Muzealne Eksponat y
nie t ylko dla Mamy i Tat y!
Rod zi n ny p r zewod n i k p o
M u zeu m Ok r ?g owy m w Nowy m S?czu

Muzeum jest pe?ne ciekawost ek!
Dla najdociekliwszych odkrywców
muzealnych sekret ów
przygot owali?my KONKURS
Z NAGRODAMI! Szczegó?y na
ost at niej st ronie!

DOM GOTYCKI

Do?? czytania i s?uchania - zadania do rozwi?zania! Pytania dla dzieci m?odszych.

Wizyt? w Domu Gotyckim rozpocznijmy od wyja?nienia nazwy tego muzeum.

Du?e g?owy nie pró?nuj?, z pociechami wspó?pracuj?! Zadania i pytania

?Dom? to miejsce zamieszkania i rzeczywi?cie, dawno temu, w tym budynku

dla starszaków i doros?ych.

mieszkali ksi??a zwani kanonikami (budynek nazywany jest te? czasami
Domem Kanoniczym).
GOTYK to styl w ?redniowiecznym budownictwie i sztuce, czyli ówczesna moda
w sposobie malowania, rze?bienia, czy budowania.

Czy ?REDNIOWIECZE kojarzy si? Wam z rycerzami i ksi??niczkami? Bardzo
s?usznie!
W pierwszej sali wystaw sta?ych w Domu Gotyckim przedstawiaj?cej dzieje
nowos?deckiego zamku, przywita was RYCERSKA ZBROJA. Czy tak chroniony
wojownik móg?po prostu znikn???

Pos?uchajcie legen d y o ?r ód e?ku...
Pod obn o pr zed w ielom a lat y, w okolicach n ow os?d eckiego
zam ku, w t ajem n iczych okoliczn o?ciach zn ikali r ycer ze
br on i?cy Baszt y Kow alskiej. Pew ien ?m ia?ek zgod zi? si?
obj?? n ocn ? st r a? pr zy baszcie i r ozw ik?a? t ? zagad k?:
ot ó? o pó?n ocy ze ?r ód e?ka bij?cego w pobli?u baszt y
zacz??y w y?an ia? si? n im fy i w o?a? w ar t ow n ika pi?kn ym
?piew em . Na szcz??cie t en r zuci? w ich st r on ? r ó?an iec.
Wt ed y n im fy pr zem ien i?y si? w czar ow n ice i zn ikn ??y.

Ciekawe jak wyobra?acie sobie NIMF??Narysujcie j? przy ?róde?ku.
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ZAMEK KRÓLEWSKI WNOWYM S?CZU

Czy potraficie odczyta? tekst dokumentu lokacyjnego? W jakim j?zyku zosta?napisany?

Pocz?tki nowos?deckiego zamku wi??? si? z królem Kazimierzem Wielkim,

Zwró?cie uwag? na ozdobny INICJA?, czyli pierwsz? liter? tekstu. Czy potraficie

który prawie 700 lat temu rozkaza? zbudowa? twierdz?, mury obronne

j? rozpozna?, a mo?e przerysowa??

i fos? dooko?a miasta.
Zatrzymywali si? tu królowie i ich rodziny, gdy podró?owali w te strony.
Król W?adys?aw Jagie??o w?a?nie tu omawia?z Witoldem, Wielkim Ksi?ciem
Litewskim, plan bitwy pod Grunwaldem!

Przyjrzyjcie si? jak móg?wygl?da? AKT LOKACYJNY Nowego S?cza, czyli
?redniowieczny dokument, w którym miastu nadawano szczególne
przywileje ( i obowi?zki ), okre?lano jego obszar, panuj?ce w nim prawo
i sposób sprawowania w?adzy.
A który z polskich królów wystawi? ten wa?ny dokument dla Nowego
S?cza? Otó? by?to Wac?aw II, król?. Czech, panuj?cy wówczas w ca?ej
Ma?opolsce! Wkrótce jednak W?adys?aw ?okietek wygra? walk? o polski
tron odzyska?ca?? dzielnic? wraz z Krakowem i Nowym S?czem.
ilka...
Dat? lokacji miasta cz?sto uznaje si? za dat? jego narodzin (chocia? w rzeczywisto?ci ludzie

t o m oje im i?, a Wy
jak si? n azyw acie?

mieszkali tu ju? du?o wcze?niej). Obliczcie wg tej zasady ILE LAT MA DZISIAJ NOWYS?CZ?
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Poszukajcie informacji kiedy i jak zosta?
zniszczony nowos?decki zamek?

Niestety zamek królewski w Nowym S?czu zosta?zburzony wiele lat temu. Obecny fragment murów z Baszt? Kowalsk? to tylko REKONSTRUKCJA jego niewielkiej cz??ci.
Przygl?dnijcie si? jak wygl?da Baszta Kowalska na reprodukcjach, starych fotografiach oraz MAKIECIE zamku. Pomó?cie odbudowa? ATTYK?, czyli ozdobne zako?czenie
muru obronnego, na?laduj?c historyczny wzór? lub puszczaj?c wodze fantazji!
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GALERIA BURMISTRZÓW

W?ród osób, które by?y wybierane, aby rz?dzi? Nowym S?czem byli wykszta?ceni prawnicy,

W tej sali znajduj? si? dwa obrazy przedstawiaj?ce dawny widok miasta.

ale równie? np. mistrz kotlarski czyli rzemie?lnik, który zajmowa?si? wyrobem blaszanych

Czy potraficie rozpozna? na nich jakie?charakterystyczne budynki ? mo?e

kot?ów i garnków: Johan Johannides. Zas?u?y? si? on m.in. tym, ?e za swoje pieni?dze

zamek lub ko?cielne wie?e?

wybrukowa? kamienn? kostk? rynek. Przeczytajcie podpisy pod portretami i napiszcie,

Na osobnym, niewielkim rysunku zobaczycie STARY RATUSZ W NOWYM

jakie jeszcze zawody reprezentowali dawni w?odarze miasta?

