?ODZIEJÓW________________________________

Jakieinneeksponaty odnosz? si?dotradycji cechowej?
Mo?eciejetuwymieni?:

Kimchcieliby?ciezosta?
wprzysz?o?ci?Ciekawe, czy
zgadn?poWaszymrysunku!

Zaprojektujcie znak cechowy Waszego wymarzonego zawodu. Je?eli nie
maciejeszczesprecyzowanych planów, mo?ecieprzerysowa?symbol, który
najbardziej spodoba?si?Wamna wystawie.
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Wdrugiej sali muzealnej na pewnozwrócicieuwag?na MAKIET?, która powsta?a na podstawiePLANUWIEDEMANNA.

Doplanui makiety
wrócimy jeszczena kolejnej
stronie, tymczasem
zajrzyjciedogabloty!

PopierwszymrozbiorzePolski, w1772 roku, Rzeszówtrafi?pod
panowanieaustriackie. Znakiemzaborcówby?dwug?owy orze?.
Czy potraficieodnale??gona eksponatach?
Zapiszcienazw?jednegoznich: _____________________________
Na wystawiezobaczyciete?DAWNYHERBRZESZOWA. Sk?ada?si?on
z owielewi?kszej liczby elementówni?obecnie: tarcza herbowa
znajdowa?a si?na SKRZYNI ZGIRLANDAMI. KSI?GAby?a symbolem
m?dro?ci, MIECZsymbolemsprawiedliwo?ci, LASKAMERKUREGO
symbolemhandlu.

Merkury tostaro?ytny
opiekunkupców, a tak?e
celników? i z?odziei!
Pokolorujcieten rysunek, który jest bli?szy herbowi Rzeszowa prezentowanemu
wMuzeum.
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Tak wygl?da?Rzeszówponad? Now?a?niekiedy?
Odnajd?cierok powstania planu i odejmijciegood roku Waszej wizyty
wMuzeum. Ilelat ma plan?_____________________________

Wdrugiej muzealnej sali znajdzieciekilka ponadstuletnich szkolnych pami?tek,
m.in.: tabliczk?, czyli babci?naszych zeszytów, ka?amarzna atrament, stary
podr?cznik dohistorii orazszkolne?wiadectwo.
Jak dawniej nazywano?wiadectwoszkolne?Na ilesemestrówdzieli?si?rok szkolny?
Jakichprzedmiotówsi?uczonoi jaka by?a skala ocen?Zapiszcieswojespostrze?enia.

Zauwa?cie, ilewdawnymmie?cieby?ozbiornikówwody: nietylkorzeka
Wis?ok (pó?nocna cz???planu), alei JezioroBernardy?skie(przy klasztorze),
potok Miko?ka (dooko?a NowegoMiasta, dzielnicy ?ydowskiej), fosa
otaczaj?ca zamek, ma?y i wielki stawpodzamczy orazstawzpawilonem
chi?skimprzy pa?acykuletnim(tuobecnieznajdujesi?fontanna
multimedialna). Pokolorujciewszystkiestawy, rzeki i kana?y na niebiesko.
Czy potraficierozpozna?na planiebudynki i miejsca, któreprzetrwa?y
dodzi?(czasemwzmienionej formie)?Podpiszciejena planie
odpowiednimi numerami:
1. Ratusz
2. Studnia na Rynku
3. Ko?ció?farny
4. Ko?ció?i klasztor Bernardynów
5. Klasztor ojcówPijarów

Kolorowymi kropkami oznaczcie
siedziby MuzeumOkr?gowego
wRzeszowie: czerwon? Gmach
G?ówny, zielon? MuzeumHistorii
Miasta orazpomara?czow? Muzeum
Etnograficzne.

6. Zamek Lubomirskich
7. Pa?acletni
8. Ko?ció?Reformatów
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Pierwsza wojna ?wiatowa
Najs?ynniejszy rzeszowski bohater z czasówodzyskania niepodleg?o?ci przez
Polsk?orazwalk ogranic?wschodni? toPU?KOWNIKLEOPOLDLIS-KULA.
WMuzeumznajdujesi?kilka pami?tek zwi?zanych zbohaterem, przede
wszystkimjegoSZABLAwrazz pochw? (zwidocznymi wgnieceniami
powsta?ymi na polubitwy).
Który z rysunkówjest najbli?szy szabli pu?kownika Leopolda Lisa-Kuli?

Druga wojna ?wiatowa
Obrona Rzeszowa podczasdrugiej wojny ?wiatowej rozpocz??a si?8 wrze?nia
1939 roku. Miasta broni?a 10 Brygada Kawalerii (zmotoryzowanej)
p?k. Stanis?awa Maczka. Czy ?o?nierzezawszewalcz? wzielonych mundurach?
Jak wygl?da?ubiór obro?cówRzeszowa?Ktoma racj?: Lilka czy Gutek?
Mundur zielony, a na
nimczarna skórzana
kurtka.

