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!

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 Tar n owi e

Dlaczego dawniej drutowano pot?uczone naczynia, a cukierniczki zamykano
na kluczyk? Muzeum Okr?gowe w Tarnowie zaprasza Was do podró?y w czasie,
a my szepniemy Wam na ucho kilka ciekawostek. Gotowi? To ruszamy w drog?!
Zapraszamy Was do wspólnego, rodzinnego odkrywania muzeum.

Cze??!
Jest em Lilka!

Fundacja "Trasa dla Bobasa"
Muzeum Okr?gowe w Tarnowie
A ja Gut ek!
Czeka n as w iele
pr zygód !

Rat u sz.........st r .2
K ami en i ca Ry n ek 3......st r .11
Pan or ama Si ed mi og r od zk a....st r .17
Zamek w D?bn i e.... st r .19
M u zeu m Wi cen t eg o Wi t osa
Rodzina - jedna dru?yna! Zadania do rodzinnego odkrywania.! Rozwi?zujemy je przy gablotach, starsi

w Wi er zch os?awi cach ...... st r . 27

pomagaj? m?odszym. Zwiedzamy, bawimy si?, uczymy si?!
Tak zaznaczone zadania przygotowane s? do wykonania

Stronki do kieszonki !

w domu. Utrwal? one zdobyt? w muzeum wiedz?.

W d awny m Tar n owi e...... st r .30
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Rat u sz
W znajduj?cym si? w Ratuszu oddziale Muzeum Okr?gowego
w Tarnowie mo?emy pozna? szlacheckie ?ycie. A kim by?a szlachta? W
dawnej Polsce byli to ludzie ?dobrze urodzeni?, bogaci, posiadaj?cy wiele
przywilejów nadanych im przez w?adców polskich. Szlachcice byli
w?a?cicielami ziemi. Pracowali na niej ch?opi, którzy mieli zakaz jej
opuszczania.

Spójr zcie,
jaka d ost ojn a
poza!

Spaceruj?c po salach muzeum w tarnowskim Ratuszu zobaczycie portrety szlachty i elementy stroju
szlacheckiego. Podpiszcie je, a w kó?ku napiszcie numer sali, w której si? znajduje lub zosta?przedstawiony.

Rodzina - jedna dru?yna!
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Sala nr 1
Buzdygan, czyli bro? przypominaj?ca kszta?tem maczug?. S?u?y?

Odszukajcie w sali opisane eksponaty (w kó?eczku wpiszcie numer eksponatu

jako bro?, a tak?e by? symbolem w?adzy. Nosili go oficerowie.

oraz pierwsz? liter? imienia znalazcy):

Konia z rz?dem temu, kto znajdzie? rz?d na konia!
Siod?o wraz z bogato zdobion? uprz??? to w?a?nie rz?dy paradne. Jeden z nich
wysadzany jest czerwonymi rubinami. Potraficie go odszuka?? Tych rubinów jest
tam oko?o 1000! Bogate rz?dy ?wiadczy?y o zamo?no?ci w?a?ciciela. Nawet do
naszych czasów dotrwa?o powiedzenie: ?Da? komu? konia z rz?dem?, czyli co?
bardzo cennego.

Kopia, podobna do w?óczni, by?a bardzo d?uga, pusta
w ?rodku i dlatego cz?sto ?ama?a si? przy pierwszym
starciu podczas ataku. Z tego powodu jest to bardzo
rzadki eksponat. By dobrze w?ada? kopi?, nale?a?o
trenowa? ju? od dzieci?stwa.

Pasy kontuszowe - noszone przez szlacht?. By?y bogato
zdobione, tkane z jedwabiu, szyte srebrnymi i z?otymi ni?mi.
Mia?y do 5 metrów d?ugo?ci! O, nie by?o ?atwo obwi?za? si?
nimi samemu, dlatego potrzebna by?a pomoc s?u?by.

Bogato zdobiona bro?. Noszono podczas parad. Bro? u?ywana
w walce zwykle nie mia?a zdobie?.

Kto z Was odnalaz?najwi?cej przedmiotów?
????????????.......................................

Rodzina - jedna dru?yna!
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P?ótno rozwieszone na ?cianach sali to namiot w stylu tureckim. Na zdj?ciu obok

Wyszukajcie w sali inne eksponaty z Turcji:

mo?esz zobaczy?, jak wygl?da?y takie namioty. Jak my?lisz, sk?d wzi??y si? w Polsce
przedmioty z Turcji?
Otó? dawno temu nasz kraj walczy?z Turcj?. Z ka?dej zwyci?skiej bitwy szlachta
polska przywozi?a do swoich domów zdobyte podczas walki przedmioty. Modne sta?o si?
dekorowanie tureckimi namiotami ?cian szlacheckich dworów. Podobne namioty zacz?to
projektowa? tak?e w Polsce w okolicach Lwowa (to miasto dawniej nale?a?o do Polski).
Znajd?cie okno na rozpi?tym namiocie. Prawda, ?e jest ciekawie wykonane?
Naszkicujcie jego wzór:

Czy w iesz, ?e w ci?? w ielu jest
st ar szych lud zi pam i?t aj?cych
polski Lw ów ? M ój pr ad ziad ek
si? t am ur od zi?! Jakie jeszcze
m iast a n ale?a?y
w t ed y d o Polski?

Rodzina - jedna dru?yna!
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Sala nr 2
Uczty i polowania by?y ulubion? rozrywk? szlachty. Na pod?wietlonych planszach mo?emy zobaczy?, jak wygl?da?y polowania. Poszukajcie
na planszach i w gablotach wymienionych zwierz?t i przedmiotów. W kó?eczku wpiszcie numer odnalezionego eksponatu albo liter? P je?li znajduje si? on
na planszy, a nast?pnie po??czcie nazw? z w?a?ciwym opisem.
KUSZA

WINDA

PSY MY?LIWSKIE

SOKÓ?