S?CZU. Ten budynek niestety sp?on??,a na jego miejsce ponad sto lat temu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zbudowano nowy, który mo?ecie dzi? zobaczy? na Rynku (w pobli?u

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

znajdziecie te? odkopane fundamenty starego ratusza).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czy wiecie, co znajduje si? w Ratuszu? Dzi? pracuj? tam urz?dnicy miejscy,
którymi kieruje prezydent miasta. Czy znacie jego imi? i nazwisko?Dawniej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sprawami miasta zajmowa?si? BURMISTRZ. W galerii muzeum mo?ecie
zobaczy? portrety kilkunastu z nich.
Sprawd?cie, czyja kadencja przypad?a na trudne
Gd ybym ja by?
pr ezyd en t em m iast a
w ybud ow a?bym d u?o
placów zabaw ,
par ków , ?cie?ek
r ow er ow ych... A Wy?

lata II wojny ?wiatowej?Niemcy za??dali od tego
nowos?deckiego

burmistrza

listy

osób

-

zak?adników, mieszka?ców miasta? wpisa? na
niej dziesi?? razy w?asne nazwisko.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Burmistrz LUCJAN LIPI?SKI zas?yn??tym, ?e po wielkim po?arze
w Nowym S?czu zaj?? si? odbudow? miasta, w tym ratusza.
Mówiono, ?e robi?to tak jakby chcia?uczyni? z Nowego S?cza
miasto tak pi?kne i eleganckie jak Pary?! Na portrecie wyst?puje
w staropolskim stroju. Czy wiecie, jak nazywaj? si? jego
elementy?Po??czcie nazwy z opisami i pokolorujcie rysunek.

szer oki, ozd obn y pas
n oszon y pr zez polsk?
szlacht ?
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SAKRALNA SZTUKA CECHOWA
Pami?tacie jak nazywa si? muzeum, w którym jeste?my? W tej sali mo?emy zobaczy?
kilka ?REDNIOWIECZNYCH GOTYCKICH RZE?B i OBRAZÓW. Najstarsze z nich to
drewniane rze?by aposto?ów ?w. Piotra i ?w. Paw?a oraz obraz ?w. Klary i biskupa
Erharda, które maj? oko?o 500-600 lat.

Czy potraficie znale?? nazwiska autorów prezentowanych tu eksponatów?
W ?redniowieczu malarze i rze?biarze byli traktowani jak zwykli
rzemie?lnicy (np. krawcy czy szewcy) i nie podpisywali swoich prac. Dzie?a
sztuki by?y ANONIMOWE równie? dlatego, ?e tworzono je na chwa?? Boga,
aby ludzie si? przy nich modlili, a nie aby chwalili zdolno?ci ich twórców.
Poza tym wiele prac powstawa?o w tzw. CECHACH czyli warsztatach,
gdzie nad jednym obrazem, czy rze?b? pracowa?o jednocze?nie kilku

W gotyckich rze?bach i malowid?ach postacie ludzi by?y przedstawiane

artystów-rzemie?lników. Z tego powodu nie?atwo by?oby wskaza? jednego

w charakterystycznej pozie tj. charakterystycznym ustawieniu nóg i tu?owia, tzw.

autora, który powinien si? podpisa? pod sko?czon? prac?.

KONTRAPO?CIE. Czy potraficie sami przybra? tak? poz?? Jak? liter? przypomina
wtedy sylwetka cz?owieka?

5 0 0 - 6 0 0 lat t o st r aszn ie d aw n o!
Nie zn an o w t ed y an i
kom put er ów , an i sam ochod ów ,
a n aw et pi?ki n o?n ej, r ow er ów
i czekolad y! To czasy kied y
Gut t en ber g w yn alaz? d r uk,
a Kolum b d op?yn ?? d o A m er yki.

Kied y? n a ost at n iej st r on ie
zeszyt u Gut ka n ar ysow a?am m a?e
ser d uszko... Wcale si? pod n im n ie
pod pisa?am - n iech pozost an ie
A NONIM OWE.
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Zapewne bardziej ni? gotyckie dzie?a sztuki Wasz? uwag? zwróci?y RZE?BY ANIO?KÓW?
To tzw. PUTTA ? czasami bardzo zabawne pulchne golaski, które mia?y zwraca? uwag? na wi?ksze cz??ci wystroju wn?trza np. o?tarz w ko?ciele.
Mo?ecie je te? spotka? na pomnikach, czy elementach budynków. Rze?by te cz?sto wykonywano z kilku po??czonych kawa?ków drewna, je?li jeden (lub
wi?cej z nich) si? zgubi?,anio?ek pozostawa?bez r?ki, nogi lub g?owy?

Te putta-inwalidzi by?y kiedy?bli?niakami? po??czcie je w pary, porównajcie i dorysujcie brakuj?ce fragmenty.

Wtej sali dopiero rozpoczynamy przygod? z muzealnymi ANIO?AMI!
Liczba anio?ów na wystawie "Sakralna

Szukajcie ich w?ród rze?b i na obrazach i wpisujcie ich liczb? obok w ramkach.

sztuka cechowa":
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CZY PAMI?TACIE KIEDY NAUCZYLI?CIE SI? CZYTA?? A MO?E WCI?? SI?
JESZCZE UCZYCIE?
Jeszcze nie tak dawno nie by?a to tak powszechna umiej?tno??.
W?redniowieczu nawet bardzo rzadka: cz?sto ANALFABETAMI byli nawet
królowie!

