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W itamy W as w M uzeum 
Okr?gowym w R zeszowie!
Rzeszowskie Muzeum ma ju? ponad 80 lat, czyli powsta?o mniej wi?cej w czasach 
dzieci?stwa Waszych prabab? i pradziadków. Od tego czasu zajmuje si? 
gromadzeniem? prawie wszystkiego, co cenne, ciekawe, a przede wszystkim tego, 
co mo?e opowiedzie? Wam jakie? interesuj?ce historie!

Chcecie ich pos?ucha?? Ruszajcie z nami!

Gmach G?ówny ? str. 1  
Muzeum Historii Miasta Rzeszowa ? str. 12
Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli ? str. 19 

 

Nazywam si? Gutek 
i zbieram karty z pi?karzami 

i odznaki z górskich 
wycieczek. A mo?e Wy te? 

co? zbieracie?  

 

 

Mam na mi? Lilka, 
kolekcjonuj? kamienie: 

nie tylko szlachetne, ale te? 
zwyk?e, które znajduj? 

podczas spacerów.

Gmach G?ówny

Budynek, w którym si? znajdujemy, ma prawie 400 lat. Przez ten czas mia? 
wielu ró?nych gospodarzy i odwiedzi?o go mnóstwo go?ci. U?ó?cie klucze 
od najmniejszego do najwi?kszego: karteczki opowiedz? Wam o kolejnych 
w?a?cicielach budynku, a litery zdradz? imi? jego fundatorki.

Fundatorka klasztoru to _________________ Pudencjana, córka Miko?aja Spytka Lig?zy, ówczesnego 
w?a?ciciela Rzeszowa i przyleg?ych wsi. Na pustym breloczku zapiszcie swoje imi? i dat? wizyty w Muzeum.
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Ojcowie pijarzy zajmowali dzisiejszy budynek Muzeum przez ponad 100 lat. Jeden 
z budynków by? przeznaczony na prowadzon? przez nich szko??, s?ynne Kolegium 
Rzeszowskie (dzisiaj I Liceum Ogólnokszta?c?ce), drugi na klasztor, czyli 
mieszkania zakonników, zwane CELAMI. Na wewn?trznym placu klasztoru, 
zwanym WIRYDARZEM, zakonnicy za?o?yli ogród, w którym uprawiali ró?ne 
ro?liny, np. kwiaty lub zio?a lecznicze. Wirydarz otoczony by? KRU?GANKAMI, 
czyli zadaszonym korytarzem. Czy potraficie znale?? te miejsca w budynku 
Muzeum?

Ojców pijarów pami?taj? POLICHROMIE, czyli ?cienne malowid?a ozdabiaj?ce 
muzealny korytarz i sufity dwóch sal na parterze: klasztorn? aptek? oraz 
pomieszczenie, w którym znajdowa? si? REFEKTARZ (miejsce, gdzie zakonnicy 
spo?ywali posi?ki).

Czy dawni 
mieszka?cy zostawili 

tu swoje ?lady?

Jak wygl?da?aby polichromia w Waszym pokoju, gdyby?cie mogli ozdobi? 
?ciany zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i ulubionymi zaj?ciami?

?ladami ojców pijarów

Przyjrzyjcie si? malowid?om na sklepieniach dwóch by?ych klasztornych 
pomieszcze?. Czy potraficie na ich podstawie rozpozna?, gdzie spo?ywano 
posi?ki, a gdzie przygotowywano i sprzedawano leki?

Zapiszcie w ramkach-?cianach, co zwróci?o Wasz? uwag? na polichromii obu sal.

A mnie rodzice nie 
pozwalaj? rysowa? 

po ?cianach?
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Na parterze Muzeum zgromadzono zbiory mebli i przedmiotów codziennego u?ytku, które 
nale?a?y do dawnych mieszka?ców Rzeszowa i okolic. Niektóre z tych rzeczy by?y u?ywane 
na co dzie?, a cz??? z nich pe?ni?a funkcje reprezentacyjne, czyli ozdabia?a wn?trza.

Moja nazwa kojarzy si? 
z setkami sekretów, które 
mog?am przechowywa? w moich 
licznych male?kich szufladkach 
i skrytkach.

Odnajd?cie wymienione eksponaty i dopasujcie do nich dymki z ich opowie?ciami. 

A mo?e Wasz? uwag? zwróci? jaki? inny przedmiot? 
Dopiszcie w pustej ramce jego nazw?, a w pustym dymku jego opowie??.

Galeria R zemios?a A rtystycznego

Ozdobiono mnie technik? 
INTARSJI, czyli ??czenia 
ró?nych gatunków drewna. 
W?a?ciwie nie by?o ju? sensu 
nakrywa? mnie obrusem?