BE?T

WABIK MY?LIWSKI

Przypominaj?cy strza?? pocisk do strzelania
z kuszy. Jest krótszy i ci??szy od strza?y.

W przeciwie?stwie do broni palnej nie wydawa?a
d?wi?ku. Gdy za pierwszym razem nie trafiono
zwierzyn?, mo?na by?o strzeli? ponownie (przy broni
palnej pierwszy wystrza? p?oszy? zwierz?).

Na?ladowa? g?os, np. jelenia
- w ten sposób wabiono,
przywo?ywano zwierzyn?.

Pojemniki na proch, czyli materia? wybuchowy
u?ywany w pierwszych strzelbach.

Rodzina - jedna dru?yna!

PROCHOWNICE

Polowanie z nim uchodzi?o za najdro?sz?
i najwykwintniejsz? form? my?listwa. Dobrze
wyszkolony wart by? tyle, co dwa konie!

By?y dum? szlachty. Znakomicie je karmiono
i otaczano troskliw? opiek?. Cz?sto te? chwalono si?
nimi podczas uczt przy stole. Pomaga?y tropi?
zwierzyn?, id?c jej ?ladem.

Mechanizm s?u??cy do napinania ci?ciwy (specjalnej linki
kuszy). By?o j? bardzo trudno naci?gn??. By to u?atwi?,
u?ywano specjalnej korbki.
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Korytarz
Na makiecie Ratusza poszukajcie maszkaronów - czyli fantazyjnych
g?ów zdobi?cych attyk? (element os?aniaj?cy dach). Maszkaronów
by?o tyle, ilu cz?onków rady miejskiej. Czyli ile?Policzcie je.

Tu wpiszcie liczb? maszkaronów

Narysujcie wspólnie znajduj?c? si? w korytarzu kamienn? rze?b?
jednego z maszkaronów. ?mieszn? ma min?, prawda?Niech ka?dy
z Was narysuje jego cz???: jedna osoba - oczy, inna- kszta?t g?owy.
Jak Wam si? podoba takie rodzinne dzie?o?

A jak ja
w yst aw iam j?zyk
t o m am a n a m n ie
kr zyczy!

Rodzina - jedna dru?yna!
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I pi?tro
Gdy jaki? szlachcic chcia? zosta? zapami?tany, malarz malowa? jego
portret. W tamtych czasach nie znano jeszcze aparatów fotograficznych!
Szlachcic do portretu ubiera?najlepsze szaty i przyjmowa?powa?n? poz?,
dodaj?c? mu dostojno?ci. Przyjrzyjcie si? portretom, zwró?cie uwag? na
fryzur? szlachcica: podgolon? g?ow? oraz czerwony p?aszcz zwany
kontuszem. Barwnik do uzyskania czerwonego koloru by?bardzo drogi, a
wi?c na tak wytworne szaty sta? by?o tylko zamo?n? szlacht?. Jakie
jeszcze inne szczegó?y dostrzegli?cie?Doko?czcie portret szlachcica.
Jak my?lisz, dlaczego wystawa w muzeum nosi tytu?"W kontuszu i przy
szabli"?

Portrety ch?opów, czyli ubogich ludzi wykonywano rzadko. Malowano
zwykle osoby zamo?ne. Postaraj si? odszuka? na sali portret ch?opa.
Po czym go pozna?e??
????????????.................................................................................
.....................................................................................................................

Rodzina - jedna dru?yna!

Czy w iesz, ?e
m a?ych ch?opców
ubier an o d aw n iej
w sukien ki?
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Szlachta wyprawia?a wystawne uczty - pe?ne przepychu, przy bogato zastawionych sto?ach.
Go?ci zaskakiwano wytworn? zastaw?.
A wiecie, ?e w tamtych czasach ka?dy nosi??y?k? ze sob??Mawiano nawet "o ?y?k? nie prosi,
kto j? ze sob? nosi!". Posegregujcie ?y?ki od najwi?kszej do najmniejszej, a dowiecie si?, jak
zwano dawniej widelce.

A
I
D

I

W

?
K
.....................................................................................................................

Materia?em wybuchowym u?ywanym w pierwszych strzelbach by?proch
czarny. Proch noszono w specjalnych pojemnikach zwanych
prochownicami. Prochownice wykonywano z drewna, metalu, rogu lub ko?ci.

Stronki do kieszonki !

Jakie ozdoby b?dzie mie? ta prochownica?
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Wyobra?cie sobie, ?e posiadacie znany i ceniony rodzinny zak?ad krawiecki. Jak zaprojektowaliby?cie ten pas kontuszowy?Mo?e znajd? si? na
nim wzory wyci?te z papieru kolorowego albo fr?dzle z muliny?

Stronki do kieszonki !
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B?d?c w Tarnowie Gutek wraz z rodzin? zwiedzili znajduj?ce si? w Ratuszu muzeum.
Po wycieczce ka?de z nich wys?a?o SMS-a do swoich przyjació?. Jak my?licie, która
wiadomo?? do kogo pasuje?
TATA GUTKA
Ach, droga Ulu, jak?
ja tam widzia?am
cudn? zastaw?!
Urzek?a mnie
r?cznie malowana
porcelana! Kawa
pita z tak
zdobionych fili?anek
z pewno?ci? lepiej
smakuje!