Jednym ze sposobów na przekazanie tre?ci bez s?ów jest SYMBOL.
Jest to znak, który oznacza co?wi?cej ni? sam przedstawia. Na przyk?ad, kiedy
rysujemy serce, oznacza to ?e kogo? kochamy, a wi?c serce jest symbolem
mi?o?ci.

A mo?e pami?tacie swoje OBRAZKOWE KSI??ECZKI z dzieci?stwa? Cz?sto
kilka rysunków sk?ada?o si? w nich na ciekaw? historyjk?, któr? mogli?cie
opowiedzie? rodzicom nie znaj?c ani jednej litery.
Podobnych sposobów, aby dotrze? do niepi?miennego odbiorcy u?ywali dawni
arty?ci. Dlatego, ?eby CZYTA? ich obrazy trzeba si? im dok?adnie przyjrze?.
Swoje znaczenie maj? gesty, ustawienie postaci a nawet ich? wzrost. Na obrazie
PIETA NASZEGO PANA jedna posta? wygl?da przy pozosta?ych jak
krasnoludek! W ten sposób przedstawiano FUNDATORA obrazu, czyli osob?
która zap?aci?a za jego stworzenie.

A co oznacza s?owo PIETA? To scena, kiedy Matka Boska trzyma na kolanach
cia?o martwego Jezusa po ?ci?gni?ciu z krzy?a. Zobaczcie czy wszystko si?
zgadza?

Z n aki d r ogow e s? t ak?e
sym bolam i. Chocia? zazw yczaj n ic
n ie jest n a n ich n apisan e ka?d y
kier ow ca w ie, co ozn aczaj?. Taki
zn ak zn ajd uje si? pr zy n aszej
szkole, czy w iecie o czym
in for m uje?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zobaczcie jakich symboli u?y?malarz, który namalowa?obraz MEMENTO MORI (czyli po ?acinie: "Pami?taj o ?mierci") aby pokaza? nam, ?e ?ycie
cz?owieka jest kruche, a razem z cz?owiekiem przemija to, co cz?owiek bardzo ceni: w?adza, bogactwo, talent, pi?kno i szcz??cie.

Uwaga! Na chwil? zapominamy, ?e znamy litery i odczytujemy obrazkowe pismo symboli. Które z nich odnajdziecie na obrazie Memento Mori?Oznaczaj? one
krucho?? ?ycia i przemijanie, inne: w?adz?, bogactwo, talent, szcz??cie i powodzenie. Czy potraficie je odczyta??
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SZTUKA LUDOWA
Sztuk? ludow? tworz? twórcy nieprofesjonalni tzw. SAMOUCY, którzy nie
uko?czyli uczelni artystycznych, tylko sami uczyli si? jak malowa?

A jak bez zn ajom o?ci
lit er pod pisa? post a?
?w i?t ego?

i rze?bi?. Z tego powodu ich prace mog? si? nam czasami wydawa?
troch? ?mieszne, niedok?adne, ale dzi?ki temu s? te? pe?ne niezwyk?ego
uroku.
Arty?ci ludowi najcz??ciej malowali SCENY RELIGIJNE I PORTRETY

Mo?na przedstawi? go w charakterystycznej sytuacji np. ?w. Jerzy prawie

?WI?TYCH; takie prace najlepiej si? sprzedawa?y. Ludzie na wsi lubili je

zawsze zabija smoka, a ?w. Florian gasi po?ar. Mo?na te? ?podpisa?? osob? jej

wiesza? w swoich domach, aby broni?y mieszka?ców przed z?ym losem,

ATRYBUTEM, czyli szczególnym przedmiotem. Atrybuty pochodz? cz?sto

chorob?, wypadkami. Dodatkowo im wi?cej mieli takich ??wi?tych

z konkretnych legend lub historii zwi?zanych ze ?wi?tym, dlatego to tak?e

obrazów?tym lepiej ?wiadczy?o to o gospodarzach i o ich bogactwie.

skrócone "obrazkowe opowie?ci?.

Czy zauwa?yli?cie, ?e sztuka ludowa to tak?e OBRAZKOWE
OPOWIE?CI?
Niektóre z nich to prawie komiksy, tylko bez ?dymków? z dialogami.
Spróbujcie odczyta? opowie?ci ukryte na obrazie Matki Boskiej
SALETY?SKIEJ lub Matki Boskiej GIDELSKIEJ ( jej cudown? figurk?
wykopa?rolnik, który ora?pole po czym ukry?j? w skrzyni. Wkrótce on

Ile przedstawie? anio?ów

i jego ?ona stracili wzrok. Pewien ksi?dz odnalaz?figurk?, umy?z ziemi

znajdziecie na wystawie ze

i umie?ci? w ko?ciele. T? sam? wod?, któr? my? figurk?, przemy? oczy

sztuk? ludow??

rolnikowi i ?onie, którzy odzyskali wtedy wzrok.
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ATRYBUTY ?w. Kingi zwi?zane s? z opowie?ciami o jej ?yciu, legendami i jej postaci?. Umie??cie w?a?ciwe atrybuty na ich miejscu i po??czcie je z wydarzeniami zwi?zanymi
z Pani? S?deckiej Ziemi.

?w . Kin ga w bi?a d o ziem i w St ar ym S?czu lipow ?
lask?. Nast ?pn ego d n ia w t ym m iejscu w yr os?a
w ielka lipa, a pod n i? w yt r ysn ??o ?r ód e?ko
z cud ow n ?, leczn icz? w od ?.

?w . Kin ga po ?m ier ci m ??a por zuci?a ?ycie ksi??n ej
n a zam ku. Ufun d ow a?a klaszt or sióst r klar ysek
w St ar ym S?czu i sam a d o n iego w st ?pi?a.