Ciekawe, czy zachowa?a si? 
we mnie wo? kwiatów. A mo?e, 
gdyby?cie przy?o?yli do mnie 
ucho, us?yszeliby?cie odg?osy 
muzyki i zabawy, tak jak szum 
fal zakl?ty w muszlach?

Kto powiedzia?, ?e czas 
to tylko wskazówki 
i liczby? Ja na przyk?ad 
pokazuj? te? pi?kno 
austriackiej stolicy.

Nazywaj? mnie ?kabaretem?, 
ale czy jest we mnie co? 
?miesznego? Mo?e te bia?e, 
czterolistne koniczynki na 
czerwonym tle?

Jestem tu najstarszy (mam prawie 
300 lat!) i pewnie dlatego tak?e 
najcenniejszy. Nazywaj? mnie 
?wiwatowym?. Najlepiej nadawa?bym 
si? do wznoszenia toastów na cze?? 
Marii Józefy, ostatniej polskiej 
królowej.SEKRETERA

STÓ?

UCHWYT 
DO 

BUKIETU

ZEGAR OBRAZOWY

ZESTAW 
DO PRZYPRAW

KIELICH
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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?e sceny biblijne, mitologiczne i rodzajowe (czyli z ?ycia codziennego). Rozwi??cie zagadki ukryte w ramach obrazów:   

Dzieci na dawnych portretac
h przypomina?y 

miniaturki doros
?ych. Odszukajcie por

tret 

pó?rocznej Juli
i Tekli Mniszkówny. Czy na obrazie 

le?y w wózku jak typow
e niemowl? w jej wieku, 

a mo?e ju? umie sta? lub je?d
zi? konno?

_________________________________

Galeria M alarstwa Europejskiego (parter)  i Galeria M alarstwa P olskiego (pi?tro)

FAUN to mitologiczny bóg lasu i opiekun pasterzy. Czy wiecie, ?e poza charakterystycznymi spiczastymi uszami mia? te? kozie rogi i kopyta? Jakie owoce trzyma faun na portrecie w Muzeum?
_______________________________

Na obrazie ?STARUSZKA Z KOTEM? tak naprawd? ukry?y si? dwa zwierzaki. Kota ?atwo zauwa?y?, a kto Waszym zdaniem chowa si? w trzymanym przez starsz? pani? pude?ku-pu?apce?
_______________________________

Lubicie zwierz?ta? W jednym z korytarzy 

znajdziecie ca?y 
zwierzyniec. Zapisz

cie nazwy 

kilku zwierzaków sportretowanych przez 

malarzy: _______________________

_______________________________

_______________________________

1. pi?tro:
JACEK MALCZEWSKI lubi? malowa? sceny z pogranicza ?wiata realnego i fantastycznego. Przyjrzyjcie si? dok?adnie obrazowi ?RUSA?KI?. 

Czy potraficie policzy?, ile dziewcz?t wita na brzegu wio?larza? Czy jest ich kilka, kilkana?cie, 
czy raczej kilkadziesi?t? Ów wio?larz to nie kto inny jak sam artysta, twórca obrazu!_________________________________

Pewien malarz, mimo ?e sam by? bardzo 

postawnym m??czyzn?, swoje pejza?e malowa? 

na male?kich desec
zkach i tektur

kach. 

Odszukajcie te M
INIATURY, zapiszcie im

i? 

i nazwisko artysty i 
tytu? jednego 

z jego pejza?y
 

prezentowanych w Muzeum. 

_________________________________

_________________________________

parter:
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Gdyby jeden z muzealnych obrazów móg? ozdobi? Wasz pokój, który by?cie wybrali? Zapiszcie jego tytu? i autora. 
A mo?e spróbujecie sami wykona? kopi? tego obrazu lub jego fragmentu?
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Na parterze Muzeum mieli?cie okazj? cofn?? si? w czasie do momentu, kiedy 
powsta?y budynki klasztorne, pozna? pijarów ? gospodarzy tego miejsca sprzed 
ponad trzystu lat, zobaczy? dwustu- i stuletnie przedmioty nale??ce m.in. 
do rzeszowskich mieszczan, teraz natomiast czeka nas podró? w czasie nawet 
nie o pi??set, ale ca?y tysi?c, a nawet kilka tysi?cy lat wstecz!

Badaniem najdawniejszej historii (zwanej prahistori?), czyli tej, która nie zosta?a 
zapisana w ?adnych dokumentach, zajmuj? si? ARCHEOLODZY. Swoj? wiedz? 
czerpi? przede wszystkim z wykopalisk, czyli odkrywanych pod ziemi? ?ladów 
naszych przodków. Badaj? przedmioty, które ludzie przed tysi?cami lat wyrzucili, 
zgubili lub celowo zakopali np. w grobach zmar?ych. Na podstawie tych ?ladów 
archeolodzy odkrywaj? przesz?o??, troch? jak detektywi!