Cze?? Adam, wyobra?
sobie, w?a?nie
dowiedzia?em si?
w muzeum, ?e dawniej
m?odsi ch?opcy chodzili
w sukienkach! Brrr...
Lilka ca?? drog? mi
dokucza?a. Pyta?a,
która z jej kiecek mi
si? najbardziej podoba!

MAMA GUTKA

Agatko, pani w muzeum
powiedzia?a nam, ?e
dawniej cukier by? tak
drogi, ?e cukierniczki
zamykano na klucz, by
s?u?ba i dzieci go nie
podjada?y! Wyobra?asz to
sobie?! Dobrze, ?e moi
rodzice tak nie robi?.
Czym ja bym wtedy
pos?odzi?a moje ulubione
kakao?!

... a Ty o czym by? opowiedzia? kole?ance lub koledze
po wizycie w muzeum?

FRANEK, lat 15

Nie uwierzysz,
Seba! Te sarmackie
portrety w muzeum
wygl?daj? zupe?nie
jak niektóre fotki
z Facebook-a!
Sztuczna poza,
drogie i modne
ciuchy... Ciekawy
ten dawny lans!

S?ysza?e? Mietku
o zak?adanych przez
szlachcica pasach
kontuszowych?
Niektóre mia?y prawie
5 metrów d?ugo?ci!
Jakbym mia? si? takim
pasem obwi?za?, to
bym chyba nawet na
wieczorn? zmian?
do pracy nie zd??y?!

LILKA, lat 6

GUTEK, lat 9

Stronki do kieszonki !
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K ami en i ca Ry n ek 3

Paleontolog znalaz?:

Na znajduj?cej si? tu wystawie mo?ecie zobaczy? najstarsze,
najcenniejsze

zabytki z regionu Tarnowa. Zaczniemy od tych

najdawniejszych, czyli prehistorycznych czasów... Po lewej stronie sali
znajduj? si? gabloty, a w nich fragmenty ko?ci pradawnych zwierz?t, a tak?e
odkopane przez archeologów i paleontologów ?lady pierwszych osad
ludzkich z tutejszych terenów. A co to za trudne s?owa?
Archeolog i paleontolog - to dwa trudne wyrazy. Nawet doro?li je
cz?sto myl?! I archeolodzy, i paleontolodzy szukaj? tego, co by?o dawno
temu. Jednak archeolog bada rzeczy zwi?zane z lud?mi - szuka ?ladów
dawnych miast, narz?dzi, naczy? i innych przedmiotów u?ywanych przez

Archeolog znalaz?:

cz?owieka w najdawniejszych czasach. Paleontolog za? bada ?ycie na Ziemi,
jak powsta?o i jak si? rozwija?o. Interesuj? go dawne ro?liny i zwierz?ta, które
?y?y bardzo dawno temu. Szuka szkieletów, muszli, odcisków w ska?ach. To
troch? tak, jak lekarz i weterynarz: lekarz leczy ludzi, a weterynarz te?
leczy, ale zwierz?ta.

Poszukajcie w muzealnych gablotach eksponatów, znalezionych
podczas wykopalisk. Wymie?cie przyk?ady tych, które znalaz?paleontolog, a
które archeolog. Których jest wi?cej na tej wystawie?

Rodzina - jedna dru?yna!
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Zaznaczcie literk? (A) te rzeczy, które bada archeolog, a (P) te, które zainteresuj? paleontologa.

Rodzina - jedna dru?yna!
?aciate naczynia. Jak my?licie, sk?d taka nazwa?Na stanowiskach archeologicznych naczynia zwykle znajdowane s? w kawa?kach. Przywrócenie ich
dawnego wygl?du na pocz?tku przypomina uk?adanie puzzli, w których kto?pomiesza?ze sob? kilka ró?nych pude?ek, a w dodatku brakuje w nich równie?
niektórych elementów. Przyjrzyjcie si? znajduj?cym si? w muzeum naczyniom. Które z eksponatów s? ca?e, a które znaleziono pot?uczone?Wypiszcie kilka
przyk?adów.

Pot?uczone:

Ca?e:
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Na jednym ze znajduj?cych si? w gablotach obrazów mo?emy zobaczy?, jak
wygl?da? dawny tarnowski Rynek. Przyjrzyjcie si? i wypiszcie ró?nice
pomi?dzy dawnym i wspó?czesnym wygl?dem miasta:

Po drugiej (prawej) stronie sali mamy przedmioty ukazuj?ce nam
rozwój samego miasta. Jego histori? poznajemy te? poprzez spisane
dokumenty, a nie tylko znalezione przedmioty. Przyjrzyjcie si? starym
dokumentom. S? one napisane r?cznie - mo?e niektóre nawet g?sim piórem,
którego u?ywano zanim wynaleziono stalówki i d?ugopisy?
Na dole zwojów, na sznureczkach umieszczone s? ozdobne piecz?cie
lakowe. Taka piecz?? potwierdza?a wiarygodno?? dokumentu - to, ?e jest on
prawdziwy, czyli autentyczny, niesfa?szowany.
Która z piecz?ci jest najwi?ksza?Spróbujecie j? narysowa??

Rodzina - jedna dru?yna!
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Nasze miasto wraz z up?ywem lat zmienia si?. Jednak historia mieszka nie tylko w muzeum. My tak?e jeste?my ?wiadkami historii. Czas na rodzinn?
pogaw?dk?. Zastanówcie si?, jak zmieni?o si? Wasze otoczenie. Mo?e najm?odsi zauwa??, ?e w miejscu, gdzie dawniej sprzedawano zabawki, dzi? mo?na
kupi? pyszne lody, lub w miejsce pustego skwerku powsta?nowy plac zabaw. A co pami?ta m?odzie??Rodzice, dziadkowie?