Kr ólew n a Kin ga w cud ow n y sposób pr zen ios?a
kopaln i? soli z t er en u sw ojego kr aju d o Polski
w r zucaj?c d o szybu zar ?czyn ow y pier ?cie? .
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SZTUKA CERKIEWNA

Przyjrzycie si? ?emkowskim ikonom i ?wy?led?cie? na nich katolickie
i zachodnioeuropejskie wp?ywy np. odej?cie od p?askich form, plastyczne

W okolicach Nowego S?cza dawniej mieszka?o wielu ?emków, którzy

przedstawienia postaci, wyj?cie poza ustalone kanony np. przedstawienie Matki

maj? swoj? kultur?, j?zyk, obyczaje. Tak jak Polacy, ?emkowie

Boskiej Karmi?cej czy op?akuj?cej Chrystusa, niczym w Piecie. Z?amanie

w wi?kszo?ci s? chrze?cijanami, wierz? w tego samego Boga, Pana

prawos?awnych zasad to tak?e wyst?powanie cerkiewnej rze?by (?wi?ci mogli by?

Jezusa i Matk? Bosk?, ale troch? inaczej si? do nich modl? i robi? to nie

przedstawiani wy??cznie na obrazach).

w katolickich ko?cio?ach, ale w greckokatolickich CERKWIACH.
Obrazy ?wi?tych, które mo?emy zobaczy? w cerkwiach to IKONY. Ikony
to niezwyk?e obrazy, wierni widz? w nich ?okna do boskiego ?wiata?.Kiedy
na nie patrz?, ?atwiej im skupi? uwag? na modlitwie.

........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Twórca ikon musi przestrzega? wielu zasad i regu?przy ich malowaniu.
?emkowie mieszkali blisko katolików i nie zawsze do ko?ca stosowali si?
do tych zasad. Czasami na ich ikonach wida?, ?e na?ladowali nie tylko
tradycyjne wzory, ale tak?e obrazy, które mogli zobaczy? u katolickich
s?siadów.

Jak klikam n a kolor ow e
ikon ki w kom put er ze t o
ot w ier aj? m i si? r ó?n e
okien ka. Szkod a, ?e n ie
pr zen osz? m n ie d o
in n ego ?w iat a...!
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Z n iszczen ie Sod om y i Gom or y
Ocalen ie okr ?t u pr zed zat on i?ciem

Pr zepr ow ad zen ie M oj?esza pr zez M or ze
Czer w on e

Pr zyn iesien ie ?yw n o?ci d la w i?zion ego
z lw am i Dan iela

Wygn an ie A d am a i Ew y z r aju

Ocalen ie t r zech m ?od zie? ców
w piecu gor ej?cym

Ocalen ie skazan ych n a ?m ier ? ?o?n ier zy

Wa?en ie d usz n a S?d zie Ost at eczn ym
Ur at ow an ie Izaaka pr zed z?o?en iem go
w ofier ze pr zez A br aham a
Z aw r acan ie r zeki, aby ocali? ?w i?t yn i?

Poszukajcie ?cerkiewnych komiksów?. Na ikonach opowie?ci rysunkowych jest bardzo du?o! Cz?sto sceny z ?ycia tzw. KLEJMA wr?cz otaczaj? posta? ?wi?tego!
Przygl?dnijcie si? ikonom ?w. Miko?aja i Micha?a Archanio?a. Ukogo znajdziecie opisane sceny?

Pami?tacie, ?e liczymy anio?y?Wcerkiewnych salach czeka zadanie
specjalne: liczymy wizerunki ARCHANIO?ÓW: Micha?a
(anio?a-rycerza) i Gabriela (obecnego przy np. Zwiastowaniu).
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Wka?dej cerkwi znajduje si? IKONOSTAS, czyli ?ciana zbudowana z kilku pi?ter ikon.

W ostatniej sali zwró?cie uwag? na niewielk? ikon? TRÓJCY

?ciana ta oddziela wiernych od o?tarza, do którego podej?? mo?e tylko duchowny

?WI?TEJ Z BOGUSZY.

odprawiaj?cy msz?. Wierni s? bardzo rzadko wpuszczani do pomieszczenia za

Na typowych prawos?awnych i greckokatolickich ikonach osoby

ikonostasem, np. w czasie chrztu lub ?lubu.

boskie: Bóg Ojciec, Syn Bo?y i Duch ?wi?ty s? tradycyjnie

Pi?tra ikon nazywamy RZ?DAMI. W najwy?szym rz?dzie przedstawieni s? prorocy ze

przedstawiane jako trzej anio?owie. Tu widzimy trzy osoby ludzkie.

Starego Testamentu, poni?ej dwunastu aposto?ów z Jezusem Chrystusem. Trzeci od góry

Ca?a Trójca ma równ? w?adz? (maj? równ? wysoko?? i ka?da z osób

rz?d ikon to tzw. ?PRAZDNIKI?,ilustruj? one najwa?niejsze ?wi?ta. ?Prazdników?powinno

trzyma w r?kach tak? sam? kul? ? symbol w?adzy nad ?wiatem).

by? 12: od Narodzenia Marii po Za?ni?cie Matki Boskiej. W muzealnym ikonostasie

Dodane postaciom przedmioty mówi? nam, o któr? z boskich postaci

zmie?ci?o si? ich jednak mniej. Sprawd?cie czego zabrak?o: Bo?ego Narodzenia, Chrztu

chodzi.

Pana Jezusa czy Zes?ania Ducha ?wi?tego?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po czym poznali?cie, która z postaci to Bóg Ojciec, Syn Bo?y ? Jezus

Wnajni?szym rz?dzie zawsze znajdziemy Matk? Bosk? i Chrystusa oraz ikony patronów

Chrystus, a która z nich, to Duch ?wi?ty?

danej cerkwi. Bardzo cz?sto jest w?ród nich ?W. MIKO?AJ CUDOTWÓRCA ? tak, to ten

.......................................................................................................................................................

sam, o którym przypominamy sobie co roku 6 grudnia!