Super! To pewnie 
b?dzie te? 

o dinozaurach?

Bywa, ?e praca archeologów przypomina uk?adanie puzzli, 
polega bowiem na ??czeniu ze sob? ró?nych znalezisk, kojarzeniu 
faktów i dopasowywaniu elementów wi?kszej ca?o?ci. 

Na podstawie tych dwóch fragmentów postarajcie si? wyobrazi? 
sobie i ZREKONSTRUOWA? (narysowa?) ca?e naczynie:

Niestety, tym razem Gutek nie ma racji. Kto wie, mo?e i tereny 
Rzeszowa zamieszkiwa?y niegdy? te wielkie prehistoryczne gady? 
JNale?a?oby o nie zapyta? PALEONTOLOGÓW, badaj?cych 
szcz?tki zwierz?t. 

W pierwszej sali znajduje si? jednak kilka eksponatów 
paleontologicznych. Rozejrzyjcie si? dok?adnie. Czy ju? wiecie 
jakie?__________________________________________

Oj, Gutku. Ró?nica mi?dzy 
archeologiem 

a paleontologiem jest taka, 
jak np. mi?dzy lekarzem 

i weterynarzem!

 Odkopana przesz?o?? -  pradzieje P olski po?udniowo- wschodniej 
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Najdawniejsze dzieje ludzko?ci dzielimy na EPOKI. Ich nazwy pochodz? od materia?ów, których u?ywali nasi przodkowie do wykonywania 
narz?dzi i ozdób: kamienia, br?zu i ?elaza. Równie? wed?ug tych epok zosta?a urz?dzona wystawa archeologiczna w Muzeum.

FIBULA to bogato zdobiona zapinka, która s?u?y?a 
do spinania szat (m?skich i damskich), przypomina?a troch? 
dzisiejsze broszki i agrafki. Ta popularna ozdoba mog?a by? 
wykonywana z ?elaza, ale tak?e z br?zu, srebra lub z?ota.

KAMIE? wystarczy znale?? 
i odpowiednio obrobi?. BR?Z 

to po??czenie miedzi i cyny, które 
nale?a?o wytopi? z rudy i uformowa?. 
Najwi?cej zachodu wymaga ?ELAZO: 
trzeba wytopi? je z rudy przy bardzo 

wysokiej temperaturze 
w specjalnym piecu.

Odszukajcie na wystawie przedstawione eksponaty, po??czcie z odpowiednim opisem, a nast?pnie przyporz?dkujcie je do w?a?ciwego okresu na linii czasu.

OBSYDIAN to szkliwo wulkaniczne, zwane te? 
?smoczym szk?em?. Du?o rzadsze i cenniejsze 
od popularnego krzemienia, równie? bywa?o u?ywane 
do wyrobu narz?dzi. Kraw?dzie narz?dzi z obsydianu 
by?y bardzo twarde i ostre.

nasza er apr zed nasz? er ?

|

2 0 1 8

|

0

|

2 3 0 0

|

8 0 0

|

6 0 0

SZPILA wykonana z br?zu to jeden z najbardziej 
charakterystycznych przedmiotów dla swojej epoki. Szpile s?u?y?y 
do spinania szat na ramieniu. Je?eli by?y wi?ksze lub wyj?tkowo 
pi?knie zdobione, mog?y by? te? WOTAMI, czyli podarunkami dla 
bogów, lub oznacza?y wy?sz? pozycj? spo?eczn?, np. wodza czy 
kap?ana.

EPOKA KAMIENIA EPOKA BR? Z U
EPOKA 

? ELAZ A
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Na wykopaliskach mo?na si? jednak natkn?? równie? na PRAWDZIWE SKARBY, 
czyli drogocenne rzeczy specjalnie zgromadzone i ukryte przez naszych ?przodków?! 
W rzeszowskim Muzeum mo?ecie zobaczy? przedmioty pochodz?ce z kilku ?skarbów?, 
nazywanych od miejsca odnalezienia ?skarbem z Za???a?, ?skarbem z Wi?niowej? czy 
?skarbem ze ?wilczy?.

ARCHEOLODZY ODNAJDUJ? SKARBY!

SKARB Z WI?NIOWEJ to wielki naszyjnik z bransoletami. Wyobra?cie sobie, ?e te ozdoby wa?? razem ponad 7 kg! 
Z tego powodu raczej ich nie noszono i pe?ni?y inne funkcje: np. mog?y by? drogim darem dla wodza lub bóstw opieku?czych. 
Ich forma (masywne obr?cze) i ornament (uko?ne i poprzeczne linie) by?y charakterystyczne m.in. dla regionu dzisiejszego 
Podkarpacia. A Wy jak je ozdobicie i pokolorujecie?