Dziadkowie:

Rodzice:

M?odzie?:

Dzieci:

Stronki do kieszonki !
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Stronki do kieszonki !

Sk?adanie czego?na podstawie odnalezionych fragmentów to rekonstrukcja.
Pomó?cie archeologom! Wytnijcie kawa?ki naczy? i spróbujcie je posk?ada?. Czy wszystkie kawa?ki zosta?y odnalezione?
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Pan or ama Si ed mi og r od zk a
Panorama to ogromny obraz u?o?ony tak, aby osoba go ogl?daj?ca mog?a sta?
w ?rodku, a obraz by? wokó? niej. Cz?owiek ogl?daj?cy w ten sposób panoram?
ma wra?enie, ?e sam uczestniczy w zdarzeniu namalowanym na obrazie. Dooko?a nas
co? si? dzieje!
Dawniej modne by?o malowanie panoram dla uwiecznienia wa?nych wydarze?
historycznych, scen z bitew. Tak ogromne obrazy umieszczano w okr?g?ych budynkach rotundach.

Genera? Józef Bem jest bohaterem Polski i W?gier. Jego
prochy przewieziono do rodzinnego Tarnowa. Z powodu
przej?cia na islam nie móg? by? pochowany w tarnowskiej
Katedrze. W Parku ..............................., po?rodku stawu
stan??o mauzoleum - wsparty na (ilu?)......... kolumnach
sarkofag.
Znajduj? si? na nim 3 daty, jakie?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Ile lat po ?mierci Bema tarnowianie czekali
na swojego bohatera?

No tak, tylko w sali s? obrazy w ramach, a nie okr?g?a panorama!
Niestety, panorama, któr? widzicie, nie jest w ca?o?ci. Zosta?a poci?ta
na fragmenty. Pos?uchajcie, jak to si? sta?o. Wiele lat temu W?grzy chcieli mie? w swej
stolicy tak? panoram?. Zamówili u znanego polskiego malarza Jana Styki panoram?
przedstawiaj?c? wa?ne dla W?gier wydarzenie ? zdobycie Sybinu, miasta znajduj?cego si?
w dawnej w?gierskiej krainie o nazwie Siedmiogród (obecnie jest to cz??? Rumunii).
W?gierska armia dowodzona przez Józefa Bema, polskiego genera?a i rodowitego
tarnowianina, pokona?a du?o liczniejsze, po??czone si?y Austrii i Rosji! Zaprojektowany
przez Jana Styk? obraz malowa?o wielu malarzy, a trwa?o to 5 miesi?cy, czyli prawie pó?
roku. Tak powsta?a "Panorama Siedmiogrodzka", której fragmenty w formie obrazów
w?a?nie ogl?dacie. Jednak strona w?gierska nie zap?aci?a autorom za wykonan? prac?.
Panorama Siedmiogrodzka wróci?a do Polski. Jan Styka poci?? dzie?o na kilkadziesi?t
cz??ci. Prawdopodobnie uzna?, ?e mniejsze obrazy ?atwiej sprzeda. Dzisiaj cz???
fragmentów panoramy znajduje si? w ró?nych miejscach ?wiata.
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Przygl?daj?c si? miniaturze panoramy, rozwi??cie poni?szy quiz:

Przygl?daj?c si? poszczególnym cz??ciom obrazu, odszukajcie rysunki.
Wramce wpiszcie tytu?fragmentu obrazu, na którym si? znajduj?:

Jak? por? roku przedstawi a obraz? Po czym
topoznali ?ci e?.................................................................................
Jak my?li ci e, jak? rol? w bi twi e pe?ni ten cz?owi ek
na koni u, umi eszczony po?rodku obrazu?
..............................................................................................................
Czy obserwator znajduje si ? na podwy?szeni u,
czy w obni ?eni u
terenu?....................................................................
Na jaki m tereni e toczy si ? walka? Czy jest to las,
morski e wybrze?e, teren ni zi nny czy pagórkowaty?
..........................................................................................................
Orygi nalne p?ótno panoramy mi a?o wysoko??
15 metrów, czyli tyle, co3 ?yrafy lub5 pi ?trowy blok!
Jak my?li ci e, czy obraz zmi e?ci ?by si ? w tym
pomi eszczeni u? .....................................................................
Poli czci e, i lecz??ci obrazu znajdujesi ?w muzeum?
Rodzina - jedna dru?yna!
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Zamek w D?bn i e
Dlaczego budowano warowne zamki?
Dawniej osady by?y cz?sto napadane. Naje?d?cy palili ludziom
domy, zabierali ich rzeczy, po?ywienie, zwierz?ta. Zamki pe?ni?y

Dzi?ki niej mieszka?cy zamku byli zaopatrywani w wod?. By?o to
bardzo wa?ne! Dost?p do wody i zapasy ?ywno?ci pozwala?y
mieszka?com przetrwa? obl??enie, czyli otoczenie zamku przez wrog?
armi?, co trwa?o czasem nawet kilka miesi?cy.

funkcj? obronne. Budowano je na wzgórzu, ska?ach, bowiem
z góry ?atwiej by?o bowiem dostrzec nadci?gaj?cego wroga.

Zamkowy dziedziniec
Rozejrzyjcie si? dooko?a, pozadzierajcie wysoko g?owy -

Ozdobne zako?czenia rynien w kszta?cie otwartych
paszczy. Czy wiesz sk?d taka nazwa? Je?li nie
to wyobra? sobie, jak wygl?daj? w trakcie ulewnego
deszczu!

odszukajcie na dziedzi?cu i po??czcie z w?a?ciwym opisem
umieszczone poni?ej nazwy:

Rów, który odprowadza sp?ywaj?c? z dachów wod?.