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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W salach prezentuj?cych sztuk? sztuk? cechow?, ludow? i cerkiewn? zwracali?my uwag? na ?rysunkowe opowie?ci? do odczytania których nie potrzebna jest
znajomo?? liter. Tymczasem na ikonach pojawiaj? si? NAPISY. Mia?y one jednak znaczenie nie informacyjne, a religijne. Nadanie ?imienia? jest jednym z etapów
zako?czenia pracy nad ikon?. Przyjrzyjcie si? literom na ikonach. Czy potraficie je odczyta?? ?emkowie, ale równie? inni grekokatolicy czy prawos?awni, pos?uguj? si?
innym alfabetem zwanym CYRYLIC?. Dodatkowo podpisy na ikonach to skróty, czytelne tylko dla wtajemniczonych?
Poszukajcie tych dwóch napisów-skrótów na ikonach i zgadnijcie, który z nich oznacza Jezusa Chrystusa, a który Matk? Bosk??

~

~

~

IC XC

Jezus Chrystus to grecku ?????? ??????? , a w j. starocerkiewnos?owia?skim: ???? ??????
Podpowiedzi dla Was, je?li zechcieliby?cie ?z?ama? szyfr ? ikon:

MP OY

Matka Boska to po grecku ? ???????, a w j. starocerkiewnos?owia?skim: ? ????? ??? ??

~
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GALERIA MARII RITTER

Wró?my jeszcze do fortepianu. Pani Maria grywa?a na nim np. dla swoich

Znana nowos?decka malarka, pani Maria Ritter, mieszka?a tu nie tak bardzo

go?ci. Jakie nuty przygotowa?a na dzi?? Narysujcie ramy obrazów dooko?a

dawno temu; mogli j? spotka? Wasi dziadkowie np. w czasie spaceru po Rynku.

instrumentów, które znalaz?y si? na pracach M. Ritter prezentowanych

Dzi? w jej mieszkaniu mo?ecie zobaczy? wystaw? jej prac i warsztat pracy

w galerii.

(stó?,p?dzle, palety i wa?ki do odciskania grafik).
Wizyt? proponujemy rozpocz?? jednak od salonu? i przywita? si?
z gospodyni?! Nad fortepianem wisi jej AUTOPORTRET, na którym
namalowa?a siebie w roboczym fartuchu przy sztalugach. Tu? obok wisi
portret jej siostry Wandy, z któr? tu mieszka?a. Maria zajmowa?a si? sztuk?,
a Wanda ? codziennymi domowymi obowi?zkami. Co robi Wanda na portrecie?
Pracuje czy odpoczywa?
Przygl?dnijcie si? obrazom namalowanym przez Pani? Mari? (w salonie
i w galerii). S? w?ród nich zarówno portrety, pejza?e, martwe natury jak
i ABSTRAKCYJNE KOMPOZYCJE.
Które z prezentowanych prac artystka malowa?a nie tylko farbami, ale
równie?? kolorowymi kamykami?

Zapiszcie tytu?y obrazów, które szczególnie spodoba?y si? Wam i Waszym rodzicom.
Potraficie wyja?ni? dlaczego?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Z salonu Marii Ritter przechodzimy do mieszkania jej babci Józef y i dziadka Feliksa.
Tak móg? by? urz?dzony SALON i SYPIALNIA zamo?nych mieszka?ców miasta
oko?o 100 ? 150 lat temu.
W SALONIE na pewno nie znajdziemy sprz?tów elektronicznych: telewizora czy
komputera! Muzyki mo?na by?o pos?ucha? z nakr?canej pozytywki, wyposa?onej
w metalow? p?yt? z otworkami. Wolny czas sp?dzano np. na grach towarzyskich
(na stole pude?ko z ?etonami do gry).
Niestety w modzie by?o te? palenie tytoniu w postaci r?cznie skr?canych
papierosów. Szkoda, ?e nikt wtedy jeszcze nie wiedzia? o niebezpiecznych dla
zdrowia skutkach tej rozrywki?
S?uchaj?c melodii p?yn?cej z POLIFONU, podziwiaj?c kolekcj? obrazów
ozdabiaj?cych ?ciany, mo?na by?o te? napi? si? herbaty. Do zagotowania wody s?u?y?
ozdobny SAMOWAR z rosyjskiego miasta Tu?a (pradziadek dzisiejszego czajnika
elektrycznego).

Pyszn a
her bat a!
Wol?
or an ?ad ?!

Jak ozdobiliby?cie ten samowar?
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W SYPIALNI poznamy dziadków pani Marii (ich portrety wisz? obok ?ó?ek),
czy potraficie znale?? fotografie na podstawie których je wykonano?

A co kr yje si? za
par aw an em ?

Babcia Józefa, ale pewnie tak?e jej wnuczka Maria, czesa?y si? przy
TOALETCE. Czy potraficie zgadn??, który z przedmiotów s?u?y?do uk?adania
loków? Trzeba go by?o wcze?niej rozgrza? w ogniu i uwa?a?, ?eby nie przypali?
w?osów!

Kiedy pani Maria mia?a 13 lat w domu pojawi?a si? ?azienka z wann?,
ale do tego czasu domownicy myli si? jeszcze w takiej umywalni. Wod?
trzeba by?o przynie?? ze studni i umy? ca?e cia?o przy porcelanowej
misie.

Józefa i Feliks Ritterowie nie doczekali odzyskania niepodleg?o?ci Polski (w ich
czasach Nowy S?cz znajdowa?si? pod zaborem austriackim). Dwa elementy
wn?trz pokazuj?, ?e gospodarze czuli si? Polakami ? jakie?