Gliniane skorupy, 
krzemienne ostrza, stare 
po?amane ?elastwo? 
to ma by? skarb?

Gutek ma racj?. Nasi przodkowie musieli si? napracowa?, aby zdoby? takie pi?kne 
i cenne ozdoby. Mogli handlowa? skórami zwierz?t, naczyniami ceramicznymi, 
wyrobami z br?zu, a potem równie? z ?elaza. ?ród?em dochodu by? tak?e tzw. 
SZLAK BURSZTYNOWY. Mieszka?cy po?udnia Europy, w tym np. staro?ytni 
Rzymianie, bardzo cenili ?z?oto pó?nocy?, czyli ba?tycki bursztyn. Czy wiecie, ?e 
na terenie dzisiejszej ?wilczy (miejscowo?ci pod Rzeszowem) archeolodzy odkryli 
dowody na istnienie warsztatów, w których zajmowano si? obróbk? bursztynu? 
Wytwarzano z niego paciorki, a z paciorków pi?kne naszyjniki.

Przyjrzyjcie si? eksponatom prezentowanym w 4. sali. Które z nich mog? 
pos?u?y? jako dowody na to, ?e dawni mieszka?cy Podkarpacia bogacili si? 
na handlu ze staro?ytnym Rzymem? Wpiszcie (lub narysujcie) Wasze 
znaleziska w lupie Gutka-detektywa.

Skarb archeologa nie musi oznacza? skrzyni pe?nej 
z?otych monet! Czasami mo?e to by? nawet zwyczajna 
gliniana skorupa, ale znaleziona w niezwyk?ym miejscu 
albo posiadaj?ca niespotykany kszta?t. 

?eby mie? taki 
skarb, trzeba 

na niego zarobi??



 
 

Wystaw? archeologiczn? ko?czy sala, w której przechodzimy ju? 
do czasów historycznych, czyli wczesnego ?redniowiecza. To 
czasy, kiedy na tereny dzisiejszej Polski, w tym Podkarpacia, 
dotar?y ludy s?owia?skie. Oko?o 1000 lat temu przyj??y one 
wiar? chrze?cija?sk? i wesz?y w sk?ad powstaj?cego Pa?stwa 
Polan, prapradziadka dzisiejszej Polski. Zwró?my uwag? na dwa 
eksponaty?

Wielki pos?g to kopia tzw. ?wiatowida ze Zbrucza. Tak mog?y wygl?da? 
pos?gi poga?skich bogów, których czcili S?owianie przed przyj?ciem 
chrze?cija?stwa. Zwró?cie uwag?, ?e ma on trzy pi?tra. Jak my?licie, 
które z nich symbolizuje ?wiat zmar?ych przodków (1), które ?yj?cych 
ludzi (2), a które pot??nych bogów (3)? Podpiszcie je odpowiednimi 
cyframi na rysunku. Na pos?gu znalaz?o si? równie? miejsce dla jednego 
zwierz?cia. Jakiego? Dorysujcie je we w?a?ciwym miejscu.

WCZESNE ?REDNIOWIECZE

jeden wielki!

Przyjrzyjcie si? dok?adnie tym trzem grzechotkom. 
Która najbardziej przypomina t? prezentowan? 
w rzeszowskim Muzeum?

A czy potraficie znale?? male?k? glinian? grzechotk? i glinian? pisank?? 
Obie przy potrz??ni?ciu wydaj? grzechocz?cy d?wi?k (s? w nich ukryte 
ma?e kamyczki). By? mo?e by?y zabawkami dla dzieci? A mo?e mia?y 
za zadanie odgania? nieprzyjazne duchy albo chroni? dom przed z?ymi 
mocami?

?a drugi male?ki.

10
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Ta wystawa powsta?a dzi?ki kolekcjonerowi Janowi Partyce, który swoje zbiory (odznaczenia, 
dokumenty, elementy uzbrojenia i umundurowania) przekaza? rzeszowskiemu Muzeum.

? o?nierz polski 1914 -  1945. K olekcja J ana P artyki

W kolejnych salach zobaczycie, jak zmienia?o si? nie tylko wyposa?enie, ale 
i wygl?d polskich ?o?nierzy z czasów pierwszej wojny ?wiatowej i wojny 
polsko-bolszewickiej, lat mi?dzywojennych oraz okresu drugiej wojny ?wiatowej.

Gutkowi i Lilce najbardziej spodoba? si? U?AN na koniu. Przeczytajcie, jak opisali jego wygl?d. 
Przyjrzyjcie si? dok?adnie eksponatowi i rysunkowi, a nast?pnie poprawcie 2 b??dy w opowiadaniu 
naszych bohaterów.