RYNSZTOK

RZYGULCE

STUDNIA

Okna umiejscowione s? z zewn?trznej strony zamku, a nie od strony
dziedzi?ca, poniewa? pe?ni? on funkcje gospodarcze i niezbyt
przyjemnie w tym miejscu pachnia?o.

OKNA

Rodzina - jedna dru?yna!
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Sala nr 1
Na znajduj?cej si? w ?rodku zamku makiecie (czyli
modelu) mo?emy zobaczy? jego dawny wygl?d.

Obejd ?cie m akiet ? d ooko?a.
W kt ór ym m iejscu st a?em ,
gd y j? r ysow a?em ?

Poni?ej znajduje si? szkic makiety. Zaznaczcie na
nim:
fos? - czyli wype?niony wod? rów, który trudno by?o
pokona? konno lub pieszo
zwodzony most - tylko nim mo?na by?o przedosta?
si? na drug? stron? murów, a gdy zobaczono
nadje?d?aj?cego nieprzyjaciela most by?podnoszony.
palisad? - ogrodzenie z zazwyczaj ostro
zako?czonych pali drewnianych

Rodzina - jedna dru?yna!
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Sala nr 2
W drugiej sali znajduje si? jeden z najstarszych rysunków przedstawiaj?cych
zamek. Zosta?wykonany przez w?drownego rysownika Napoleona Ord?. ?y?

Przyjrzyjcie si? rysunkowi i wypiszcie, jakie ró?nice dostrzegacie
pomi?dzy dawnym i obecnym wygl?dem zamku:

on w czasach, gdy Polska by?a pod zaborami, czyli gdy trzy s?siaduj?ce z nami
kraje: Rosja, Prusy i Austria podzieli?y mi?dzy sob? nasze ziemie, a nasz kraj
znikn?? z politycznej mapy Europy. Zaborcy starali si? zniszczy? ?lady
polsko?ci. Byli zadowoleni, gdy opuszczane pa?ace, zamki, klasztory i ko?cio?y
popada?y w ruin?. Artysta postanowi? stworzy? dokumentacj? polskiego
budownictwa dawnych czasów. Co roku, latem udawa?si? w podró?, podczas
której malowa?zabytkowe miejsca. Przemierza?on nasz kraj bryczk?, wozem,
a cz?sto te? na w?asnych nogach, aby utrwali? wizerunki ówczesnych
budowli. Stworzy?ponad 1000 akwarel i rysunków przedstawiaj?cych zabytki
dawnej Polski. Czy wiecie, ?e cz?sto s? one jedynym ?ród?em
dokumentuj?cym ich wygl?d z dawnych lat?

Czy w iesz,
?e m ieszkaj?c w e Fr an cji

Wiele spo?ród przedstawionych przez niego obiektów ju? nie istnieje i tylko

Or d a zapr zyja?n i? si?

dzi?ki jego rysunkom mo?emy uzmys?owi? sobie, jakie by?y wspania?e, jak

z Fr yd er ykiem Chopin em ,

wiele stracili?my na skutek wojen, a cz?sto tak?e naszej niedba?o?ci.

kt ór y ud ziela? m u lekcji
gr y n a pian in ie?!

Rodzina - jedna dru?yna!
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Spi?arnia

Obejrzyjcie odrutowane naczynia, a nast?pnie wcielcie si? w rol?

W spi?arni znajdowa? si? k?cik apteczny, w którym sta?a du?a szafa, a w niej zapasy

z r?k niezdarnej s?u??cej?

druciarza. Jak odrutowaliby?cie te porcelanowe pó?miski, które wypad?y

czystego p?ótna i kromki suchego chleba. Do jedzenia? A gdzie tam! Przy powa?niejszych
ranach kromk? chleba owijano w paj?czyn? i przyk?adano do rany. Rany wtedy lepiej si?
goi?y i nie by?y to ?adne czary! Ni? paj?cza zbudowana jest bowiem g?ównie z bia?ka ?
by?aby wi?c ch?tnie zjadana przez ró?nego rodzaju bakterie, ple?nie i grzyby. Aby tak
misterna konstrukcja nie zosta?a zniszczona, w ?linie paj?ka znajduje si? substancja
zabijaj?ce bakterie, czyli naturalny antybiotyk ? penicylina. To ona powodowa?a szybsze i
?atwiejsze gojenie si? ran.
Ka?da piegowata pani lub panna przemywa?a twarz wod? z wiosennych roztopów. Wtych
czasach wstydzono si? bowiem piegów, a taka woda mia?a je wybieli?. Dodawano do niej
tak?e p?atki ró?ane.
Przeczytaj znajduj?c? si? na taborecie recept?. Och, na sam? my?l o takim leku mijaj?
wszelkie dolegliwo?ci!
Znajd? odrutowane, gliniane naczynia (znajduj? si? przy wej?ciu). Naczynia te by?y kiedy?
bardzo cenne. Co robiono z nimi, gdy si? st?uk?y? Szkoda przecie? tak cenn? rzecz wyrzuci?!
Czekano wtedy na w?drownego druciarza, który przy pomocy drutu sk?ada? st?uczone
naczynie.

Rodzina - jedna dru?yna!

Czy d zisiaj t e?
m o?em y spot ka?
w ?d r ow n ych
d r uciar zy?
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Kuchnia
Najwa?niejszym elementem ka?dej kuchni by? piec. Tutaj
gotowano, pieczono chleb, suszono pranie i prasowano!
Poszukajcie w kuchni ?elazka!