----------------------------------------------------------------------------------------------------..........................................................................................................................................................................
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Ta ruchoma sk?adana ?cianka, czyli PARAWAN to po?yteczny mebel: (mo?na si? za nim by?o my? czy przebiera?), ale tak?e dekoracja
wn?trza. Jak ozdobiliby?cie swój parawan?

Ja ch?t n ie
zas?on i?abym
par aw an em n iepos?an e
?ó?ko lub ba?agan n a
biur ku, a Wy?
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MIASTECZKOGALICYJSKIE
Czy wiecie dlaczego nasze miasteczko nazywa si? ?GALICYJSKIE??
Otó? zdarza si?, ?e granice pa?stw si? zmieniaj?. Tysi?c, pi??set czy sto lat temu Polska
równie? wygl?da?a na mapie zupe?nie inaczej ni? dzi?, a by?nawet taki czas kiedy z tej mapy
zupe?nie znikn??a! Przez ponad sto lat polskie ziemie by?y podzielone mi?dzy 3 pa?stwa:
Rosj?, Niemcy i Austri?. Po?udniowa cz??? Polski, która przypad?a Austrii, a wraz z ni? cz???
dzisiejszej Ukrainy, S?owacji i Czech zosta?a nazwana GALICJ?.
GALICJA nie nale?a?a niestety do najbogatszych regionów. Poza wi?kszymi miastami:
Lwowem, Krakowem czy Tarnowem centra mniejszych miejscowo?ci wygl?da?y bardzo
podobnie do naszego MIASTECZKA GALICYJSKIEGO: rynek otoczony by? niewielkimi,
parterowymi,

g?ównie

drewnianymi

domkami.

Przy

rynku

mieszka?o

wielu

RZEMIE?LNIKÓW, którzy w swoich warsztatach produkowali ró?ne przedmioty
codziennego u?ytku. Najwi?kszym budynkiem by? RATUSZ ? siedziba w?adz miasta:
burmistrza i Rady Miejskiej.

A po co w miasteczku RYNEK?
Pocz?tkowo by?o to przede wszystkim TARGOWISKO. Przyje?d?ali tu rolnicy, którzy
chcieli sprzeda? wyhodowane przez siebie warzywa, owoce i zwierz?ta. Swoje stragany
rozk?adali tutaj te? kupcy, którzy sprzedawali towary przywiezione z innych miast.
Wwyznaczonym dniu targowym na rynek zje?d?ali si? handlarze z ca?ej okolicy.
Wyobra?cie sobie jak t?oczno i g?o?no robi?o si? wtedy na rynku!
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A oto nasz GALICYJSKI RYNEK. Czy potraficie oznaczy? na planie gdzie znajduje si?
RATUSZ? Zaznaczcie te? GOSPOD?, STUDNI? i dwie kapliczki: ?W. JANA
NEPOMUCENA oraz ?W. FLORIANA. Czy wiecie, który z nich jest patronem

1

RATUSZ

2

GOSPODA

3

KA PLICZ KA

4

STUDNIA

stra?aków, a którego proszono m.in. o ochron? przed powodziami?

Przypomnijcie sobie wspólnie jak wygl?da dzisiaj rynek w Waszej miejscowo?ci? Czy nadal pe?ni rol? placu handlowego? By? mo?e niektóre miejsca zmieni?y
nazwy, ale pe?ni? podobn? funkcj?, np. zamiast GOSPODY mamy restauracj?? Czy na rynku w Waszej miejscowo?ci znalaz?o si? miejsce dla chocia? jednego
warsztatu rzemie?lniczego?Wyja?nijcie dzieciom dlaczego trudno dzi?spotka? niektórych rzemie?lników np. garncarza.
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Odwiedzaj?c poszczególne domy mieszka?ców Miasteczka Galicyjskiego rozwi??cie zagadki i dopasujcie litery z chmurek do odpowiednich
numerów domów. Litery u?o?one w odpowiedniej kolejno?ci utworz? has?o (patrz strona 31).

Gd zie spot kacie czar n ego,
d w ug?ow ego or ?a - god ?o
A ust r o- W?gier ?

Gd zie w id zieli?cie obr azy
m alow an e n a szkle?

U kogo pachn ia?o
lipow ym d r ew n em ?

F

A

R

Kt o u?yw a? w ier t ?a
n ap?d zan ego kor b??

N

SNYCERZ

GA LERIA

1

2

Znajdziecie tu prace ludowych artystów: snycerzy, rze?biarzy i malarzy.

Do rze?bienia w drewnie potrzebnych jest wiele ró?nych narz?dzi.

Który obraz lub rze?ba spodoba?y si? Wam najbardziej? Dlaczego?

Podkre?lcie nazwy tych, które znale?li?cie w warsztacie snycerskim:

Dzieci:???.........................................................................................................??..

M?OTEK, STRUG, PI?A, SIEKIERA, D?UTO, IMAD?O, ?RUBOKR?T

Rodzice: ??...........................................................................................................??.
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A PTEKA

DENT YSTA

3

4

Sk?adniki leków rozdrabniano w mo?dzierzu, wa?ono na wadze szalkowej,

Zajrzyjcie na chwil? do gabinetu galicyjskiego dentysty? Czy

tabletki ugniatano w PIGULNICY. Leki umieszczano w szklanych butelkach,

odwa?yliby?cie si? tu przyj?? na wizyt??

które zamykano szczelnie korkami. Czy rozpoznacie urz?dzenia s?u??ce
do poszczególnych etapów przygotowania leków? Na ?cianach apteki
zobaczycie rysunki leczniczych ro?lin. Rozpoznajcie z pomoc? rodziców kilka
z nich:???????????...........................................................................................................................??
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U kogo w szuflad zie
m ieszka alfabet ?