Mo?e i ja w przysz?o?ci 
przeka?? moj? kolekcj? 

kart pi?karskich na jak?? 
wystaw?? Dla mnie jest 

bezcenna!

Taki  ?o?nierz na koniu robi  wra?enie! Ledwo 
si?gali ?my mu do siod?a... U?an ma na g?owie 
czapk? rogatywk? z or?em w koronie. W d?oniach 
trzyma lanc? z proporczykiem w barwach pu?ku 
oraz szabl?. Na pasie ma przypi?te skórzane 
?adownice, w których zazwyczaj chowano naboje 
do karabinu, ?eby by?y zawsze pod r?k?. Sam 
karabin by? przewieszony przez plecy. W tylnej 
cz??ci  siod?a przypi?te by?y sakwy z rzeczami  
osobistymi  i  prowiantem ?o?nierza, a tak?e 
worek z owsem dla konia. Na nogach u?an ma 
wysokie buty, ale bez ostróg. Czy?by jego ko? by? 
wyj?tkowo pos?uszny?
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Na wystawie zobaczycie wiele ró?nych odznacze?. Niektóre przyznawane s? jedynie za bohaterstwo na polu bitwy, ale cz??? z nich jest dost?pna dla cywilów. 
Zawsze jednak trzeba na nie zas?u?y?. 

Przyjrzyjcie si? tym odznaczeniom. Odnajd?cie je na wystawie i po??czcie z nazw? i opisem.  A to puste miejsce? 
Tu mo?ecie zaprojektowa? swój order! Jak b?dzie wygl?da?? Jak go nazwiecie i za co b?dziecie go przyznawa??

To najwy?sze i najstarsze polskie odznaczenie przyznawane od ponad 300 
lat! Mog? je otrzyma? zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy za swoje zas?ugi 
dla Polski. W?ród osób nim odznaczonych s? wojskowi, ale równie? politycy, 
dzia?acze spo?eczni, arty?ci, pisarze i naukowcy.

Lilka powiedzia?a mi, 
?e zaprojektuje medal 

dla najlepszego przyjaciela. 
Ja przygotuj? odznaczenie 

dla najwytrwalszych tropicieli 
muzealnych zagadek, a Wy?

To najwy?sze polskie odznaczenie nadawane za wybitne zas?ugi bojowe. ?aci?skie 
s?owa umieszczone na krzy?u oznaczaj? ?M?stwu wojskowemu?. Jest on przyznawany 
?o?nierzom, ale te? ca?ym oddzia?om, miastom czy okr?tom wojennym. Order posiada 
pi?? stopni zwanych klasami. Na wystawie znajdziecie kilka orderów, w tym jeden 
drugiej (prawie najwy?szej) klasy, czyli Krzy? Komandorski.

ORDER OR?A BIA?EGO

ORDER VIRTUTI MILITARI
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Zapraszamy na wystaw? ?Sze?? wieków Rzeszowa?!

Miasto swoj? histori? zacz??o pisa? od 1354 roku, ale jego pocz?tki si?gaj? osady 
za?o?onej oko?o 1000 lat temu na terenie dzisiejszego osiedla Staromie?cie. 
Mieszka? w niej tak?e legendarny Rzech.

Wi?cej wiemy o kolejnych w?a?cicielach miasta Rzeszowa. 
Po??czcie ich nazwiska z dokonaniami. Podpowiedzi poszukajcie w Muzeum!

JAN PAKOS?AWIC           SPYTEK LIG?ZA             RODZINA LUBOMIRSKICH

Chcia?bym pozna? 
legend? o Rzechu. Mnie 
jego imi? kojarzy si? 

z orzechem? A Wam?

Niestety, Gutku, o Rzechu nie wiemy nic? Ale mo?e Wy macie jaki? pomys? na 
miejsk? legend? z Rzechem w roli g?ównej? A mo?e narysujecie, jak wyobra?acie 
sobie jego posta??

M uzeum H istorii M iasta R zeszowa

______________________ rycerz i dyplomata, pose? króla Kazimierza 
Wielkiego, od którego otrzyma? gród wraz z okolicami we w?adanie. 
W jego czasach na terenie Rynku rozwin??o si? tak?e miasto. Rzeszów 
uzyska? prawa miejskie, wytyczono Rynek i g?ówne ulice, zbudowano 
ratusz i ko?ció? parafialny. Jego potomkowie przyj?li nazwisko Rzeszowscy.