Pokój w?a?cicielki zamku
Zobacz, w gablotach znajduj? si? porcelanowe naczynia. Porcelana by?a
wynalazkiem chi?skim, który sprowadzano do Europy. Wytwarzana w Chinach
porcelana mog?a mie? ?cianki tak cienkie jak skorupka jajka, a sekret jej
produkcji by?pilnie strze?ony! W Europie usilnie starano si? go odkry?. Pierwsza

Wjaki sposób gospodyni prasowa?a, skoro wtedy nie by?o pr?du?

europejska porcelana zosta?a wyprodukowana w Mi?ni w Niemczech. To w?a?nie

Otó? dawne ?elazka nie potrzebowa?y pr?du. Rozgrzewano je

z Mi?ni pochodzi ogl?dany przez Was teraz serwis porcelanowy. Przyjrzyjcie si?,

w gor?cym piecu. Troch? ?nowsze? modele mia?y wyjmowany

co jest na nim namalowane?Te rysunki wykonane s? r?cznie.

wk?ad ? tzw. dusz?, który wsadza?o si? do pieca i czeka?o a? si?
rozgrzeje.

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

Skarbiec
Popatrzcie na znajduj?ce si? tu meble. Jak si? b?yszcz?! W drewnie zastosowano
ornamenty, czyli zdobienia z ko?ci zwierz?cej. Taka metoda zdobienia drewna
nazywa si? inkrustacj?. Który z ornamentów podoba Wam si? najbardziej?
Spróbujecie go przerysowa??

Rodzina - jedna dru?yna!
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Sie? my?liwska
Polowania by?y nie tylko sposobem na zdobycie po?ywienia, ale tak?e ulubion?
rozrywk?! Zobaczcie, u góry wisz? my?liwskie trofea!

Przyjrzyjcie si? równie? drewnianym meblom ? s? one bogato zdobione.
Wykorzystano tu ró?ne gatunki drewna. Najpierw stolarz na powierzchni drewna
.wykonuje rysunek, nast?pnie w wyci?tych miejscach umieszcza inny gatunek
drewna. Takie zdobienie nazywamy intarsj?.
Przyjrzyjcie si? rysunkom na meblach. Co przedstawiaj??
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Kt ór e z pow y?szych
zw ier z?t t ow ar zysz?
m y?liw ym pod czas
polow an ia?

Rodzina - jedna dru?yna!
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Sala koncertowa
Zobaczcie ? znajduj? si? tu organy ze starego ko?cio?a. Wiecie,
?e ?eby na nich zagra?, potrzebne s? dwie osoby?

W sali tej znajdziecie równie? szaf? z symbolami czterech kontynentów.
Ach, chyba wkrad?si? tu jaki? b??d! Potrafisz go odszuka?? Zapewne
powodem b??du, by?o to, ?e dawniej niewiele osób potrafi?o czyta? i pisa?.
Ci, którzy wyrabiali ten mebel, chyba tak?e mieli z tym problem.

Same naciskanie klawiszy nic nie daje, z instrumentu nie
wydobywa si? d?wi?k. Potrzebna jest wspó?praca drugiej osoby kalikanta, który uruchamia miech (worek) znajduj?cy si? w stopie
organów. W ten sposób wt?acza powietrze i dzi?ki temu piszcza?ki
wydaj? d?wi?k. Jest to trudne zadanie, które wymaga dobrej
wspó?pracy tych dwóch osób.
A czym?e by?by zamek bez swojego ducha?
Legenda g?osi, ?e w po?udniowo-zachodniej baszcie zosta?a
zamurowana przez swego ojca ?liczna, m?oda dziewczyna, która
zakocha?a si? w biednym dworzaninie. Gdy jej ojciec si? o tym
dowiedzia?, kaza?pannie wyj?? za m?? za bogatego szlachcica.

Ta jednak sprzeciwi?a si? woli ojca, za co spotka?a j? surowa
kara. Odt?d pojawia si? na zamku w nocy jako bia?a dama.

Rodzina - jedna dru?yna!

M am 8 lat - zn am ju? lit er y,
pot r afi? czyt a? i pisa?, t ak
jak w i?kszo?? m oich
r ów ie?n ików . Daw n iej w ielu
d or os?ych lud zi n ie pot r afi?o
n aw et si? pod pisa?. Gd y m ieli
t o zr obi?, st aw iali kr zy?yk.
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Sala rycerska

Kaplica zamkowa

To tutaj podejmowano go?ci, urz?dzano uroczyste uczty, biesiady.

Czy wiecie, ?e ?eby si? tu znale?? w?a?nie przeszli?cie przez portal?

Zwró?cie uwag? na ?awy przy oknach. Pami?tacie, dawniej nie by?o pr?du.

Portal to bardzo dekoracyjne obramowanie drzwi. Nad drzwiami znajduje

Siedz?c na ?awach przy oknach, mo?na by?o d?u?ej cieszy? si? dziennym

si? herb. Zapytacie pewnie, co to jest? Herb znak rozpoznawczy,

?wiat?em ? szyj?c, haftuj?c lub czytaj?c ksi??k?.

np. rodzinny.. Potraficie go odrysowa? ?

S?yszeli?cie powiedzenie "siedzie? na szarym ko?cu"?
Otó? dawniej "po?ciel sto?owa" ( jak to wówczas nazywano obrusy) by?a
bardzo droga, st?d te? na jej dro?sze okazy sta? by?o tylko bogaczy.
Na ucztach sto?y dla gospodarzy i najwa?niejszych go?ci przykrywano
bielonymi, koronkowymi czy zdobionymi w inny sposób obrusami. Dalsze
miejsca os?aniano zwyklejszymi bielonymi tkaninami, a ko?cowe rejony
dla najmniej zamo?nych i najmniej wa?nych go?ci - zwyk?ym szarym
p?ótnem.