Kt o szczególn ie d ba?
o czyst o?? sw oich r ?k?

Z

Kt o m ia? w pr acow n i
szklan y d ach?

C

I

FOTOGRA F

aparatem umieszczonym na statywie trwa?o kilkana?cie minut. Przez ten czas

S

Z EGA RM ISTRZ

5

Wizyta u fotografa by?a kiedy?wa?nym wydarzeniem! Wykonanie zdj?cia wielkim

Czyj w ar szt at by?
pod zielon y n a zim n ?
i ciep?? izb??

6

Ile tu zegarów ? kieszonkowe, ?cienne, szafkowe z wahad?ami! A czy jest tu cho? jeden zegar
z kuku?k?? ???........ Czy wiecie, ?e dawne zegary by?y nakr?cane specjalnym kluczem? Zarówno
te najmniejsze (w gablocie), jak i wielkie. Poszukajcie na tarczach zegarów, tzw. CYFERBLATACH,

nie mo?na by?o si? poruszy?, gdy? fotografia wysz?aby rozmazana. Czy widzicie
dziurek na klucz! Ile uda?o si? Wam ich odnale??? .......................................... Mechanizmy zegarów s? bardzo

specjaln? podpórk? pod g?ow?? Pewnie wiecie, ?e dawniej zdj?cia by?y
czarno-bia?e. Czy na pewno wszystkie?...........................................................................................

delikatne ? nie mo?na ich dotyka? zat?uszczonymi r?kami. To dlatego zegarmistrz mia?
w warsztacie umywalni? i specjaln? kas?, któr? móg?obs?ugiwa? bez dotykania pieni?dzy r?kami.
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GA RNCA RZ

DRUKA RZ

7

8

W jednej izbie na kole garncarskim lepione by?y gliniane naczynia: miski, kubki,

Zamiast drukarki laserowej mamy tu wielk? maszyn? drukarsk? ? zajmuje

garnki, dzbany. Tu te? znajdowa?a si? skrzynia z zapasem gliny. W drugiej ?

prawie ca?y warsztat! Obok niej przycupn??a jej "prababcia" ? replika prasy

wielki piec, który rozgrzewano do 1000 ° C, aby wypali? gliniane naczynia.

Gutenberga. Czy wiecie kim by?cz?owiek, którego imi? nosi? Przyjrzyjcie si?

Stawa?y si? wtedy bardziej wytrzyma?e i trwa?e. Aby wygl?da?y bardziej

metalowym czcionkom. Poszukajcie na opisie uk?adu KASZTY. Jak nazywa?a

dekoracyjnie mo?na by?o je pokry? SZKLIWEM. Czy potraficie rozpozna?

si? pusta czcionka, s?u??ca do ustawiania odst?pów mi?dzy s?owami?

surowe i szkliwione naczynia? A mo?e znajdziecie DWOJAKI? (2 garnuszki

?.....................................................????.

po??czone wspólnym uchwytem)

Jak my?licie, co oznacza s?owo KASZTA??????.............................?????
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Kt o pr acow a? w bia?ym
st r oju, ?eby by? lepiej
w id oczn ym ?

E

Czyj w ar szt at m a szyld
w d w óch j?zykach?

K

W dawnych miastach, nie tylko galicyjskich, wi?kszo?? zabudowa? by?a
drewniana. Przy ogrzewaniu domów piecami w?glowymi i o?wietleniu
wn?trz ?wieczkami niewiele trzeba by?o, aby wybuch?po?ar. Wtedy do
akcji wkraczali STRA?ACY!

9

W REMIZIE odszukajcie: BOSAKI (haki do ?ci?gania strzechy), BEKASY (ma?e tr?bki, którymi stra?acy porozumiewali si? ze sob? w czasie akcji), GONCIAKI
(drabiny z gwo?dziami do zaczepiania o gontowe dachy) oraz T?UMICE (przypominaj? p?askie miot?y do t?umienia ognia). Które z tych sprz?tów nie s? obecnie
u?ywane, dlaczego?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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KRA WIEC

10

WARSZTAT
Krawiec to jeden z rzemie?lników, z którego us?ug nadal korzystamy (chocia?
pewnie nie tak cz?sto jak przed stu laty). Jak my?licie ? dlaczego?

MIESZKANIE
Czy zauwa?yli?cie przy wej?ciu, ?e szyld krawca si? czym? wyró?nia? Nasz
galicyjski krawiec by??ydem. ?wiadczy o tym równie? wyposa?enie jego

Podstawowe wyposa?enie warsztatu krawieckiego to: metry do zdejmowania

mieszkania: MEZUZA w futrynie drzwi wej?ciowych (pojemnik zawierajcy

miary, stó?do krojenia materia?u, no?yce, maszyna do szycia, nici, ig?y, guziki,

zwitek z fragmentem z Tory, ?wi?tej ksi?gi ?ydów), osobne misy do mycia

przymierzalnia i lustro dla klientów. Sprawd?cie dobrze, czego brakuje naszemu

naczy? po mi?sie i nabiale w kuchni, czy MENORA w salonie

galicyjskiemu krawcowi?

(siedmioramienny ?wiecznik).
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Gd zie zobaczym y m et alow y
zw ier zyn iec: zaj?czki,
bar an ki, pt aszki?
J

U kogo zn ajd ziem y
pr od ukt ?3 w 1 ??

E

Gd zie spot ykaj?c obce god ?o,,
w alut ? i w ?ad c? poczujem y si?
t r och? jak "n ie w Polsce"?

Gd zie w upaln y d zie?
pocz?st uj? n as w od ? sod ow ?
z SYFONU?