_________________ rozpocz?? fortyfikacj? 
miasta, czyli budow? wa?ów obronnych i fosy. 
Zbudowa? zamek oraz ko?ció? i klasztor 
oo. Bernardynów. Za?o?y? te? tzw. Nowe Miasto, 
gdzie wprowadzili si? ?ydowscy osadnicy 
i obok którego powsta?y pierwsze synagogi.

________________________________ w ich   
czasach w mie?cie wybudowano m.in. klasztor i ko?ció? 

ojców pijarów oraz letni pa?acyk. 
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Odnajd?cie na wystawie obraz ilustruj?cy opowie?? o objawieniu 
Matki Boskiej Rzeszowskiej. Przyjrzyjcie si? mu dok?adnie 
i podkre?lcie, które z wymienionych elementów na nim odnale?li?cie. 
Z cyfr przy poprawnych odpowiedziach, u?o?onych wed?ug wielko?ci 
czcionek (od najmniejszej do najwi?kszej), powstanie rok, w którym 
mia?o miejsce objawienie ________ .

W Rzeszowie nie mieszka? smok, 
a w Wis?oku nie widziano syrenki, 

ale pami?? mieszka?ców 
przechowuje kilka nie mniej 

ciekawych opowie?ci! Najs?ynniejsza 
z nich mówi o objawieniu i cudach 

Matki Boskiej Rzeszowskiej.

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, 

aby w tym miejscu ludzie modlil i si? do N iej i jej Syna. 
Z araz potem J akub zobaczy?, ?e na gruszy znajduje si? 

niewielka drewniana figurka M arii w lewej r?ce trzymaj?cej 
D zieci?tko, a w prawej ber?o.

Z godnie z ?yczeniem M atki B oskiej obok gruszy wkrótce 
zbudowano drewniany ko?ció?ek, a na miejscu drzewa kapl iczk? 
(dzi? stoi na placu B ernardy?skim) . K o?ció?ek próbowali 

kiedy? podpal i? T atarzy, którzy napadl i na R zeszów, ale jego 
drewniane ?ciany nie chcia?y si? zapal i? -  naje?d?cy 

przestraszyl i si? i uciekl i.
T ymczasem coraz wi?cej ludzi przychodzi?o si? modl i? 

do M atki B oskiej R zeszowskiej, a ona na ich pro?b? czyni?a 
niezwyk?e cuda: leczy?a chorych, przywraca?a wzrok niewidomym, 
pomaga?a wydosta? si? z niewoli rycerzom, a nawet wskrzesza?a 
zmar?e dzieci i doros?ych. Czasami pomaga?a te? mieszkankom 
R zeszowa... pozby? si? ko?tunów z w?osów, których nie umia?y 

rozczesa? -  w podzi?kowaniu dostawa?a wtedy od nich 
drogocenn? bi?uteri? i stroje.

N ajwi?kszy dar otrzyma?a od ksi?cia J erzego I gnacego 
L ubomirskiego, któremu wyleczy?a postrzelone ?rutem oko 

i uzdrowi?a chorego syna T eodora -  w podzi?kowaniu ksi??? 
dobudowa? do ko?cio?a boczne kapl ice i ufundowa? z?ocony 

o?tarz, który zachowa? si? do dzi?.

3 postacie modl?cych si? wiernych i zakonników
1 grusza z dojrza?ymi ?ó?tymi gruszkami

4 Tatarzy na koniach napadaj?cy na miasto

2 inne drzewa owocowe: np. jab?onie i ?liwy

5 posta? Matki Boskiej Rzeszowskiej

1 budynek ko?cio?a oo. Bernardynów
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W dawnym Rzeszowie rozwija?y si? handel i rzemios?o. Miejscowi 
mistrzowie byli podzieleni na CECHY, czyli organizacje zawodowe 
skupiaj?ce np. krawców, szewców, rze?ników, stolarzy, kowali itp.

Kiedy przedstawiciele danego cechu chcieli si? spotka?, rozsy?ali do swoich 
kolegów tzw. OBES?ANIA, czyli znaki cechowe. 

Sprawd?cie, czyje znaki s? prezentowane na wystawie w Muzeum. 
Jakie rysunki znajdziecie na ?obes?aniach??

CECHU SZEWCÓW: __________________________________

CECHU KRAWCÓW:__________________________________

CECHU TKACZY: _____________________________________

CECHU RZE?NIKÓW__________________________________

CECHU KO?ODZIEJÓW ________________________________

Kim chcieliby?cie zosta? 
w przysz?o?ci? Ciekawe, czy 
zgadn? po Waszym rysunku!

Zaprojektujcie znak cechowy Waszego wymarzonego zawodu. Je?eli nie 
macie jeszcze sprecyzowanych planów, mo?ecie przerysowa? symbol, który 
najbardziej spodoba? si? Wam na wystawie.