Rodzina - jedna dru?yna!
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M u zeu m Wi n cen t eg o Wi t osa w Wi er zch os?awi cach
Rodzina Gutka, podobnie jak Wy, tak?e przysz?a odwiedzi? Muzeum Wincentego Witosa.

Muzeum, w którym jeste?, to w?a?nie dawne

- A kim by?Wincenty Witos?- zapyta?Gutek swoj? mam?.

gospodarstwo za?o?one przez Wincentego Witosa, kiedy

- No w?a?nie, zanim odwiedzimy muzeum, opowiedzmy sobie najpierw kilka s?ów
o Wincentym Witosie. Usi?d?cie i pos?uchajcie:

by?ju? doros?ym m??czyzn?. Mieszka?tu wraz ze swoj?
?on? i córk?. Niedaleko st?d, w przysió?ku, czyli ma?ej
wiosce o nazwie Dwudniaki, znajduje si? dom, w którym

- Wincenty Witos pochodzi?z bardzo biednej, ch?opskiej rodziny.

si? urodzi? i sp?dzi? swoje dzieci?stwo. Mo?esz go

- Ch?opskiej to znaczy, ?e w tej rodzinie byli g?ównie ch?opcy?- dopytywa?a si? Lilka.

zobaczy? na obrazie znajduj?cym si? w dawnej oborze.

- Nie, tak mówiono na ludzi mieszkaj?cych na wsiach, uprawiaj?cych ziemi?, czyli
rolników - wyja?ni?a jej mama. - Ch?opi byli to pro?ci ludzie, zazwyczaj nie chodzili do
szko?y, wi?kszo?? z nich nie umia?a nawet czyta? ani pisa?! Cz?sto te? byli bardzo biedni.
Nikt nie liczy? si? z ich zdaniem i nie mieli oni ?adnego przedstawiciela w?ród
przywódców Polski. Zmieni?to w?a?nie Wincenty Witos. Cho? tak?e pochodzi?z ubogiej,
ch?opskiej rodziny, uda?o mu si? zdoby? wykszta?cenie, czyli uko?czy? szko??,. Wincenty
Witos by?jedn? z osób, które chcia?y poprawi? trudn? sytuacj? ludzi mieszkaj?cych na
wsi. Gdy zosta?wójtem Wierzchos?awic, wybudowa?we wsi m?yn, poprawi?stan dróg oraz
rozbudowa?szko??. Wkrótce te? zacz??zajmowa? bardzo wa?ne stanowiska w?ród osób
rz?dz?cych krajem. Podczas, gdy inni chcieli utrzyma? ch?opów w pos?usze?stwie
i pokorze, on namawia?ich do nauki, do walki z przes?dami, do upominania si? o swoje
prawa. Mo?na powiedzie?, ?e by? to ?ch?op, który rz?dzi??. By? cz?owiekiem bardzo
pracowitym i nawet, gdy by? "przy w?adzy", nigdy nie przesta? dba? o swoj? ziemi?
i gospodarstwo.
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Sala Stanis?awa Mierzwy

Gabinet Wincentego Witosa

W muzeum, w którym si? znajdujesz,
zobaczysz rzeczy i pami?tki nale??ce do
Wincentego
po?wi?cona

Witosa.
jest

Jednak
jego

ta

sala

Odszukaj biurko, przy którym pracowa? Wincenty Witos.
Znajdziesz tu stare dokumenty z czarno-bia?ymi zdj?ciami.
Przyjrzyjcie si? portfelowi, czy obecnie mamy takie same
pieni?dze?

najbli?szemu

wspó?pracownikowi, którym by? Stanis?aw

Dlaczego nad ?ó?kiem wieszano makaty, dywaniki?

Mierzwa. To on przyczyni?si? do zachowania

Dawniej takie wisz?ce nad ?ó?kiem dywaniki by?y cz?sto

pami?ci o Witosie.

spotykane . Dzi?ki nim nie czu? by?o w nocy ch?odu ?ciany.

Zobacz, w tej sali znajduj? si? jego

Co przedstawia makatka?

rzeczy ? notatniki, dokumenty. Postaraj si?

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

poszuka? starej temperówki na ?yletk?. Tak?

Czy potrafisz odnale?? w pokoju star?, skórzan? walizk?,

temperówk? ostrzyli o?ówki Twoi dziadkowie.

któr? Wincenty Witos dosta?na imieniny od przyjació??

Ach, ?atwo si? ni? by?o skaleczy?, ale kto si?

Poszukaj w jednej z gablot Orderu Or?a Bia?ego. Jest to

wtedy tym przejmowa??

najstarsze i najwy?sze odznaczenie przyznawane ludziom, za
zas?ugi dla Ojczyzny. Obok masz rysunki dwóch orderów,
który to ten w?a?ciwy?
Jak? nazw? nosi drugi order i za co jest przyznawany?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Stodo?a ma?a
Stodo?a to budynek w gospodarstwie, w którym przechowywano zbo?e,
s?om? lub siano dla zwierz?t na okres zimowy.
Obecnie znajduje si? w nim sala sztandarów ludowych.

A co to s? sztandary?
Sztandary to znaki rozpoznawcze szko?y, miasta, instytucji. Cz?sto by?y
bogato zdobione, r?cznie haftowane. Te, które widzisz, powsta?y w czasach
przedwojennych i by?y ukrywane w czasie wojny, np. poprzez zakopywanie
ich w ziemi. Dlatego w cz??ci z nich brakuje drzewców, czyli drewnianych
dr??ków.
Przyjrzyjcie si? drzewcom niektórych sztandarów. Powbijane s? w nie
gwo?dzie ? to imienne gwo?dzie fundatorów sztandaru, czyli osób, które
cz??ciowo op?aci?y ich przygotowanie.