Ó

Z

POCZ TA
CUKIERNIA

12

11

Przygl?dnijcie si? zdj?ciom Nowego S?cza na starych pocztówkach, czy potraficie rozpozna? znane Wam miejsca
lub budynki?.........................................................................................................................................................................................................
Ile tu pi?knych form - oczywi?cie do s?odyczy! Która najbardziej si? Wam
spodoba?a?.............................................................................................................................................

Dawna poczta to jednak nie tylko listy, ale przede wszystkim TELEGRAF (do szybkiego przekazywania
wiadomo?ci kodem z kropek i kresek) oraz TELEFON (kiedy?dla wi?kszo?ci luksus dost?pny tylko w urz?dzie
pocztowym). Rodziców by? mo?e zaciekawi MAPA GALICJI. Poszukajcie wspólnie miejscowo?ci z której

Rodziców zach?camy do zapoznania si? z dawnymi przepisami. Jakich miar
sk?adników w nich u?ywano?????????????? .....................................................

pochodzicie Wy, Wasza rodzina lub znajomi. A które miasto by?o stolic? Galicji???....................................................????..
Czy wiecie dlaczego do dzi?symbolem poczty jest TR?BKA?Poszukajcie na obrazie w holu POCZTYLIONA
(dawnego listonosza), który informuje o swoim przyje?dzie mieszka?ców.
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SKLEP A RT YKU?ÓW
RÓ? NYCH
SZ EWC
13

14

Wsklepie dost?pne by?y najró?niejsze towary: zarówno miejscowe (zbo?a,

Dawniej szewc nie naprawia?,a przede wszystkim szy?buty. Dla ka?dego dok?adnie na jego stop?.

kasze, s?odycze), jak i przywo?one z dalekich stron, zwane ARTYKU?AMI

Wykonywa?tzw. KOPYTO, czyli drewnian? form? stopy, do której rzemie?lnik dopasowywa?but.

KOLONIALNYMI, np. kawa, herbata, azjatyckie przyprawy.

Czy uda Wam si? znale?? ma?e, dzieci?ce ?kopytko??

Razem z rodzicami rozpoznajcie MARKI produktów, które przetrwa?y do
dzi?(poszukajcie ich w sklepie i na szyldzie) ?????????........................????
.................................................................................................................................................................

Czy szewcowi zdarza?o si? robi? dziurawe buty?Odnajd?cie w warsztacie dziuraw? podeszw?. Do
takiego buta mo?na by?o dopi?? narty lub ?y?wy, a tak?e chodzi? normalnie po ulicy. Ile dziur mia?a
podeszwa?Gdzie si? one znajdowa?y???????????.............................................................................????????.
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Kt o m ia? u siebie
specjaln e kr zese?ko d la
d zieci?

Gd zie u?yw an o
ur z?d ze? z d usz??

I

F

FRYZ JER
16

M A GIEL
15
Salon fryzjerski ma wydzielon? cz??? damsk? i m?sk?. Podobno dlatego, ?e
eleganckie damy nie chcia?y, aby panowie ogl?dali je w czasie uk?adania loków. Mog?y
wtedy przecie? wygl?da? niekorzystnie!
Czy potraficie pozna?, która cz??? salonu by?a przeznaczona dla której p?ci?Po czym
To miejsce w którym prasowano odzie?, po?ciel i obrusy. Ze wzgl?du na to, ?e
u?ywano innych ni? dzi? tkanin (np. bardzo mn?cego si? lnu) oraz urz?dze?

je rozpoznali?cie????????...........................................................................................????.. ....................
...........................................................................................................................................................................................

rozgrzewanych np. w?glem, by?o to trudne zadanie. Lepiej by?o wi?c komu?
zap?aci? za tak? us?ug?, ni? zajmowa? si? tym samodzielnie w domu.
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Przyszed?czas na rozwi?zanie HAS?A!

Litera na
chmurce
Numer
domu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kto jest bohaterem naszej zagadki?
Niezwyk?y cz?owiek, którego tytu?y trudno wyliczy?! A by?on m.in.: królem Jerozolimy, wielkim ksi?ciem Toskanii i Krakowa, ksi?ciem O?wi?cimia, Zatora i Cieszyna,
margrabi? Moraw, wielkim wojewod? województwa Serbii, królem Czech i Chorwacji, apostolskim królem W?gier, z Bo?ej ?aski cesarzem i arcyksi?ciem Austrii ? i to
a? przez 68 lat!
I mimo, ?e jako Król Galicji by?jednak naszym zaborc?, cieszy?si? wielk? sympati? swoich poddanych. By?znany z pracowito?ci, obowi?zkowo?ci, uczciwo?ci i tego,
?e nie przywi?zywa?wagi do warunków ?ycia. Cz?sto odwiedza?wszystkie regiony swojego wielkiego pa?stwa. Te wizyty by?y odbierane jako dowód dba?o?ci w?adcy
o wszystkie narody je zamieszkuj?ce. Cesarz znany by?te? z tego, ?e ka?dy móg?si? z nim spotka? i porozmawia?. Oczywi?cie na AUDIENCJ? trzeba by?o
si? zapisa? i poczeka? w d?ugiej kolejce? Dzi?w Miasteczku Galicyjskim mo?ecie spotka? go np. na POCZCIE.
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SPICHLERZ

S?DECKI PARK ETNOGRAFICZNY

CERKIEW
Wczasie zwiedzania poznacie zapewne wiele nowych s?ów,

CHY?A

które z nich to nazwa budynku na ilustracji?
Razem z rodzicami przypomnijcie sobie co oznaczaj?

KU?NIA

pozosta?e s?owa.

ZBÓR
SOBOTY
CEP
STRZECHA

KIERAT
POWA?A

GONT

SIE?
?ERD?
KLEPISKO

IZBA

?URAW

33

Dzi?kujemy za wspólne odkrywanie muzealnych skarbów!
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