Jakie inne eksponaty odnosz? si? do tradycji cechowej? 
Mo?ecie je tu wymieni?:
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Do planu i makiety 
wrócimy jeszcze na kolejnej 

stronie, tymczasem 
zajrzyjcie do gabloty!

W drugiej sali muzealnej na pewno zwrócicie uwag? na MAKIET?, która powsta?a na podstawie PLANU WIEDEMANNA.

Po pierwszym rozbiorze Polski, w 1772 roku, Rzeszów trafi? pod 
panowanie austriackie. Znakiem zaborców by? dwug?owy orze?. 
Czy potraficie odnale?? go na eksponatach? 

Zapiszcie nazw? jednego z nich: _____________________________

Na wystawie zobaczycie te? DAWNY HERB RZESZOWA. Sk?ada? si? on 
z o wiele wi?kszej liczby elementów ni? obecnie: tarcza herbowa 
znajdowa?a si? na SKRZYNI Z GIRLANDAMI. KSI?GA by?a symbolem 
m?dro?ci, MIECZ symbolem sprawiedliwo?ci, LASKA MERKUREGO 
symbolem handlu.

Pokolorujcie ten rysunek, który jest bli?szy herbowi Rzeszowa prezentowanemu 
w Muzeum.

Merkury to staro?ytny 
opiekun kupców, a tak?e 

celników? i z?odziei!
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Tak wygl?da? Rzeszów ponad? No w?a?nie kiedy?

Odnajd?cie rok powstania planu i odejmijcie go od roku Waszej wizyty 
w Muzeum. Ile lat ma plan? _____________________________

18

Zauwa?cie, ile w dawnym mie?cie by?o zbiorników wody: nie tylko rzeka 
Wis?ok (pó?nocna cz??? planu), ale i Jezioro Bernardy?skie (przy klasztorze), 
potok Miko?ka (dooko?a Nowego Miasta, dzielnicy ?ydowskiej), fosa 
otaczaj?ca zamek, ma?y i wielki staw podzamczy oraz staw z pawilonem 
chi?skim przy pa?acyku letnim (tu obecnie znajduje si? fontanna 
multimedialna). Pokolorujcie wszystkie stawy, rzeki i kana?y na niebiesko.

Jak dawniej nazywano ?wiadectwo szkolne? Na ile semestrów dzieli? si? rok szkolny? 
Jakich przedmiotów si? uczono i jaka by?a skala ocen? Zapiszcie swoje spostrze?enia.

Czy potraficie rozpozna? na planie budynki i miejsca, które przetrwa?y 
do dzi? (czasem w zmienionej formie)? Podpiszcie je na planie 
odpowiednimi numerami:

1. Ratusz

2. Studnia na Rynku

3. Ko?ció? farny

4. Ko?ció? i klasztor Bernardynów

5. Klasztor ojców Pijarów

6. Zamek Lubomirskich

7. Pa?ac letni

8. Ko?ció? Reformatów

Kolorowymi kropkami oznaczcie 
siedziby Muzeum Okr?gowego 
w Rzeszowie: czerwon? Gmach 
G?ówny, zielon? Muzeum Historii 

Miasta oraz pomara?czow? Muzeum 
Etnograficzne.

W drugiej muzealnej sali znajdziecie kilka ponadstuletnich szkolnych pami?tek, 
m.in.: tabliczk?, czyli babci? naszych zeszytów, ka?amarz na atrament, stary 
podr?cznik do historii oraz szkolne ?wiadectwo.
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Najs?ynniejszy rzeszowski bohater z czasów odzyskania niepodleg?o?ci przez 
Polsk? oraz walk o granic? wschodni? to PU?KOWNIK LEOPOLD LIS-KULA. 
W Muzeum znajduje si? kilka pami?tek zwi?zanych z bohaterem, przede 
wszystkim jego SZABLA wraz z pochw? (z widocznymi wgnieceniami 
powsta?ymi na polu bitwy).

Który z rysunków jest najbli?szy szabli pu?kownika Leopolda Lisa-Kuli?

Po ?mierci pu?kownika mieszka?cy postawili mu pomnik, który pó?niej 
zniszczy?y wojska hitlerowskie. Jak? cz??? uda?o si? zachowa? 
z pierwszego pomnika? Lata wojny przetrwa?a zakopana w piwnicy 
miejskiego Muzeum. ______________

Obrona Rzeszowa podczas drugiej wojny ?wiatowej rozpocz??a si? 8 wrze?nia 
1939 roku. Miasta broni?a 10 Brygada Kawalerii (zmotoryzowanej)
p?k. Stanis?awa Maczka. Czy ?o?nierze zawsze walcz? w zielonych mundurach? 
Jak wygl?da? ubiór obro?ców Rzeszowa? Kto ma racj?: Lilka czy Gutek?