Podwórze
Czym s? pokryte dachy zabudowa?? Tak, to dachówka! W tamtych
czasach wiele domów mia?o dach ze strzechy, czyli s?omy. Pami?tacie,
na którym obrazie widzieli?cie s?omiany dach?

Który z wisz?cych sztandarów szczególnie zwróci?Wasz? uwag??

By?to obraz przedstawiaj?cy dom rodziców Wincentego Witosa. Mo?e

Postarajcie si? go narysowa?.

kiedy?b?dziecie mieli okazj?, by go zobaczy??

Rodzina - jedna dru?yna!
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Poszukajcie i napiszcie, jakie podarunki dosta?
Wincenty Witos od ch?opów z ca?ej Polski. W?ród nich
jest haftowana serwetka, któr? dosta?od dzieci,
ale wkrad?si? tu jaki?b??d? Czy potraficie go
odnale???

Czy w pokojach s? kaloryfery? Jak ogrzewanomi eszkani e?
........................................................................................................................
Czy Wi ncenty Wi tos mi a?w domu pr?d? Jak o?wi etlanopomi eszczeni a?
........................................................................................................................
Dawni ej ni eby?osupermarketów. Gdzi ekupowanoko?dry i poduszki ?
Czym by?y wype?ni one? ...................................................................
Jedzeni egospodarzeprzygotowywali sobi esami , warzywa ros?y na
grz?dkach, owocew sadzi e, a z czegorobi ono:
mas?o-..................................................
twaróg -................................................
chleb- ..................................................
Przyjrzyjci esi ?kuchence, na której gotowanopotrawy, zagotowywanowod?.
Czy jest na gaz, czy na pr?d? .............................................................
Doczegos?u?y?y znajduj?cesi ?przy pi ecu d?ugi e, drewni ane?opaty?
........................................................................................................................

...........................................................
Dom Wincentego Witosa pokazuje nam równie? wygl?d

Jak prasowano? Czy ?elazka maj? kabel z wtyczk?? Jak dzi a?a?y?
........................................................................................................................

dawnych wiejskich domów. Z Wincentego Witosa by?a to
jedna z bogatszych cha?up. Przyjrzyjcie si? pomieszczeniom i

Poszukajcie

rozwi??cie znajduj?cy si? obok quiz.

t elew izor a!

Rodzina - jedna dru?yna!
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W d awny m Tar n owi e - ?l ad em mi ej sk i ch mu r ów, baszt i br am...
Spacer uj?c Wa?ow ?
i zajad aj?c s?od kiego
gofr a, n ie w ied zia?em ,
?e st ?pam po
d aw n ym w ale
ziem n ym !

Dawniej na miasta cz?sto napadano. Aby chroni? si? przed
naje?cami, miasta budowane by?y na wzgórzach oraz otaczane
murami obronnymi. Tarnów równie? jest miastem za?o?onym na
wzgórzu. Wokó? kraw?dzi wzgórza bieg?y mury obronne, poni?ej
znajdowa?si? wa?,a nast?pnie rów wype?niony wod? - fosa.
Czy ju? wiecie, dlaczego ulica, która biegnie szlakiem dawnych murów
miasta nazywa si? Wa?owa?
Zaznaczcie kredk? na zamieszczonej obok mapce, któr?dy
przebiega?y obwarowania miasta. Tak du?y by? dawny Tarnów!
Porównajcie rysunek z obecn? map? Tarnowa. Jak my?licie, ile razy
tamten Tarnów zmie?ci?by si? w obecnym mie?cie? Mo?ecie
spróbowa? to zmierzy?, np. za pomoc? d?oni.
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Do dzi?zachowa?y si? jedynie fragmenty murów.

A teraz w drog?. Poszukajmy ich ?ladów!
Pó?baszta to jedna z baszt obronnych. Zaznaczcie j? na mapce z poprzedniej strony.

Jak m y?licie,
d laczego t er az n ie bud uje
si? m ur ów obr on n ych?

Mo?e chcieliby?cie zobaczy?, jak wygl?da?Znajdziecie j? przy ulicy Basztowej.
Czy zbudowana jest prosto? Nie, jej mury s? nachylone - dzi?ki temu odbija?y si? od
nich pociski i kule armatnie. Nachylenie murów sprawia?o tak?e, ?e uderza?y one w mur
z mniejsz? si??. Zwró?cie uwag?, ?e od strony miasta baszta jest otwarta,
niezabudowana. Dlatego, by podczas obrony miasta znajduj?cy si? tu strzelcy nie
podusili si? od dymu prochowego.
Wielkie Schody to w?a?nie dawna furta miejska. Wiod?a t?dy droga do zamku na Górze
?wi?tego Marcina, a stamt?d dalej na W?gry.

Na skrzy?owaniu ulicy Katedralnej z ulic? Wa?ow? znajdowa?a si? kolejna miejska
brama - Brama Krakowska. Po obu stronach bramy wznosi?y si? dwie wie?e. Do miasta
prowadzi?y wykonane z drewnianych bali wrota, czyli ogromne drzwi.

Tam, gdzie teren by? p?aski i ?atwiej by?o zdoby? miasto, mury podwajano,
tzn. budowano dwie linie muru oraz stawiano baszty. Takie podwójne mury bieg?y
wzd?u? ulicy Wa?owej.
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