Mundur jak to
mundur: oczywi?cie
maskuj?cemoro!

Wczasieprawiepi?cioletniej okupacji Rzeszówbardzosi?zmieni?. Oczym
opowiedz? Wamfotografie, oczymdokumenty, a oczymzachowaneprzedmioty?
Po??czciefakty zrysunkami:
Na rzeszowskimzamku
zawis?hitlerowski orze?.
Zniszczona zosta?a
dzielnica ?ydowska.
Zniszczonopomniki s?ynnych
Polaków: Adama Mickiewicza,
Tadeusza Ko?ciuszki i Leopolda
Lisa-Kuli.
Po?mierci pu?kownika mieszka?cy postawili mupomnik, który pó?niej
zniszczy?y wojska hitlerowskie. Jak? cz???uda?osi?zachowa?
z pierwszegopomnika?Lata wojny przetrwa?a zakopana wpiwnicy
miejskiegoMuzeum. ______________

Miastozmieni?onazw?
na REICHSHOF.
Na rzeszowskimratuszu
zawis?y hitlerowskieswastyki.
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M uzeum Etnograficzne im. F ranciszka K otuli
Jeszcze w czasach zaborów (czyli prawie 200 lat temu) brat cesarza
Austrii, arcyksi??? Maksymilian, walczy? w Meksyku. Na t? dalek?
wypraw?wojenn? zabra?zesob? ?o?nierzy m.in. zokolicRzeszowa.

Przyjrzyjcie si? dok?adnie kolorowym opowie?ciom na kaflach. Odnajd?cie
wypisaneponi?ej motywy i zaznaczciekolorami (lub cyframi), w którymmiejscu
si?znajduj?. Których motywówjest najwi?cej?Jak my?liciedlaczego?

Jeden z nich popowrociewrodzinnestrony musia?bardzobarwnie
opowiada?oswoich wspomnieniach, gdy?zosta?y onezilustrowane
na kaflach pieca!

1. Je?d?cy na koniach lubpiesi ?o?nierze?NIEBIESKI
2. Egzotyczneptaki i zwierz?ta ?CZERWONY
3. Egzotycznero?liny ?ZIELONY

Zobaczcie, wjaki ciekawy sposóbludowy twórca narysowa?palmy,
egzotycznero?liny i nieznanemuzwierz?ta: zeswojej wyobra?ni,
na podstawies?uchanych opowie?ci! Nieby?oto?atwezadanie? Na tym
pustymkafluspróbujcienarysowa?zwierz?lubro?lin?opisan? Wamprzez
inn? osob?(rodzica, rodze?stwo, koleg?). UWAGA! Bez podawania nazwy!
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W ystawa ?N a co dzie? i od ?wi?ta"
Czy ogl?daj?cbarwneludowestroje, zwrócili?cieuwag?na to, ziluró?nych cz??ci i dodatkówsi?sk?ada?y?
Ka?dy z nich mia?oczywi?cieswoj? nazw?!
Czy uda Wamsi?odnale??na wystawieteelementy garderoby i po??czy?ich nazwy zopisami?
TRZOS
ZAPASKA

prostok?tny p?at tkaniny, zarzucany na g?ow?,
ramiona lubplecy przezkobiety zam??ne; oba
jegoko?ceopada?y na ramiona i boki, si?gaj?c
niemal kolan

RA? TUCH
SUKMANA

d?ugiem?skieokrycie, bez
ko?nierzyka, zdobionem.in.
kolorowymi sznurkami

prosty fartuszek noszony
na spódnicy

element kobiecegoubioruod?wi?tnego, lekko
dopasowany wtalii, pozbawiony r?kawów, z przodu
sznurowany lubzapinany za pomoc? haftek,
dekorowany haftem, cekinami lubkoralikami

GORSET
CHAME?KA

obr?czs?u??ca jakostela?douk?adania
w?osówpodCZEPIEC, czyli nakrycie
g?owy kobiety zam??nej

Codzienne?yciena dawnej
wsi bywa?otrudne,
wype?nioneprac?, aleza to
?wi?ta by?y radosne
i kolorowe!

szeroki m?ski passkórzany,
zapinany za pomoc?
pod?u?nych klamerek

Niezwyk?ymdodatkiemdostrojuby?a tzw. OBR?CZ,
czyli pasnak?adany na gorset panny m?odej wczasie
za?lubin. Mia?a gwarantowa?pomy?lno??ma??e?stwa
i licznepotomstwo.
Przyjrzyjciesi?obr?czy wMuzeum, ma ona ponad
150 lat! Przedwystaw? zosta?a poddana
specjalnymzabiegomkonserwatorskim, dzi?ki
którymwygl?da jak nowa! Spróbujecieodtworzy?jej
wzór?Amo?ezaprojektujeciegowed?ugw?asnego
pomys?u?
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