W czasie prawie pi?cioletniej okupacji Rzeszów bardzo si? zmieni?. O czym 
opowiedz? Wam fotografie, o czym dokumenty, a o czym zachowane przedmioty? 
Po??czcie fakty z rysunkami:

Na rzeszowskim ratuszu 
zawis?y hitlerowskie swastyki.

Miasto zmieni?o nazw? 
na REICHSHOF.

Zniszczona zosta?a 
dzielnica ?ydowska.

Na rzeszowskim zamku 
zawis? hitlerowski orze?.

Mundur zielony, a na 
nim czarna skórzana 

kurtka.

Zniszczono pomniki s?ynnych 
Polaków: Adama Mickiewicza, 
Tadeusza Ko?ciuszki i Leopolda 
Lisa-Kuli.

Mundur jak to 
mundur: oczywi?cie 
maskuj?ce moro!

Druga wojna ?wiatowaPierwsza wojna ?wiatowa
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Przyjrzyjcie si? dok?adnie kolorowym opowie?ciom na kaflach. Odnajd?cie 
wypisane poni?ej motywy i zaznaczcie kolorami (lub cyframi), w którym miejscu 
si? znajduj?. Których motywów jest najwi?cej? Jak my?licie dlaczego?

1. Je?d?cy na koniach lub piesi ?o?nierze ? NIEBIESKI

2. Egzotyczne ptaki i zwierz?ta ? CZERWONY

3. Egzotyczne ro?liny ? ZIELONY

Jeszcze w czasach zaborów (czyli prawie 200 lat temu) brat cesarza 
Austrii, arcyksi??? Maksymilian, walczy? w Meksyku. Na t? dalek? 
wypraw? wojenn? zabra? ze sob? ?o?nierzy m.in. z okolic Rzeszowa.

Jeden z nich po powrocie w rodzinne strony musia? bardzo barwnie 
opowiada? o swoich wspomnieniach, gdy? zosta?y one zilustrowane 
na kaflach pieca!

Zobaczcie, w jaki ciekawy sposób ludowy twórca narysowa? palmy, 
egzotyczne ro?liny i nieznane mu zwierz?ta: ze swojej wyobra?ni, 
na podstawie s?uchanych opowie?ci! Nie by?o to ?atwe zadanie? Na tym 
pustym kaflu spróbujcie narysowa? zwierz? lub ro?lin? opisan? Wam przez 
inn? osob? (rodzica, rodze?stwo, koleg?). UWAGA! Bez podawania nazwy!

M uzeum Etnograficzne im. F ranciszka K otul i
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Czy ogl?daj?c barwne ludowe stroje, zwrócili?cie uwag? na to, z ilu ró?nych cz??ci i dodatków si? sk?ada?y? 
Ka?dy z nich mia? oczywi?cie swoj? nazw?! 

Czy uda Wam si? odnale?? na wystawie te elementy garderoby i po??czy? ich nazwy z opisami?

Niezwyk?ym dodatkiem do stroju by?a tzw. OBR?CZ, 
czyli pas nak?adany na gorset panny m?odej w czasie 
za?lubin. Mia?a gwarantowa? pomy?lno?? ma??e?stwa 
i liczne potomstwo.

Przyjrzyjcie si? obr?czy w Muzeum, ma ona ponad 
150 lat! Przed wystaw? zosta?a poddana 
specjalnym zabiegom konserwatorskim, dzi?ki 
którym wygl?da jak nowa! Spróbujecie odtworzy? jej 
wzór? A mo?e zaprojektujecie go wed?ug w?asnego 
pomys?u?

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

prosty fartuszek noszony 
na spódnicy

element kobiecego ubioru od?wi?tnego, lekko 
dopasowany w talii, pozbawiony r?kawów, z przodu 
sznurowany lub zapinany za pomoc? haftek, 
dekorowany haftem, cekinami lub koralikami

d?ugie m?skie okrycie, bez 
ko?nierzyka, zdobione m.in. 
kolorowymi sznurkami

obr?cz s?u??ca jako stela? do uk?adania 
w?osów pod CZEPIEC, czyli nakrycie 
g?owy kobiety zam??nej

prostok?tny p?at tkaniny, zarzucany na g?ow?, 
ramiona lub plecy przez kobiety zam??ne; oba 
jego ko?ce opada?y na ramiona i boki, si?gaj?c 
niemal kolan

TRZOS

ZAPASKA

GORSET

SUKMANA

RA? TUCH

CHAME?KA

W ystawa  ? N a co dzie? i od ?wi?ta"
Codzienne ?ycie na dawnej 

wsi bywa?o trudne, 
wype?nione prac?, ale za to 

?wi?ta by?y radosne
 i kolorowe!
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